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Van de redactie 
 
Na een prachtige eeuwigdurende zomer is dan nu toch echt de herfst 
aangebroken. Het waait, het regent, het hagelt en het is koud. Slechts een 
paar dagen en het verlangen naar de zomer met die heerlijke warmte is er 
alweer. Maar dat zal niet gebeuren. De komende maanden hebben we te 
maken met de herfst en de winter. Ondanks de vakantieperiode hebben we 
gelukkig wel voldoende bijdragen gekregen voor de najaarseditie van het 
Beuseberger Nieuwsblad. 
 

Net na het verschijnen van het vorige nieuwsblad is er nog de jaarlijkse 
viswedstrijd gehouden. Hiervan volgt een verslag verderop. Er is nieuws van de 
carnavalscommissie, over het zaalvoetballen en het Mirrewinterspektakel.  
Ook een bedankje van het bestuur richting de PAP en de nieuwe 
privacywetgeving.  
 

De redactie ging op bezoek bij Evelyn en Gerrit Hulsman (was weer gezellig) en 
vroeg Ilse Kolkman iets te schrijven over haar hobby (nou ja, hobby?) roeien 
op hoog niveau. 
 

De busreis is weer goed verlopen, iedereen heeft zich netjes gedragen en er is 
een leuk verslag over geschreven. Helaas zijn er geen foto’s van gemaakt, dus 
ter opfleuring hebben we iets van het internet gehaald. Omdat niet iedereen 
zijn AVG-verklaring al heeft ingevuld en teruggestuurd, hoeven we daar 
gelukkig geen rekening mee te houden. Er staan geen bekenden op de foto’s. 
Denken jullie er nog wel even aan om het formulier in te vullen? Anders wordt 
het wel heel lastig om dit nieuwsblad vol te krijgen. Zonder foto’s ziet het er 
toch wat minder gezellig uit allemaal. 
 

Graag zouden we als redactie wat meer spontane input 
van de leden krijgen. Heb je iets leuks meegemaakt, een 
leuke hobby, een bijzondere reis gemaakt of wat al niet 
meer, klim in de pen en schrijf het op. Weet je niet zeker 
of het onderwerp geschikt is, mail ons. Wij zijn blij met 
jullie verhalen.  

 

Jo & Jo 
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Van de bestuurstafel 
 
De maanden schieten voorbij en de activiteiten ook, het is alweer oktober.  Na 
een enorm warme, droge zomer genieten we nu nog van het laatste beetje 
nazomerweer.  
 

Op 15, 16 en 17 juni was het feest in de Beuseberg. Het Voorjaarsfeest was dit 
jaar op een andere locatie met een andere invulling van het weekend. In het 
julinummer hebben we kunnen lezen hoe goed het weekend verlopen is. Als 
bestuur willen we de organisatie, de vrijwilligers en de bezoekers bedanken 
voor dit mooie feest. 
 

Zaterdag 23 juni was het de dag van de oud-ijzeractie. Met een totaal van ruim 
3500 kilo oud ijzer en een totaal van bijna 500 kilo aan overige metalen kan 
wel gezegd worden dat het een geweldige dag was.  
 

Ook bij het vissen was het dit jaar 
tijd voor verandering. Dit jaar 
werd de hengel op 13 juli 
uitgegooid in ‘t Vletgoor. Roy 
Scheperboer had de meeste vis 
gevangen en ook de grootste vis, 
hij verdedigde hiermee zijn titel 
van vorig jaar. 

 

Omdat het in 2019 een jubileumjaar is voor de buurtvereniging, is er een 
commissie opgericht om bepaalde evenementen extra aandacht te kunnen 
geven. Zodat we er met z’n allen een speciaal jaar van kunnen maken. Er zijn al 
leuke ideeën die jullie volgend jaar zullen zien! 
 

Als laatste wil ik nog meedelen dat opnieuw een cursus wordt georganiseerd 
voor het bedienen van het AED apparaat. Net als een aantal jaar geleden 
zullen hier een aantal avonden voor georganiseerd worden als herhaling voor 
de mensen die dat toen ook gedaan hebben, maar zeker ook voor nieuwe 
geïnteresseerden. Hierover zal binnenkort meer informatie komen.  
 

We wensen u een heel fijn najaar! Hartelijke groet, namens het bestuur, 
 

Rens Buschers 
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Viswedstrijd 
 
Op vrijdag 13 juli werd weer onze jaarlijkse viswedstrijd gehouden. Dit keer 
was de locatie het Vletgoor en daar kun je prima zitten. 
 

De deelname viel wat tegen, 
maar het was er zeker niet 
minder gezellig om. 
 

 

 

Er was een verrassende winnaar; Roy Scheperboer met 13 vissen en 164 cm in 
totaal. Tweede was Dinant Aanstoot met 2 vissen en 25 cm in totaal. Voor de 
anderen was meedoen belangrijker dan winnen! 
 

Na de tijd was er een gezellige afterparty bij Gerda Wibbelink in de hut. De 
organisatie hoopt dat er volgend jaar weer wat meer mensen meedoen met 
de strijd om de visbokaal, toch een plaatje op de schoorsteenmantel ! 
 

Namens de viscommissie, Han Bruijn  
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Zaalvoetbal 2018 – 2019 
 

 
NIEUWE AANWAS GEZOCHT! 
 

Heb jij zin om ongeveer eens in de twee 
weken een wedstrijdje te voetballen?  
 

Kom dan op onderstaande datums naar 
sporthal ’t Mossink. We beginnen om  
20:00 uur en spelen een uurtje. 
 
De teams worden ter plekke samengesteld, een wit en donker shirt 
meenemen en lekker ballen. 
 

Het hele Beuseberger zaalvoetbalseizoen voetballen kost maar eenmalig  
€ 25,- of € 5 per keer (na de 5e keer natuurlijk niet meer). 
 

Voor verdere vragen neem contact op met Stefan Pekkeriet; 06-12053499. 
Er is een WhatsApp groep voor iedereen die mee doet. Iedereen die 
interesse heeft voeg ik graag toe. 
 

Datum  

Zaterdag 22-9 Zaterdag 5-1 

Zaterdag 6-10 Zaterdag 19-1 

Zaterdag 20-10 Zaterdag 2-2 

Zaterdag 3-11 Zaterdag 16-2 

Zaterdag 17-11 Zaterdag 23-2 

Zaterdag 1-12 Zaterdag 9-3 

Zaterdag 15-12 Zaterdag 23-3 

Zaterdag 29-12 Zaterdag 6-4 

 Zaterdag 13-4 

 
Stefan Pekkeriet 
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Busreis 2018 
 
Op donderdag 23 augustus om 8.30 uur vertrokken we met een bus van Gebo 
Tours vanaf de Poppe met 54 personen voor ons jaarlijkse uitstapje. We reden 
een mooie route naar steenfabriek De Werklust in Losser.  
 

 
 

We werden verwelkomd met koffie en gebak, die we ons goed lieten smaken. 
 

>> In 1898 werd er in de steenfabriek begonnen met stenen maken, alles met 
de hand, geleidelijk aan werden er verschillende machines aangeschaft, 
zodat het werk iets gemakkelijker werd. 

 

 In 1923 werd de fabriek aangekocht door de gebroeders Osse. Er werkten 
10 mensen en ze moesten allemaal uit Losser komen. De belangrijkste 
productiemiddelen waren het smalspoor met diesellocomotief en kipkarren, 
de mengmachine, de strengpers en de ringoven.  << 

 

Dit mochten we allemaal bekijken en een 
ritje maken met het smalspoor om te zien 
waar de klei opgegraven werd. Omdat het 
een kleine fabriek was konden ze de 
concurrentie niet aan en moest de fabriek 
gesloten worden. De fabriek werd 
opgeknapt en in gebruik genomen als 
museum en werd in 2003 met de LAGA 
geopend als steenfabriek De Werklust. 
 

Hierna gingen we naar het Fletcher Hotel in de Lutte waar een heerlijke lunch 
op ons stond te wachten. We vervolgden de reis naar de eerste waterbuffel-
boerderij van Twente, Buffalo Farm Twente in Denekamp. 



9 

Hier werden we bijgepraat over 
wat het houden van buffels 
inhoudt, wat hier allemaal bij komt 
kijken en hoe moeilijk het is. De 
melkafvoer is een groot probleem. 
Gedurende een periode ging de 
melk naar België, maar de afstand 
was veel te ver. Na lang zoeken en 
proberen werd besloten om zelf de 

melk te verwerken en kaas te gaan maken. Besloten werd om iemand uit Italië 
te laten komen om te helpen met dit moeilijke karwei.  
 

We kregen uitleg over wat er allemaal van buffels gemaakt kan worden. Er 
gaat niets verloren, alleen de jonge stierkalfjes worden verkocht. 
Er werd een film vertoond waarop we het hele proces konden volgen en 
konden zien hoe er (gevulde) mozzarella, caciocavallo en primo sale gemaakt 
werd. Vervolgens hebben we het bedrijf bekeken. De buffels liepen in de wei 
en de kalfjes stonden in de stal, wat een mooi gezicht was. 
 

 

Tijdens een blik in de kaasmakerij zagen we dat ze bezig waren met het maken 
van gevulde mozzarella, die ik wel heel erg lekker vond. We mochten ook 
verschillende soorten proeven en in het winkeltje was van alles te koop dat 
van de buffels kwam. Nadat iedereen uitgekeken was namen we afscheid en 
gingen we weer richting huis. 
 

We pakten nog even een terrasje waar we lekker bij konden kletsen en 
genieten van het mooie weer. Bij de Poppe wachtte ons een heerlijk diner dat 
we ons goed lieten smaken. Het was een geslaagde dag en nu maar wachten 
op het reisje van volgend jaar. 
 

Gerda Wibbelink  
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De seniorenclub 
 
Woensdag 12 september – Bos- en Boomspecialist Richard Wigink aan de 
Maneschijnsweg 
 

Het bedrijf van Richard Wigink bestaat ongeveer 25 jaar en heeft momenteel 
17 werknemers in dienst. Het bedrijf bestaat uit drie onderdelen; Bos- en 
Boomverzorging, Hooibergen en Gebinten en Bos- en Houtproducten. 
 

 

Bij Bos- en Boomverzorging 
worden bospercelen 
uitgedund of hele percelen 
gerooid waarna de opbrengst 
wordt verkocht of voor eigen 
gebruik wordt toegepast. Dan 
worden de stammen 
gewaterd en na 1 jaar zijn ze 
zover dat ze gebruikt worden 
voor de productie van 
bergkappen en vele andere 
toepassingen. Er is veel vraag 
naar authentieke producten. 
 

De tweede tak is Hooibergen 
en Gebinten. Deze worden 
grotendeels van inlands eiken 
gemaakt op ambachtelijke 
wijze met pen- en 
gatverbindingen, waarbij de 
kettingzaag onmisbaar is. Er 
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zijn wel weken waar 2 hooibergen geplaatst worden door heel Nederland 
maar ook in België en Engeland. 
 

De derde tak is Bos- en Houtproducten. Bijna alles wordt in opdracht in het 
eigen bedrijf gezaagd en verwerkt. Hiervan worden landhekken, 
overkappingen, priëlen, serres maar ook speelbomen voor scholen en andere 
speelplaatsen zoals in parken en bossen, gemaakt. 
 

 

Richard kon boeiend vertellen bij de 
rondleiding over het bedrijf en 
tijdens de koffie en de 
diapresentatie in de kelder. We 
hadden een heel leuke interessante 
middag. 
 

Gerrit en Gerda Schoolen 
 

Loonbedrijf PAP Bedankt 
 

Zoals iedereen ongetwijfeld heeft gehoord of gelezen is loonbedrijf PAP  
per 1 augustus opgehouden te bestaan. 
 

Wij als bestuur willen bij deze onze dank uitspreken voor alles wat de PAP 
en in het bijzonder Jan-Albert en Jo van de Kniepe voor onze verenging 
hebben betekend. 
 

Vanaf dag 0 hebben zij zich altijd voor de volle 100% ingezet voor de 
buurtvereniging. Van het gebruik maken van de kantine voor Sinterklaas tot 
het inzetten van personeel en materiaal voor activiteiten als paasvuur of 
voorjaarsfeest.  
 

Alles is altijd en in goed wederzijds overleg mede mogelijk gemaakt. Zonder 
de PAP als een van de meerdere bedrijven en personen die zich belangeloos 
inzetten was het voor ons als vereniging onmogelijk geweest om onze 
activiteiten te laten plaatsvinden. 
 

Wij als bestuur willen de PAP en in het bijzonder Jan-Albert en Jo hiervoor 
dan ook hartelijk bedanken. 
 

Namens het bestuur, 
Anton Klein Twennaar 
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WK roeien – Ilse Kolkman 
 

Een tijdje geleden werd mij gevraagd een stukje te schrijven voor het 
Beuseberger Nieuwsblad, over mijn deelname aan de wereld-

kampioenschappen roeien onder de 23 jaar afgelopen zomer.  
 

Precies drie jaar geleden ging ik studeren en (daarom ook) wonen in 
Groningen. Ik was van plan om daar net zo fanatiek te blijven sporten als ik in 
Holten altijd deed (triatlon en volleybal) en werd daarom lid van de Groninger 
Studenten Roeivereniging ‘Aegir’. In de roeisport kon ik namelijk het 
uithoudingsvermogen van triatlon met het teamelement van volleybal 
combineren en dat leek me de perfecte combinatie. 
 

Van het een kwam het ander, en na twee jaar roeien werd ik door de 
Koninklijke Nederlandse Roeibond uitgenodigd om mee te doen aan de 
selecties voor deelname aan het WK onder 23, die dit jaar in Poznan (Polen) 
zouden plaatsvinden. Na heel veel trainen op de Bosbaan in Amsterdam (in 
combinatie met mijn studie in Groningen), kwalificeerde ik mij uiteindelijk eind 
mei voor dit toernooi, samen met meiden uit allerlei andere studentensteden 
in Nederland (Amsterdam, Rotterdam en Delft). Alleen dát was natuurlijk al 
een prachtig moment, toen bekend werd dat al ons harde trainen tijdens de 
selectieprocedure niet voor niets was geweest: we gingen naar Polen! 
 

 
 

Twee maanden later, op donderdag 26 juli, begon het toernooi voor ons 
meteen al goed. In de voorwedstrijd werden we tweede, wat betekende dat 
we geen herkansing hoefden te varen maar ons direct plaatsten voor de finale 
vier dagen later. Ondanks dat dit voor ons al een knappe prestatie op zich was, 
stelden we voor onszelf direct ons doel bij: nu wilden we een medaille gaan 
behalen. Dit doel leek op papier mogelijk, maar wel moeilijk, omdat we van 
alle voorwedstrijden slechts de vijfde beste tijd hadden neergezet. We 
moesten daarvoor de beste race van ons leven neer gaan zetten. 



13 

Op zondag 29 juli 2018 startten we de finale tegen Australië, Duitsland, 
Canada, Engeland en Amerika en vanaf de start maakten we direct duidelijk 
dat we het er niet bij gingen laten zitten. Zoals verwacht lag Canada (de 
wereldkampioen van vorig jaar) al vrij snel voor, waarna op korte voet Amerika 
volgde. Daarachter was het gedurende de hele wedstrijd (twee kilometer lang) 
stuivertje wisselen voor de bronzen plek tussen Duitsland, Engeland en ons. 
Na anderhalve kilometer lagen we nog op de vijfde positie en leken verloren, 
maar vlak daarna grepen we ineens onze kans en schoven meter voor meter 
tussen het veld door. Hierdoor haalden wij uiteindelijk zelfs Amerika nog in en 
sleepten zo, met slechts twee seconden achter Canada, het zilver binnen! 
 

 
 

Volgens alle toeschouwers, waaronder mijn 
ouders, zusjes, vriend, vriendinnen, 
verenigingsgenoten en vele anderen 
(waaronder zelfs onze buren die helemaal 
voor mij naar Poznan zijn gereden!) was het 
een zenuwslopende wedstrijd en de 
ontlading over de tweede plek was dan ook 

groot. Deelname was voor mij al een droom die uitkwam, de finale halen al 
helemaal. Maar dat ik met een zilveren medaille om mijn nek na afloop al mijn 
fans in de armen kon vliegen, bezorgt me nog steeds kippenvel.  
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Eenmaal bij thuiskomst in de mooie 
Beuseberg wachtte mij zelfs nog een 
extra verrassing: er hing iets in de tuin. 
Arjan en Miranda Zanting hadden een 
prachtig spandoek voor mij laten 
maken met daarop de tekst ‘De 
Beuseberg is trots op Ilse Kolkman’. 
Geweldig. 
 

Ik wil hierbij dan ook meteen van de 
gelegenheid gebruik maken om 
iedereen uit de Beuseberg en 
omgeving ontzettend te bedanken 
voor al jullie lieve berichtjes aan mij 
en/of mijn ouders, ook via social 
media. Dit maakt het voor mij mede 

een onvergetelijke herinnering. Ik hoop dat jullie nog veel van mij zullen gaan 
horen, maar als het aan de Zantinkjes ligt zal dat wel goed komen. Die staan 
namelijk te popelen het spandoek weer uit te hangen. Heel erg bedankt! 
 

Ilse Kolkman 
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Privacywetgeving 
 
Denkt u aan het inleveren van het formulier waarop u uw keuze aangeeft? 
 
Wat houdt de privacywetgeving in? 
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde 
privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 
geldt niet meer. De AVG geldt ook voor de buurtvereniging dus hieraan 
zullen wij moeten voldoen. Hieronder staat uitgelegd welke persoons-
gegevens wij gebruiken en hoe wij die gebruiken. Ook hebben wij 
toestemming nodig voor het gebruik. 
 
Persoonsgegevens in ledenlijst: 
 

• Gegevens worden alleen gebruikt voor de ledenadministratie. 
• Vastgelegd worden de naam, adres en woonplaatsgegevens en 

geboortedatum. 
• Gegevens zijn niet bij een externe partij in beheer. 
• Gegevens, dan wel de ledenlijst worden niet verstrekt aan derden. 
• Bij einde lidmaatschap worden de gegevens direct verwijderd uit de 

ledenlijst. 
• Gegevens worden alleen gebruikt (ook van minderjarigen) voor het 

bijhouden van het aantal leden en om bij te houden wie er 
contributieplichtig zijn. 

• De ledenlijst is niet beschikbaar op de website. 
• Aanspreekpunt voor aanmelding/afmelding lidmaatschap is de secretaris. 

Ook kan de secretaris inzage geven in de gegevens in de administratie. 
 
Plaatsen foto’s/ video’s op website, facebook en overige media: 
Voor het plaatsen van foto’s/ video’s is toestemming nodig van elke persoon 
die herkenbaar in beeld is. Indien het personen jonger dan 16 jaar betreft, is er 
toestemming nodig van de ouders of voogd van deze minderjarige. 
 

• Foto’s/ video’s worden vanaf 25 mei 2018 alleen geplaatst na 
toestemming. 
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• Door opgave als lid geeft betreffende toestemming voor het gebruik van 
beeldmateriaal als beschreven, of geeft het lid aan dat deze toestemming 
niet wordt verleend. Deze toestemming kan altijd gewijzigd worden. Dit 
dient aan de secretaris doorgegeven te worden. 

• Voor personen jonger dan 16 jaar moet er door de ouder(s)/ verzorger(s) 
toestemming worden verleend. 

• Er worden door de BVB alleen foto’s/video’s geplaatst van 
activiteiten/evenementen die door de vereniging worden georganiseerd. 

• Een verzoek om geplaatste foto’s/beeldmateriaal te verwijderen (ook na 
toestemming) kan worden ingediend bij de secretaris van de vereniging. 

• De AVG is op 25-05-2018 in werking getreden, indien er echter bezwaar is 
tegen eerder geplaatste foto’s/video’s kan dit worden aangegeven bij de 
secretaris en zullen deze alsnog verwijderd worden. 

 

Namens het bestuur, Agnes van Wieringen 
 

 
 

Dropping 2 november a.s  
 

Wij nodigen jullie hierbij graag uit voor de dropping op vrijdag 2 november 
2018. 
 

Verzamelen: vanaf 19:00 (definitieve vertrektijd volgt via de site) 
Waar:             bij de fam Florijn, Russendijk 4 
Kosten:          € 7.50 pp incl eten en 1 consumptie, te voldoen op de avond. 
 

Voor het eten kan je kiezen uit een buffet van patat, frikandel, kroket of 
een gehaktbal. Opgave vooraf hiervoor is niet noodzakelijk. 
 

Je kunt je opgeven voor 15 oktober 2018 door te mailen 
naar thijsbw@hotmail.com, geef dan je naam en leeftijd door.  
Of lever de strook in bij Margriet Maassen, Gaardenstraat 27. 
Vanaf 21 oktober staat op www.beuseberg.nl de busindeling en 
vertrektijden. (indien er 2 bussen vertrekken). 
 

Met vriendelijke groet organisatie dropping 2018, 
Mariette Groteboer, Margriet Maassen, Herman Brinks, Thijs veneklaas 
Slots, Arjan Florijn en Judith Gorkink. 

mailto:thijsbw@hotmail.com
http://www.beuseberg.nl/
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Mirrewinter op ‘n Haspel 
 

Vorig jaar zaten we al druk 
in de voorbereidingen voor 
de kerstfair Mirrewinter op 
'n Haspel. We hadden deze 
in 2016 voor het eerst 
gehouden bij Outdoors en 
dat smaakte eigenlijk direct 
al naar méér. 
 

Er is nog niet vaak zo veel 
sneeuw gevallen als net op 
die zondag dat wij onze 
kerstfair 2017 hadden. Dat 
paste natuurlijk precies in 
ons plaatje, visueel werd 
het dan ook een erg mooi 
plaatje, maar dat hield wel 
in dat de bezoekers die de 
moeite hadden genomen 
door de sneeuw te 
ploeteren, niet heel lang op 
ons 'plaatsje' bleven hangen 
en al snel de warme kachel 
binnen opzochten. 
 

Begin dit jaar hebben we de 
koppen bij elkaar gestoken 
en bekeken of we opnieuw 
de Mirrewinter gaan 
organiseren. En ondanks dat 

we het met ontzettend veel plezier hebben gedaan, hebben we toch besloten 
om het dit jaar over te slaan. En volgend jaar 'kiekt wie wa wier'. Een ieder die 
heeft meegeholpen of heeft bijgedragen op welke manier dan ook, willen we 
in elk geval nogmaals hartelijk danken!  
 

Hartelijke groet,  
Harry Ebrecht – Bert Groteboer – Gerrianne Wibbelink – Anja Bruijn.  
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Hallo allen, 
 
Zoals u wellicht al wel heeft gehoord, is 2019 het jubileumjaar van onze 
buurtvereniging. We bestaan 25 jaar. 
 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie zal de aftrap worden gegeven voor dit feestelijk 
jaar. Bij 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 al vast 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  
Jose Schoemaker, email: j.c.schoemaker@tele2.nl 
 

Namens de jubileumcommissie, 
 

Marieke Steunenberg, 06-11096192 
Jose 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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Ik geef de pen door aan …. 
 

  Wil je jezelf voorstellen? 
 Wij zijn Evelyn en Gerrit Hulsman. 
 

  Hoe is je gezinssamenstelling? 
 Wij hebben vier kinderen, Edwin, Charlotte, 
Dominique en Mariëlle, maar zij wonen allemaal al 
jaren niet meer thuis. Nu wonen we met onze teckels 
Bella en Bentley. 

 

 Waar en wanneer ben je geboren? 
 Gerrit is hier geboren op 14 september 1958 en Evelyn in Leeuwarden op 

21 december 1957.  
 

 Waar woon je nu? 
 We wonen al 35 jaar in de Beuseberg op deze plek. 
 

  
 

 Waaruit bestaan je dagelijkse werkzaamheden? 
 Gerrit werkt bij aannemersbedrijf Lichtenberg in Rijssen en brengt voor hen 

materialen rond naar de verschillende bouwplaatsen in het land. 
 Evelyn heeft sinds de economische crisis geen betaalde baan meer, maar is 

op dit moment mantelzorger voor haar vader, dus dat komt eigenlijk ook 
wel goed uit, want dit kost veel tijd en ze kan dit nu met volle aandacht 
doen. 

 

 Wat zijn je hobby’s of bezigheden? 
 Op vakantie gaan! En ook oppassen op de kleinkinderen. Gerrit zingt ook 

nog bij het mannenkoor. 
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 Wat zijn je favoriete tv- en radioprogramma’s? 
 “Expeditie Robinson”, zeker nu er een Holtenaar in zit. “Boer zoekt vrouw” 

en “Wie is de mol” zijn ook favoriet. 
 

 Wat was je laatste vakantiebestemming en waarom? 
 Frankrijk is toch wel ons favoriete vakantieland. Spanje ook, maar dat is 

toch net even weer wat verder weg. Uitstapje gemaakt naar Italië, ook wel 
mooi, maar Frankrijk wint het toch van Italië. 

 

 Heb je (huis-)dieren? Zo ja, kun je hier iets over vertellen? 
 Zoals gezegd: twee leuke, lieve teckels (vond de redactie ook). 
 

 Waar ben je trots op? 
 Dat onze kinderen het goed doen, dat het goed met ze gaat. 
 

 Wat zou je altijd nog eens willen doen? 
 Evelyn zou graag Gerrit een keer meenemen naar Israël. Ze is daar twee 

keer geweest en wil graag nog een keer, maar dan samen. 
 Gerrit heeft geen specifieke wens. 
 

 Wat vind je erg leuk of bijzonder aan de Beuseberg? 
 Alles, we hebben in en om Holten wel eens gekeken naar een andere 

woning, maar wonen toch het liefste hier. 
 

 Ben je zelf actief (geweest) in de buurt? 
 Niet met het organiseren van iets, maar we gaan wel naar veel activiteiten 

toe zoals het buurtfeest, het toneel en de fietstocht op 2e pinksterdag.  
Gerrit is actief in het A1-comité. 

 

 Welke activiteit mogen we niet missen? 
 De revue is erg leuk, dit moeten we wel proberen te houden. 
 De thema-avonden vroeger op de zaterdagavond van het buurtfeest 

missen we wel een beetje. Die vonden we altijd erg leuk. Misschien dat het 
nu weer een keer kan? Bijvoorbeeld een Schlagerfestival als thema. 

 

 Wil je nog iets kwijt aan de lezers? 
 Good goan. 
 

 Aan wie wil je ‘de pen’ doorgeven en waarom? 
 Aan onze nieuwe buren, André en Marga Steijn, omdat we erg blij met ze 

zijn.  
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Op weg naar Carnaval 2019 
 

 
 
Tijdens het voorjaarsfeest is de aftrap gedaan voor carnaval in het naderende 
jubileumjaar, onder het motto ‘op weg naar carnaval 2019’. 
 

Die aftrap en oproep heeft vele reacties, tips, suggesties en ideeën opgeleverd 
en een geweldig aantal aanmeldingen, waarvoor allen dank! 
 

Hierbij een update over de stand van zaken hoe we er inmiddels voor staan en 
een nadere toelichting over de plannen van de carnavalscommissie.  
• Er hebben zich maar liefst al rond de 100 personen aangemeld, echt 

geweldig! Jongens, meisjes, dames en heren in de leeftijd tussen 4 en  
85 jaar, een supermooi gemengd gezelschap al.  Onze doelstelling om met 
minimaal 121 personen deel te nemen aan de carnavalsoptocht op 
zaterdagmiddag 2 maart in Keunedarp moet volgens ons dan ook met 
gemak haalbaar zijn. 

• 38 personen hebben zich al aangemeld om te helpen met o.a. de bouw van 
de wagen(s) en 13 vrouwen hebben zich al aangemeld om te helpen met de 
kleding. 

 

Het gekozen thema ‘TIJD’ willen we o.a. 
op de grote wagen uitbeelden met als 
slogan:  
BV Beuseberg 25 jaar… wat vliegt de tijd!  
Een schets met het ontwerp van de wagen 
is hiernaast te zien: 
We willen een vliegtuigje maken op het 
voorste gedeelte van de wagen met veel 
draaiende delen. In het vliegtuigje moet 
een grote draaiende pilotenkop komen.  
Daarachter een grote toren bestaand uit 
twee gedeeltes. Op het eerste gedeelte 
moet een ring komen met ruimte waar de 
kleinste kinderen dan veilig kunnen staan.  
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Dit is hetzelfde idee als de taart in het ‘bakkersjaar’ waar de kinderen op de 
taart toen ook in een ring konden staan. Binnenin de toren in het bovenste 
gedeelte moet een zandloper komen, symbolisch voor de tijd, die vanaf de 
zijkanten dan te zien is.  
 

Voor o.a. de mensen die niet in de gelegenheid zijn om de optocht te lopen 
willen we een treintje maken wat dan weer mooi past bij de grote wagen. 
Hiervoor willen we een trekkertje met twee karretjes maken net zoals je op 
vliegvelden ziet als bagagetreintje. Op de twee karretjes komen dan bankjes 
zodat iedereen goed en veilig kan zitten en met een mooi dakje er boven. 
Binnenkort komt het kernteam wagenbouwers bij elkaar om deze plannen 
verder uit te werken. 
 

Een grote loopgroep voor de wagens moet het geheel compleet maken. De 
loopgroep moet vooral eenheid uitstralen en de kledingkeuze hiervoor speelt 
dan ook een grote rol. Iedereen grotendeels dezelfde kleding met mooie felle 
kleuren is de doelstelling. De loopgroep zal tevens op verschillende manieren 
‘tijd’ gaan uitbeelden. 
 

O.a. de dames van de commissie zullen binnenkort de plannen voor de kleding 
verder gaan uitwerken. Wanneer de plannen verder zijn uitgewerkt zullen we 
ook gaan beginnen met de uitvoering ervan en doelstelling is dit najaar al met 
de kleding en het maken van de eerste delen voor de wagens te beginnen. 
 

Hiernaast is een ontwerpschets van het jubileumlogo te 
zien. Dit logo willen we sowieso met de carnaval overal 
in terug laten komen en gebruiken, denk hierbij aan 
bijvoorbeeld stickers, op hoedjes, vlaggetjes en als klok 
op de toren op de grote wagen. 
 

We hopen dat we n.a.v. deze informatie nog meer 
mensen enthousiast hebben gemaakt en denk je, dit wil 
ik niet missen, meld je dan aan, net als die 100 personen die dat ook al hebben 
gedaan! Wanneer je toch niet wilt meedoen met de optocht maar het je wel 
leuk vind 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@konmail.nl/06-30620986 
 

groeten de carnavalscommissie  

mailto:harryebrecht@konmail.nl


23 

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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