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Van de redactie 
 
Dit is alweer het 3e coronanummer van ons 
buurtblad. Helaas wordt de input wat minder. Alle 
activiteiten zijn afgelast en er gebeurt bijzonder 

weinig. Het is dus maar de vraag of we in april een editie kunnen gaan 
uitbrengen. Dit lukt alleen met nog meer bijdragen van onze buurtbewoners, 
want van de activiteiten moeten we het de komende maanden niet hebben. 
 

Vanuit mijn thuiswerkplek kijk ik nu dagelijks naar buiten tegen een hoog-
spanningsmast aan. En dat levert me plots inspiratie op om hier iets over te 
schrijven. Bladvulling zogezegd. 
 

Gelukkig kon Sinterklaas in december nog corona-proof langs de kinderen en 
hiervan vinden jullie een leuke fotoreportage terug verderop in het blad. 
Het bestuur heeft digitaal een jaarvergadering gehouden en verslag 
uitgebracht. Ook is er natuurlijk de overdracht geweest van de 
voorzittershamer van Anton van Juleke aan Harry Ebrecht, zijn opvolger.  
 

En we hebben natuurlijk het Pieterpad door onze mooie buurtschap lopen. 
Een toevallige ontmoeting levert dan ineens weer een mooi verhaal op, 
waarvoor dank. Behalve het Pieterpad wordt er ook op de Zuurberg volop 
gewandeld in coronatijd. Anton en Carmen bedachten hiervoor een leuk 
initiatief. Dit heeft zelfs de pers gehaald. 
 

Ook over activiteiten die niet door konden of kunnen gaan kun je een leuk 
stukje schrijven. En zo hebben we al met al toch weer een mooi blad. We 
hopen natuurlijk net als iedereen dat we eind maart/begin april weer wat 
meer mogelijkheden hebben om elkaar te ontmoeten. Hopelijk tot dan! 
 

Jo & Jo 
 

• • • 
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Sinterklaas in de Beuseberg 
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AFGELAST:  

Schaatskampioenschap Beuseberg 
 
Op een druilerige zaterdagmiddag zitten de heren er een beetje verslagen bij. 
Het Beusebergs schaatskampioenschap op 19 december op Groteboers 
Watergang kon niet doorgaan. De reden dat het dit jaar niet door kan gaan is 
simpel: er ligt geen ijs. Een groot gemis, aldus voorzitter van ijsclub Beuseberg: 
Henk Waterspoor. 
 

Dit jaarlijkse evenement 
trekt altijd veel (plaatse-
lijke) bezoekers. Dit is de 
2e keer in de geschiedenis 
dat het niet door kan gaan. 
De vorige keer dat het niet 
door kon gaan vond 
iemand het nodig om in de 
watergang te fietsen. 
“Knooiert!”, aldus de 
voorzitter. 
 

Koek-en-zopiespecialist Johannes Wahlekkahwah ziet donkere tijden tege-
moet. Ja, om in tijden als deze als echte horecaondernemer je kop boven het 
ijs houden is al heel wat. Maar als de grote schaatswedstrijd wegvalt dan zijn 

de gevolgen niet meer te 
overzien. Het schip gaat 
bijna zinkend ten onder. Ja 
letterlijk dan… want er is 
ook geen ijs om bovenop te 
blijven staan. 
 

Penningmeester Rinus 
Veelsteduur ziet het ook 
somber in. Want de kosten 
lopen elk jaar toch door. 
Door de vele vergaderingen 
voor het evenement 
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waarbij alle leden aanwezig zijn worden wel de nodige borrels genuttigd. Ook 
de huur van het (paasvuur)keetje is niet weinig. 
 

Schaatsspecialist en meervoudig kampioen scheveschaatsrijden Willem van 
Buren baalt er enorm van. Jarenlang kon hij op steun rekenen van al het 
publiek langs de kant. Vroeger toen we nog terug schaatsten van de Wippert 
naar huis. Ja mooie tijden, toen liet je de brommer nog staan omdat je vanaf 
de schipbeek zo Groteboers Watergang op kon schaatsen. Nu zitten de 
jongeren allemaal in een keet dichtbij. Geen schaatsroutes meer op de 
terugweg omdat de sloten allemaal droog liggen. Je kunt zien dat de jongeren 
niet hetzelfde niveau halen als de oudere generatie. Hopelijk hebben we 
volgend jaar weer een nieuw Beusebergs kampioenschap schaatsen.  
 

Johannes kan het niet aanzien, dat er dit jaar geen zopie wordt gedronken 
naast Groteboers Watergang. Daarom speciaal voor jullie het geheime recept. 
We zouden het leuk vinden als jullie het maken en een foto van de zopie 
insturen naar: schaatscommissiebeuseberg@gmail.com 
 

Dit heb je nodig voor zopie 
✓ 1 liter bockbier 
✓ 1 kaneelstokje 
✓ 2 kruidnagels 
✓ 2 schijfjes citroen 
✓ 2 eieren 
✓ 125 g bruine basterdsuiker 
✓ 100 ml rum 
 

En zo maak je het 
 

Dit winterdrankje bereiden doe je in een handomdraai. Verwarm het bockbier 
met het kaneelstokje, de kruidnagels en de citroen in een pan. Kook dit 
ongeveer 20 minuten. Roer apart de eieren met de basterdsuiker door elkaar 
en voeg dit vervolgens al kloppend bij het hete biermengsel. Haal van het vuur 
af en voeg tot slot de rum toe. 
 

Wij zijn zeer benieuwd naar jullie creatie. Proost! 
 

• • •   

mailto:schaatscommissiebeuseberg@gmail.com
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Kerstborrel 
 

114 jaar nadat voormalige bewoners Familie Oud-Aanstoot van de 

Julekesweg7 (B 49) Holtense/Beusenbergse inwoners op een borrel 

hadden getrakteerd, dachten wij dat het misschien een leuk idee zou zijn om op eerste 

kerstdag de wandelaars die langs Julekesweg 7 lopen een kerstborrel aan te bieden. 
 

 

 
 

Op het idee gebracht door een familielid van ons dat tijdens Koningsdag een 
(konings)borrel had geschonken, bedachten wij om dit dan maar met kerst te 
doen, aangezien wij verder toch geen verplichtingen hadden die dag. Goed 
12.00 uur hadden wij ons kerstkraampje versierd met groen en lampjes. Vlak 
daarnaast hadden we een vuurkorf aangestoken voor een gemoedelijke 
warmte. Gelukkig was het wat het weer betrof goed te doen die dag. 
 

De eerste wandelaars kwamen al gauw bij ons langs en toen wij vroegen of ze 
een kerstborrel lustten waren ze zowel verbaasd als verrast. Veel mensen 
zeiden dat ze geen geld bij zich hadden, maar dat was de bedoeling ook niet. 
Wij hebben de borrel gratis aangeboden in ruil voor een kort praatje. 
 

Er lopen heel veel mensen bij ons langs die we eigenlijk niet kennen. We leven 
momenteel in een haastige tijd, waarin we niet meer de tijd nemen om met 
elkaar te praten. We hebben die dag hebben veel mensen gesproken. Zoals 
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een neef van Nekkers Marie, toeristen uit Zandvoort en Utrecht, mensen uit 
Markelo, maar ook buurtbewoners. We hebben hele leuke gesprekken gehad 
over van alles en nog wat en het ging ook allemaal coronaproof. Zodra er weer 
wandelaars aankwamen gingen er anderen weg.  
 

Rond 16.00 uur en zo’n 80 borreltjes later (de meeste mensen lustten wel een 
borrel of een warme chocolademelk) begon het donker en kouder te worden 
en besloten we om ermee te stoppen. We hadden met heel weinig moeite een 
hele leuke middag. Voor een fles Holtens Keunenat, Lagerkorn en warme 
chocolademelk hebben we veel spontane, blije en vrolijke mensen ontmoet. 
 

We hebben ’s avonds nagenoten met een decemberbox van De Poppe, met de 
gedachte dat je mensen blij kunt maken met een klein gebaar. De volgende 
dag lag er bij ons een heel lief kaartje in de brievenbus van een voorbijganger 
die ons bedankte voor de heerlijke kerstborrel. 
 

Carmen en Anton van Juleke 
 

 
Toneel… tot ziens in 2022! 
 

We zullen maar direct met de deur in huis vallen maar 
het zal u vast niet verrassen…  

 

Ondanks onze hoopvolle berichtgeving in het Beuseberger Nieuwsblad 
van oktober jl. hebben we toch moeten besluiten dat we dit jaar, 2021, 
geen Beusebarger Toneel op de planken gaan brengen. De pandemie en 
alle bijbehorende maatregelen bieden ons hiervoor gewoon simpelweg 
niet de mogelijkheden. En… we blijven graag gezond en willen ook graag 
dat u gezond blijft!  

 

Dus… helaas; dit jaar niet maar noteer maart 2022 allen alvast in de 
agenda want dan komen we weer fris en fruitig terug! Tot die tijd; stay 
safe en good goan! 

 

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 
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Bedankt Anton! 
 
Na 5 jaar de voorzittershamer te hebben gehanteerd besloot Anton: ik ga voor 
verlenging van 3 jaar. Iedereen was daar erg blij mee, fijn!, Anton nog 3 jaar 
voorzitter. Maar voor je het weet zijn ook deze 3 jaar alweer om. Het is nu 
toch echt tijd om na 8 jaar afscheid van Anton te nemen als voorzitter. 
Wat heb je veel beslissingen genomen, makkelijke, maar zeker ook (erg) 
moeilijke beslissingen waar we als bestuur voor kwamen te staan en waar jij 
uiteindelijk, altijd in goed overleg, de laatste klap op gaf. Al die jaren heb je je 
met ontzettend veel passie en plezier ingezet voor de buurtvereniging. 
Je grote betrokkenheid bij de vele activiteiten die we als buurtvereniging 
kennen. 
 

Je vele mooie altijd hartverwarmende toespraken 
bij de activiteiten. Je verbindende factor. 
 

De altijd gezellige bestuursvergadering werd strak 
door Anton geleid met om 20.00 uur de opening 
door Anton, het vaststellen van de notulen van 
de vorige vergadering en daarna het doornemen 
van de agendapunten. Anton bracht ons altijd 
weer terug bij het onderwerp als we teveel 
afdwaalden (en dat gebeurde nog wel eens, 
mede door zijn eigen toedoen ☺) en eindigde na 
sluiting van de vergadering altijd met de vraag: 
“is er verder nog iets gebeurd of te roddelen…” 
 

In de afgelopen acht jaar waren er heel veel 
activiteiten, veel lopende activiteiten maar ook 
veel nieuwe activiteiten die volledig op jouw 
steun konden rekenen. “Gewoon proberen” was 
het motto van Anton. Heel wat uren zijn er in het 
besturen van de buurtvereniging gaan zitten, 
altijd met volle steun vanuit thuis, Carmen en 
Eaghan stonden volledig achter je, en hielpen 
mee waar ze konden.  
 

Helaas is het afgelopen jaar niet het jaar geweest 
waarop we allemaal hadden gehoopt maar op 
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zondagmiddag 10 januari hebben we toch bij jou voor de deur met elkaar (op 
afstand) kunnen proosten op een goed 2021. Gelukkig hebben velen aan onze 
oproep voor een afscheidsgroet gehoor gegeven en had je toch nog een mooi 
afscheid. Het was een bijzondere middag.  

 
Bij deze willen we je nogmaals ontzettend bedanken voor alles wat je voor de 
buurtvereniging hebt gedaan.  
 

ANTON BEDANKT, ANTON BEDANKT, ANTON BEDANKT, ANTON BEDANKT, 
ANTON BEDANKT 
 

Namens het bestuur: 
Han, Anja, Ilse, Gerdie, Irma en Miny 
 

• • • 
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Verslag jaarvergadering  
 

1. Terugblik en overdracht voorzittershamer door Anton Klein Twennaar 
 

Nu het jaar 2021 reeds is begonnen en de nieuwjaarsvergadering geen 
doorgang kan vinden hebben we als bestuur besloten om het bij deze 
schriftelijk te doen.  
 

Na 8 jaar is het voor mij tijd om afscheid te nemen en de spreekwoordelijke 
voorzittershamer over te dragen. De 8 jaren zijn voor mij voorbij gevlogen. 
We hebben een mooi jubileumjaar gevierd met als hoogtepunt de unieke 
Redneck Party. Het voorjaarsfeest is verplaatst naar een nieuwe locatie 
waar we de komende jaren een mooi en gevarieerd feest voor jong en oud 
zullen hebben. 
 

Mijn dank gaat uit naar mijn gezin, Carmen en Eaghan. Tevens dank ik alle 
bestuursleden waarmee ik de afgelopen 8 jaar heb mogen samenwerken. 
Zonder ieder zijn of haar inbreng waren we nooit gekomen waar we nu als 
buurtvereniging Beuseberg zijn. Wij hebben als bestuur onszelf altijd 
bekeken als motorblok met 7 cilinders, waarbij de inbreng van ieder 
bestuurslid even groot en belangrijk is.   
 

Ik heb het als een grote eer ervaren om voorzitter te mogen zijn van de 
buurtvereniging Beuseberg. Volgens mij kun je alleen maar ‘voor’zitter zijn 
als er ook mensen ‘achter’ je staan. En bij onze buurtvereniging Beuseberg 
staat iedereen achter de vereniging! 
 

Het is hartverwarmend om te zien hoe de vele leden van onze vereniging 
zich altijd inzetten in verschillende commissies. Zich inzetten om dingen te 
bouwen of vele uren inzetten om creativiteit ter beschikking te stellen voor 
revue, toneel, kinderspeelmiddagen, dropping, seniorenmiddag en noem 
maar op. 
 

De buurtvereniging Beuseberg is een vereniging waar we met ons allen 
trots op mogen zijn. Met ruim 500 leden van jong tot oud en 
georganiseerde activiteiten voor elk wat wils het hele jaar door. Daarnaast 
staan we als vereniging altijd open voor nieuwe en vernieuwende 
initiatieven.  
 

Het voor ons liggende jaar 2021 is nog een dikke mist. Het is als vereniging 
nog niet mogelijk om activiteiten te plannen. Naast de 
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nieuwjaarsvergadering zijn de seniorenclub, zaalvoetbal, toneel en 
paasvuur afgeblazen.  
 

We zijn in de gelukkige omstandigheid dat we een vereniging zijn die bruist 
van energie en initiatieven door onze leden jong en oud. Ik weet 100% 
zeker dat als de mogelijkheden daar zijn om iets te organiseren, onze 
vereniging weer vol energie, bruisend en vol nieuwe ideeën aan de slag 
gaat! 
 

Mijn felicitatie gaat uit naar Harry Ebrecht, onze nieuwe voorzitter. Harry 
kent onze vereniging van haver tot gort en heeft zelf in vele commissies 
gezeten en als vrijwilliger aan diverse activiteiten deelgenomen. Ik wens 
Harry veel voorzittersplezier en weet zeker dat hij zich spoedig thuis zal 
voelen binnen het huidige kundige bestuur.  
 

Met vriendelijke groet, 
Anton Klein Twennaar 
 
2. Jaarverslag 2020 door Ilse Tuijnder 
 

Dit is een bijzonder jaarverslag… 
Zo begon Agnes vorig jaar haar laatste jaarverslag als secretaris waarin ze 
terugblikt op het 25-jarig jubileum van onze buurtvereniging. Dit keer mag 
ik het verslag maken en ook dit is een bijzonder jaarverslag maar dan met 
een hele andere reden. Helaas konden in 2020 weinig activiteiten doorgaan 
vanwege het Covid-19 virus wat ons in zijn greep hield en nog steeds houdt. 
Het jaar 2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als het jaar van de corona-
pandemie. Ook in Holten en onze geliefde Beuseberg werd het leven anders 
en hadden we minder direct contact met elkaar. Gelukkig heeft de, sinds 
begin 2020 ingestelde, Beuseberg-appgroep ons goed op de hoogte 
gehouden van activiteiten die wel door konden gaan en hadden we het 
nieuwsblad dat toch iedere keer weer goed gevuld was. Laten we maar 
eens terugblikken op de activiteiten die wél door zijn gegaan afgelopen jaar.  
 
Januari 
Op 11 januari zijn 14 kinderen van 4 t/m 8 jaar op stap geweest naar Kids 
City in Borne. Zij werden daar verrast met een heus piratenfeestje! In het 
indoor-speelparadijs kon naar hartenlust geklommen, gegleden, gerold, 
gedoken en gedanst worden.  
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Op 12 januari vond de Jaarvergadering en Nieuwjaarsbijeenkomst plaats bij 
de Poppe en heeft Agnes ons voor de laatste keer meegenomen door een 
mooi jubileumjaar 2019.  
 
Februari 
De seniorenclub heeft dit jaar helaas maar 1 keer bij elkaar kunnen komen 
en wel op 12 februari. Voormalig huisarts Dick ten Hoopen uit het Drentse 
Zuidwolde vertelde over wat hij heeft meegemaakt in zijn dokterspraktijk.  
Alle andere middagen en de bustocht zijn helaas afgelast.  
 

Na weken van bouwen en kostuums maken was het op 22 februari dan 
zover: de carnavalsoptocht met als thema Gaan als de brandweer. Het was 
nog even spannend of de optocht door kon gaan (niet vanwege corona 
want dat was nog een ver-van-ons-bed-show, maar vanwege de harde 
wind). Uiteindelijk werden de toeschouwers getrakteerd op een erg mooie 
wagen en prachtig geschminkte water & vuur Beusebergers en Beuse-
bergertjes! De derde prijs werd zelfs in de wacht gesleept.  
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Maart 
In maart hebben een aantal Beusebergers in 2 groepen een cursus AED-
reanimatie gekregen. Indien het nodig is, kunnen zij worden opgeroepen 
(als ze in de buurt zijn) voor een reanimatie ter plekke voordat de 
ambulance arriveert. Een prettig gevoel dat deze mensen in de buurt 
wonen.  
 

Dit jaar waren er weer 4 toneelavonden gepland. Helaas zijn alleen de 
eerste 2 doorgegaan op 6 en 7 maart. Op 12 maart is na de persconferentie 
van onze premier besloten dat het niet verantwoord was om de laatste  
2 avonden op 13 en 14 maart ook uit te spelen met een volle Wippert. Toen 
was dat een moeilijke beslissing, maar achteraf gezien geheel de juiste met 
alles wat we nu weten. Helaas zijn er tijdens de eerste twee avonden geen 
foto’s en ook geen film gemaakt want dit was voor de laatste avond 
gepland… 
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April 
Marlies Bontje en Ina Schutte starten een actie om mondkapjes te gaan 
naaien voor ViaVie Welzijn omdat bij de zorginstellingen hier een groot 
tekort aan is. Ze halen zelfs de krant met hun mooie actie en er wordt geld 
opgehaald voor corona-onderzoek. Uiteindelijk zijn de Holtense mond-
kapjes zelfs in Gambia terecht gekomen! 
 

Helaas geen mooi paasvuur dit jaar, ook al is er hard gewerkt om weer een 
mooie boake te bouwen. Een paar dagen voor Pasen wordt het verkleinde 
vuur stilletjes opgebrand.  
 
Juni 
Twee pogingen worden gedaan door de Voorjaarsfeestcommissie om een 
buurtfeest te organiseren. In juni en later ook nog eind augustus. Helaas 
kon het niet doorgaan. Hopelijk in 2021?? De datum staat al gepland… 
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September 
In september 2019 waren acht mannen  
weer begonnen met biljarten. En ondanks de 
1,5-metersamenleving is het ze toch gelukt om 
het seizoen uit te spelen! Henk Pekkeriet werd 
dit jaar de winnaar.  

 
Juli 

De oudijzeractie op zaterdag 25 juli is een 
succes. Naast dat het ook weer eens ouder-
wets gezellig was, was de opbrengst ook reuze 
dit jaar.  

 

Omdat iedereen zijn vakantie in ons mooie 
land mag doorbrengen (want naar het buiten-
land op vakantie is wel erg ingewikkeld in deze 
tijden) is er een kleurplatenwedstrijd voor de 
jeugd en een puzzelwedstrijd uitgeschreven. 
Elle Lohuis, Marit Tuijnder, Lana Pinkert en 
Dinie en Jan Haan kunnen genieten van een 
ijsje bij de Biester.  
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Augustus 
Op zaterdag 29 augustus kon de jaarlijkse viswedstrijd georganiseerd  
worden want de vissers zitten toch wel meer dan 1,5 meter uit elkaar.  
Jeroen Groteboer sleepte opnieuw bij de senioren de 1e prijs in de wacht en 
Sven Haan was de winnaar bij de junioren met een vis van wel 30 cm! 
 
September 
Het is nog mooi weer dus er worden nog een aantal activiteiten buiten 
georganiseerd. Zo is er op 6 september sinds jaren weer een motor-
toertocht voor de liefhebbers.  
 

Op 12 september vindt de (inmiddels traditionele) brom- en snorfietstocht 
plaats.  
 

En meerdere keren verplaatst maar uiteindelijk toch gelukt: de fietstocht op 
27 september. Het was een mooie tocht, dus als je hem nog een keer wil 
fietsen, de beschrijving staat in het boekje van oktober op pagina 31.  
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Oktober 
Rabo Club Support actie levert de vereniging het mooie bedrag van € 812 
op, te besteden aan een leuke activiteit voor jong en oud zodra het weer 
kan. Dank voor alle stemmen. 
 
November 
Ook Sinterklaas moet dit jaar veel thuiswerken. Maar toch wil hij graag bij 
de kinderen in de Beuseberg op bezoek. Als dat niet binnen kan, dan maar 
buiten dacht de Sint! Op zondag 29 november verrasten de Sint en twee 
pieten de kinderen met cadeautjes.  
 

Als er vragen zijn inzake het jaarverslag kunnen deze uiteraard gesteld 
worden per mail of telefoon. 
 

Vele groeten, 
Ilse Tuijnder 
 
3. Financieel verslag 2020 en begroting 2021 door Gerdie Lenderink 
 

Namens de penningmeester allereerst voor iedereen een heel voorspoedig 
en vooral gezond 2021 gewenst! 
 

Woensdagavond 6 januari jl. heeft de kascontrolecommissie bestaande uit 
Rikus Klein Teeselink en Bart van Ingen Schenau de boeken ingezien en 
decharge verleend. Rikus heeft aangegeven ondanks dat zijn periode er op 
zit volgend jaar nog een keer zitting te willen nemen gezien de bijzondere 
situatie dit jaar, waarvoor dank. 
 

Zoals een ieder hopelijk zal begrijpen kiezen wij ervoor om de jaarcijfers 
niet in het boekje te publiceren. Wel kan ik meedelen dat gezien het 
beperkte aantal activiteiten we hebben afgesloten met een positief 
resultaat. Met name de flinke opbrengst van de oudijzeractie en de Rabo 
Clubactie hebben hier grotendeels aan bijgedragen. 
 

Het bestuur heeft besloten voor 2021 de jaarlijkse contributie niet te 
wijzigen. De begroting die is opgesteld voor het huidige jaar, hierbij 
rekening houdend met de huidige situatie en verwachting, is ingeschat op 
een positief resultaat. Als er vragen zijn inzake de jaarcijfers/begroting 
kunnen deze uiteraard gesteld worden per mail of telefoon. 
Gerdie Lenderink 
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4. Uw reactie of vragen over dit (financiële) jaarverslag 
 

Als u vragen heeft ten aanzien van het jaarverslag dan kunt u die stellen  
aan Ilse Tuijnder via secretaris@beuseberg.nl of even bellen naar  
06-46 27 05 52. 
Als u vragen heeft ten aanzien van het financiële jaarverslag, de begroting 
2021 of u wilt deze stukken inzien, dan kunt u contact opnemen met  
Gerdie Lenderink via alenderink@hetnet.nl of 06-38 73 06 27. 
 
5. Bestuurswisseling 
 

Op zondagmiddag 10 januari 2021 
heeft Anton het voorzittersstokje 
(lees: Beusebergervlag aan stok 
van 2 meter) op bijzondere wijze 
overgedragen aan Harry Ebrecht. 
Harry welkom als nieuwe voor-
zitter van onze buurtvereniging! 

 

 
 

mailto:secretaris@beuseberg.nl
mailto:alenderink@hetnet.nl
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6. Woord van de nieuwe voorzitter Harry Ebrecht  
 

Om mee te beginnen van mijn kant de allerbeste wensen voor een gezond 
en gelukkig 2021! Elkaar de hand schudden en het beste wensen op of rond 
nieuwjaarsdag was tot 2020 heel normaal en wie had ooit gedacht dat het 
‘normaal’ ineens niet meer normaal zou zijn? Dit jaar zal een ieder dan ook 
waarschijnlijk hetzelfde bovenaan het wensenlijstje hebben staan en dat zal 
ongetwijfeld met corona te maken hebben. 
 

Na het bizarre jaar 2020 hoop ik werkelijk dat iedereen in 2021 in goede 
gezondheid met zijn gezin, dierbaren, familie, vrienden en ga zo maar door, 
de coronacrisis achter zich kan laten en dat we met elkaar de vele mooie 
activiteiten van de buurtvereniging Beuseberg weer kunnen gaan beleven, 
want wat hebben we dat gemist afgelopen jaar. 
 

Even voorstellen: 
Ik ben geboren op 7-7-1974 aan de Langstraat op nr. 42 in de Beuseberg.  
Geboren en getogen op dat adres en na een verbouwing en de bouw van 
ons huis woon ik daar sinds eind 2001 met Rita Ebrecht-Eggink op nr. 42A 
In 2005 zijn wij getrouwd en we hebben een dochter, Lisanne 11 jaar en  
een zoon, Thijs 9 jaar. 
 

 
 

In het dagelijkse leven ben ik werkzaam bij Nido in Holten, wat tegenwoor-
dig de internationale naam Aebi Schmidt Nederland b.v. draagt. In 1994 ben 
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ik er als mts-stagiair begonnen op de afdeling tekenkamer. Meteen na het 
afronden van de mts ben ik als uitzendkracht aan het werk gegaan in de 
montage en was ik een van de vele Beusbergers die er in die tijd werkten. 
Na ruim een jaar was er een klus op de tekenkamer die ik als ‘ex-stagiair’ 
kon oppakken. Tot op de dag van vandaag werk ik nog steeds met veel 
plezier op de afdeling tekenkamer als constructeur/werkvoorbereider en 
ben ik als groepsleider van een team verantwoordelijk voor het uitwerken 
en productiegereed maken van alle klantspecifieke wensen ten aanzien van 
de zoutstrooiers. 
 

Naast mijn werk, het reilen en zeilen van het gezin en alles wat er om en in 
het huis moet gebeuren zijn er allerlei zaken waar ik mij in de resterende 
vrije tijd mee bezig hou. Vind het heerlijk om te gaan sporten en dan vooral 
op het moment wanneer het mij uitkomt. Hardlopen, mountainbiken 
(tegenwoordig al samen met Thijs), wielrennen en natuurlijk de triatlon 
Holten. Maar ook een rondje maken op de gewone fiets met het hele gezin 
op een prachtige zomeravond of vrije dag is echt genieten. 
 

Zomervakantie is ook jaarlijks een echt rustmoment voor ons gezin. Meestal 
gaan we met de auto richting het zuiden van Europa, om daar heerlijk een 
paar weken op de camping te genieten en van alles met het gezin te 
beleven. Ieder jaar naar een ander land om zo veel mogelijk te zien en een 
andere camping waar we dan meestal een stacaravan huren. 
 

En dan niet te vergeten het verenigingsleven waar ik veel plezier en vol-
doening aan beleef. Vanaf jongs af aan ben ik betrokken bij het organiseren 
van de activiteiten in de Beuseberg. In begin jaren ’90 werd de eerste stap 
gezet met de organisatie van het paasvuur. De paasvuurcommissie 
opereerde nog op eigen houtje want de buurtvereniging was er nog niet. 
Een aantal jaren na de oprichting van de Buurtvereniging Beuseberg werd 
het paasvuur ook onder de vlag van de BV georganiseerd.  
 

Samen met een aantal andere jongens uit onze kameradengroep ‘de BBC’ 
werden in de daarop volgende jaren de eerste grote stappen gezet op 
organisatorisch vlak. Zo zijn de inmiddels niet meer weg te denken tent bij 
het paasvuur en het organiseren van de eerste 24-uurs paasvuurmarathon 
in 1998 de grootste en succesvolle uitdagingen geweest. En als je de organi-
satie van het paasvuur dan eenmaal hebt overgedragen aan de volgende 
generatie, dan komen er bij de meesten en zo ook bij mij, wel weer andere 
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uitdagingen op je pad. Zo heb ik ook deel uitgemaakt van de voorjaars-
feestcommissie, de kerstmarktcommissie en zit ik alweer ongeveer 10 jaar 
in de carnavalscommissie. Daarnaast heb ik wel eens deel uitgemaakt van 
de organisatie van tal van kleinere activiteiten zoals o.a. het vissen en de 
motortoertocht. 
 

Het mooiste van dit alles vind ik doorgaans dat je te maken krijgt met aller-
lei verschillende mensen, die allemaal hun best doen om er samen iets 
moois van te maken. De ene keer gaat dat makkelijker dan de andere keer 
maar dat houdt het enigszins uitdagend en spannend. Steeds leer je meer 
mensen uit de Beuseberg en daaromheen kennen en wordt je netwerk 
groter en groter, wat ook weer goed van pas komt in het totale 
verenigingsleven. 
 

Maar wat je ook doet, het belangrijkste vind ik dat het besef er is dat veelal 
iedereen zich vrijwillig inzet voor een goed doel en dat je vanuit de com-
missies en het bestuur de waardering daarvoor krijgt. Op het juiste moment 
een kop koffie, of een biertje met een hapje, is een kleine moeite en dat 
zorgt mede voor de gezelligheid en saamhorigheid waar we in de Beuseberg 
zo sterk in zijn! 
 

Naast mijn bezigheden in de Beuseberg ben ik ook nog actief binnen andere 
verenigingen. Zo ben ik bij Blauw-Wit alweer een aantal jaren trainer en 
leider van het voetbalteam waar Thijs in speelt. Hoewel ik zeker geen grote 
voetbalfan ben, vind ik het wel prachtig om een team met jonge sporters te 
begeleiden en deel uit te maken van wat er binnen een sportvereniging 
allemaal gebeurt en geregeld moet worden. 
 

Ik zit als algemeen bestuurslid in de ouderraad van basisschool De 
Regenboog. Vanuit de OR houd ik mij hoofdzakelijk bezig met de praktische 
zaken die door de ouderraad geregeld worden, zoals o.a. het verzorgen van 
de kerstverlichting en diverse onderhoudsklussen m.b.t. de school en het 
plein. Maar ook de ceremonies 4 mei en 24 december op de Canadese 
begraafplaats worden ondersteund door de ouderraden van de Holtense 
scholen, dus daar zijn we dan ook weer bij betrokken. 
 

Ik ben als amateur triatleet vertegenwoordigd in de klankbordgroep van de 
triatlon Holten. Dit houdt in dat ik als deelnemer met een aantal andere 
deelnemers uit diverse disciplines en een aantal afgevaardigden van het 
triathlonbestuur jaarlijks evalueer hoe de organisatie en deelname door de 
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ogen van de triatleet worden ervaren en beleefd en hoe daar dan nog wat 
verbeterd kan worden. 
 

In het jaar 2020 ben ik na 19 jaar gestopt als voorzitter van de personeels-
vereniging op mijn werk. In al die jaren heb ik samen met de andere 
bestuursleden vele activiteiten georganiseerd en meegemaakt. Van 
kleinschalige activiteiten tot meerdaagse jubileumreizen, het was geweldig 
om te doen. Een afscheidsjaar dat ik mij heel anders had voorgesteld en had 
gehoopt, heeft door corona ook een raar einde gekregen in een jaar zonder 
activiteiten, maar helaas ook dat is niet anders. 

Ik was toe aan een nieuwe uitdaging en toen kwam de vacature ‘voorzitter 
van de BV’ op mijn pad. 
 

Begin van het jaar 2020 werd ik al benaderd door Anton, of hij een keer kon 
komen praten…? Uiteraard kan dat Anton! Zo geschiedde het en toen is mij 
de vraag gesteld om na te denken over het opvolgen van Anton als 
voorzitter van de BV. Ik zat midden in de drukte van de carnavalsperiode en 
om geen overhaaste beslissing te nemen heb ik het eerst wel even laten 
bezinken om er vervolgens na de carnaval op terug te komen. 
 

Uiteindelijk nadat ik van alles meerdere malen had overdacht en besproken 
met het thuisfront was mijn conclusie dat ik deze kans, want zo zie ik het, 
niet kon laten lopen! Want hoe geweldig is het als je al van alles voor de 
Beuseberg hebt mogen organiseren en je dan gevraagd wordt om voorzitter 
te worden. Dus medio februari ben ik op een avond naar Juleke geweest en 
met de nodige toelichting heb ik hem verteld dat ik de uitdaging graag aan 
ga! En nu is het dan zo ver en tijd om werkelijk aan de slag te gaan.   

Voor mijzelf stel ik mij altijd een aantal doelen wanneer ik deel uitmaak of 
uit ga maken van een commissie of bestuur. Zo heb ik nu ook hierover 
nagedacht, wat zou mijn bijdrage kunnen zijn en wat is mijn visie als 
voorzitter van de buurtvereniging? 

 Blijf als vereniging vernieuwend bezig wat betreft activiteiten. 

 Wees niet te bang om een keer iets nieuws te durven aanpakken en ook 
een keer wat te durven strepen van de agenda wanneer de spirit er een 
beetje uit is. 

 Stop energie in zaken waar je zelf en andere mensen voldoening uit 
kunnen halen. 
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 Maak actief gebruik van de kracht van social media en van de digitale 
middelen die er daarvoor tegenwoordig in overvloed zijn. 

 Onderhoud contact in netwerken met andere verenigingen en 
buurtschappen en creëer daardoor een breed draagvlak binnen de 
Holtense gemeenschap en daar waar het nodig is. 

 Geef je kennis op allerlei gebied door aan de jeugd en betrek de jeugd 
tijdig overal bij om hen te enthousiasmeren. 

 Maak gebruik van de mensen en middelen die je nodig hebt en die 
beschikbaar zijn, binnen de BV zijn er denkers en doeners en samen 
maakt dat sterk. 

 Sta open voor opmerkingen en kritiek, maar wees ook kritisch over niet 
onderbouwde opmerkingen. 

 Alleen samen kunnen we er wat van maken, dus kom met een goed 
verhaal en een goed onderbouwd plan en dan is er in overleg heel veel 
mogelijk. 

 

Wat activiteiten betreft staan we op dit moment helaas nog steeds 
nagenoeg ‘stil’ en weet nog niemand hoe we komend jaar in dat opzicht 
zullen beleven. Wanneer er ‘verruiming’ komt zullen we als bestuur en 
commissies z.s.m. de organisatie weer oppakken en stap voor stap kijken 
wat er gaande het jaar weer mogelijk wordt. 

Beste Beusebergers, leden en iedereen die de Beuseberg een warm hart 
toedraagt, ik ben vereerd dat ik door het bestuur gevraagd ben en dat jullie 
vertrouwen in mij hebben als voorzitter. Een taak waar ik mij voor de volle 
100% zal inzetten en ik ben mijn gezin dan ook dankbaar dat zij hier ook 
volledig achter staan. Ik heb er ontzettend veel zin in om samen met jullie 
aan de slag te gaan, dus daarom: 
 

“Stoa op, pak an en doo met!”  
 

Want alleen samen krijgen we de activiteiten van de Buurtvereniging weer 
in de been! 
 

Groeten, jullie voorzitter 
Harry Ebrecht 

 
• • •  
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Hoogspanningsmasten in de Beuseberg: tracé 
Deventer (Goor-Deventer-Platvoet) – Hengelo 

 
 
 
 
 
 
Dwars door onze Beuseberg 
loopt een deel van het hoog-
spanningstracé Goor-
Deventer-Platvoet, zo staat op 
het bordje onderaan de mast.  
De lijn loopt van Hengelo naar 
Deventer. Het is een 110 kV- 
lijn en een van de oudste en 
eerste hoogspanningslijnen 
van Nederland. Zoals gezegd in 
het voorwoord van de redactie 
is de mast onderdeel van mijn 
dagelijks uitzicht nu tijdens de 
lock-down. 

 

Hier een stukje geschiedenis over deze lijn 
Vanaf station Deventer, het eindpunt van de lijn Zwolle – Deventer, begon de 
lijn naar Hengelo. De bouw van de lijn is een direct vervolg op de lijn vanuit 
Zwolle en startte onmiddellijk na de bouw van de eerste lijn in 1941. Vanwege 
de Tweede Wereldoorlog kwam de verbinding echter pas in 1944 gereed. De 
lijn was met 45 km en 137 masten een stuk langer dan de eerst gebouwde. Het 
masttype is identiek aan de masten in de lijn Zwolle – Deventer. Er komen 
echter wel meer diverse types in voor. De nummering loopt van Deventer naar 
Hengelo. Net als de eerste lijn had ook Deventer – Hengelo een rol in het 
koppelnet. 
 

Globaal loopt het tracé in oostelijke richting. Het kent vooral tussen Goor en 
Hengelo een vrij bochtig verloop, na een recht eerste gedeelte. De lijn liep ten 
noorden van Deventer en het dorp Schalkhaar langs. Door de iets zuid-
oostelijke richting werden de auto- en spoorwegen in de richting Almelo 
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gekruist. De lijn ging verder tussen Holten en Markelo, tot de nadering van het 
Twentekanaal. Bij de aftak van het kanaal naar Almelo boog het tracé af, en 
liep min of meer parallel aan het kanaal verder. Het dorp Delden werd 
onderlangs gepasseerd en even hierna ging de lijn in noordoostelijke richting 
naar de toenmalige centrale van Hengelo. 
 

In 1959 werd de lijn onderbroken voor het trafostation van Goor. Een tiental 
jaren later, in 1968 werd het tracé van mast 1 t/m 10 verlegd voor de aanleg 
van een woonwijk. De lijn werd samengenomen (en kreeg hetzelfde masttype) 
als de hoogspanningsleiding naar Deventer Bergweide. Begin jaren zeventig 
vonden enkele aanpassingen plaats. Bij mast 70 werd met de aansluiting naar 
Rijssen een driewegsmast geplaatst. Mast 130 werd vervangen door twee 
hoekmasten vanwege de kruising met de nieuwe 220 kV lijn Hengelo – 
Enschede. Aan het einde van de jaren tachtig vonden vanwege de aanleg van 
de 380 kV lijnen in Overijssel grote wijzigingen plaats, zo ook aan deze lijn. In 
1986 werd bij Delden de hoogspanningsleiding tussen mast 118 en 123 onder–
gronds gebracht. Twee jaar later werden de masten 130 t/m 134 vervangen 
door de nieuwe ‘combilijn’: de grote 380 kV masten gecombineerd met  
110 kV gedeelte. Het gedeelte tussen Goor en Hengelo was toen overigens 
enkelcircuit geworden. 
 

Meer informatie vind je op https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspannings-
net/ons-hoogspanningsnet/ons-hoogspanningsnet/ 
 

 

Op https://www.topotijdreis.nl/ vind je oude kaarten van heel Nederland, dus 
ook van de Beuseberg. Hier kun je de veranderingen in onze buurtschap mooi 
volgen door de jaren heen en zie je ook wanneer de hoogspanningslijn 
ingetekend werd (dit is enkele jaren na gereedkomen van de lijn) en ook 
bijvoorbeeld de A1. 

• • • 

https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspannings-net/ons-hoogspanningsnet/ons-hoogspanningsnet/
https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspannings-net/ons-hoogspanningsnet/ons-hoogspanningsnet/
https://www.topotijdreis.nl/
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     Verslag van een Pieterpatter 
 

 
Mijn naam is Joey Groot Bramel ik ben  
23 jaar en wil jullie graag meenemen in dit 
verhaal waarin ik in het kort mijn ervaringen 
schets die ik opdeed tijdens mijn wandeling 
langs het noordelijke deel van het Pieterpad.  
 

Nadat ik op woensdag 13 januari ben begon-
nen bij de Waddenzee boven Uithuizen 
bereikte ik donderdag de 21e rond 16:15 uur 
na 9 dagen en 240 kilometer wandelen het 
kasteel van Vorden. Mijn laatste nacht heb ik 
doorgebracht bij de familie Jansen aan de 
Zweerssteeg in jullie prachtige buurtschap 

Beuseberg. Daar ben ik zeer gastvrij ontvangen, mocht ik lekker binnen slapen 
en heb ik zelfs mee mogen eten! Tijdens een gesprek met Wim Jansen kwam 
het idee ter sprake om een stukje te schrijven over mijn tocht en hoe ik bij ze 
terecht ben gekomen. Om het verhaal een beetje chronologisch te houden ga 
ik eerst even een stukje terug in de tijd. 
 

Een half jaar geleden heb ik een 3-jarige voltijdopleiding Outdoorsports & 
Guiding afgerond. Hiermee ben ik opgeleid tot buitensportinstructeur en 
wildernisgids. Tijdens deze opleiding ben ik zo’n 6 keer per jaar naar het 
buitenland geweest voor training en stage. Zoals bijvoorbeeld rotsklimmen in 
de Kroatische bergen, kajakken op ruige rivieren in de Franse alpen, wilde 
bizons observeren bij de grens met Wit-Rusland tot bijna een maand 
overlevingstraining in de Canadese Rocky Mountains.  
 

Eigenlijk zou ik nu aan het werk moeten zijn als buitensportinstructeur, maar 
door de coronacrisis is het nou eenmaal niet mogelijk om voor de groep te 
staan. Ik kwam op het idee om de noordelijke helft van het Pieterpad te lopen. 
Dit loopt van Pieterburen tot Vorden en bestrijkt zo’n 240 kilometer. Veelal 
wordt dit pad met mooi weer in (dag)etappes volbracht, hier en daar genie-
tend van een terrasje. En dus niet in deze natte en koude tijd van het jaar met 
behalve een supermarkt niets dat open is.   
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De opdracht die ik mezelf gaf was de hele 240 kilometer in 1 keer uitlopen. 
Dus 24 uur per dag buiten met temperaturen rond en onder het vriespunt, 
harde wind en neerslag. En dat 9 à 10 dagen achter elkaar.   
 

Ik bestelde het informatieboekje over de route en begon 
met de voorbereidingen. Eén gedachte stond centraal: met 
zo weinig mogelijk gewicht maar toch voldoende spullen op 
pad. Ik verzamelde alle benodigde spullen die ik tijdens de 
tocht zou kunnen gebruiken. Dit alles lag bij elkaar op de 
vloer… veel te veel om allemaal mee te torsen. Dus 
schrappen waar mogelijk om gewicht te verminderen. Ik 
begin bij m’n tent van 2,1 kg. Deze moet lichter dus ik neem 
een tarp (enkel een afdekzeiltje) mee van 790 gram (zie ook 
de foto in de tuin). Deze kan ik op meerdere manieren 

gebruiken en heeft een schutkleur. Dit biedt grote voordelen tijdens de tocht. 
Wellicht moet ik soms wildkamperen op een beschutte plek ergens in het bos, 
zodat ik niet gezien wordt. Helaas maar ook wel begrijpelijk is deze vorm van 

kamperen in Nederland niet toegestaan. Maar nood breekt wet      .  
 

Ik neem ook een poncho mee, ik kan deze over mij heen doen terwijl ik met 
bepakking loop. De poncho gebruik ik tevens als vochtbarrière om op te liggen 
en mijn spullen droog en schoon te houden. Op deze manier heb ik met alleen 
een tarp, poncho, een stuk touw en wat haringen een veelzijdig, gecamou-
fleerd en lichtgewicht onderkomen. Daarnaast heb ik een opblaasbaar 
isolerend matje om op te liggen en neem een dikke, goed isolerende donzen 
slaapzak mee.  
 

Verder zal ik weinig openbare toiletten kunnen vinden en zal ik me misschien 
nergens kunnen douchen. Ik neem een pak babydoekjes mee om mezelf op te 
frissen, hersluitbare vershoudzakjes voor afval.  Moet ik dan naar ‘de wc’ dan 
graaf ik een gat van 20 cm in het bos. Ik kan hier mijn ding doen, wc-papier 
verbrand ik daar, ik gooi het gat dicht: niks meer te zien.  
 

Koken van de gevriesdroogde maaltijd doe ik op een compacte gasbrander. Dit 
zit per maaltijd in een zakje. Heet water erbij en klaar!  Ontbijten doe ik of met 
havermout, of helemaal niet. Als ik tijd heb maak ik havermout, anders eet ik 
gewoon de hele dag tussendoortjes zoals koekrepen tot ik weer op mijn slaap-
plek ben. Ik weinig tijd om iets anders te doen dan lopen. Ongeveer tussen 
08:45 en 16:15 uur heb ik tijd om te lopen. Dus in 7,5 uur per dag met 20 kg 
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bepakking en navigeren tussendoor zal ik zo’n 4 km/uur lopen. Ik wil de  
240 kilometer in 9 dagen afleggen dus het zwaar zal worden…    
 

Op dinsdag 12 januari vertrek ik met de trein naar Uithuizen. Een vriend zal mij 
de volgende morgen bij de Waddenzee afzetten. ’s Morgens om 06:00 uur 
gaat de wekker en om 07:30 uur sta ik bij de zee en begin mijn tocht. Na zo’n 
29 kilometer bereik ik de rand van de stad Groningen aan het eind van de 
middag. Ik maak een slaapplek in een bosje. Ik lig om 17:00 uur al in mijn 
onderkomen en dit wordt de eerste van vele lange nachten. Het was –5°C 
koud die nacht.  Ik had moeite met warm worden en tijdens het inpakken 
vallen de stukjes bevroren condens van de tarp. Ik zoek een supermarkt op 
voor een ontbijtje en water. 
 

Zowel dag 1 als dag 2 is echt even wennen voor mijn lichaam. Ik loop  
normaal nooit zo veel, dus ineens 7-8 uur per dag lopen met bepakking is 
zwaar.  Voeten, benen en schouders doen zeer door de afstand en het 
gewicht. Als ik even 10 minuten pauze neem heb ik daarna dezelfde tijd nodig 
om weer op gang te komen.  Maar ook belasting went, op dag 3 merk ik al dat 
mijn lichaam al veel minder pijn doet, alhoewel de laatste uren van de middag 
nog steeds niet heel prettig voelen. 
 

Op dag 3 en 4 loop ik van Zuidlaren via Rolde en Schoonloo naar Sleen. Tijdens 
de 3e nacht werd ik ’s nachts weer voor de zoveelste keer wakker. Door de 
lange nacht kan ik niet heel goed slapen, stiekem ben ik dan toch de hele tijd 
op m’n hoede. Er loopt iets…? Een ree?  Dit klinkt anders. Door het geluid van 
de bladeren kan ik ongeveer de grootte inschatten. Ik denk dat het een vos 
was. 
 

Het is inmiddels zaterdagmiddag en ik heb al zo’n 100 kilometer gelopen. Ik 
weet dat er sneeuw komt en dan overnachten in het bos met afbrekende 
takken is niet verstandig. Op het moment dat het donker begint te worden zie 
ik een boer in zijn tuin bezig. Ik vraag of ik misschien bij hem mijn tarp op kan 
zetten. Ik mag zelfs in het tuinhuisje slapen! Heerlijk!! Droog onderdak in 
plaats van ’s morgens voor de zoveelste keer vieze, natte, half bevroren 
spullen in te pakken. In het tuinhuisje is ook stroom en een lamp. Dus geen 
hoofdlamp en de telefoon opladen. Het is niet veel warmer dan buiten maar ik 
lig droog en uit de wind.  
 

Op dag 5 begin ik mezelf te ruiken. Zou ik in Zweden of Canada zijn dan kon ik 
een groot vuur maken, me wassen in een beek of meer en me warmen aan het 
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vuur. Hier kan dat niet. Mijn vader, die topper, rijdt naar mij toe met lekker 
eten en drinken, een emmer, gieter en warm water. Na bijna 5 dagen buiten 
kan ik me even lekker opwarmen in de auto. Ik was me en mijn vader houdt de 
gieter met water boven mijn hoofd. Zo spoel ik me af. Ik droog me al rillend, 
kleed me snel aan. Heerlijk gevoel om weer schoon te zijn. We zitten nog even 
gezellig in de auto, drinken nog wat koffie en dan is het weer tijd om terug de 
kou in te gaan. Dan is het mentaal even zwaar. Gedachten gaan door m’n 
hoofd. Ik hoef deze tocht niet te doen, me voor niemand te bewijzen. Rij ik 
mee met vader naar huis dan zal niemand me aankijken en zit ik over 1 uur 
thuis op de bank voor de openhaard. Ik verzet me tegen deze gedachten en 
zet buiten mijn tarp weer op, het regent weer en ik kruip maar in m’n 
slaapzak. Morgen weer een dag.  
 

Op dag 6 vertrek ik ’s morgens om 07:00 uur maar in het donker om de ver-
loren kilometers van gisteren goed te maken en op tijd in Coevorden te zijn. 
Hier haal ik de eten op dat ik van tevoren naar het postkantoor heb gestuurd. 
Ik weet dat er over zo’n 34 kilometer tussen Hardenberg en Ommen een 
natuurcamping zit. Waar ik om 16:00 uur aankom na bijna 9 uur lopen. Ik mag 
daar mijn tarp opzetten. Ik mag zelfs een vuurtje maken! Het is een heerlijke 
avond bij het vuur en na een uur masseren wordt m’n kuit ook wat minder 
stijf. Voor morgen staat een zeer natte dag op het programma. Hopen dat het 
meevalt.  

 

Op dinsdag, de 7e dag, word ik om 05:00 uur 
wakker van water in m’n gezicht. Het regent 
en waait hard. Gelukkig heb ik de slaapzak 
nog redelijk droog kunnen houden en om 
07:45 uur maak ik wat havermout. Buien-
radar geeft tot de avond alleen maar regen! 
Ik doe mijn regenkleding aan, trek de regen-
hoes over m’n tas en begin maar meteen 
met lopen want beter wordt het toch niet. 
Na 4 uur lopen door de regen voel ik lang-
zaam het water door m’n schoenen heen 
komen. Ik heb ook geen tijd om te stoppen, 
want ik moet mijn kilometers maken. Even 
later zijn m’n schoenen compleet doorweekt 
en ook de buitenlaag van m’n waterdichte jas 
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is verzadigd met water.  Die dag loopt de route vlak langs de schoonouders 
van mijn broer in Lemele. Ik mag overnachten in de kantine van hun bedrijf. 
Een kachel, dus ik kan m’n jas, schoenen en sokken goed drogen! Een zware 
dag met een mooi einde.  
 

De volgende morgen begin ik aan de voorlaatste dag. Ik wil van Lemele over de 
Sallandse heuvelrug naar Holten lopen. De kleding is droog, de weersvoorspel-
ling is goed, ik ben blij. Ik loop door een prachtig gebied. De paden lopen over 
de heuvels en er steken veel boomwortels uit. Plots ga ik verkeerd op een 
wortel staan. Ik voel een pijnscheut maar ik loop rustig door. Het zal wel weg-
trekken dacht ik. 
 

Toch wordt de pijn wat heviger. Ook al 
gaat het langzaam ik kom in Holten. Ik 
bezoek daar de Albert Heijn en wordt 
raar aangekeken omdat ik het winkel-
wagentje als een soort van rollator 
gebruik. Ik besluit nog door te lopen 
tot ik Holten uit ben. Daar zoek ik bij 
de Beuseberg wel in plekje in het bos. 
Als ik de Zweerssteeg op loop zie ik bij 
een huis een grasveldje met wat kleine 
bomen. Ik zou daar mooi mijn tarp 
tussen kunnen hangen, en doordat ik 
last heb van m’n enkel heb ik eigenlijk 
ook helemaal geen zin om nog stiekem 
te gaan doen ik het bos. Ik loop het erf 
op en spreek daar mevrouw Jansen. Ik vraag of ik in hun tuin mag slapen. Dat 
mag gelukkig, en ik maak mijn onderkomen op het gras. Het duurt maar even 
en ook vader en zoon komen buiten om te kijken. Als snel krijg ik het aanbod 
om bij hun binnen in de werkplaats te liggen. Dat sla ik natuurlijk niet af, en er 
is zelfs een kachel!  
 

Op het moment dat ik zelf mijn potje wil gaan koken krijg ik te horen dat ook 
dát voor me geregeld wordt. Ik heb mijn matje en slaapzak klaargemaakt en ga 
daarop even zitten lezen. Het duurt niet lang of het eten wordt binnen 
gebracht. Een bord met zuurkool, een speklap en een groot stuk worst! Wat 
ben ik hier blij mee! Ik heb nog een goed gesprek met Wim en later krijg ik nog 
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een lekkere kop koffie. Ik ben blij 
verrast met de gastvrijheid van de 
familie en even later ga ik tevreden 
slapen.  
 

Op de laatste dag krijg ik ’s morgens 
van Hermien nog een kop koffie 
met een gekookt ei. Helemaal 
super. M’n enkel doet nog steeds 
pijn maar is wel wat opgeknapt. Het 
is de laatste dag en ik ga nu niet 
stoppen. Om 08:30 uur ga ik op pad 
en gebruik een wandelstok op de 
enkel wat te ontlasten. De dag is 
lang aangezien het lopend tergend 
traag gaat. Ik kan nauwelijks 
afwikkelen met de zere enkel en ik 
moet goed kijken waar ik mijn voet 
neerzet. Om 16:20 uur kom ik aan 
bij het kasteel van Vorden. Ik heb 
het gehaald. 240 kilometer in  
9 dagen, zelfvoorzienend en met  
20 kg bepakking.  
 
 

 

Ik ben blij als ik m’n moeder even later aan zie komen rijden om mij mee terug 
te nemen naar huis. Eenmaal thuis zie ik dat ik nog 3 extra blaren heb 
opgelopen op mijn ‘goede’ voet, aangezien ik anders moest lopen om de 
slechte voet te ontlasten. Ik ga me douchen, schep eten op, pak er een biertje 
bij en ga lekker in het warme bad zitten. Hier blijf ik voorlopig nog wel even…! 
 

Joey Groot Bramel 

• • • 
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De poasvuurkeals 
 
Beste Beusebergers, 
 

Normaal gesproken zouden wij (de poasvuurkeals) op dit moment aan het 
vergaderen zijn. Dikke kans dat dit had plaatsgevonden in het legendarische 
keetje midden op een bouwland. Met z’n allen aan een plakkerige tafel, een 
koud pilsje uit de container en vies veel paasvuurkoekjes (chocoladekoekjes 
met suiker van de Aldi). Ik acht de kans ook zeer groot dat er gemopperd zou 
worden dat de radio wederom hapert, omdat iemand het weekend ervoor 
vergeten is om de verlichting uit te zetten waardoor de accu wederom weer 
leeg is. Verder verwacht ik ook dat er veel slechte ideeën voor het komende 
seizoen op papier worden gezet, die vervolgens de prullenbak in gaan, maar 
toch bij iedereen blijven hangen aangezien ze waarschijnlijk zo slecht zouden 
zijn, dat ze bijna goed zijn. Ik durf ook wel te wedden dat frustraties over 
concurrerende buurtschappen een groot gedeelte van de avond zouden 
vullen. Frustraties die zullen lijken op “Dat bunt toch géén takke meer, dat 
bunt hele beume”, of “die lui zit tot middennacht te zoepen in de keet!”.  
 

Ik verwacht dat we rond 10:00 uur het welbekende draaiboek langslopen dat 
bestaat uit een Excellijst, die al sinds 2017 niet meer is bijgewerkt. Punten 
zoals “Spoer vragen om op 1ste paasdag zijn plaatjes te komen draaien” of 
“Herman vragen om een afvalcontainer” of “de boogkeals vragen of ze  
1ste paasdag met de melkbus onder de boog willen staan”. Bijna alle punten in 
het verzaakte Excelbestand bestaan uit vanzelfsprekende actiepunten die 
iedereen al eens heeft uitgevoerd. Ik verwacht dus ook dat 10:05 uur de 
laptop weer dicht wordt geklapt aangezien iedereen toch al wel weet wat van 
hem verwacht wordt. 
 

Als ik een schatting zou mogen maken over de huidige stand van zaken tijdens 
deze vergadering verwacht ik dat ondertussen het rode gaskacheltje is aan-
gestoken en de beentjes languit op de banken liggen. Janniek zal waarschijnlijk 
voor de zesde keer tellen hoeveel zaterdagen er nog zijn om al het hout op te 
halen, terwijl Ruben druk is met zijn mobiel om alle ‘warme happen’ te ver-
delen over de zaterdagen die altijd vrijwillig worden aangeboden. Ik verwacht 
ook dat we met z’n allen drie keer tegen elkaar zeggen dat we nog één biertje 
drinken en dan naar huis gaan. 
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Het zijn allemaal gebeurtenissen die waarschijnlijk niet allemaal gaan plaats-
vinden in het jaar 2021, maar waarvan ik wel zeker weet dat die anders wél 
hadden plaats gevonden. Gebeurtenissen die op z’n minst tradities genoemd 
mogen worden. Jammer genoeg tik ik nu dit verhaal en kopieer ik niet een 
standaard verhaal van vorig jaar waarvan ik alleen het jaartal, landeigenaar en 
enkele spelingsfouten wijzig. Jammer genoeg zullen we met z’n allen even 
moeten bedenken hoe het gegaan zou zijn. 
  

Als de omstandigheden het toelaten zullen wij (de poasvuurkeals)  hoogst-
waarschijnlijk een van onze slechte ideeën de wereld inbrengen, waardoor 
Pasen met de bijbehorende tradities toch nog een beetje tot hun recht zullen 
komen. Tot snel buren! 
 
Willian Beldman 
 

• • • 
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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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