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Van de redactie 
 
De zomer is voorbij. Helaas! Want dat betekent weer meer binnen zitten en 
minder buiten zijn. Dat buitenzijn geeft altijd een gevoel van vrijheid. En 
ondanks de coronamaatregelen die nog steeds gelden, konden we elkaar 
buiten toch gewoon opzoeken en samenzijn. Zelfs op vakantie gaan. Fietsen, 
wandelen, kamperen, het kon gelukkig allemaal.  
 

Nu zijn de maatregelen weer strenger geworden en kunnen we ook niet meer 
in de tuin zitten. Dat is jammer, want dat betekent dan minder live contact 
met elkaar. We hopen natuurlijk dat er snel een vaccin komt en dit hele gedoe 
achter de rug is, maar waarschijnlijk moeten we de winter nog wel door met 
corona. Hopelijk geeft het voorjaar van 2021 weer wat meer lucht.  
 

We hebben een mooi zomer achter de rug. Helaas geen uitgesteld voorjaars-
feest, maar een aantal andere activiteiten konden toch doorgaan, zoals de 
fietstocht, de motortoertocht en de viswedstrijd.  
 

In de wintermaanden zal het wel lastiger worden. De carnaval gaat helaas niet 
door, dat weten we nu al. Misschien toch weer een paasvuur? We hopen het 
zo.  
 

Voor nu is ons buurtblad goed gevuld met jullie verhalen. 
Iedereen bedankt voor zijn of haar bijdrage. Wij wensen jullie 
een goede herfst, wees voorzichtig en blijf gezond! 
 
Jo&Jo 

 
 

Van de bestuurstafel 
 
Voor velen zit de vakantieperiode er inmiddels weer op, sommigen naar het 
buitenland geweest, enkelen dicht bij huis gebleven of zelfs thuis. De corona 
heeft kortom voor velen roet in het eten gegooid en dit zal voorlopig nog wel 
even zo blijven. 
 

Voor de buurtvereniging heeft dit ook de nodige consequenties gehad, vele 
activiteiten zijn niet doorgegaan of op het laatste moment afgelast zoals het 
geplande buurtfeest bij Juleke in en om de loods. Namens het bestuur dank en 
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complimenten voor alle inspanning en het uiteindelijk genomen besluit van de 
Voorjaarsfeestcommissie. 
 

Enkele activiteiten hebben wel plaatsgevonden zoals: 
• De oudijzeractie die in juni plaatsvond was een groot succes, velen hadden 

waarschijnlijk tijd om eens flink de boel op te ruimen, waarvoor dank. Ook 
een pluim voor de schooiers, zonder hen geen inkomsten. 

• De gehouden viswedstrijd, brommertocht, motortoertocht en fietstocht 
waren voor velen geslaagde evenementen.  

• Vanaf 5 oktober kan er weer worden gestemd, de Rabo Clubsupport Actie 
gaat weer van start, we rekenen op jullie stem. 

 

De jaarlijkse oliebollenactie zal op zondag 27 december worden 
georganiseerd, info hierover volgt. 

  
Mocht iemand nog een goed idee, tips of tops hebben, een 
activiteit willen, laat het ons weten. Voor iedereen heel veel 
sterkte de komende tijd en blijf gezond. 

 

Van de bestuurstafel, Gerdie 
 
 

Mooie opbrengst oudijzeractie 2020 
 
Op zaterdag 25 juli hebben wij als buurtvereniging Beuseberg onze jaarlijkse 
oudijzeractie gehouden. Voor al onze leden een mooie gelegenheid om 
afscheid te nemen van spulletjes gemaakt van metaal of bijzondere metalen, 

die meestal toch maar in de 
weg liggen.  
 

De groep oaldijzerboerkes 
bestaat uit 8 man, dit jaar 
uitgebreid met een nieuwe 
aanwinst, Rik Lohuis. We zijn 
altijd van harte welkom bij de 
familie Markvoort, Mokko om 
onze twee containers vol te 
maken. 
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We beginnen om half 10 met een bakje pleur en een koekje. Daarna begint de 
geoliede machine te werken. Het eerste meegebrachte oudijzer wordt 
geselecteerd en uitgezocht. We krijgen altijd een aantal adressen waar we de 
handel mogen afhalen. Dat doen we graag en dan maakt het niks uit of het 
veel of weinig is. Tevens was het ook dit jaar een komen en gaan van mensen 
die spullen komen brengen. Er wordt gebracht per kieper, aanhangwagen of 
kofferbak. Wij zijn blij met alles en alle kleine beetjes helpen. 
 

Het is ieder jaar weer spannend wat voor rariteiten we tegenkomen. Artikelen 
die we jaarlijks tegenkomen zijn droogmolens, koekenpannen en fietsen. Dit 
jaar hebben we voor het eerst een zonnepaneel duurzaam gerecycled. Dan zijn 
we toch echt wel heel goed bezig. 
 

Alle gebrachte materialen 
worden eerst nauwkeurig 
geselecteerd. Rik Markvoort 
maakt met kraan en 
sorteergrijper behendig een 
grove selectie. Geselecteerd 
wordt op oudijzer of 
bijzondere metalen zoals 
koper, kabel, aluminium, 
rvs, noem maar op. En we 
zijn echte oudijzerboerkes, 

onder het mom van ‘Het oog van de meester maakt de koe vet’. Bijzondere 
metalen hebben een aanzienlijk hogere kiloprijs dan oudijzer. Het is zaak dit 
goed uit te zoeken. De echte kenners zien direct welk metaal het is. Bij twijfel 
kan een magneet uitkomst brengen of het nu wel of geen ijzer is. 
 

We hebben goed kunnen merken dat iedereen afgelopen voorjaar goed 
opruiming heeft gehouden. Dat hebben we terug kunnen zien aan de goede 
opbrengst. We hebben een hele mooie opbrengst gekregen 8.240 kilo aan 
oudijzer en 1.021 kilo aan bijzondere metalen.  
 

Iedereen die hieraan zijn of haar bijdrage heeft gegeven willen wij graag 
hartelijk bedanken. Van deze inkomsten gaan we in de toekomst mooie dingen 
doen waarvan jong en oud kan genieten. 
 

Anton Klein Twennaar  
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Freek van Nicolaas de maïs  
met een tuinsproeier beregende? 

 

*** 

 

Gert van Evertjes met een lege fles  
borrels inschenkt met oud en nieuw? 

 

*** 

 

Janniek Beldman niet met munten kon betalen  
bij het arrestantencentrum Borne? 

 

*** 

 

Mariana van Kroepin haar pinpas  
wel op een heel intieme plek verstopt? 

 

*** 

 

Wim van Coeverden dat met zijn fietssleutel ook doet? 
 

*** 

 

Bij Pekkeriet de poes spontaan weer tot leven komt? 
 

*** 

 

Emmy Deterd Oude Weme achteruit rijdt over de snelweg? 
 

*** 

 

Irma Coster de hoedenplank kwijt was  
en na 2 maanden terugvond in de sloot? 

 

*** 
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Willeke Coster vergeet te betalen bij de kapper? 
 

*** 

 

En ze wel 10 rondjes over de Zuurberg heeft gefietst  
voordat ze Jelte teruggevonden had? 

 

*** 

 

Bram van Huuske helemaal onder de eikenprocessierups zat?  
Maar dit niet tijdens de jacht gebeurd is, 

zoals hij Marlies vertelde? 
 

*** 

 

Ruben van Nicolaas en zijn fiets  
nog steeds geen goede combinatie zijn? 

 

*** 

 

Bij Henk en Angelique Kolkman het tuinmuurtje  
alweer omgevallen is? 

 

*** 

 

Bij Carla en Erik Haan een foto van een dikke man in de kast staat  
omdat Erik anders te veel chips eet? 

 
 
 

Bovenstaande personen haalden opgelucht adem dat de revue niet door ging, 
maar daar dachten wij als revuecommissie toch anders over.  
 

Hopelijk maken jullie aankomend jaar weer genoeg 
dingen mee, zodat wij volgend jaar gewoon vanaf het 
podium er weer een mooie revue van kunnen maken. 

 

De revuecommissie  
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Oaldiezeraktie 2020 
 
De oudijzeractie van buurtvereniging Beuseberg is een jaarlijks terugkerend 
fenomeen. De financiële opbrengst is een injectie in de jaarlijkse begroting van 
de BVB. 
 

Voor de BVB zal het jaar 2020 de boeken ingaan als een ware crime: corona-
virus! Een fikse streep door een groot aantal Beusebergse activiteiten. In het 
Beuseberger Nieuwsblad van 1 april staat echter vermeld, dat de oudijzeractie 
volgens verwachting door kan gaan. Althans, wanneer we 1,5 meter onderling 
afstand houden. Inmiddels weten we, dat de regelgeving de actie heeft 
toegelaten. Gelukkig wel, want we hadden nogal wat materiaal verzameld en 
‘achter de schuure’ bewaard. Wat volgens mij ook nog geholpen heeft, is de 
oproep via de Beuseberger buurtapp om de actie nogmaals onder de aandacht 
te brengen.  
 

“Hallo allemaal. Comende saterdag hebbe we onse jaarleikse out eiser actie. 
Alle ouwe metale en beisondere metale als koper (messing) (niet verwarre 
met gout) en allumilium is welkom. Het mooie is u mag het gratis en voor niks 
kome brenge van 10 to 3 op de werev bei de familie Markvoort. Als u de 
spelletjes nie kan brenge kome we graag kome we graag de pleuriszooi hale. 
Bel maar 0-10435836. U kreigt dan een goud eerlijke jonge aan de lein dien ik 
zelfs mein eigen schoonmoeder toevertrouw. Groeten namens de out ijzer 
boertjes.” 
 

Zaterdag 26 juli gaan Erwin en ik op pad naar Mokko aan de Brummelaarsweg. 
In de aanhanger o.a. een wasdroger van neef JPvanE en de restanten van wat 

ooit heeft gefungeerd als geiser 
bij zus Dine. Onze bijdrage 
bestaat uit een rvs-kapstok, een 
kapotte workmate, een roestige 
rikkepaal, wat klein spul en twee 
accu’s. Aangekomen op de plas 
bij Mokko is het aansluiten in de 
rij en wachten op je beurt. 
Geduld is een schone zaak en 
dat wordt door iedereen in acht 
genomen.  
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Alles overziend waan je jezelf in een andere wereld. In gedachten ga je terug in 
de tijd. Heel ver terug in het geheugen. Terug naar het vroegere woonwagen-
kampje aan de Markeloseweg (hoek Langstraat, nu carpoolplaats). Meerdere 
woonwagens en families waren daar gestationeerd. Zigeuners en wat er voor 
doorging trof je daar aan. Ze verdienden de kost met oud ijzer en het slijpen 
van messen en scharen. De dames gingen als marskramer van deur tot deur. 
Inhoud van de mand: elastiek, knopen, kammen etc. Wekenlang verbleven ze 
op zo’n plek. Wanneer het slecht weer was, trokken ze verder. Dan werd het 
paard weer voor de wagen gespannen. Het gras voor de paarden groeide in de 
bermen van de weg. Handmatig, met de zeis, werd het gras gemaaid en 
meegenomen. 
 

Ik waande mij bij Mokko op de plas in zo’n tafereel. Allemaal oald iezer Jödn. 
Zigoiner! Uit heel Europa bij elkaar gekomen. Dure bolides staan overal 
geparkeerd. Goudkleurige caravans zie ik niet. Dus ik neem aan, dat het een  
1-daags evenement is. Antonius Julius Petalo, het Hongaarse opperhoofd en 
ongekroonde koning van ‘Oale IEzer’ legt het tafereel op beeld vast. Hij 
dirigeert het geheel op eigen wijze. 
 

Jean le Costèr, de Fransoos en Viking Dainand de Noorman sturen een tractor 
met kiepwagen achterwaarts naar de kraan van Ricardo Mokko, die sinds 
mensenheugenis het iezer in de container propt. Onachtzaamheid, door 
nieuwsgierigheid naar de inhoud van de kieper, brengen Le Costèr en de 
Noorman in een penibele situatie. Ze springen beiden bijtijds op zij… Het loopt 
goed af. Internationale zigoinertaal benadrukt de opluchting over het 
gebeuren. 
 

Inmiddels zie ik een Belgische Zigoiner, Rick van der Loohuuse, rommelen met 
meerdere metalen. Zijn kennersogen sorteren o.a. koper, messing en roestig 
staal. Kennis opgedaan bij zijn Duitse schoonvader. Ondertussen houdt Petalo 
de 1,5 meter onderlinge afstand nauwlettend in de gaten. Dan valt mijn oog 
op de enige Zigoiner van Hollandse komaf. Dennie van Sierringen. Hij scharrelt 
rond tussen de oude prut en is duidelijk in de leer bij Antonius Julius, die hem 
de fijne kneepjes van het vak bijbrengt. 
 

Nieuwsgierig geworden door de gehele gang van zaken, richt ik mijn aandacht 
op een bijzonder tafereel. De met een hagelsteen nieuwe Mercedes Benz 
aangekomen Duitse ‘iezervretter’ Gert von der Ganz Grossenbauer, is bezig 
met een of andere stationaire motor te demonteren. Hij geeft uitgebreid en 
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overtuigend uitleg, over het hoe, waarom, wanneer en waarvoor! Vermoede-
lijk zit zoon Jeronus verlegen om een of ander onderdeel. Dat alles onder het 
motto: ruilhandel. Op dat moment arriveert de familie Haan met een grote 
vracht overbodig en afgedankt materiaal. Ze omzeilen de wachtrij en gaan, 
glunderend van oor tot oor, links langs de container. Haan sr. zit nog steeds vol 
onverwachte grappen. Het ‘voorkruipen’ wordt door Le Costèr, de Noorman 
en Petalo oogluikend toegestaan (kassa!). Intussen slijpt der Ganz Grossen-
bauer rustig door. Mijn aandacht gaat nog steeds naar de volle wagen van de 
Haantjes, als plotseling een stuk plaat op mijn rechteronderbeen valt. 
Geschrokken door het onverwachte constateer ik slechts schronselplekken. 
Der Gert is ook opgelucht en slijpt nadien gestadig door. 
 

Meer aandacht krijgt De Oostenrijkse Zigoiner Fransi 
von Rools. Met een aantal jodelende oerkreten meldt 
Fransi “De vondst van de Dag”. Het nieuwe Goud voor 
de ‘Oaldijzeraktie’! Het blijkt een zonnepaneel van 
ongeveer 50 x 50 cm te zijn. Fransi is totaal 
overrompeld en staat beduusd als aan de grond 
genageld. Dat hem deze vondst overkomt. Hij wil het 
zonnepaneel van blijdschap wel kussen. Hij herpakt 
zich en laat alle Zigoinermetgezellen meegenieten. 
Fransi von Rools laat aan iedereen die het horen wil 
weten dat er een nieuw tijdperk is aangebroken. 

 

Dat er de komende jaren een nieuw fenomeen bijkomt in de verzamelwoede 
van de Beuseberegse en Europese Zigoiner staat zo vast als een ‘zonnepaneel 
op een boerenschuur’. Zonnepanelen, Het Nieuwe Goud op de plas van 
Mokko. Slotconclusie: de Beusebergse Oaldiezeraktie heeft bestaansrecht tot 
in lengte van jaren. 
 

P.S. Die zelfde zaterdagavond meldt zich telefonisch Zigoiner Gert von der 
Ganz Grossenbauer om te informeren naar de toestand van mijn geschron-
selde been. Hij meldt zich vanaf zijn tijdelijke standplaats “Am Grossenbauer 
Wasserrohr”. Ik stel hem gerust en bedank hem voor de welgemeende 
belangstelling. 
 

Heel veel Zigoiner meegemaakt deze zaterdag 26 juli 2020. Velen met een 
goede inborst. 
 

GvE  



12 

Fietsvakantie in coronatijd 
 
Ook voor dit jaar stond er een fietsvakantie gepland voor de zomermaanden. 
De Oder-Neisse-fietsroute, dat was de bedoeling. Zo’n 600 kilometer langs de 
Duits-Poolse grens. Van zuid naar noord en dan met de trein terug naar het 
beginpunt, naar de auto. Maar ook hier gooide corona wat roet in het eten. 
Want je wil toch niet al teveel risico’s nemen. Stel dat we onverhoopt niet met 
de trein terug konden reizen als de maatregelen ineens strenger werden. En zo 
wel, we zagen het ook niet zo zitten om tijdens zo’n lange treinreis van een 
uur of zes met een mondkapje op te zitten. Dus werden de plannen enigszins 
aangepast. 
 

Het zou een rondje worden. Van de auto terug naar de auto. Startpunt zo’n 
100 kilometer boven Berlijn, in Angermünde. Daarna 10 dagen fietsen, totaal 
dik 600 kilometer. We konden de auto zolang achterlaten bij het eerste hotel. 
Daarna vertrokken we op de Berlijn-Usedom-route, op weg naar de 
Oostzeekust op het (schier)eiland Usedom. Het zou goed weer worden, dus 
daar gingen we. De tocht ging door korenvelden met tarwe en gerst – gelukkig 
weinig maÏs hier in voormalig Oost-Duitsland – en over weggetjes met 
kinderkopjes door kleine dorpjes.  

 

Alsof de tijd had stilgestaan. Wat een rust hier. Waar op de wereld was 
corona? Hier was geen kip te zien, wel een vos, die ons de hele tijd stond aan 
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te staren. Ooievaars en ijsvogels en reeën. Weinig autoverkeer, wel fietsers. 
Veel Duitsers uit de omgeving van Berlijn en Frankfurt die dit jaar ook in eigen 
land op vakantie gingen. In de winkels en koffietentjes een mondkapje voor, 
soms naam en adres achterlatend. Maar verder merkten we er weinig van. 
Leuke hotelletjes, zomerhuisjes en B&B’s.  
 

Op Usedom was het wat drukker, althans aan de kust. In het binnenland van 
dit eiland, dat deels Pools is, was het uitgestorven. Heuveltjes, dorpjes en stille 
weggetjes. Wat wil een mens nog meer. Heerlijk.  
 

 

De terugweg 
richting het 
zuiden pakten 
we de Oder-
Neisse-route op. 
Hier was het nog 
rustiger. Hele 
stukken waar je 
geen mens 
tegenkwam. 
Opvallend; hier 
aan de grens met 
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Polen beter telefonisch bereik dan elders in Duitsland. 4G tref je in Duitsland 
zelden, zelfs 3G is zeldzaam, maar hier aan de grens was de ontvangst 
uitstekend.  
 

Leuke ontmoetingen met mensen ook. In een café in een gehucht in the 
middle of nowhere hoorden we ineens Nederlands, twee jagers zaten er te 
eten en over de jacht te praten. Twee dames op leeftijd vertelden ons 
uitgebreid hoe het hier in de DDR-tijd aan toe ging. En daar was volgens hen 
niks mis mee. Na de Wende was het problematisch geworden, veel werkloos-
heid en de jongeren trokken er weg. Dat is het leuke van fietsen, contact is 
snel gelegd. 
 

 
 

Na tien dagen kwamen we weer terug bij ons eerste hotel. Dit was volgeboekt 
(wij hadden al een kamer gereserveerd). Zo druk als dit jaar hadden ze het nog 
nooit gehad, volgens de eigenaar. Zo heeft corona ook z’n voordelen dus. Wij 
vonden het nog steeds heel rustig daar, heel anders dan hier in Nederland. Het 
was hoe dan ook een prachtige tocht. Het resterende deel van de Oder-Neisse-
route hopen we een andere keer te fietsen. De grens zal hoe dan ook wel 
blijven liggen. 
 

Jolanda Bronsvoort 
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Viswedstrijd 2020 
 
Op zaterdag 29 augustus werd de jaarlijkse viswedstrijd georganiseerd. Aan de 
waterkant van het Vletgoor meldden zich deze avond 16 goed voorbereide 
vissers, waarvan 6 junioren.  
 

Het weer was ondanks de 
mindere voorspellingen goed. 
De vangst was ten opzichte van 
voorgaande jaren uitstekend, 
zo werden er in totaal 32 vissen 
gevangen! 

 

Bij de junioren ging de eerste plek naar Sven Haan (8 jaar) met een aantal van 
5 vissen en een totale lengte van 89,5 cm. Egan Klein Twennaar (12 jaar) 
eindige als 2e met een vis van 17.5 cm.  
 

Bij de senioren wist de kam-
pioen van vorig jaar zijn titel te 
verdedigen. Jeroen Groteboer 
behaalde met een aantal van 
11 vissen en een totale lengte 
van 164,5 de eerste plaats. 
Gevolgd door Willian Beldman 
met 8 vissen en een totale 
lengte van 105,5 cm. De derde 
plek ging naar Erik Haan met  
4 vissen en een totaal van  
70 cm.  
 

 
 

Voor Sven Haan kon het geluk niet op, hij ving deze avond namelijk een vis van 
30 cm en ging naar huis met de bokaal voor de grootste vis!  
   

Vanwege de coronamaatregelen werd er dit jaar, tot ieders grote 
teleurstelling, geen traditionele nazit gehouden. Hopelijk halen we dit volgend 
jaar dubbel en dwars in! 
 

Namens de viscommissie 
Edwin Stegehuis – Roy Scheperboer  
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BBC dag 2020 
 
5 september was het weer tijd voor de jaarlijkse BBC dag. Dit jaar natuurlijk 
geheel coronaproof. Bij Marius en Marieke zijn we begonnen maar aangezien 
je maar 6 personen in je tuin mocht ontvangen zaten we verdeeld over de 
eigen oprit, de buren hun oprit en de gemeentegrond zodat we precies aan 
alle protocollen voldeden. (Een BBC-er is niet voor 1 gat te vangen) 
 

Na koffie en een consumptie 
zijn de op de fiets gestapt 
richting Landal Twennaars-
veld waar we de bowling-
ballen en de serveerster op 
de juiste snelheid hebben 
aangestuurd. Een leuke bezig-
heid dat bowlen maar bij 
sommigen leek het wel of 
zelfs de kegels 1,5 meter uit 
elkaar stonden. 
 

 
Na uitgegooid te zijn hebben we het fietsje 
weer bij de kop gepakt en zijn we richting Holten gegaan waar we bij Odessa 
ons tegoed hebben gedaan aan ongeveer een half schaap de man.  
 

Toen nog even een kijkje genomen bij Het Klavier in de 
kelder waar bij sommigen het licht letterlijk uit ging.  
Al met al een zeer geslaagde dag. 
 

Een BBC-er 
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Zomerse kleur- en puzzelwedstrijd 
 
Het was een mooie maar bijzondere zomer! Gebonden aan de corona-
maatregelen is menigeen toch op pad gegaan, maar de meesten wel in 
Nederland. Om wat te doen te hebben deze zomer stond er een kleur- en 
puzzelwedstrijd in het vorige boekje. We hebben leuke reacties ontvangen, 
dus wie weet voor herhaling vatbaar. 
 

De winnaressen van de kleurwedstrijd zijn verblijd 
met een ijsbon van De Biester. Dit waren in de 
categorie 0-4 jaar Elle Lohuis, 5-8 jaar Marit Tuijnder 
en voor 9+ Lana Pinkert. Wat een lekkere verrassing! 
De aanmoedigingsprijs was voor Lars en Anouk ten 
Have die samen zo hun best hadden gedaan, maar 
net niet in de prijzen zijn gevallen! 
 

De hersens werden ook gekraakt bij de welbekende 
woordzoeker maar dan met Beusebargse woorden. 
Marit mocht de lootjes trekken en was verrast dat ze 
ook bij Amy een ijsbon mocht gaan brengen. Bij 
Amy? Nou, bij haar opa Jan en oma Dinie dan want 
die hadden de juiste oplossing van de puzzel 
ingestuurd. Maar waarschijnlijk heeft Amy wel 
meegesnoept van de ijsbon ☺ 
 

Op de laatste zomerse zondag in september hebben 
wij onze ijsbon ingezet. Marit mocht 3 bolletjes uit-
zoeken en spikkels erop. Toe maar, als prijswinnaar 
moet je het wel goed doen! 
 

En we waren net op tijd, want 
na ons kwam de rij voor het ijs 
bij De Biester wel tot aan het 
oude stationshuisje. Maar ja, 
met 1,5 meter afstand wordt 
een rij al snel lang ☺ 
De zomer is weer voorbij. Een 
fijne herfst gewenst! 
 

Ilse en Marit Tuijnder  
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Brommerrit 2020 
 
Het is zoaterdag 12 september. Mien’n Zundap gistern nog gauw efkes 
op’epoetst en wat benzine in de tank edoane. Hij wordt bliekbaar af en toe 
ook duur andere huusgenoot,n gebruukt. Dus een poetsbuurte was wal 
neudig. Ie kunt ok niet met een brommer ankomm’n den onder den drek zit 
terwijl de aandern het heilige koetje loat glimmen as of e zo uut de sjoowroem 
kump.  
 

Ik stap noar buut’n… het is dreuge … det is al zo volle better as veurig joar. Ik 
had gin dreug;n droad meer an’t gat… as ik doar wier an denke…!? Dus 
goed’emutst met ’n helm op trap ik mien brommer an en toer henig op’n 
dikk’n steen an bi-j Menum. Het inmiddels verwor’n startpunt vuur völle 
activiteit’n van oonze buurtverening. 
 

En natuurlijk bin ik nit ‘n eerst’n... Ik word warm onthaald en krieg ‘n kopke 
koffie an’eboden duur de organisatie. Een snelln blik in de rondte leert mie det 
er neust een mooi aantal brommerfanaten ook een koppel prutsers anwezig is 
met ne snorfietse… gelukkig blek det die groep appart op pad gung. Better 

zo... apparten moj appart hoal,n.             
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Onder de brommerleefhebbers bekende gezicht’n maar ook nieuwn. Zo ook 
Henk van Pekkereet as enige AOW’er gebrommeriseert. Een prachtig’n 
Zundapp duur JAKA terechte maakt. Um jaloers op te word’n zo mooi. Ok Wim 
Huzen en Mans Stegeman komt met een warkelijk as nieuw uutzeende 
Zundapp vuur’n dag. Stuk vuur stuk pareltjes um te zeen. Doarbi-j steet mien 
Zundapp maar in schril contrast. Maar de wille is der nit minder um. 

 
 

Ook bint natuurlijk de Honda’s van de partij, De MT en MB 
uutvoering beide loat zich teun’n. De MT’s bereed’n duur 
de organisatie Bert van de Groteboer en Han Bruin en de 
MB duur Wim van Schuppert. Jan van Diekmeuje kwam ok 
op ’n Honda, mar dan een 4-takt wat oalder model een CD 
50 nog knetter orgineel met nen mooin patina. Det is toch 
wal het mooiste… gewoon een brommer zo as e was… niks 
gin franje mar nog prachtig um te zeen. Ook Mark ter 
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Horst deed wier met op zien Honda, grot’ndeels duur ‘m zelf op’ebouwd op 
basis van nen DAX uutvoering as ik het goed had. 
 

 
Wim van Hitje reed op n Tomos compleet met bosschopp,n tasse... ! Ik bin nog 
altied benieuwd wat hij doar in had zitt’n. Kortum nen gezelligen koppel vuur 
nen mooin rit. 
 

De organisatie had het zekere vuur het onzekere ‘enommen en nen bessem-
waag’n ‘eregeld den bestuurd wönn duur Arjan. Bie insiders better bekend as 
Vissekop... drummer van de legendarische formatie Lanz Bulldog. Hij bleef op 
zien hoede maar was gelukkig achterof nit neudig. 
 

Met Bert van de Groteboer vuurop die de vaginatie keurig op orde had 
vertrokk’n wi-j al slingerend duur de omgeving. Maarkel, Deepn Wierdn, 
Stökkum, Riessen, van als heb wi-j e’zeene en heerlijk rond ‘ereedn. Wi-j 
belaan’ bie-j het rustpunt, ik dache aargens tussen Goor, Wierdn en Eánter… 
Wos, eier, keeze en nen lekker glas nat vuur de inwendige mens. Het was 
allemoal prima duur de organisatie vuur ons ‘eregeld.  
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Een mooi stukske word’n oons op weg 
noar de eindbestemming nog an’ebodn 
duur langs de mölle bi-j Deepn over het 
water te riejen met ‘n brommer.  
 
Han hef ons allemoal op beeld vaste 
‘legd. Via het prachtige coulissen-
landschap rond Maarkel kwamen wi-j 
wier in de buurte van oonzen 
Beusebarg. 
 

 
 

An’t eind van de rit bi-j ut museum van Broer van Pekkereet troffen wi-j ok 
wier de groep snorfietsers en hebt wi-j met de appat’n nog lekker nen 
borreltjen drunk’n.  
 

Een ieder kek terugge op nen prachtigen mooin middag saam met aandere 
gebrommeriseerden en snorders uut de buurte. Bert en Han bedaankt vuur’n 
mooien rit en goei’n organisatie. Het was nen mooi’n zoaterdagmiddag. 
 

Wim van Jehan van Eertjes en Toosje van Moatman   
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Beste Beusebergers en carnavalsvierders, 
 

Om maar meteen met het slechte nieuws te beginnen, half september hebben 
we van de optochtcommissie CV de Fienpreuvers te horen gekregen dat 
vanwege de aanhoudende coronacrisis de optocht in 2021 in Keunedarp 
helaas niet door zal gaan! 
 

Omdat een aantal van de deelnemende groepen doorgaans al in september 
beginnen met de voorbereidingen en het bouwen van de grote wagens, was 
het noodzakelijk om dit besluit tijdig te nemen. 
 

Met de Beusebergse carnavalscommissie zijn we vol goede moed en positief 
gestemd de afgelopen maanden toch al begonnen om een aantal punten te 
bespreken en af te handelen. 
 

Omdat na het carnavalsseizoen 2020 de drie dames uit de commissie zijn 
getreden, zijn we bezig geweest om de commissie weer op sterkte te krijgen. 
Jannie Kettelarij is meteen na carnaval 2020 al toegetreden tot de commissie 
en daarnaast hebben we Irma Groteboer en Marieke Steunenberg ook bereid 
gevonden om deel uit te maken van de commissie. 
 

Al deze drie dames zijn al meerdere jaren actief met o.a. het schilderen, 
schminken en kleding maken en we zijn met hun toevoeging dan ook weer op 
volle sterkte, maar waarschijnlijk zal het nog een hele tijd duren voordat we 
weer aan de slag kunnen. 
 
Brainstormavond en inspreekavond met de optocht-
commissie CV de Fienpreuvers 
 

Direct na het carnavalsseizoen 2020 zijn de grote 
groepen die aan de optocht hebben deelgenomen 
benaderd door de commissie voor een verhelderende 
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uitleg en brainstormavond bij café Toontje. Mede aanleiding hiervoor was de 
verrassende uitslag van dit jaar en dit was overigens ook niet het eerste jaar 
dat er enig rumoer ontstond over de uitslag. Tijd voor opheldering dus, maar 
helaas kon door de corona dit geplande overleg in maart ook al geen doorgang 
meer vinden. Onlangs heeft dit overleg toch plaatsgevonden en het is een 
zinvolle bijeenkomst geweest. De afgevaardigden van de groepen konden zelf 
aangeven wat ze van de jurering vonden en wat ze graag anders zouden 
willen.  
 

De optochtcommissie is hiermee aan de slag gegaan en na een aantal weken 
werden we weer uitgenodigd bij café Toontje waar de conclusies aan de 
groepen werd gepresenteerd. De commissie heeft keurig haar huiswerk 
gedaan met als resultaat een volledig nieuwe manier van jureren, waarbij de 
belangrijkste verandering zal zijn dat een gekochte wagen niet meer kan 
winnen. Helaas was de opkomst van de groepen gering, maar voordeel 
hierdoor was wel dat er snel een klap op de nieuwe reglementen kon worden 
gegeven. En… wie er niet is heeft de volgende keer ook geen reden en recht 
tot klagen! 
 

Namens de Beusebergse carnavalscommissie hebben we in ieder geval onze 
mening laten horen en inspraak gehad. Namens de BV hebben we de 
optochtcommissie bedankt voor de serieuze aanpak en het goed geleverde 
werk hiervoor. 

 

Wat carnaval 2021 ons zal brengen  
weet nog niemand en zullen we  
geduldig moeten afwachten… 
 

 
 
 
 
 
 

De carnavalscommissie is er in elk geval klaar voor, Alaaaaaf! 
 

Harry Ebrecht 
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Toptrekker Zetor 3011 
 
 

In de laatste editie heeft u ongetwijfeld het verhaal van de BAF-mannen 
gelezen en hun avonturen met de trekker ‘Zetor 3011’. Veel lezers zullen zich 
hebben afgevraagd hoe het met die toptrekker is afgelopen! Vandaar hier de 
ontknoping. 
 

Wij kwamen eind 1992 wonen in de Beuseberg op ‘De Preuter’ en het werd 
mij al snel duidelijk dat je als buurman niet echt meetelde als je niet in het 
bezit was van een echte trekker. 
 

Zonder veel trekkerkennis en ook zonder al te lang nadenken werd er een 
Belarus uit de zestiger jaren aangeschaft: zwaar en onbenullig en voor het fijne 
loonwerk niet geschikt en daarom moest de Belarus al snel weer vertrekken 
(naar het noorden van Friesland waar hij door Anton van Temn nog een keer is 
gespot). 
 

Er moest dus een andere trekker komen en een van de BAF-mannen, die in het 
midden van de negentiger jaren waarschijnlijk in een voorloper van de midlife-
crisis terecht waren gekomen en minder tijd aan het trekken besteedden, 
vertelde mij dat hun Zetor 3011 uit 1967 ter adoptie werd aangeboden. 
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Het verkoopverhaal was ontroerend: van een oud vrouwtje geweest dat er 
alleen boodschappen mee ging halen bij de AH. Over driedubbel lucht, 
lachgasinjectie (toen ook al!) en zware trekkerslepwedstrijden werd niet 
gerept! Voor het astronomische bedrag van 750 gulden namen wij de Zetor 
over en ik neem aan dat deze belangrijke transactie nog in de financiële 
administratie van de BAF terug te vinden is. 
 

De Zetor had al heel wat lagen verf op de motorkap en werd door ons over-
geschilderd in de huisstijl van de Preuter: donkergroen met wit. De Zetor werd 
ingezet voor al het voorkomende lichte loonwerk zoals maaien, schudden, 
gieren, grondverzet en het trekken van diverse karren en natuurlijk als status-
symbool! Als de accu opgeladen is dan start de Zetor altijd en de olie hoeft in 
principe niet ververst te worden omdat het een longlife type vanaf de fabriek 
uit Tsjecho-Slowakije is. (Het land bestaat inmiddels niet meer, maar de Zetor 
nog wel). 

 

Ik heb met de Zetor ook een keer 
meegedaan aan een ritje met de 
oudetrekkersclub, maar de Zetor 
voelde zich hier niet goed thuis, 
waarschijnlijk vanwege enig 
achterstallig onderhoud en kleine 
cosmetische onvolkomenheden. 
 

Hoe is het nu met de Zetor? 
Hij is nog steeds actief in de 
Beuseberg en de 3e generatie 
Jongbloeds heeft er inmiddels op 
plaatsgenomen, vooralsnog in de 
luiers en in het kinderzitje, maar 
toch. 
 

(Vanwege de grote emotionele 
waarde is een bezoek aan of een 
bezichtiging van de Zetor in goed 
overleg altijd mogelijk, waarbij de 
Zetor ook op gepaste wijze 
geknuffeld kan worden). 
 

Pieter Jongbloed.  
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Ik geef de pen door aan...  
 
 Willen jullie jezelf voorstellen?  
 Wij zijn Herbert en Dianne Markvoort 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Hoe is jullie gezinssamenstelling? 
 We zijn inmiddels elf jaar getrouwd en hebben twee kinderen. Ylse is vier 

en Luc is 3 jaar oud. 
 

 Waar en wanneer ben zijn jullie geboren? 
 Herbert is op 23 augustus 1975 geboren in de Beuseberg aan de Langstraat 

‘Fleutersjan’. En Dianne op 16 juni 1982 op de Borkeld aan de Pasopsweg. 
 

 Waar wonen jullie nu?  
Wij wonen nu inmiddels bijna 8 jaar aan de Brummelaarsweg 22b in 
Markelo. 

 

 Waaruit bestaan jullie dagelijkse werkzaamheden? 
 Herbert is eigenaar van Loonbedrijf Markvoort. Hij runt dit bedrijf samen 

met de medewerkers, wat een dag(week)taak is. Verder is hij bestuurslid 
van Dorpsfeest Markelo en zit in de optochtcommissie. Actief in ver-
enigingswerk door zelf te helpen met evenementen of het beschikbaar 
stellen van materiaal. Dianne werkt voor als QA/QC manager bij B.O.N. in 
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Bentelo. Verzorgt de boekhouding van het loonbedrijf en al het reilen en 
thuis. Is bestuurslid van Stichting Markelosebroek Hart voor elkaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Wat zijn jullie hobby’s of bezigheden? 
 Herberts hobby is zijn werk geworden. Trekkertrekwedstrijden bezoeken. 

Op zondagochtend mountainbiken. Toneelspelen bij toneelgroep 
Markelosebroek. Dianne doet graag aan hardlopen en zwemmen. En als er 
tijd is leest ze nog graag een boek. 

 

 Wat zijn jullie favoriete tv- en radioprogramma’s? 
 Als wij eraan toekomen om tv te kijken dan kijkt Herbert graag naar series 

zoals Flikken Maastricht en Baantjer en Dianne naar ‘Wie is de mol’. 
 

 Wat was jullie laatste vakantiebestemming en waarom? 
 2019 een weekend Landal Rabbit Hill in Apeldoorn. Langer was helaas niet 

mogelijk, een super kindvriendelijk park waardoor wij zelf ook ‘vakantie’ 
hadden. De laatste verre vakantie is geweest in Oostenrijk. Dit is al zolang 
geleden dat wij niet eens meer weten welk jaar dit was. 

 

 Hebben jullie (huis-)dieren? Zo ja, kun je hier iets over vertellen? 
 Nee, die hebben we niet. We hadden vissen maar die hebben het niet 

overleefd. De kinderen willen wel graag op een hond, maar dat zien wij zelf 
niet zitten, deze is dan te veel alleen in huis. 
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 Waar zijn jullie trots op? 
 Ons gezin, waar we hard voor geknokt hebben. Het Loon- en Grondverzet-

bedrijf zoals dit nu bestaat.  
 

 Wat zou je altijd nog eens willen doen? 
 Herbert: op dit moment niets bijzonders. Als de mogelijkheid zich voordoet 

langer en verder op vakantie. Dianne: deelnemen aan de triatlon van 
Holten.  

 

 Wat vinden jullie erg leuk of bijzonder aan de Beuseberg? 
 De saamhorigheid van jong en oud. De hoeveelheid activiteiten die 

georganiseerd worden en iedere keer weer wat anders voor iedereen. 
 

 Zijn jullie zelf actief (geweest) in de buurt? 
 Herbert helpt met het opbouwen van het paasvuur. Transporteren van de 

carnavalswagen. Aan de goede kant van het schap staan als het mogelijk is. 
De ruimte en middelen beschikbaar stellen voor activiteiten van de 
buurtvereniging. Dianne wel eens helpen tappen met het buurtfeest.  

 

 

 Heb je nog een tip voor de buurtvereniging, site of boekje? 
  Ga zo door met elkaar, en probeer van 2021 weer een leuk actief jaar te 

maken.  
 

 Welke activiteit mogen we niet missen? 
 Het bouwen en ontsteken van het paasvuur. Dat deze traditie mag blijven 

bestaan. 
 

 Wil je nog iets kwijt aan de lezers? 
 Niets bijzonders, blijf gezond met elkaar.   
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Fietstocht Beuseberg 
 
Zondag 27 september was het zover, eindelijk konden we op de fiets 
vertrekken voor de jaarlijkse fietstocht van de buurtvereniging. We waren 
gewend dat dit evenement plaatsvond op 2e pinksterdag. Maar helaas, de 
corona gooide roet in het eten. Maar de organisatie ging niet bij de pakken 
neerzitten. Hiervoor organisatie alvast dank. 
 

Het vertrekpunt was dit jaar de parkeerplaats bij voetbalclub Bauw-Wit. Het 
vertrek was gepland tussen 13:00 en 13:30 uur. Toen wij daar arriveerden 
stonden al diverse fietsers klaar om aan de tocht te beginnen. We werden dan 
ook hartelijk ontvangen en kregen de routebeschrijving mee.  
 

We fietsten terug richting Larenseweg en gingen richting de Oude Stationsweg 
waar enkele vragen beantwoord moesten worden. Het ging hier om de 
vriendengroep de Droadneagels waar Jan Aaltink onderdeel van uitmaakt. De 
heren hadden het oude pad gerenoveerd, zodat Jan makkelijker bij de Wippert 
kan en kon komen.  
 

Verder fietsend over de Berkendijk kwamen we aan bij de Pothaar. Ook hier 
had de organisatie enkele vragen bedacht die dan ook betrekking hadden op 
het bestaan van de Pothaar.  

 

Via de Veenweg, Oudendijk en het 
Britspad waar de eerste stop was. Hier 
kon koffie of thee met koek gedronken 
en gegeten worden. Normaal krijgen we 
dan nog een stop extra, waar fris een 
biertje genuttigd kunnen worden, maar 
deze keer had de organisatie iets anders 
bedacht door de deelnemers vooraf al 
een biertje of een pakje fris mee te 
geven, zodat een ieder op zijn eigen 
coronavrije manier zijn drankje kon 
nuttigen.  
 

Na de koffie en de koek die lekker 
smaakten, werd de tocht voortgezet 
richting Bathmen. Bij knooppunt 10, de 
Bolestuw oversteken, moesten we het 
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fietspad vervolgen Beekwal richting knooppunt 25. Hier noemt men het ook 
wel Marsmanvonder. Dit werd aangelegd in 1932 en gerenoveerd in 2011.  
 

 

We vervolgden onze weg richting knooppunt 24 over een prachtig smal fiets-
pad tussen de weilanden door een schitterend stuk natuur. We fietsen toen 
eigenlijk al in de gemeente Lochem. Daar moesten we vragen beantwoorden 
of wij ook twee buurtschappen kenden in deze gemeente en dat wisten we 
nog wel.  
 

Als je erg veel zin had in fietsen; hier stonden zelfs borden richting Parijs  
650 kilometer te gaan. Dat leek ons toch iets te ver, dus pakten we de draad 
weer op en vervolgden de route. Die liep via Wittendijk en de Levenkamp, 
Toldijk, Holterweg en de kinderboerderij de Strubbert, richting ons eindadres 
aan de Langstraat waar we vriendelijk werden ontvangen op het erf van de 
familie Pekkeriet. Hier konden we ook corona-proof onze verdere vragen 
invullen onder het genot van een drankje, pepernoten en borrelnootjes.  

 

Het was een supermooie 
en leerzame tocht die ik 
niet zo gauw zal ver-
geten. Zo zie je maar 
zelfs later in het jaar kan 
je ook een leuke fiets-
tocht beleven. Nogmaals 
bedankt organisatie voor 
jullie tijd en inzet. 
 

Albert Meerman 
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Route fietstocht Beuseberg 2020 
 

Vertrek bij parkeerplaats Blauw-Wit’66  
 
  1. Ga rechtsaf het fietspad op bij  
  de Larenseweg 
  2. Einde fietspad weg oversteken Larenseweg vervolgen 
  3. Einde weg rechtsaf, tunnel onderdoor, Larenseweg vervolgen 
  4. 2e weg rechtsaf, Oude Stationsweg 
  5. 1e weg linksaf, Oude Stationsweg, wordt later Berkendijk; 
  6. Weg rechtdoor vervolgen Berkendijk, zandweg 
  7.  Op kruising linksaf Pothaarsweg (richting knooppunt nr. 10) 
  8.  Einde Pothaarsweg, rechtsaf Veenweg 
  9.   Einde Veenweg linksaf, Oudendijk 
10.  Einde Oudendijk, in de bocht het fietspad op, Britspad 
11.  Baarhorsterdijk oversteken 
12.  Fietspad vervolgen, Menopsdijk 
13.  Linksaf Schipbeekpad op 
14.  Bij knooppunt 10 Bolestuw de Schipbeek oversteken, 

Schoolderpad 
15.  Weg Baarhorsterdijk oversteken, fietspad vervolgen, Beekwal 
16.  Viaduct onderdoor, verharding volgen, Beekwal 
17.  Kruising Bronsvoorderdijk oversteken, doodlopende weg in fietsen, 

richting knooppunt nr. 25 
18.  Einde doodlopende weg, linksaf fietspad op, richting knooppunt 

nr. 25 
19.  Einde fietspad linksaf, Peppeldijk, richting knooppunt nr. 24 
20.  Einde weg linksaf Wittendijk; meteen rechtsaf Levenkamp 
21.  Einde weg rechtsaf, Broekdijk. 
22.  Kruising linksaf, Oude Deventerweg 
23.  Eerste weg linksaf, Velddijk. Geen doorgaande verharding. 
24.  Einde weg linksaf, Roosdom 
25.  Einde weg rechtsaf, Toldijk. Zandweg 
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26.  Einde weg linksaf, Holterweg 
27.  1e weg rechtsaf, Tunnelweg 
28.  Tunnel onderdoor, hierna linksaf, Hazendiekske 
29.  Bij ‘de Kleine Carrousel’ rechtdoor fietspad op 
30.  Einde fietspad rechtsaf, Warfveendijk 
31.  Kruising linksaf, Horstweg 
32.  Einde weg, linksaf, Buisweerdweg  
33.  Eerste weg rechtsaf, bij bord ‘Wippert 10-11’ (voor fietsers wél 

toegankelijk) 
34.  Fietspad linksaf vervolgen, bij de stuw de Schipbeek oversteken 
35.  Weg vervolgen langs de waterzuivering 
36.  Einde weg linksaf, Beusebergerweg 
37.  Tweede weg links, Langstraat 
38.  800 meter tot het eindpunt.  
 
 

 
 

Toneel 
 
Vorig jaar, oktober 2019; allemaal in de startblokken om het toneelstuk ‘Drie 
Kriminele Zusters’ in maart 2020 op te gaan voeren. Aan de voorbereiding lag 
het zeker niet: het zoeken van de juiste attributen, breilessen volgen, coulissen 
opzetten, decoreren, de mode van de jaren 80 bestuderen (om het over de 
bijbehorende kapsels maar niet te hebben) en tot slot; repeteren, repeteren, 
repeteren! Op 6 en 7 maart voerden we het stuk op en hadden we de smaak 
te pakken. En toen… ach ja, u weet het vast nog wel; corona… ook wij moesten 
helaas besluiten de uitvoeringen van 13 en 14 maart te cancelen. Een keuze 

waar heel lang (in een korte tijd      ) over na is gedacht maar uiteindelijk 
kunnen we zeggen; het was wel de goede keuze.  
 

En dan gaan er heel wat weken voorbij. In juni zijn we weer naar de Wippert 
gegaan waar het nog geheel achtergelaten was zoals we de laatste avond weg 
waren gegaan. Bye bye ‘Drie Kriminele Zusters!’. Op naar volgend jaar! En nu is 
het weer oktober en het coronavirus heeft nog geen afscheid genomen van 
ons (wat hadden wij wel graag afscheid genomen!)… wat gaan we doen?  
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We zijn weer bij elkaar geweest (en dat was in ieder geval al heel gezellig), 
uiteraard met inachtneming van de benodigde regels. De misschien wat stoute 
schoenen zijn aangetrokken en er ligt een nieuw stuk klaar met de titel 
‘Doktertje Spelen’. Zijn we daarmee te optimistisch? Is het mogelijk? We 
weten het niet maar toch gaan we beginnen! We volgen de ontwikkelingen op 
de voet en willen daarmee benadrukken dat alles nog onder voorbehoud is.  
 

De inhoud van het stuk houden we nog even geheim (de titel biedt voldoende 
mogelijkheden om daar zelf in alle rust tijdens herfstachtig weer eens fijn over 
te fantaseren) maar we kunnen wel vertellen dat de spelersgroep compleet is! 
Er zijn een paar transfers geweest (ja, wij doen echt niet onder voor het 
betaalde voetbal!). We verwelkomen dit jaar, weer terug van weggeweest, 
Myrthe Schutte en nieuw op de bühne zal zijn Josette Bolink. En daarnaast 
hebben we dit jaar een interim-regisseuse, namelijk Ingrid Wibbelink. Welkom 
allemaal en fijn da-j d’r bie bunt! Als alles door kan en mag gaan hopen we u in 
maart 2021 te mogen verwelkomen. Maar dat duurt nog lang dus… wordt 
vervolgd!  
 

Groeten van de Toneelgroep! Lisette Stoevenbelt, Anton Klein 
Twenhaar, Marius Steunenberg, Han Bruijn, Wim van 
Coeverden, Myrthe Schutte, Josette Bolink, Henk Pekkeriet, 
Herman Ulfman, Ingrid Wibbelink en Willeke Coster-Aaltink 

 

 
Mondkapjes 2 
 
Meteen na het uitbreken van corona barstte ook de creativiteit los. Al lang 
voor de Parijse modehuizen haute couture mondkapjes leverden bij hun 
peperdure robes, werden in Holten de naaimachines uit het vet gehaald. Men 
zag aankomen dat de pandemie langer zou duren dan verwacht. En dat het 
wel eens zou kunnen zijn dat daarbij een tekort aan mondkapjes zou ontstaan. 
Niet aan van die saaie, wit-met-blauwe, maar fleurige en vrolijke snoet-
bedekkers. 
 

In Holten zette ViaVie Welzijn via Marlies en Ina een omvangrijk project op en 
er gingen maar liefst 47 vrijwilligers voortvarend aan het werk. Overal kwamen 
lapjes en verwassen dekbedovertrekken van de zolders. Avondenlang werd er 
geknipt, genaaid en zijn bandjes bevestigd, geholpen door enkele 
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begunstigers. Met patronen in twee maten; voor kinderen en voor grote 
mensen. Toen de dames eenmaal op stoom waren, produceerden ze meer dan 
2.000 exemplaren. Klaar om uit te delen. 
 

Dit project had een simpel economisch model: we doen ze weg voor een vrije 
gift. Ook wel genoemd: voor wat een gek ervoor geeft. Dat bleek helemaal 
geen gek idee. In Nederland liep het nog niet zo’n vaart met verplichte, maar 
ze werden wel verplicht in het openbaar vervoer en in het buitenland. En als 
de afnemers horen dat de opbrengsten worden geschonken aan onderzoek 
naar corona, gaan de portemonnees open. En zo is er al veel geld opgehaald. 
Hulde! 

 

Maar het verhaal gaat 
nog een stapje verder. 
Want we hebben ook 
mensen in Afrika blij 
kunnen maken met 
Holtense mondkapjes. 
In Gambia om precies te 
zijn. Waar wij, maar ook 
Tonny en Ina en Anton 
en Jolanda zijn geweest. 
Een ongelofelijk arm 
land waar aan alles een 
gebrek is en waar ook 
nog eens corona toe-
slaat. Waar mondkapjes 
verplicht zijn en een 
nieuwe lockdown is 
afgekondigd. Honder-
den grote en kleine 
exemplaren gingen op 
de boot. En ook in 
Moldavië zijn Holtense 
mondkapjes van eigen 
hand afgeleverd. 
 

 
Dank jullie wel! Henny en Ingrid Wibbelink  
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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:  
Ilse Tuijnder – Spoorendonk 
Langstraat 32 
7451 ND Holten 
Tel 06 – 4627 0552 
 

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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