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Van de redactie 
 

Het laatste nummer alweer van 2019. De tijd vliegt. Een jubileumjaar voor 
onze buurtvereniging met veel mooie activiteiten. Wat het meest is 
bijgebleven is het geweldige feest in mei. Na een mooie fietstocht de Redneck-
party in het bos. Wat een bijzondere sfeer was daar. Het heerlijke weer, de 
gezellige zitjes, de aankleding, de muziek, de gezelligheid. Werkelijk alles 
klopte die avond. Daar denk je jaren later nog met plezier aan terug.  
 

Het is mooi om in zo’n hechte buurtschap te wonen. Dat wat we hier samen 
met elkaar doen is iets om trots op te zijn. Via dit buurtblad houden we elkaar 
op de hoogte van alles wat er gebeurt en lezen we over de activiteiten die er 
georganiseerd worden. Maar niet alleen dat, ook andere zaken buiten de 
buurtvereniging om vinden we hier terug. Als redactie worden we heel blij van 
de spontaan ingezonden stukjes over de belevenissen van onze buurtgenoten. 
Blijf dit vooral doen, wij houden ervan! 
 

Toen we deze uitgave opstartten dachten we weinig materiaal te hebben, 
maar na enig aansporen stroomde de kopij binnen en ligt er weer een mooi 
gevuld kerstnummer op de deurmat. Wij wensen jullie een fijne kerst en een 
mooie jaarwisseling. Graag tot volgend jaar! 
 

Jo & Jo 

  

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

 

We hopen dat jullie volgend jaar ook weer leuke verhalen en foto’s insturen. 
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Van de bestuurstafel 
 
Ons jubileumjaar zit er alweer bijna op. Het jaar is voorbij 
gevlogen! We kunnen terugkijken op een fantastisch jaar met 
volgens mij alleen maar hoogtepunten. Zoals ze het dan zo 
mooi zeggen: “Gelukkig hebben we de foto’s en de verslagen in 
de vorige krantjes nog.” 
 

De afgelopen drie maanden zijn er natuurlijk ook nog een 
aantal activiteiten geweest. De seniorenclub was op 2 oktober 
uitgenodigd door de 60+ Dijkerhoek voor een gezellige 
muzikale middag bij café restaurant ‘Het Bonte Paard’ met medewerking van 
duo Tiz Nix. Op 6 november had de seniorenclub een bijeenkomst waarbij de 
heer Ter Maat was uitgenodigd, hij deelde zijn ervaringen over het bedrijf Ter 
Horst en op 11 december was de laatste bijeenkomst van dit jaar voor de 
senioren, deze middag werd er een gezellige bingo georganiseerd. 
 

Op 1 november zou de dropping plaats vinden. Helaas heeft de organisatie 
moeten besluiten om de dropping, vanwege te weinig opgave, uit te stellen 
naar volgend voorjaar. 
 

Sinds 16 november hebben we zelfs een prins in onze buurt wonen. Prins 
Shadow de Ridder, alias Nick Jongbloed, is de 52e prins der Fienpreuvers. 
Samen met zijn adjudant Hazelnoot (John Poppe) zal hij het komende 
carnavalseizoen regeren, met als lijfspreuk: Gas op de lolly! Alaaf! 
 

De kinderspelavond voor de jeugd werd gehouden op 23 november. Twintig 
kinderen hebben volop genoten van een gps-tocht en glow in the dark-
midgetgolf bij Buitengewoon Holten.  
 

Zondagmiddag 24 november zaten er 21 kinderen in de leeftijd van 0 t/m 8 
jaar samen met ouders verwachtingsvol in de kantine van kampeerboerderij 
De Grieze. Zou hij komen? Gelukkig heeft Sint met zijn twee pieten ook dit jaar 
weer de kindertjes van de buurtvereniging met een bezoekje en een leuk 
cadeau vereerd.  
 

Als laatste activiteit voor dit jaar staat er iets nieuws op de agenda: de 
oliebollenactie op 28 december. Hopelijk is ook deze actie een succes 
geworden en hebben de oliebollen u gesmaakt. 
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Het jubileumjaar is dan wel ten einde, maar we gaan natuurlijk volop door in 
2020! 
 

De carnavalscommissie is al begonnen met de eerste voorbereidingen. De 
boakebouwers hebben overleg gehad met de andere buurtschappen en de 
gemeente. De voorjaarsfeestcommissie heeft ook al de eerste ideeën voor het 
voorjaarsfeest. 
 

De toneelgroep is al volop aan het repeteren voor de uitvoering van het 
toneelstuk: ‘Drie kriminele zusters’. De kaartverkoop voor de toneelavonden 
op 6, 7, 13 en 14 maart zal starten tijdens de nieuwjaarsreceptie. 
 

Op naar een gezellig 2020! Wij zien u graag bij de nieuwjaarsreceptie op 
zondag 12 januari. 
 

Namens het bestuur,  
Miny Stoevenbelt 

 
 
 

Oproep aan alle Beusebergers! 
  
Voor de Revue 2020 zijn wij op zoek naar (ontluikend) talent 
onder Beusebergers die graag een sketch willen verzorgen of 

willen deelnemen aan een sketch. Ook mensen die een muzikale bijdrage 
willen leveren zijn van harte welkom! 
 

Mocht je belangstelling hebben dan een vriendelijk vezoek om je uiterlijk  
1 maart 2020 hiervoor op te geven bij een van de volgende leden van de 
revuecommissie: 
 

Gerda Buschers        06-42 81 72 10   f.buschers@hetnet.nl 
Manon Klein Teeselink  06-11 89 01 08   manonkleinteeselink@outlook.com 
Marlies Bontje                 06-12 53 91 61   m.bontje@telfort.nl 
Marius Steunenberg      06-12 53 49 96   marius.marieke@gmail.com 
Thijs Veneklaas Slots     06-39 68 76 36   thijsbw@hotmail.com 

  

mailto:f.buschers@hetnet.nl
mailto:manonkleinteeselink@outlook.com
mailto:m.bontje@telfort.nl
mailto:marius.marieke@gmail.com
mailto:thijsbw@hotmail.com
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AOW Kameraden- Kamerinnendag 
 
Zaterdag 28 september 2019  
9.15 uur verzamelen we voor ons jaarlijkse dagje uit met de AOW-heren en 
dames. We gaan met 24 personen op pad, verdeeld over zes auto’s richting 
Outdoor Unlimited in Den Ham. Daar aangekomen krijgen we eerst een bakkie 
koffie met iets lekkers en om 11 uur gaan we van start. Van tevoren hebben 
we lootjes uitgedeeld: nummers 1 + 2 aan de mannen en nummers 3 + 4 aan 
de dames. Het toeval wil dat er twee groepen waren waarvan niemand bij 
zijn/haar partner in de groep zat. Dus super! 
 

 

De nummers 1 + 3 mochten samen beginnen aan de Fatmax-Experience en de 
nummers 2 + 4 mochten beginnen met het Twents Arrangement. Ik mocht 
beginnen op de FatMax, een supermooie tocht van anderhalf uur. Door het 
bos (pas op voor honden werd er gezegd… niet één hond gezien in het bos 

     ), tussen de maïsvelden door (maar de meeste velden waren al leeg) en 
door het prachtige plaatsje Den Ham. 
 

Toen we terugkwamen waren groep 2 + 4 
bijna klaar. Er stond een lekkere lunch klaar 
en na de lunch mocht mijn groep beginnen 
met het Twents Arrangement. 
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1. Spijkerbroekhangen; dat viel voor de meesten 
niet mee. Sommigen bleven doodstil en met de 
ogen dicht hangen maar er werd ook gekreund. 
Zere handen, zere armen, kortom heftig. 

2. Hooivorkwerpen; zo ver mogelijk gooien leverde 
zo veel mogelijk punten op, bleef je vork in de 
grond geprikt dan werden de punten verdubbeld. 
Iedereen deed enorm zijn best. 

3. Blokjesrivier; proberen met een aantal blokken, 
waar je net met één voet op kon staan, een 
parcours af te leggen. Maar er moest wel altijd 
één voet op blijven, dus goed overleggen met 
elkaar. Stond er geen voet op een blokje dan 
haalde onze begeleider het blokje weg en 
moesten we hele grote stappen zetten. 

4. Bamboestieken; het woord zegt het al, bamboe-
stokken aan elkaar vastmaken met elastieken en 
daar een zo hoog mogelijke toren van bouwen. Die ook nog eens kon blij-
ven staan. Groep 2 + 4 dachten grappig te zijn en hadden de bamboe-
stokken allemaal goed aan elkaar geknoopt en de kist met elastieken ook 
dicht gemaakt met elastiek, maar jammer voor hun was er een andere 
groep met hele andere mensen die eerst aan de beurt waren. 
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Nadat we bijna klaar waren, kwam de groep 
FatMax-ers ook weer terug en konden we 
allemaal even napraten in de bijbehorende 
kantine onder het genot van een drankje. 
Daarna allemaal weer richting Holten. Bij 
Henk en Willie nog een frisbeespel gedaan, 
maar door de regen en de wind was het 
toch wel een beetje moeilijk.  
 

Uiteindelijk naar binnen gegaan en een paar drankjes genuttigd. Rond  
19.00 uur kwam het eerste stamppotbuffet van ‘De Poppe’ van dit seizoen. 
Heerlijke stamppot wortels en ui met hachee en lekkere boerenkool. Iedereen 
heeft er goed van gegeten. IJs en bavarois toe. 
 

 

We hebben een gezellige dag gehad. En wij verheugen ons alweer op de 
volgende kameraden- kamerinnendag in 2020. 
 

Henk & Willie en Martin & Gretha  
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Gezamenlijke seniorenmiddag 
 

Op woensdag 2 oktober waren we samen 
met 60+ Espelo op uitnodiging van de 
60+ groep Dijkerhoek in het Bonte Paard 
voor een gezellige muzikale middag. Hier 
was het duo Tiz Nix om met zang en 
verschillende instrumenten de middag te 
verzorgen. 
 

Het was een gezellige muzikale middag, 
er werd mooi meegezongen door de 

dames en heren en de organiserende dames zorgden voor een hapje en een 
drankje. 
 

Het is net een bruiloft zonder bruidspaar, het was een goedbezochte middag. 
 

Gerda en Gerrit Schoolen 
 
 
 

11-strandentocht 
 
Tijdens de vijfde editie van de wandel4daagse in Holten ontstond het idee om 
mee te doen aan de 11-strandentocht. Het jaarlijkse wandel- en hardloop-
evenement van de Hartstichting vond dit jaar plaats op zaterdag 5 oktober. De 
afstanden variëren van 11, 20, 40 tot 60 km tussen Bloemendaal en Hoek van 

Holland. Onder de naam AOV (Allemaal 
Unmeunig Vernemstig) werd ons team 
aangemeld: Ina, Willie, Gretha, Anke, 
Jantina en Jolande. We kozen voor de 
afstand van 20 km. 
 

Om in topvorm te komen, moest er 
natuurlijk getraind worden. In de avond-
uurtjes hebben we heel wat rondjes in en 
om Holten gelopen, elke keer een paar 
km meer. Zelfs op een regenachtige 
zondagmorgen werd er getest of 20 km 
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haalbaar was. Het kon doorgaan. Onder-
tussen hadden we bij familie, vrienden en 
collega’s al aardig wat centjes opgehaald, 
allemaal ten gunste van de Hartstichting 
natuurlijk. 
 

De grote dag brak aan, zaterdag 5 oktober. 
Gretha had voor iedereen een treinkaartje 
geregeld. Enige consternatie ontstond toen 
bleek dat de nieuwe treinkaart van Willie 
op non-actief was gezet. Een belletje naar 
de klantenservice liep uit op een teleur-
stelling, maandagmorgen zou ze de eerste 
zijn, zo jammer… Op het station in 
Deventer kochten we allemaal een bakkie 
troost, het was een hele rit naar Den Haag. 
Gelukkig had Gerda genoeg zakdoekjes bij zich, want soppen dat kan ze. Gelijk 
de vloer van de trein ook even schoongepoetst. In Den Haag reden we met de 
tram naar het strand. Het lukte Ina niet om tegelijk met ons uit te stappen, dus 
die hebben we een halte later weer opgepikt. Dat was al een aardige 
wandeling zeg maar… 
 

Na een lekkere kop koffie met 
gebak, begonnen we aan de 
warming-up onder leiding van 
schaatster Barbara de Loor. 
Aardig opgewarmd begonnen 
we aan de 20 km. Het was mooi 
weer om te wandelen, niet zo 
veel wind en een lekker zonnetje 
erbij. Bij elke 5 km was een stop 
waar we wat te eten en te 
drinken kregen en een stempel 
op onze kaart natuurlijk.  

 

Ondanks dat er ruim 3000 deelnemers meededen kon je goed over het strand 
wandelen. Bij de laatste kilometer moesten we klunen naar de stempelpost 
omdat er veel mensen over hetzelfde zandpad naar boven strompelden. Dan 
voel je die kilometers wel in je benen.  
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Bij de finish werden we warm onthaald, we hadden het gered. Trots als een 
pauw waren we @fotomomentje.  
 

Terug in Holten hebben 
we bij Toontje getoast 
op onze prestatie. We 
hadden wel mooi een 
steentje bijgedragen aan 
het onderzoek naar 
hart- en vaatziekten. 
 

Jolande Klein Teeselink  
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Kinderspelavond 
 

Het was superleuk!  

 

En daar stonden we toen te wachten op het speelhuisje van Buitengewoon 
Holten. Jelle, Bas, Daphne en ik, we stonden daar te wachten en te wachten en 
toen ineens kwam de rest binnenstormen. Toen iedereen er was legde Henry 
uit hoe de gps werkte.  

We kwamen telkens bij punten 
waar je de gps opnieuw moest 
instellen en daar moest je een 
vraag bij beantwoorden over 
de omgeving. Dat was echt 
leuk, we hadden erg veel lol 
onderweg. Misschien hebben 
we wel 10 km gelopen.  
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We waren weer terug en we gingen  met frikandel en kroket eten. Dat was 

erg . En toen gingen we nog glow in the dark-midgetgolf doen.  

Ik zat bij het beste groepje ever. We hadden zo veel lol , dat was gewoon 
niet voor te stellen! 

 

 
 
 
Groetjes, 
Gijs van Wieringen 
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Seniorenclub – Firma ter Horst en co 
 

Op de bijeenkomst van de seniorenclub 
op woensdag 6 november waren de 
heren Baan en Ter Maat bij ons om wat 
te vertellen over de firma Ter Horst en 
co en wat de ‘Stoom’ voor Rijssen heeft 
betekend. De Stoom is begonnen in 1835. Na de 
afscheiding van België met zijn textielsteden 
Brugge en Gent was er in Nederland behoefte 
aan textielfabrieken. Er was in Tilburg en omstre-
ken wel wat kleinschalige industrie maar er was 
meer nodig en hiervoor werd Twente bestemd. 
 

Vanouds was Rijssen bekend van het turfsteken 
(zwarten), steenbakken (rooien) en textiel-
weverijen (witten). Gerrit Hendrik Ter Horst was 
steenbakker en kreeg na een aanbesteding de 

opdracht om de weg tussen Raalte en Almelo aan te leggen. De winst die dit 
opleverde werd geïnvesteerd in de oprichting van een weverij samen met zijn 
compagnon Van Heek uit Enschede. Na een moeilijk begin keerde het tij 
dankzij een order voor levering van jute koffiezakken aan de Nederlandse 
Handelsmaatschappij. De machines werden uit Engeland gehaald en meisjes 
uit Schotland om de Rijssenaren het spinnen op deze machines te leren. 
 

Ook de aanleg van de spoorlijn was belangrijk voor de aanvoer van ruwe jute-
balen van wel 180 kg en afvoer van grote rollen jute voor de industrie. Deze 
werden o.a. gebruikt voor de tapijtindustrie. In de hoogtijdagen werkten er 
wel 1500 mensen bij de ‘Stoom’. In de jaren 80 kreeg de textielindustrie het 
moeilijk en in 1982 ging Ter Horst op in de Nederlandse Jute Industrie Groep, 
in 2003 werd de N.J.I. failliet verklaard. Wat we nog aan Ter Horst te danken 
hebben is het Volkspark met ‘Parkgebouw’, Zorgcentrum ‘Wellehof’ en de 
muziekvereniging Wilhelmina. De heren konden heel boeiend in het plat 
Riessens vertellen en de foto’s van Rijssen in vroegere tijd waren heel 
interessant. 
 

Gerda en Gerrit Schoolen 
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Zaagmolentrofee  
 
7 november 2019 
Het team AchterindeBeuseberg heeft namens de buurtvereniging meegedaan 
met de ‘Zaagmolentrofee’ van schietvereniging ‘De Zaagmolen’ in Dijkerhoek. 
De teamleden waren: Wilco Aalpol, Jaap Spakman, Geert Willem Spakman en 
Ronald Achtereekte.  
 

We waren ruim op tijd in het Kulturhus van Dijkerhoek. Prachtig gebouw aan 
de Maatmansweg 3 te Dijkerhoek waarbinnen ook de schietvereniging de 
Zaagmolen haar vier schietbanen heeft. We werden ontvangen met koffie en 
hadden ruim de gelegenheid om het prachtige gebouw en mooie schietbanen 
te bewonderen. 
 

 
 
We moesten schieten met geweer en pistool. Dat viel voor de meesten van 
ons nog niet mee. Zeker de ouderen onder ons brachten het er niet zo goed 
vanaf. Van ons vieren was Geert Willem de duidelijke winnaar met 78 punten. 
Wilco 54 punten, Ronald 50 punten en als laatste Jaap met 43 punten. 
 

Al met al een leuke kennismaking met de schietvereniging ‘De Zaagmolen’ en 
het mooie Kulturhus van Dijkerhoek. Het behalen van de volgende ronde zat 
er met een totaaluitslag van 225 punten niet in. 
 

Groeten Ronald Achtereekte 
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BBC uitje 2019 
 
Een van de vele jaarlijkse BBC-activiteiten is het uitje waarvoor dit 
jaar niet 1 maar zelfs 2 dagen gepland waren op de ‘BBC ON 
TOUR’-kalender 2019 en wel op 16 en 17 november. De 
organisatie is jaarlijks in handen van twee stellen en dit jaar 
waren Bert en Wilco aan de beurt. 

 

Dag 1 
Op zaterdagmorgen worden we vanaf 11.15 uur netjes thuis opgehaald en het 
enige wat we verder weten is dat we de BBC-rekening van tevoren met een 
aanzienlijk bedrag moesten ophogen… Met een kleine te verwaarlozen 
vertraging, maar wel mooi om te noemen dat HvL zeker niet vijf minuten 
eerder vanuit Eindhoven naar de Beuseberg komt dan genoemd tijdstip en 
Herbert nog even snel onder de pompe was geweest, arriveren we al bij de 
eerste tussenstop op de carpoolplaats aan de Markeloseweg. Hier zijn al meer 
BBC-heren en -dames aanwezig en staat busje nummer 22 van 123-busje 
gereed. 
 

Iedereen is goed te passe en onder het genot van een bakje koffie en goed 
belegde broodjes aldaar worden de eerste ideeën uitgewisseld over waar we 
die dag terecht zullen komen? Wilco en Pauline moeten vanuit Denemarken 
komen en die zullen we later die dag ergens treffen. Wilco heeft de dag ervoor 
al een schermafdruk van de lokale buienradar gestuurd. Herbert heeft het 
bericht tot in detail bekeken en heel klein rechts bovenin de schermafdruk 
stond HAMBURG. Tja, aardig halverwege de Beuseberg en Denemarken, dus  
1 en 1 is twee! Perfecte info Wilco! 
 

Nadat het gezelschap heren en dames mooi gehusseld is en in de bus en auto 
heeft plaatsgenomen gaan we op pad. Er is ook genoeg eten en drinken aan 
boord en het duurt dan ook niet lang voordat er achter in de bus en kofferbak 
van de auto wordt gegraaid. De dreuge wos en keeze smaakt goed en dat alles 
wegspoelen met een blikje bier, wijn of frisdrank; aan iedereen is gedacht. De 
rit verloopt perfect en het past ons wel dat we een tijdje onderweg zijn, want 
dan is er mooi de gelegenheid om de laatste ditjes en datjes van in en rond de 
Beuseberg en Holten te bespreken. 
 

Zo rijden we uren later op de Reeperbahn in Hamburg en het is net of we 
gewoon Holten binnen komen rijden en je daar bekenden ziet, is het 
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warempel Marius die met zijn beste oog Wilco en Pauline daar op de stoep 
ziet lopen! Nu is het zeker, hier zullen we ons tot morgen moeten vermaken. 
Inchecken in het hotel, tas op de kamer gooien en… ja het duurt nogal voordat 
iedereen weer beneden is en wat er in de tussentijd allemaal gebeurd is? Heb 
horen zeggen dat sommigen meteen de keet verbouwen en naar eigen smaak 
inrichten in verband met slaaprituelen. 
 

We zijn weer compleet, dus dan maar op 
verkenning. Het regent een beetje en het 
is guur weer. Het duurt dan ook niet lang 
of we zitten weer lekker binnen en 
proosten op de Reeperbahn in Hamburg. 
Rond 18 uur worden we verwacht bij de 
eetlocatie de Hamborger Veermaster, die 
Benita keurig gereserveerd heeft. Het 
kost nog even zoeken in het boek naar de 
reservering waaruit blijkt dat Bert zijn 
achternaam nogal moeilijk is. Geen 
Groteboer op de reserveringslijst, wel 
Roteboer? Ja, daar zit ook wel een kern 
van waarheid in! We hebben heerlijk en 
goed gegeten en ook de nodige halve 
liters naar binnen gewerkt en voor de 
dames en Jeroen was er een toetje. 

 

Om het eten weer wat te laten zakken en even lekker wat frisse lucht te 
snuiven gaan we aan de wandel door Hamburg, met een doel dat alleen nog 
bij de organisatie bekend is. Na enige tijd bereiken we allemaal weer lekker fris 
Miniatur Wunderland. Een soort indoor Madurodam, maar dan alles nog 
kleiner en highlights van over de hele wereld zijn hier tot in detail te 
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bewonderen. We kijken een paar uurtjes rond en geven op deze manier de 
reeds genuttigde alcohol de tijd om te verdampen. 
 

Dan de hoogste tijd om 
ons in het bruisende 
uitgaanscentrum van 
Hamburg te storten. Bert 
en Benita zijn enige tijd 
geleden al keurig op 
verkenning geweest en 
zo komen we terecht bij 
‘De Anleger’ 80’s 90’s en 
Schlager staat er op de 

ramen geschilderd, een prima genre voor de BBC’ers. Bij binnenkomst muntjes 
voor een gratis Schnapps, heerlijk! De glazen worden weer goed gevuld en ook 
zo ook weer geleegd om dit ritueel tot midden in de nacht te herhalen. Prima 
volk in deze keet om een beetje tegenaan te drammen en een DJ die op ons 
verzoek de juiste nummers draait. Echte Schlagers, dat willen we horen! Wir 
kommen ganz aus Holland veur eine Party, gas op die lolly! Ja dat hadden we 
ondertussen al meegekregen van Prins Shadow de Riddder. 
 

Op een gegeven moment is het mooi geweest en onder het motto ‘samen uit, 
samen thuis’ – niet iedereen is even goed getraind en is het dus voor 
sommigen nog een hele uitdaging – gezellig gezamenlijk terug richting het 
hotel. Dit gaat redelijk goed, totdat een aantal de verleiding van de Döner 
Kebab-keten niet langer kan weerstaan. Trouwens als je zo’n keet mist dan is 
het 10 stappen en dan zit de volgende er alweer. Het einde van een lange, 
gezellige, mooie BBC-dag en nu even een paar uurtjes rusten. 
 

Dag 2 
Vanaf 9.30 uur komen de heren en dames 
van de BBC de ontbijtzaal binnendruppelen 
voor weer een gezellig samenzijn. Benieuwd 
hoe iedereen er aan toe is? Dat valt allemaal 
best mee, zo is de eerste indruk. Iedereen 
weet zich nog wel een stukje van de avond 
en nacht te herinneren en al pratend wordt 

het verhaal wel compleet en is het allemaal weer redelijk helder tot nu toe. 
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Nadat we een prima ont-
bijt hebben genuttigd 
met de broodnodige 
koffie checken we uit bij 
het hotel en dumpen we 
de bagage alvast in de 
vervoersmiddelen. We 
gaan wederom aan de 
wandel en nu richting de 
haven aan de Elbe. 
Nadat Benita een prima 

deal heeft gemaakt met het kapiteintje van een van de vele rondvaartboten 
mogen we aan boord. Het zonnetje schijnt lekker dus we nemen boven plaats 
op het buitendek. Lekker uitwaaien en een prima veilige plek voor het geval 
iemand toch last krijgt van de deinende golven of de restverschijnselen van de 
voorgaande avond. 
 

We kunnen lekker bijkomen en genieten ondertussen van een indrukwekken-
de rondvaart over de Elbe, waarlangs mooie gebouwen te zien zijn en gigan-
tische containerschepen, waar we zo’n beetje onderlangs varen. Na een uur 
hebben we het wel gezien, maar dat komt meer omdat we het ondertussen 
behoorlijk koud krijgen. Dus eenmaal van de boot bij de eerste de beste 
horecagelegenheid naar binnen. Daar willen ze ons wel hebben. Die denken 
waarschijnlijk; 16 man, dat is kassa! Maar helaas, we komen alleen voor een 
bakje warme koffie! Dat is op zich geen probleem, maar met een half uur 
moeten we wel d’r AUS! De sfeer is prima, behalve bij de bediening. Boeien 
toch? Wij kunnen hier in ieder geval even lekker opwarmen voordat de wan-
deling richting de parkeerplaats wordt ingezet waar er een einde komt aan ons 
weekendje Hamburg. Wilco en Pauline vertrekken richting Denemarken en wij 
weer richting Nederland. 
 

Na een paar uurtjes onderweg volgt een eerste plaspauze en kunnen we even 
de benen strekken. Niet iedereen is even enthousiast over de terugreis als 
over de heenreis. Dit komt echter niet door wagenziekte, de werkelijke 
oorzaak is wel bekend! 
 

Het tweede gedeelte van de reis krijgen we toch weer goede moed en na een 
paar broodjes, dreuge wos en keeze moeten de blikjes bier er ook weer aan 
geloven en smaken de biertjes bij het afscheidsdiner bij Odessa ook weer 
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prima. Als klap op de vuurpijl komt de al eerder genoemde Prins Hertog van de 
Beuseberg ook nog binnen, tja die heeft nu natuurlijk geen tijd meer om te 
koken en dan moet er wat gehaald worden. 
 

Het is een mooie afsluiting van een perfect georganiseerde BBC-tour en we 
maken ons op voor de volgende missie op de ‘BBC on tour’-kalender, De 
Holtense Kwis!  

 
 
 

Paasvuur 2020 
 

Het hectische paavuurseisoen van 2019 ligt nog vers in ons 
geheugen. Ondanks dat het paasvuur niet groter gebouwd 
mocht worden dan 500 kuub, hebben we er met elkaar toch 
een mooi weekend van gemaakt, waarvoor dank! Ondertussen 

zijn wij alweer druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe 
paasvuurseisoen en we hopen dat jullie er net zoveel zin in hebben als wij. 
 

Dit jaar wordt het paasvuur gebouwd aan de Russendijk op het land van de 
Kniepe. Vanaf zaterdag 18 januari verzamelen wij om 13:00 uur bij het club-
huis aan de Russendijk om de gehele middag hout te halen. De volgende 

zaterdagen zullen wij om 09:00 uur verzamelen om er vervolgens een 
gezellige dag van te maken. Iedereen die mee wil is van harte welkom.  

 
Snoeihout 
Om weer zo’n gigantisch mooi paasvuur te kunnen bouwen hebben we 
maar één ding nodig… en dat is snoeihout. Mocht u snoeihout willen 
brengen of weet u waar we veel snoeihout vandaan kunnen halen of  
wilt u gewoon een gezellig telefoontje plegen bel dan naar  
Janniek Beltman → 06 – 53 20 34 47. 
 

Met vriendelijke groeten, het paasvuurcomité  
Rik Sluiter 
Rob Vasters 
Dirk Jansen 
Ruben Klein Teeselink 
Janniek Beltman 
Willian Beldman  
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Sint in de Beuseberg 
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Ik geef de pen door aan...  
 
 Wil je jezelf voorstellen? 
 Dick Abbink, geboren op 30-10-1968 op de Lichtenberg.  
 

 Hoe is je gezinssamenstelling 
 Ik heb 2 broers en een zus en ben 

getrouwd met Patricia en we hebben  
2 kinderen, Niels en Remon.  

 

 Waar woon je nu? 
 Mijn ouders hadden een boerderij op de Lichtenberg en deze hebben we 

overgenomen toen mijn vader 65 jaar is geworden. 
Een paar jaar later hebben we een locatie bijgekocht in Dijkerhoek, waar 
we nu ook wonen. 

 

 Waaruit bestaan je dagelijkse werkzaamheden?  
Onze dagelijkse werkzaamheden zijn heel divers maar bestaan o.a. uit het 
voeren en verzorgen van onze vleeskalveren. Daarnaast zijn we ook 
dagelijks in de Beuseberg bij AGL om te zorgen dat daar alle werkzaam-
heden worden geregeld en uitgevoerd.  
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 Wat zijn je favoriete tv- en radioprogramma’s? 
 Mijn favoriete tv-programma is ‘Man bijt hond’. Gewoon normale tv met 

mooie mensen. En als ik in de auto zit of de kalveren aan voeren ben dan 
luister ik graag naar Radio 10 

 

 Wat zijn je hobby’s of bezigheden?  
 Op vakantie gaan is een hobby van ons, alleen dit gebeurt niet zo vaak. 
 

 Wat was je laatste vakantiebestemming en waarom? 
 Onze laatste bestemming was Kaapverdië, een mooi land met een aange-

name temperatuur. Zon, biertje, eten en een beetje water, wie doet je wat. 
 

 Waar ben je trots op?  
 Ben trots op mijn gezin, we hebben al heel veel dingen samen ondernomen 

en aangepakt en dit kun je niet alleen. 
 

 Wat zou je altijd nog eens willen doen? 
 Ik heb geen speciale wensen. Wat ik nog zou willen doen in de toekomst, 

misschien een keer een beetje meer op vakantie (Australië of Nieuw-
Zeeland) en een beetje meer genieten van de vrije tijd. Hopelijk kan dit als 
onze kinderen later de zaak willen overnemen, zou wel mooi zijn… 

 

 Wat vind je erg leuk of bijzonder aan de Beuseberg? 
 Wat betreft de Beuseberg, hier is niks mis mee. Prima mensen en je wordt 

makkelijk geaccepteerd en opgenomen. 
 

 Ben je zelf actief (geweest) in de buurt?  
 We zijn zelf niet actief in de buurt, maar dit komt doordat we er zelf niet 

wonen, maar als we ergens mee kunnen helpen paasvuur, trekkertrek of 
iets anders dan kan er altijd bij ons worden aangeklopt en gaan we kijken of 
we iets voor elkaar kunnen betekenen. 

 

 Wil je nog iets kwijt aan de lezers?  
 Vind het mooi dat jullie ons 

gevraagd hebben om hieraan mee 
te doen, zodat het voor iedereen 
ook een beetje duidelijk wordt wat 
voor mensen er achter AGL zitten. 
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Prins Carnaval van C.V. de Fienpreuvers  
seizoen 2019/2020 
 
Prins Carnaval zijn voor een jaar van C.V. de Fienpreuvers, hoe gaat 
dat nou eigenlijk… 
 

In de eerste week van mei werd ik ’s avonds gebeld door de ‘President’ van 
C.V. de Fienpreuvers (verder CVFP) met de vraag of ik de week erop tijd had 
om even bij elkaar te komen. Omdat de CVFP bij ons de Prinsenwagen laat 
bouwen door de Versierders dacht ik in eerste instantie dat het hierover zou 
gaan. Echter toen ik vroeg of ik eventueel wat zou moeten voorbereiden kreeg 
ik de melding dat de vergadering plaats zou vinden op een nader te bepalen 
locatie (geheim) en dat ze voor dit seizoen mij wel zagen zitten als Prins 
Carnaval 2019/2020… einde gesprek… 
 

Na een paar minuten drong het wat tot me door (vergeet niet dat het half mei 
is en je niet met carnaval bezig bent). Uiteraard heb ik dit direct even met 

Nanda gedeeld en ja, witte rook      . 
 

Tussen 2006 en 2010 zat ik ook bij de Versierders (bouwers van de 
Prinsenwagen) en heb ik dus ook een klein beetje in de keuken kunnen kijken. 
Wat mij altijd al opviel was dat een Adjudant een hele belangrijke (wellicht de 
belangrijkste) keuze moet zijn van een Prins. Voor mij was de keuze direct 
helder, als ik dit ga doen dan samen met John Poppe. John en ik kennen elkaar 
al jaren via onze gezamenlijke groep C.V. de Hazelnootridders en vanuit de 
carnaval. John is ook al jaren actief lid van CVFP en weet dus al heel veel vanuit 
de vereniging. John is getrouwd met Gerrie en samen hebben ze twee 
dochters, Anne en Jette. 
 

De week erna kreeg ik op dondermiddag een routebeschrijving van waar ik die 
avond werd verwacht… 20.30 uur aanwezig, er is geen koffie, kom op de fiets… 
Na een paar heerlijke grote koude glazen bier, spareribs, borrelnoten en 
prachtige verhalen kreeg ik om precies 23.11 uur de vraag van, nu de oude 
Prins, Hens van Kalverderk om hem op te volgen… Een duidelijke ja uit mijn 
mond volgde en uiteindelijk tegen 02.45 uur brabbelde ik tegen Nanda dat ik 
Prins Carnaval van Keunedarp zou worden. 
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De volgende avond heb ik John 
’s avonds op zijn werk over-
vallen met champagne, ballon-
nen, hapjes etc. en hem de 
vraag gesteld via of hij mijn 
Adjudant wil zijn. (letterlijk heb 
ik een beste speech bedacht 
waarop hij echt geen nee kon 

zeggen           !!!). 
 
 

 

Het duo dus compleet, en dan?? 
Vanuit de CVFP bestaat er een zogeheten PBC-commissie, Prins Benoeming 
Commissie, die overgaat naar Prins Begeleiding Commissie. Hier zitten vier 
commissieleden in en de oud-Prins en oud-Adjudant. Zij begeleiden ons 
continu en geven advies in de keuzes van onder andere de Prinsennaam, 
Adjudantnaam, titels, prinsenlied, welke protocollen gelden er, welke 
activiteiten moet je voorbereiden, welke speeches e.d. moeten er worden 
voorbereid, ontwerp medailles, contact met de Versierders over ontwerp 
wagen en nog veel, veel meer. Een van de hoogtepunten voor mij persoonlijk 
was het inzingen en opnemen van het prinsenlied in de studio van Ric Brand te 
Almelo. 
 

Elke vier weken komen we bij elkaar op donderdagavond. De ervaring leerde 
ons al gauw dat we op vrijdag in ieder geval de ochtend vrij moeten nemen 
vanwege de gezelligheid! 
 

Vanaf het moment dat John en ik een duo vormen ben je er eigenlijk continu 
wel mee bezig en het is echt hartstikke leuk om te doen. Gezamenlijk met de 
gezinnen en de PBC leef je naar 16 november toe, de bekendmaking in het 
Bonte Paard. Oh ja, een smoking op maat met bijpassende schoenen moest er 
ook nog komen. 
 

Omdat alles zeer geheim was het gehele seizoen hebben John en ik ervoor 
gekozen om in de laatste week voor 16 november de familie, kameraden en de 
buren in te (laten) lichten, (nogmaals dank voor Jolanda, Anton, Miny en Dirk). 
Om 18.30 uur werden John en ik samen met onze vrouwen stiekem binnen 
gebracht bij het Bonte Paard waar op dat moment het galgenmaal van de nu 
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oud-Prins gaande was. Boven in zaal C lagen onze smokings klaar met steek, 
handschoenen e.d. Tegen 19.30 uur hebben we ons voorgesteld aan het 
Parlement van CVFP en onze namen, titels en motto toegelicht. 
 
Titels Prins Shadow de Ridder & Adjudant Hazelnoot 

• Hertog van de Beuseberg en huisbaas van de Versierders: 
 Als Prins zijnde ben ik trots op het mooie buitengebied van de Beuseberg 

waar ik samen met mijn gezin woon. 
 De Versierders van C.V. de Fienpreuvers die wederom dit jaar een 

fantastische wagen bouwen vertoeven in hun wagenbouwloods op ons erf, 
vandaar huisbaas van de Versierders. 

 

• Beschermheer van de Preuter tot aan de Haar: 
 De Preuter is de huidige boerderijnaam waar ik op mijn 10e ben komen 

wonen aan de Langstraat 10. ‘De Haar’ is de naam van de woning van 
Adjudant Hazelnoot en zijn gezin. 

 

• Rock&Roller van NIX: 
 Als voormalige zanger van de R&Roll Band NIX die vanwege hun 

overtreffende roem zijn gestopt kan deze titel niet achterblijven. Wel is er 
sprake van een tijdelijke comeback. 

 

• Ambassadeur van de Hazelnootridders:  
 Als oud-Adjudant van de Hazelnootridders en tevens actief lid van deze 

prachtige vereniging ben ik zeer trots dat mijn adjudant John de naam 
Hazelnoot draagt. 

 

• Heerser van ‘Het Zwarte Goud’ tot aan de Moersleutel: 
 In het dagelijks leven zit ik de weg- en waterbouw. Het Zwarte Goud is een 

verwijzing naar het asfalt dat we aanbrengen, Moersleutel is een verwijzing 
naar een alledaags gereedschapsstuk waar mijn adjudant als busmonteur 
bij de HAVI dagelijks mee werkt. 

 
Motto uitleggen 
Voorafgaande aan de optredens die we met de R&R Band NIX beleefden 
stonden we één minuut voor opkomst altijd achter de coulissen en waren we 
elkaar lekker aan het ophitsen om er een spetterende show van te maken. De 
kreet die destijds werd gebruikt en die dus staat voor feestvieren/geen 
teleurstellingen/goede sfeer, gebruiken we nu als ons motto; Gezamenlijk met 
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mijn Adjudant Hazelnoot zullen wij het carnavalseiszoen 2019 /2020 met volle 
inzet gaan vieren onder het motto: GAS OP DIE LOLLY!!! 
 

Om 21.00 uur werden onze gasten in het geheim bij ons boven gebracht,  
ca. 60 man, waaronder onze Noabers. Zij werden om 20.30 uur met een bus 
vanuit de vereniging naar het Bonte Paard gebracht. Hier hebben we uurtje 
lekker geborreld… 
 

Om 22.00 uur begon het spannend te worden, John en ik werden naar het 
kantoor van het Bonte Paard gebracht waar we met z’n tweeën nog  
22 minuten moesten wachten voor de bekendmaking, de aankondiging van de 
President. Familie, kameraden, noabers e.d. werden via het voorcafé de zaal 
ingebracht om de opkomst van ons mee te maken. 
 

En dan, om 22.22 uur spring je door het doek en hoor je het prinsenlied, de 
Raad van Elf die direct achter je staat om de polonaise in te zetten, het is 
geweldig!! Na 10 hossen mocht ik mij gaan voorstellen aan alle aanwezigen in 
de zaal en wederom de namen e.d. toelichten. Een hele avond vol feest was 
het gevolg en tegen 03.00 uur kwamen we bij ons thuis met een bus vol 
gasten, de noabers stonden al gezellig in de stal bij ons een borrel te drinken. 
Tegen 05.00 uur gingen de laatste gasten weg en om 11.00 uur mocht ik 
gelukkig alweer op pad om gezellig na te praten bij het Bonte Paard. 
 

Nu ik dit schrijf hebben we op 30 november de fotoshootdag gehad met het 
gehele Parlement, de Versierders, onze gezinnen en kameraden, zijn we bij 
machinehandel Jansen in Holten op het industrieterrein geweest en aanslui-

tend bij manager 
Plakkie waar we de 
feestavond onder 
begeleiding van een 
onemanshow hebben 
voortgezet. 
 

Op zaterdag 7 decem-
ber hebben we de 
teambuildingdag met 
de Raad van Elf georga-
niseerd. Vanaf 11.30 
uur bij de hofbar  
 Man in politiepak is onze Veldwachter Frank Voortman. 



31 

 
Ab van Boerbiet met de huifkar naar ons huis waar een stevige lunch klaar-
stond. Aansluitend zijn we naar Loo Bathmen geweest om daar bij Piggy Palace 
met een paar varkens van de glijbaan te gaan en waar we een heerlijke worst 
hebben gedraaid. Na deze enorme ervaring zijn we bij de buurman van Piggy 
Palace geweest waar ons een wijnproeverij met mooie anekdotes stond te 
wachten. Toen we tegen 17.30 uur weer terugkwamen bij ons huis hadden de 
kameraden de pan gevuld met hamburgers en kon de door ons gedraaide 
worst er mooi bij op. 
 

Tegen 22.00 uur werden we netjes door de huifkar naar het dorp gebracht en 
hebben we hier nog gezellig wat gedronken. 
 

Er zullen nog mooie dagen, avonden en nachten volgen en we hebben er 
ontzettend veel zin in!!! En dat onder het motto,GAS OP DIE LOLLY!!!! 
 

Nick Jongbloed 
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Seniorenclub – Bingomiddag 
 
Op woensdag 11 december hadden we de laatste bijeenkomst van 
de seniorenclub in 2019. 
 

Het bestuur had een bingomiddag georganiseerd met leuke kleine 
prijsjes, iedereen was heel stil en gespannen aan het nummertjes kruisen. 
 

In de pauze werd er koffie met kerststol getrakteerd, dit viel bij de aanwezige 
leden erg in de smaak. 
 

 
Na afloop werden Broer en Gerrie  door 
Gerda bedankt voor hun gastvrijheid en 
werd er nog gezellig nagepraat onder het 
genot van hapjes en een drankje. 
 

Gerrit en Gerda 
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Weekendje Londen 
 

Ergens in de loop van dit jaar ontstond bij de reiscommissie van de AOW het 
idee om een weekendje naar Londen te gaan. De reiscommissie, dat zijn Ingrid 
en Jolanda (Jo1) (organisatie) en Jolande (Jo2) (uitgever van de AOW-
reisgidsjes). Na lang zoeken een vrij weekend in de agenda’s gevonden. Eind 
november zouden we gaan. Jolanda regelde de vliegtickets en een apparte-
ment en Ingrid maakte een ‘must-see’-lijst. Jo2 kocht een reisgids, maar vergat 
om deze door te lezen. Zo ontdekten we aan het eind van het weekendje weg 
wat we nog niet wisten. 
 

Omdat we ’s ochtends om 7 uur op het vliegveld aanwezig moesten zijn en we 
geen zin hadden om ’s nachts vroeg op te staan hadden we een gezamenlijke 
kamer geboekt bij Van der Valk A4. Konden we de auto lekker op de parkeer-
plaats laten staan daar en werden we met de shuttlebus naar het vliegveld 
gebracht. Klasse!  
 

Om 9.00 uur vertrok de vliegbus van Easyjet 
vanaf Schiphol en om 9.20 uur stonden we 
al op het vliegveld van Gattwick. Met de 
shuttle naar de trein richting Londen. Han-
dig, met de Rabobank-betaalpas konden we 
contactloos betalen in het openbaar ver-
voer in en rond Londen. Lekker makkelijk. 
Eerst het appartement opgezocht. Dat viel 
niet tegen. De eigenares kwam net naar 
buiten en liet ons alles zien. Best gezellig, 
met z’n drieën op één kamer. Bushalte voor 
de deur richting centrum. Eerst maar naar 
de Tower Bridge. Kaartjes gekocht voor de 
hop on – hop off bus en daarna Londen 

door getoerd. Op bezoek bij Elisabeth in Buckingham Palace, maar die wou ons 
niet op de koffie hebben. Boris Johnson was in Downingstreet 10 de kerst-
boom in de tuin aan het optuigen. 
 

Ondertussen vernamen we dat er vlakbij een aanslag was gepleegd bij de 
London Bridge. Het was ons wel opgevallen dat er heel veel politie op de been 
was die met gillende sirenes door de stad reed. Maar misschien was dit wel 
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normaal voor een stad als Londen, weten wij veel… Verder hebben we er 
weinig van meegekregen, behalve dat de London Bridge de rest van het 
weekend niet toegankelijk was en nog steeds geblokkeerd werd door de 
achtergelaten bussen en vrachtauto’s. 
 

Na een beker mulled wine (Gluhwein) op de 
kerstmarkt op Trafalgar Square heeft Jo1 
nog een ontmoeting met een creepy clown. 
De griezel... Van schrik maar gauw een 
drankje doen in een echte Engelse pub. Het 
was nog best lastig om hier een plekje te 
bemachtigen, de pubs zijn heel populair en 
drukbezocht. Natuurlijk bestelden we de 
typisch Engelse Fish & Chips als avond-
maaltijd. Lekker! 
 

De volgende ochtend lekker ontbijten in het 
appartement. De supermarkt zat ernaast dus 
een ontbijt was eenvoudig geregeld. Daarna 
weer met de bus richting het centrum. Op 
het programma staan o.a. een boottocht 
over de Thames en een bezoek aan Harrods. 
Ook de Westminster Abbey willen we graag 
zien, maar die is gesloten helaas. We willen 
nog naar een kerstmarkt in Hyde Park maar 
daar staat zo’n lange wachtrij voor dat we 
dat maar laten voor wat het is en een 
gezellige pub bij Piccadilly Circus induiken. 

 

Het ontbijt voor de zondagochtend wordt genuttigd in het 
eethuis aan de andere kant van de straat. Ingrid en Jo2 
besluiten te gaan voor een echt zeer stevig Engels ontbijt met 
patat, braadworst, bonen en gebakken ei. Voor Jo1 is dit echt 

too much, die houdt het bij 2 snee toast met gebakken ei. Het smaakt voor-
treffelijk, dat moet gezegd worden. Rond een uur of twaalf verlaten we ons 
appartement voor de laatste keer en vertrekken met onze bagage richting het 
centrum. We willen graag een overdekte markt bezoeken vlakbij het station 
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vanwaar onze trein richting het vliegveld 
vertrekt. Helaas is de markt gesloten. We 
bezoeken dan maar een kerstmarkt in een 
nabijgelegen kerk en vermaken ons de 
resterende tijd in een pub nabij het station.  
 

Rond een uur of drie vinden we het tijd om 
naar het vliegveld te gaan. Op het station 

aangekomen blijkt dat de sneltrein richting het vliegveld niet rijdt. We moeten 
met de stoptrein die pas tegen 16.00 uur vertrekt en er ruim een uur over 
doet. Eindelijk op het vliegveld aangekomen wordt de koffer van Jo1 weer van 
de band geplukt en moet de boel weer uitgepakt worden. Na wat ruilhandel 
met shampoo, bodylotion e.d. mogen we dan toch door de douane. Uiteinde-
lijk zijn we 10 minuten voordat de gate sluit aanwezig. Tijd om te vertrekken 
en terug naar NL. Het was een geslaagde trip en voor herhaling vatbaar. 
 

The London girls 

 
 
 

Dropping 
 

Beste Beusebergers, 
Nieuwe (jaars) ronde, nieuwe kansen! 
 

Wij nodigen jullie hierbij graag uit voor de dropping die gaat plaatsvinden op 
vrijdagavond 20 maart 2020. Houd deze datum vrij in je agenda! 
 

Verzamelen: vanaf 19.00 uur (definitieve vertrektijd, zie www.beuseberg.nl) 
Waar: Carpoolplaats tegenover restaurant de ‘Poppe’ in Markelo. 
Kosten:  € 9,00 p.p. incl. eten en 1 consumptie (graag betalen op avond zelf) 
 

Wil jij de dropping niet missen? Geef je dan voor 3 maart op! 
Stuur een berichtje naar Myrthe Schutte (06-30 28 75 97). 
Of mail naar Janneke Paalman (jannekepaalman@hotmail.com). 
Graag bij de opgave je naam en leeftijd vermelden! 
 

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

Hopelijk tot dan. De droppingcommissie.  

http://www.beuseberg.nl/
mailto:jannekepaalman@hotmail.com
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Toneel voorjaar 2020 
 

Beste Beusebargers, 
 

De tekstboekjes zijn uitgedeeld, de rollen verdeeld, 
een aantal attributen al verzameld en de eerste 
repetities bij de Wippert zijn een feit! Kortom; de 
toneelclub is weer begonnen! 
 

We zijn gestart met het instuderen van het stuk 
‘Drie kriminele zusters’. In dit toneelstuk nemen wij 
u mee (terug) naar eind jaren ’80 van de vorige 
eeuw. U weet wel; toen de sigaretten op tafel 
stonden, menigeen geld leende (en haalde) bij de 
Boerenleenbank, de vrouwen citroentjes met suiker 
dronken, Dynasty op tv was te zien, kassier bij de 
bank nog een ‘gewoon’ beroep was, opa nog een 
‘sjekkie’ draaide met zijn ‘mascotte rollbox’ en de 

politie de bank nog beveiligde… En al deze dagelijkse bezigheden worden 
verstoord door het plan van drie vrijgezelle zusters die verlangen naar rijkdom 
en horden kerels aan de deur! Als dat maar goed gaat!  
 

Het stuk zal op vrijdag 6, zaterdag 7, vrijdag 13 en zaterdag 14 maart te zien 
zijn in café de Wippert. Noteer deze data dus alvast in uw agenda. De kaart-
verkoop start tijdens de nieuwjaarsreceptie van de buurtvereniging op zondag 
12 januari 2020. Voor leden van de buurtvereniging kost een kaartje € 5,= per 
persoon, niet-leden betalen € 7,50 per persoon. Voor de jeugd tot 16 jaar is de 
toegang gratis (voor hen dient wel een kaartje gereserveerd te worden, geef 
dit dus even aan als u kaarten koopt/bestelt). Na 12 januari kunt u kaarten 
bestellen via de website van de buurtvereniging en/of bij Anja Kettelarij. Meer 
informatie hierover volgt via de welbekende rode flyer. Een kopje koffie of 
thee is bij de entreeprijs inbegrepen.  
 

Volgt u ons al via Facebook? (@toneelgroepBeuseberg). We hopen u allemaal 
te mogen begroeten op een (vaker mag natuurlijk ook!) van bovenstaande 
data! 
 

Groeten, de toneelgroep van de Beuseberg 
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Jaarvergadering 2020 
 

Op zondagmiddag 12 januari vindt de jaarvergadering plaats. Hiervoor 
wordt u van harte uitgenodigd.  
 

Aanvang 14.00 uur in Café-Restaurant de Poppe.  

De zaal is open vanaf 13.30 uur. 
 

De agenda ziet er als volgt uit: 

1. Opening door de voorzitter 

2. Jaarverslag 2019 door de secretaris 

3. Verslag van de penningmeester 

4. Verslag van de kascommissie 

5. Wisseling van de kascommissie 

6. Begroting 2020 door de penningmeester 

7. Bestuurswisseling * 

8. Rondvraag 

9. Afsluiting door de voorzitter 
  

* Agnes van Wieringen heeft haar 2e periode als bestuurslid bijna 
volbracht en heeft hiermee een zittingsperiode van 7 jaar bereikt 
(geen 8 jaar, anders is er een dubbele wijziging volgend jaar met het 
aflopen van de 2e termijn van voorzitter Anton Klein Twennaar). 

 Zij gaat het bestuur verlaten, haar positie is per 12 januari 
beschikbaar. 

 Het bestuur stelt Ilse Tuijnder voor als kandidaat om als secretaris 
plaats te nemen in het bestuur. 

 Tegenkandidaten kunnen zich t/m 6 januari a.s. aanmelden bij  

 Anton Klein Twennaar (06-10 43 58 36) of  
 penningmeester Gerdie Lenderink (06-38 73 06 27). 
 

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

                 voor de  
 

jaarvergadering en de nieuwjaarsreceptie 2020 
op zondag 12 januari, aanvang 14.00 uur  

 

Locatie: Café-Restaurant ‘De Poppe’ 
 

Het wordt een gezellige en gevarieerde middag,  

met een hapje en een drankje.  
 

 
 

Carnaval 2020 
 

Beste Beusebergers en carnavalsvierders, 
 

Trots kijken we terug op het carnavalsseizoen van 2019,  
wat was het in alle opzichten geweldig! De enorme  
enthousiaste groep van 140 personen, jong en oud, zorgde  
ervoor dat we werden beloond met de publieksprijs en de 4e prijs! 

 

Met de elfde van de elfde is het carnavalsseizoen voor 
2020 afgetrapt en de nieuwe prins en adjudant zijn 
bekendgemaakt: Prins Shadow de Ridder & Adjudant 
Hazelnoot. 
 

De carnavalscommissie is inmiddels met de voorberei-
dingen begonnen en er is gekozen voor het thema:  
de brandweer! Om een indicatie te krijgen van het 
aantal deelnemers willen we graag van jullie horen 
wie er op zaterdagmiddag 22 februari wil meedoen 
aan de optocht in ’t Keunedarp. 

 

Graag ontvangen wij je aanmelding uiterlijk 18 januari! Voor 
aanmelden en info kun je terecht bij Harry Ebrecht 06-30 62 09 86 of 
harryebrecht@kpnmail.nl Wanneer je niet wil meedoen met de 
optocht maar je het wel leuk vindt om te helpen, dan is dat uiteraard 
ook mogelijk. Groeten de carnavalscommissie   

mailto:harryebrecht@kpnmail.nl
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Aanmeldingsformulier voor nieuwe leden 
 
Naam + voorletters: ...................................................................................................................................................................................... 

Roepnaam: ................................................................................................................................................................................................................ 

Geboortedatum: ................................................................................................................................................................................................. 

 
Naam + voorletters: ...................................................................................................................................................................................... 

Roepnaam: ................................................................................................................................................................................................................ 

Geboortedatum: ................................................................................................................................................................................................. 

 
Naam + voorletters: ...................................................................................................................................................................................... 

Roepnaam: ................................................................................................................................................................................................................ 

Geboortedatum: ................................................................................................................................................................................................. 

 
Naam + voorletters: ...................................................................................................................................................................................... 

Roepnaam: ................................................................................................................................................................................................................ 

Geboortedatum: ................................................................................................................................................................................................. 

 
 
Adres: ................................................................................................................................................................................................................................ 

Postcode + Woonplaats: ...................................................................................................................................................................... 

Telefoonnummer: ............................................................................................................................................................................................ 

E-mailadres: ............................................................................................................................................................................................................ 

 

Dit formulier kunt u sturen naar:  
Agnes van Wieringen  
Bergmanstraat 33 
7451 GL Holten 
06 - 38 30 45 18 
 

Ook kunt u uw gegevens e-mailen naar: secretaris@beuseberg.nl 
 

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

mailto:secretaris@beuseberg.nl
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