Beuseberger Nieuwsblad

1 januari 2016

Beuseberger Nieuwsblad
Nummer 1

|

jaargang 17

|

1 januari 2016

Redactie Beuseberger Nieuwsblad
Jolande Klein Teeselink
Markeloseweg 25
7451 RR Holten
Tel.: 0548 366463
E-mail: r.kleinteeselink@hetnet.nl
Jolanda Bronsvoort
Beusebergerweg 66
7451 NE Holten
Tel: 0548 366432
E-mail: jolandabronsvoort@gmail.com
Bestuur Buurtvereniging Beuseberg
Voorzitter:
Anton Klein Twennaar
2e voorzitter:
Bert Groteboer
Penningmeester:
Ap Hofenk
Secretaris:
Agnes van Wieringen
Bestuursleden:
Gerda Schoolen
Rens Buschers
Mini Stoevenbelt

Tel: 364888
Tel: 365429
Tel: 546623
Tel: 363674
Tel: 363416
Tel: 06-11509539
Tel: 364659

Secretariaat Buurtvereniging Beuseberg
Agnes van Wieringen
Bergmanstraat 33
7451 GL Holten
Internet Buurtvereniging Beuseberg
website@beuseberg.nl
Jordy Vasters
www.facebook.com/beuseberg

Tel: 06-51917193

In dit nummer
4

Van de redactie

5

De Beusebergers op stap – busreis 20 augustus

6

Van de bestuurstafel

7

Jaarvergadering en Nieuwjaarsreceptie

8

J en J bedankt

9

Een zonnige kinderspeeldag

10 10 jaar Kroepin; één groot feest
12 De seniorenclub
Het levensverhaal van Leny Polak
Officier van Justitie Peter de Jong

14 Samenloop voor Hoop Holten
Verslag van de vriendengroep AOW Beuseberg
Verslag van team 43

18 Zaagmolentrofee
19 De jacht is los!
20 Ik geef de pen door aan…
22 Dropping 2016
23 Carnaval 2016
24 Kinderspelavond
25 Grimecursus
26 AED
27 Sinterklaas in de Beuseberg
28 Paasvuur 2016
29 Voorjaarsfeest 2016
30 Agenda 2016
3

Van de redactie
Nou, daar zijn we dan. De nieuwe redactie van het
Beuseberger Nieuwsblad. Jarenlang vormden José en
José de redactie. Zij vonden het echter een keer tijd
worden voor wat anders. Om het niet al te ingewikkeld
te maken blijft het J & J, Jolanda en Jolande.
Wij zullen ons eerst even voorstellen.
Jolanda Bronsvoort: Van oorsprong afkomstig uit Markelo, woon ik sinds 1993
in de Beuseberg. Eerst nog in de bebouwde kom, vanaf 2001 in het
buitengebied, vlak bij de A1. Met ons gezin, Anton, Sandra en Kirsten, wonen
wij in het voormalige huis van Maotman. En dat doen we met veel plezier. Wij
zijn met het hele gezin lid van de buurtvereniging en proberen zo veel mogelijk
activiteiten bij te wonen. Zelf ben ik een aantal jaren lid geweest van de
voorjaarsfeestcommissie en heb vaak meegedaan aan de revue met de
damesclub XXL. Naast mijn werk als directiesecretaresse in Vroomshoop en
mijn studie probeer ik met hardlopen de conditie enigszins op peil te houden.
Verder ben ik gek op lezen en zomers lekker buiten zitten in de tuin.
Het is mij een waar genoegen om samen met Jolande, die ik nog van ‘vroeger’
ken uit Markelo en nu van onze vriendengroep AOW, de redactie van het
Beuseberger Nieuwsblad te mogen vormen. Ik heb er heel veel zin in en hoop
dat we deze traditie nog lang kunnen voortzetten.
Jolande Klein Teeselink: Mijn wieg stond ook in Markelo, maar ik woon nu al
langer in Holten dan ik in Markelo heb gewoond. Samen met Rikus, Manon en
Ruben wonen wij op de boerderij aan de Markeloseweg ook wel Nikolaas
genoemd. In 2007 overleed onze jongste zoon Jeroen en dan kom je erachter
hoe belangrijk naoberschap is. Samen met de steun van buren, familie en
vrienden probeer je die moeilijke tijd door te komen, dat is het mooie van een
hechte buurtschap. Ik ben jarenlang als redactiemedewerker werkzaam
geweest en heb veel (school)boeken mogen opmaken. Op dit moment ben ik
op zoek naar een nieuwe baan. Verder hebben we bij Blauwwit’66 een
damesteam opgericht, waarin meerdere Beuseberg(st)ers actief bezig zijn...
Vanaf het moment dat de buurtvereniging bestaat, heb ik meegedaan aan de
verschillende activiteiten, maar ik help ook mee activiteiten te organiseren. Ik
zit al jaren in de carnavalscommissie en het is mooi om te zien dat veel leden
zich aanmelden om te helpen de mooiste wagen van de hele carnavalsoptocht
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te maken! Als alles dan goed is verlopen en chauffeur Jan drie keer de rotonde
oprijdt met een wagen vol enthousiaste jonge carnavalvierders, dan was het
weer een geslaagde activiteit waar veel leden nog lang over zullen napraten.
Het verzorgen van het Beuseberger Nieuwsblad zal een nieuwe uitdaging voor
mij en Jo zijn. Maar dat kunnen wij niet alleen, we hebben jullie hulp daarbij
nodig. Bij activiteiten zullen we jullie, leden, benaderen om tekst en foto’s te
verzamelen en naar ons op te sturen, zodat de hele Beuseberg weet wat er
leeft in de Beuseberg. Zo hebben José en José dit altijd met veel plezier gedaan
en wij gaan proberen dit voorbeeld te volgen. José en José bedankt!
Alvast fijne feestdagen, Jo&Jo.

De Beusebergers op stap – busreis 20 augustus
Met de bus van Bolderman vertrekken we om 08.15 uur vanaf de Poppe met
51 personen. Richting de Veluwe, langs de Amstel, de Vinkeveense Plassen,
naar Nieuwveen, de Riga Ranch. De Riga Ranch is een paardenmelkerij (zie ook
www.rigaranch.nl voor meer informatie).
Er is een ontvangst met koffie en gebak. Daarna
krijgen we uitleg door de eigenaresse hoe ze zijn
begonnen met de paardenmelkerij en dat ze
daarnaast ook zelf bonbons maken, die we
natuurlijk ook moesten proeven.
Vervolgens naar de stal waar de paarden elektrisch worden gemolken. Ze
hebben ca. 40 Haflinger paarden, een paardenras uit Oostenrijk. De melk
hebben we ook geproefd, alsook een likeurtje.
De reis werd voortgezet langs de Nieuwkoopse Plassen richting Haarzuilen,
waar een lunch werd genuttigd. Ook de traditionele kroket ontbrak niet op het
menu. Verder gaat de reis richting Leerdam. Daar krijgen we een boottocht
over de Linge die ca. 1,5 uur duurt. Via de snelweg terug naar de Poppe, waar
voor ons het diner klaarstond.
De organisatoren werden bedankt en van Gerda en Gerrit Schoolen werd
afscheid genomen. José en Jan Remmelt Schoemaker gaan samen met Dina en
Jan Florijn volgend jaar de reis organiseren. Het was een geslaagde dag met
mooi weer.
Groeten Riek en Janna
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Van de bestuurstafel
Het einde van 2015 is in zicht. De kerstboom staat vol te schitteren
in de huiskamers en het carbid ligt klaar in de schuur, met smart te wachten
om op oudejaarsdag ons te verblijden met het geknal van de melkbus.
Het laatste kwartaal zijn er tal van activiteiten geweest. Op dinsdag 13 oktober
heeft de seniorenclub een bijeenkomst gehouden. Te gast waren de heer en
mevrouw Jansen om het levensverhaal van Leny Polak te vertellen. Het relaas
ging met name over ervaringen die Leny meemaakte als krijgsgevangene in
Auschwitz.
Op 11 november was de officier van justitie Peter de Jong te gast bij de
seniorenclub om iets te vertellen over zijn werk bij het Openbaar Ministerie.
Zaterdagmiddag 14 november werd de jaarlijkse Kinderspelavond voor de
jeugd in de leeftijd van 8 - 12 jaar gehouden. In totaal hebben 24 ‘Beusebergse’ kinderen met 4 begeleiders een gezellige avond gehad bij de
Sterrenwacht in Nijverdal.
Op zaterdag 28 november hebben Sinterklaas en 2 pieten cadeautjes
meegebracht voor de jongste kinderen van de buurtvereniging. In een gezellig
versierde kantine van de PAP werden de kinderen getrakteerd op ranja en
pepernoten. Na het uit volle borst zingen van een aantal liedjes deed de
goedheilig man zijn intrede. Ieder kindje kreeg, na wat bemoedigende
woorden van de Sint, een mooi cadeautje waarna het nog lang onrustig bleef
in de Beuseberg.
Gedurende de herfst is er een groep dames op schminkcursus geweest bij
Bessels in Deventer. Hier hebben ze in een 7-tal avonden de basisprincipes van
het schminken geleerd. Wij als bestuur zijn blij en trots op zo’n groep, die zich
op de achtergrond wil inzetten met tijd en ervaring om ervoor te zorgen dat
tal van activiteiten zoals toneel, carnaval en Sinterklaas er dankzij hen, goed
verzorgd en professioneel uitzien.
Maar is er nu aan het einde van het jaar rust in de buurtvereniging? Ben je
mal! Wij als bestuur en de diverse commissies zijn al volop bezig voor de
activiteiten in 2016.
De carnavalscommissie is al druk met het ontwerpen van een nieuw te
bouwen carnavalswagen. De boakebouwers hebben de locatie al geregeld
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voor het paasvuur en zijn druk aan het struinen door de bossen op zoek naar
hout, om ook volgend jaar weer een mooi en vooral gezellig paasvuur te
bouwen. De voorjaarsfeestcommissie is al druk aan het vergaderen met het
indelen van de 2 dagen voorjaarsfeest.
Dus: Wat rustig aan? Niks rustig aan! We gaan met z’n allen vol gas 2016 in.
Wij hopen jullie allen te mogen begroeten bij de nieuwjaarsreceptie op zondag
10 januari.
Namens het bestuur Anton Klein Twennaar.

Uitnodiging voor alle leden van
Buurtvereniging Beuseberg
Op zondagmiddag 10 januari 2016 vindt de jaarvergadering plaats.
Hiervoor wordt u van harte uitgenodigd.
Aanvang 14.00 uur in Café-Restaurant de Poppe.
De zaal is open vanaf 13.30 uur.

Jaarvergadering en
Nieuwjaarsreceptie 2016
Het wordt een gezellige
en gevarieerde middag,
met een hapje en een drankje.
Wij begroeten u graag
in het nieuwe jaar!

Agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Jaarverslag door de secretaris
3. Verslag van de
penningmeester
4. Verslag van de kascommissie
5. Wisseling van de kascommissie
6. Begroting 2016 door de
penningmeester
7. Wisseling redactie Beuseberger
Nieuwsblad
8. Rondvraag
9. Afsluiting door de voorzitter
Aansluitend op de jaarvergadering
wordt de Nieuwjaarsreceptie
gehouden.
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J en J bedankt!!
Namens het bestuur wil ik mede langs deze weg José Haan
en José Schoemaker heel hartelijk bedanken voor het
16 jaar lang de redactie voeren van het “Beuseberger Nieuwsblad”.
Het is binnen de buurtvereniging een niet meer weg te denken blad. Het wordt
door jong en oud graag gelezen, vol met verslagen van activiteiten van onze
vereniging, aangevuld met verhalen over van alles wat onze leden bezighoudt.
Vooral deze diversiteit van de verhalen zorgt ervoor dat het blad met interesse
en een glimlach gelezen wordt.
José en José hebben aan de wieg gestaan van wat het “Beuseberger
Nieuwsblad” nu is. Het is geworden tot één van de spillen binnen onze
vereniging die ons allemaal verbindt.
Het vullen van het blad is een bezigheid die veel tijd vraagt. Er moet voor
gezorgd worden dat alle stukken op tijd worden ingeleverd. Iedere inzender
met zijn eigen schrijfstijl. Er worden foto’s meegestuurd in allerlei vormen en
maten. Het kost heel veel moeite en inzet om hiervan een mooi nieuwsblad te
maken met een professionele uitstraling.
Het bestuur, de verschillende commissies en individuele leden hebben
dankbaar gebruik gemaakt van de inzet van José en José. Voor ons als bestuur
is het blad een goede spreekbuis om aan alle lezers te laten weten wat voor
nieuws er vanuit het bestuur is en wat ons en de vereniging bezighoudt. Onze
hartelijke dank gaat uit naar José en José voor de inzet van de afgelopen 16
jaar.
In het afgelopen kwartaal is in goede harmonie het redactionele stokje
overgedragen aan Jolande Klein Teeselink en Jolanda Bronsvoort. Wij wensen
Jolande en Jolanda veel redactioneel plezier bij het werken aan het
“Beuseberger Nieuwsblad” en vinden het fijn dat het redactionele stokje door
hen is overgenomen.
Namens het bestuur:
De man met de hamer.
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Een zonnige kinderspeeldag
Op zaterdag 26 september hebben we de kindermiddag georganiseerd. Het
weer was geweldig, volop zon. Er waren 10 kinderen die zich hadden
aangemeld. Een klein clubje maar daarom niet minder gezellig. Om 10.30 uur
moesten de kinderen verzamelen bij de familie Ebrecht, om vandaar te
vertrekken richting kinderboerderij Dondertman.
Bij aankomst hebben we
eerst iets gedronken en
iets lekkers gegeten.
Daarna konden de
kinderen hun gang gaan en
spelen waar ze wilden. De
speelkelder, knuffelschuur
en alle klimtoestellen en
glijbanen werden gebruikt.
De oudste kinderen reden
nog een rondje met de
jongste kinderen in de bolderkar. Dat was een mooi gezicht. Om half één was
het tijd voor poffertjes of een patatje en een beetje ranja. De kinderen
mochten na het eten nog weer even spelen totdat de huifkar voor ons klaar
stond om een mooi ommetje te maken door het bos.
Bij terugkomst was er nog
een lekker ijsje voor
iedereen, wat ook gelijk
de afsluiting was voor
deze gezellige kindermiddag. De kinderen
werden verdeeld over de
auto’s en weer naar huis
gebracht. Iedereen die
zich heeft opgeven
bedankt voor een zeer
gezellige dag. En de chauffeurs bedankt voor het meerijden. De overige foto’s
zijn te vinden op de website van de buurtvereniging.
Namens de organisatie: Inge Haverslag en Rita Ebrecht.
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10 jaar Kroepin; één groot feest
De band Kroepin bestaat tien jaar. Dat werd gevierd met een concert
in de feesttent op de plek waar het begon, aan de Kroepinsweg.
Naar aanleiding daarvan vroeg de redactie Ruben Haneveld om een
bijdrage voor het Beuseberger Nieuwsblad.
Een uit de hand
gelopen hobby. Ooit
begonnen we op
elfjarige leeftijd in
groep 8 van basisschool de Regenboog.
Nu tien jaar later,
spelen we in grote
feesttenten. Zaterdag
3 oktober vierden we
ons tienjarig bestaan
met een prachtig
tentfeest aan de
Kroepinsweg. Daar
waar het allemaal
begon. Vandaar ook
de naam Kroepin.
Samen met Rutger Ossewaarde (slaggitaar) en Boaz Schuppert (bassist) ben ik
bandlid van het eerste uur. In een paar jaar tijd en na wat wisselingen in de
band sloten voormalig techniekman Jordi Scheperboer (drums), Ylse Bolink
(zang) en Jorn Beld (toetsenist) zich bij ons aan. En sindsdien gaat het
superlekker. We passen goed bij elkaar.
We repeteren ondertussen niet meer aan de Kroepinsweg maar op een
omgebouwde hooizolder. Netjes afgetimmerd en geïsoleerd. Dat hebben
we helemaal zelf gedaan. We doen alles zelf. Behalve eigen muziek schrijven.
We hebben puur voor een coverband gekozen omdat we ons echt
willen richten op tentfeesten.
In het begin waren de optredens in de Stadskelder de hoogtijdagen voor onze
band. Van het ophangen van de posters in school tot aan het concert. We
hebben daar heel veel gespeeld. Dat was echt ons thuis. De toenmalige
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eigenaar Peter Smalbrugge heeft ons ook gigantisch goed geholpen. We
wilden graag een goede geluidsinstallatie. Maar dat was voor ons als 14jarigen niet te betalen. Peter heeft toen de helft meebetaald.
Om te weten te komen wat bij het publiek aansloeg, bezochten we meerdere
coverbands. Al snel zagen we dat medleys het goed deden. Toen we daar mee
aan de slag gingen werden we op een gegeven moment geboekt voor de
Kerstrock bij de Wippert in Laren. Het eerste optreden met Ylse. In een
bomvolle zaal op een hoog podium. Ylse vond het doodeng, maar het ging
geweldig. Voordat we het wisten werden we geboekt voor een optreden bij de
Leeren Lampe in Raalte, Bruins in Saasveld en Dieka in Markelo. Vorig jaar was
echt ons jaar. We hebben 35 keer opgetreden, onder meer bij de Triatlon
Holten en de Keunefeesten.

Ter ere van het jubileum wilden we een groot feest organiseren. Twee dagen
voor het feest waren we ook te gast bij RTV Oost in het radioprogramma van
Bert van Losser ‘Goedemorgen Overijssel’. We hadden geen ervaring met het
organiseren van zo’n groot evenement, maar gelukkig kregen we hulp van de
buurt en sponsoren. Er waren veel behulpzame partijen waardoor alles
gelukkig goed verliep. We kregen ook hulp van onze ouders; vaders bij de
entree en moeders bij de munten en de snackhut. Met honderden bezoekers
en heel veel positieve reacties kijken wij als Kroepin terug op een supermooi
jubileumfeest.
Ruben Hanevelt
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De seniorenclub
Dinsdag 13 oktober 2015 – Het levensverhaal van Leny Polak
Deze middag waren de heer en mevrouw Jansen te gast om het levensverhaal
van Leny Polak te vertellen. Henk Jansen is de schrijver van het boek over het
leven van Leny.Het relaas ging met name over de ervaringen die ze
meemaakte als krijgsgevangene in Auschwitz.
Leny is in 1919 geboren in Bathmen als dochter van een winkelier in
manufacturen. Als kind speelde ze samen met haar broer onder de lindeboom,
waar ze mooie herinneringen aan had. Na de ULO en de Modevakschool in
Zutphen werd ze lerares handvaardigheid, onder andere in Bathmen. Hier
werd ze uit de klas gehaald omdat ze Joods was en daarom mocht ze niet meer
werken.
In de oorlog trouwde ze met de heer De Leeuw uit Winterswijk. Ze is samen
met haar man via Westerbork gedeporteerd naar Auschwitz. Hier kwam ze in
celblok 10 waar medische experimenten op haar werden uitgevoerd waardoor
ze onvruchtbaar werd. In dit celblok zat ze samen met ongeveer 400 vrouwen
die soortgelijke behandelingen moesten ondergaan. Haar man heeft ze nooit
weergezien, hij is waarschijnlijk gelijk naar de gaskamer gebracht.

Nadat de Russen Auschwitz bevrijd hadden, moest Leny onder dwang samen
met de Duitsers vluchten. Ze was verzwakt in een sloot terecht gekomen, maar
door haar kracht en ook met hulp van goede Duitsers is ze via Glanerbrug weer
in Nederland gekomen.
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Na de bevrijding kwam ze weer in Bathmen terecht waar ze voor de tweede
keer trouwde, nu met de heer Adelaar. Tot onze verrassing kwam ze aan het
eind van de middag in haar rolstoel bij ons op bezoek om kennis met ons te
maken. We hebben een indrukwekkende middag gehad.
Woensdag 11 november 2015 – Officier van justitie Peter de Jong
Op deze middag was officier van justitie Peter de Jong onze gast om ons iets te
vertellen over zijn werk bij het Openbaar Ministerie.
Er zijn tien arrondissementsparketten in Nederland. De heer De Jong werkt in
Arnhem in het grootste arrondissement Oost-Nederland (3,1 miljoen
inwoners). Onder dit arrondissement vallen de Rechtbank Overijssel en de
Rechtbank Gelderland met de Rechtbanken Zwolle, Almelo, Arnhem en
Zutphen. Hier werken ongeveer 200 officieren van justitie van de totaal 700
die landelijk werkzaam zijn.
Als officier van justitie leidt
Peter de Jong het opsporingsonderzoek en zorgt hij voor
bewijzen om de verdachte
voor de rechter te brengen.
Ook bepaalt hij de hoogte
van strafmaat, maar de
rechter beslist uiteindelijk
tijdens de zitting.
De officier van justitie zit
duidelijk gescheiden van de
rechter in de rechtbank.
Voordat de strafzaak begint
brengt de officier van justitie meestal een bezoek aan de verdachte om kennis
met hem te maken en te vertellen waarvan hij verdacht wordt.
Peter de Jong werkt sinds 1996 bij het OM (Openbaar Ministerie) en is nu
werkzaam als Senior Oost Nederland. Hij behandelt veel zaken die andere
rechters hebben laten liggen door vertrek of omdat ze met pensioen gingen.
Het was een goed bezochte interessante middag.
Gerda en Gerrit Schoolen
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Samenloop voor Hoop in Holten
Verslag van de vriendengroep AOW Beuseberg
En daar liepen we dan... 24 uur lopen tijdens de SamenLoop voor Hoop in
Holten.
Ergens in het voorjaar zag ik een bericht van de SamenLoop voor Hoop. Van
mijn zus, die meegelopen had in haar gemeente, had ik al begrepen dat het
een indrukwekkend gebeuren was. Dus las ik met een zekere nieuwsgierigheid
het artikel.
In estafette met een team, 24 uur rondjes om het voetbalveld lopen.
En nu vraag je je af: vanuit welke motivatie wil je dit doen?
Nou simpel, voor het doel: zoveel mogelijk geld binnen halen voor KWF Kanker
Fonds.
Mijn interesse was gewekt. Nu nog een team bijeen zien te krijgen.
Wie anders dan de Vriendengroep AOW Beuseberg. In eerste instantie niet
allemaal even enthousiast. Maar een aantal andere Beusebergers wel. En
jawel, de opgaves van de kameraden druppelden ook binnen. Ho stop:
29 mensen die mee willen lopen. Wauw! De hele vriendengroep doet mee,
super!
Een vergaderavond, waar anders dan bij de Wippert, werd belegd. Het
loopschema gemaakt. En kaarsenzakken (later wenszakken genaamd) en
armbandjes uitgedeeld voor verkoop.
Op het Beuseberger voorjaarsfeest staan we met een stand en verkopen
behoorlijk. Maar nog bijzonderder zijn de verhalen van mensen. Iedereen kent
namelijk wel iemand die kanker heeft of heeft gehad... Helaas.
En dan is het half oktober. Een weekend met prachtig weer. De 24-uurs loop
gaat beginnen. Waarom 24 uur? De gedachte daarachter is dat mensen die
kanker hebben en hun familie/naasten ook 24 uur per dag met deze vreselijke
ziekte bezig zijn.
We zijn met zijn negenentwintigen en alle andere deelnemers van de 43 (!)
teams aanwezig bij een indrukwekkende opening. Met verhalen die je raken.
Die je bewust maken van gezondheid en van ziekte en dat dat zo verdomde
dicht bij elkaar ligt...
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We lopen met z’n tweeën, een uur. Dan worden we afgelost door een
teamgenoot. Wat is het prachtig om te lopen. Iedereen in een paars t-shirt
met de tekst: beleven, meeleven, doorleven. Natuurlijk ken ik de kameraden
maar toch... de gesprekken die ik tijdens het lopen (2 keer een uur met
verschillende mensen) heb gevoerd waren ‘anders’: intenser, diepgaander.
Om te koesteren.
Na het lopen een uur in
de stand. Onderdeel
van een grote braderie
waar alle teams staan
en extra geld binnenhalen voor KWF Kanker
Fonds. Wij verkopen
heliumballonnen. Een
schot in de roos. Wat
een prachtig gezicht:
de ballonnen die,
voorzien van een
kaartje, de lucht in
gaan.
Tussen het lopen door
even naar huis. Maar
het is zo gezellig met
elkaar in de partytent dat ik langer blijf dan mijn bedoeling was...
Om 22.00 uur zijn we met z’n allen weer aanwezig. De wenszakken, met
kaarsje erin, worden aangestoken. Duizenden, rondom het voetbalveld. Ik ben
er stil van. En hiermee ben ik niet de enige. Wat een mooi, indrukwekkend
moment. Wat een saamhorigheid. Met z’n allen, maar vooral met de
kameraden. Er drupt her en der een traantje, we lachen, we knuffelen en
denken aan de mensen, ook in onze omgeving/vriendengroep, die kanker
hebben (gehad).
Het lopen gaat door, de nacht in. Wat is het koud! Gelukkig hebben we borrels
die ons weer opwarmen in de partytent. Zelfs ’s nachts verkopen we
heliumballonnen.
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Even naar huis. Maar het
lukt me niet om warm te
worden. Rillend van de
kou in bed, de slaap wil
niet komen...
Eerder dan van tevoren
gedacht weer naar de
SamenLoop op
Meermanskamp. Het is
druk. Gezellig. De zon
schijnt. Ik warm op.
Om 13.00 uur zitten de
24 uur er op. De
vrienden van de
‘vriendengroep AOW
Beuseberg’ gaan met z’n allen en met tientallen heliumballonnen naar de
gezamenlijke afsluiting. Wederom erg indrukwekkend, emotioneel.
We laten de ballonnen op als het eindbedrag gemoemd wordt. Holten heeft
ruim 60.000 euro opgehaald voor KWF Kanker Fonds. En wat ben ik
ongelofelijk trots dat ik hier samen met de vriendengroep een steentje aan bij
heb mogen dragen!

Ingrid Wibbelink
Ruim 40 teams liepen mee aan de Samenloop voor Hoop in Holten.
Hieronder volgt het verhaal van team 43.

Samenloop voor Hoop, team 43
Toen in huize Buschers bekend werd dat er in Holten een Samenloop werd
georganiseerd, hebben Gerda en Lynn samen besloten een team op te zetten
om op deze manier geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Met een
groepje van zes is het team ingeschreven en is de actieve ledenwerving
begonnen. Al snel groeide het kleine groepje uit tot een voltallig team en dit
resulteerde uiteindelijk in een team van 22 enthousiastelingen, waaronder een
groot deel afkomstig uit de prachtige Beuseberg. Wij presenteren u… de
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toppers van team 43: Sanne Schoneveld, Esther Paalman, Malou Stam,
Marjolijn van der Spek, Casper Kolkman, Joke Bolink, José Reinaardus, Irma
Groteboer, Ina Groteboer, Yvonne Deterd, Dinand Stegeman, Wim van
Coeverden, Greta van Coeverden, Sam van Coeverden, Jur van Coeverden,
Henk Rietberg, Jan Rietberg, Hanneke Nijenhuis, José Schoemaker,
Gerda Buschers, Frans Buschers en Lynn Buschers. Daarnaast is ook een
waardevolle vermelding voor houtbezorgers Wim Schoneveld en Remko ?,
houthakker Johan Paalman en standplaatsbouwer Jan-Remmelt Schoemaker.
En zijn in de aanloop naar het evenement fanatiek Zweedse fakkels verkocht
en ook de wenszakken zijn onder studiegenoten, collega’s en huisgenoten
verspreid. Daarnaast is ter voorbereiding een bijeenkomst gehouden om de
plannen voor 10 en 11 oktober door te spreken.
10 oktober was het dan zover, de Samenloop voor Hoop! De eerste loper,
José Schoemaker, kon aan haar eerste meters beginnen. Bij het prachtige
zonnige weer werden de eerste uren gevuld.
In de loop van de middag werd het, ondanks alle muzikale activiteiten,
langzaam rustiger en bewaakten Sanne en Lynn de stand. Toen de avond viel
en iedereen zich opmaakte voor de kaarsenceremonie stroomde
Meermanskamp langzamerhand weer vol. Het was een zeer indrukwekkende
en emotionele ceremonie. Beleven, meeleven en doorleven, dat is de
boodschap. Het beleven van het prachtige evenement, het meeleven met de
mensen die kanker hebben (gehad) of dit van dichtbij meemaken en
doorleven, omdat er in het leven ook meer is dan kanker en we zoveel
mogelijk moeten genieten.
Na de kaarsenceremonie
die mentaal wat meer
van de aanwezigen
vroeg, begon de
nachtploeg met het
fysiek wat pittiger deel
van de Samenloop. De
nacht was helder en
koud en de honderden versierde wenszakken die het parcours tijdens de
avond en nacht verlichtten konden de deelnemers niet altijd opwarmen.
Onder de partytent kroop een klein groepje steeds dichter bij elkaar en zo
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hebben ze samen de nachtelijke kou getrotseerd en zijn ze vol energie aan de
tweede dag begonnen.
Velen waren er al weer vroeg bij voor het ontbijt en er werd ook fanatiek
meegedaan aan de ochtendgymnastiek. Dit ging wel iets minder soepel
doordat iedereen gehuld was in zo veel mogelijk laagjes kleding waardoor
velen eruitzagen als Michelinpoppetjes en zich ook als zodanig bewogen.
De laatste uren vlogen voorbij en rond 13.00 uur was dan echt het einde
aangebroken. Samen hebben we de 24 uur gevuld en een heel veel geld
opgehaald. Dit topweekend is afgesloten met een zeer geslaagde
evaluatieborrel.
Team 43 kijkt terug op een fantastisch evenement en zou zo weer mee doen!
Lynn en Gerda Buschers

Zaagmolentrofee 2015
Op een maanovergoten vrijdagavond ergens
in het begin van november mocht de
buurtverening Beuseberg weer mee doen
aan de Zaagmolentrofee. Met
4 teams bestaande uit 4 schutters streden
wij weer om de beker. Voor het schieten
werden we verwelkomd met een kop koffie.
Nadat de regeltjes waren uitgelegd werd er
geschoten. Er werd scherp geschoten, de
één vaak nog beter dan de ander. Vaak werd
dan ook de zwarte 10-punter geraakt. Het
zal u dan ook niet verbazen dat, wie anders dan Wim van Eertjes, het best
geschoten had van de Beuseberg die avond. Hij mocht zich tevreden stellen
met 98 punten van de 110 haalbare. Nadat alle 16 schutters geschoten hadden
was het tijd voor een overheerlijk Amstel'tje om na te praten over de behaalde
score. Het bleef nog een lange tijd gezellig.
De vraag nu is of we uitgenodigd zullen worden voor de prijsuitreiking.
Aan Han (foto) zal het zeker niet hebben gelegen.
Jeroen Baltes
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De jacht is los!
Er zijn al diverse hobby’s en andere bezigheden de revue gepasseerd in dit
boekwerkje. De jacht ontbrak echter nog, dus daarom werd mij gevraagd of ik
er iets over wilde vertellen.
Hoe kun je nu zo iets weigeren??

Op de 11e van de 11e was het voor het wild in de Beuseberg een gevaarlijke
dag. Een groot aantal mensen, zo rond de 35, ging met geweren en stokken op
pad om een stukje wild te bemachtigen.
Waarom? Natuurlijk ook omdat we dat graag doen en er schik in hebben,
maar ook omdat wij van mening zijn dat het nodig is om de wildstand op een
goed peil te houden.
We verzamelden ’s morgens bij de PAP in de kantine. Van daaruit gingen we
samen op pad, na de nodige instructies gekregen te hebben over wat wel en
niet mag en vooral over de veiligheid van en voor de drijvers.
Het hoofddoel was om het grote aantal konijnen te verminderen. Deze
worden door een groot aantal grondeigenaren als een plaag gezien. Er lopen
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en graven er veel te veel. We gaan dan als volgt te werk: De drijvers lopen in
een rechte rij (dat is voor sommigen erg moeilijk...) door een van de voren met
de eigenaar overlegd perceel. Enkele mensen met een geweer lopen tussen de
drijvers, de rest, met een geweer, staat aan het eind van de drift. De bedoeling
is dan dat de konijnen opspringen en vooruit het hazenpad kiezen. Het
konijnenpad is in dit geval misschien beter om te zeggen. Dit lukt vaak niet, ze
gaan alle kanten op. Vele gaan hier vaak ook ondergronds. De schutters
hadden hier een kans om te schieten op een pad van 2 meter breed, waar de
konijnen heel erg snel oversteken. Je raadt het al: elk schot is bij lange na geen
konijn. Maar omdat er hier wel erg veel konijnen waren, zijn er toch nog een
groot aantal op het wildtableau beland.
Gedurende de hele jachtdag en ook na afloop is het meestal erg gezellig. De
jagers en de drijvers zijn (bijna) allen mensen hier uit de buurt. De verhalen
worden dan ook steeds groter en meer en sterker. Nou ja, dat snappen jullie
vast zelf ook wel. Al met al, was het weer een erg leuke en gezellige dag, met
veel wild, waarvan er maar een klein gedeelte geschoten is. De rest kwam met
de schrik vrij.
Een drijver (Gerianne Wibbelink)

Ik geef de pen door aan….
De redactie heeft dit keer de pen doorgegeven aan Gerda Buschers.
Wilt u uzelf voorstellen?
Ik ben Gerda Buschers-Duteweert, 53 jaar oud en getrouwd met Frans.
Hoe is uw gezinssamenstelling?
We hebben 2 kinderen, Lynn 21 jaar en Rens 19 jaar.
Waar en wanneer bent u geboren?
Ik ben geboren aan de Weseperweg 54
in Heeten.
Waar woont u nu?
Wij wonen nu al weer 28 jaar met veel
plezier in de Beuseberg aan de
Schuppertsweg 6 in Holten.
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Waaruit bestaan uw dagelijkse werkzaamheden?
Mijn dagelijkse werkzaamheden bestaan onder andere uit het werk binnen
woon- en zorgcentrum de Diessenplas. Hier werk ik ook al weer 18 jaar. Ik volg
nu nog een opleiding verzorgende IG. Dit is een verkorte opleiding van
50 weken. Ik ben met deze opleiding begonnen omdat mijn huidige diploma
erg verouderd was, bejaardenverzorging uit 1980. Het was wel even wennen
om weer naar school te gaan naast je werk. Het kost mij veel tijd, maar ik heb
geen spijt. Daarnaast help ik Frans een klein beetje met zijn administratie.
Bovendien als je buitenaf woont heb je altijd werk om het huis.
Wat zijn uw hobby’s of bezigheden?
Hobby’s van mij zijn sporten, fietsen, lopen en handballen.
Het fietsen heeft het laatste jaar op een laag pitje gestaan
door mijn opleiding. Wandelen en ook tuinieren is een
hobby van mij.
Wat zijn uw favoriete tv- en radioprogramma’s?
Mijn favoriete tv-programma’s zijn Flikken, sport (niet
altijd voetbal), woonmagazine programma’s, “Ik vertrek”,
Kassa e.d. De radio staat meestal op 3 FM, maar radio 2
vind ik ook wel een prettige zender.
Wat was uw laatste vakantiebestemming en waarom?
Afgelopen jaar zijn we in Karinthië geweest, dit ligt in het
zuiden van Oostenrijk. Wij hebben een fietsvakantie
gedaan langs alle wateren daar. We hebben ons daar 3x
verplaatst met de auto naar een ander pension. Het
eerste pension wat ik geboekt had was van Nederlanders
die meegedaan hadden met het programma Ik vertrek.
Wij wisten dit niet van tevoren, het was erg gezellig bij
deze familie.
Heeft u (huis-)dieren? Zo ja, kunt u hier iets over vertellen?
We hebben nu niet echt huisdieren meer, maar zolang we hier wonen hebben
we wel schapen en sinds drie jaar ook kippen. Als het weer lammerentijd is,
hoop ik altijd dat het vlot gaat zodat ik geen hulp hoef in te roepen. Maar de
lammetjes zijn toch ieder jaar weer prachtig. We hebben af en toe wel eens
een lam gehad dat met de fles gevoed moest worden. Als dat allemaal goed
gaat, is het mooi, maar het kost wel tijd.
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Waar bent u trots op?
Natuurlijk op mijn kinderen en het plekje waar we nu wonen. Verder ben ik
ook trots op wat ik bereikt heb bij de verschillende hardloopwedstrijden,
vooral de triatlon.
Wat zou u altijd nog eens willen doen?
Ik zou graag nog eens met de fiets naar Santiago de Compostella willen gaan.
Ik moet dan niet aan tijd gebonden zijn en mijn conditie moet dan goed zijn.
Wat vindt u erg leuk of bijzonder aan de Beuseberg?
Ik vind het mooi dat tradities in stand gehouden worden, buren die met een
bruiloft een boog maken, maar ook de tradities bij een overlijden, geven mij
een goed gevoel. De activiteiten van de buurtvereniging zijn een belangrijke
schakel voor de contacten onderling.
Bent u zelf actief (geweest) in de buurt? (zo ja, waaruit bestaan/
bestonden de activiteiten)
In het verleden heb ik in de voorjaarsfeestcommissie gezeten en momenteel
zit ik in de revuecommissie van het voorjaarsfeest.
Heeft u nog een tip voor de buurtvereniging, site of boekje?
Tips kan ik niet zo bedenken, maar ik wens Jolanda en Jolande heel veel succes
met het maken van ons Beuseberger Nieuwsblad.
Welke activiteit mogen we niet missen? (bestaand of nieuw te
organiseren)
De activiteiten die nu jaarlijks georganiseerd worden zijn volgens mij heel
afwisselend, misschien is het leuk een keer voor de mountainbikers een
fietstocht te organiseren (niet te hoog niveau).
Wilt u nog iets kwijt aan de lezers?
Ik heb niets meer te melden
Aan wie wilt u ‘de pen’ doorgeven?
Aan Dominique Hulsman.
Dropping Buurtvereniging
Om alvast te noteren in de agenda voor volgend jaar:
Vrijdag 11 maart 2016 wordt de jaarlijkse dropping gehouden.
Dit keer georganiseerd door de families Schutte en Kruithof.
Nadere info volgt.
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Carnaval 2016
De Prins Carnaval en de Adjudant van het Keunedarp zijn bekend.
De Beuseberger carnavalscommissie is inmiddels bezig met de eerste
voorbereidingen voor aankomend carnavalsseizoen.
Nieuw onderstel carnavalswagen
Het onderstel van de oude wagen was toe aan een grondige revisie, maar toen
we afgelopen zomer de mogelijkheid kregen een andere wagen te kopen, is er
in overleg met het BV bestuur besloten om hier op in te gaan en nu hebben we
weer en prachtige goede wagen van 2,5x8 m waar we weer jaren mee vooruit
kunnen.
Het gekozen thema is deze keer: Heel Beuseberg bakt. We zijn van plan om
een mooie carnavalstaart op de nieuwe wagen te bouwen.
De opkomst van vorig jaar was van jong én oud wederom echt geweldig en we
hopen ook nu weer op een mooie grote loopgroep voor de wagen.
Hierbij een oproep aan alle Beuseberger kinderen, tieners en
volwassenen om met de buurtvereniging deel te nemen aan de
carnavalsoptocht van Keunedarp op zaterdagmiddag
6 februari 2016.
Heb je zin om zelf deel te nemen aan de optocht of willen uw kinderen
deelnemen, dan wordt er wel van u verlangd dat u ook komt helpen met het
bouwen van de wagen of met het eventueel maken van de andere
benodigdheden voor dit thema.
Vanaf dinsdag 5 januari wordt er op dinsdag- en donderdagavond gebouwd
aan de wagen in de werkplaats bij Loonbedrijf Markvoort, waar we vanaf
18:30 uur aanwezig zijn.
We hebben vanaf dan slechts een maand de tijd dus alle hulp is welkom!
Voor aanmelden of meer informatie kun je bellen met Harry Ebrecht 0573221677 / 06-30620986 of mailen naar h.ebrecht@hetnet.nl. Opgave het liefst
per mail, dan kunnen we ook weer de nodige informatie betreffende de
deelname naar u terug mailen. Namens de carnavalscommissie graag tot ziens
en Alaaaaf!
Harry Ebrecht
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Kinderspelavond
Zaterdagmiddag 14 november werd de jaarlijkse Kinderspelavond voor de
leeftijd 8 - 12 jaar gehouden. Om half 5 verzamelden 24 “Beuseberger”
kinderen zich met 4 begeleiders bij de Sterrenwacht in Nijverdal. Als eerste
werden er traditiegetrouw bij de kinderspelavond, patat met frikandel of
poffertjes met een glas ranja genuttigd. Nadat de kinderen hun buikjes vol
hadden, konden ze nog even buiten hun energie kwijt. Daarna gingen we weer
naar binnen, waar wij een interessante lezing kregen over de planeten.

Vervolgens werd de groep in tweeën gesplitst, waarbij één groep eerst de
koepel bezocht en uitleg kreeg over de telescopen. Aangezien het geen helder
weer was en het inmiddels was gaan regenen, konden we helaas niet genieten
van unieke live beelden van het heelal. Ondertussen ging de andere groep
naar het planetarium, waarbij we mooie beelden van onze planeten bekeken.
Daarna werden de groepen gewisseld. Rond 19.10 uur stonden we weer
buiten, iets eerder dan gepland. Jammer genoeg bleef de regen aanhouden,
maar dat vonden de kinderen geen probleem want zij vermaakten zich wel! Na
een glaasje ranja en een lekker snoepje was het tijd voor een spel. We hebben
het douanespel gedaan, waarbij er door de smokkelaars drugs naar de
overkant werden gesmokkeld. Maar…. je moest oppassen dat je niet werd
24

aangehouden door de douane want dan liep je de kans dat je de drugs in
moest leveren. Een leuk spel waarbij de kinderen mooi hun energie kwijt
konden. Ter afsluiting van deze kinderspelavond kregen de kinderen nog een
zakje chips mee. Om 20.30 uur werden ze allemaal weer door de ouders
opgehaald. Aan de reacties van de kinderen te horen hadden ze genoten en
wij ook!!
Hartelijke groeten van de organisatie van 2015:
Paul en Monique Kouwen
Harold en Annemarie Ensink

Grimecursus
Afgelopen najaar hebben Lisette, Irma, Corrie, Manda, Ria en Marieke bij
Grimeatelier Bessels in Deventer een grimecursus gevolgd.
Als voorbereiding hierop hebben we de basisbeginselen ongeveer drie jaar
geleden al geleerd van Cristel Oolbekkink en hebben we de afgelopen jaren al
bij verschillende activiteiten van de Beuseberg onze vaardigheden laten zien.
Denk hierbij aan carnaval, de revue het Beuseberger voorjaarsfeest en de
halloweenavond. Aangezien we ook graag bij de toneelvoorstellingen de grime
zelf wilden gaan verzorgen, was er toch behoefte aan een uitgebreidere
cursus.
Zeven keer zijn we op
woensdagavond naar
Deventer geweest en
elke avond moest ieder
van ons een ‘model’
mee om op te oefenen.
Er zijn verschillende
typetjes de revue
gepasseerd en voor het
model was het elke
keer weer een
verassing tot welk
typetje hij of zij werd omgetoverd. Een paar jaar ouder of juist een beetje
jonger, met of zonder snor, lang haar of een permanentje. Wat op de avond
zelf natuurlijk ook voor de nodige hilariteit zorgde.
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Als afsluiter van de cursus
hebben we een serie
hulpsinterklazen gemaakt die
zeker niet onder deden voor
de echte...
Nu de cursus is afgesloten
willen we als groep proberen
om maandelijks samen te
komen, om datgene wat we geleerd hebben te herhalen en andere typetjes uit
te proberen. Dus lijkt het je leuk om binnenkort als ‘model’ te zitten laat het
ons weten.
Namens de grimegroep, Marieke Steunenberg
AED
Sinds kort is de buurtvereniging in het bezit van een AED. Bij het museum van
Broer hangt buiten (op een goed bereikbare plaats) een AED in een speciale
kast.
Dankzij de gemeente Rijssen-Holten en de MAC is de aanschaf mogelijk
gemaakt. De AED is al gebruiksklaar. Binnenkort vragen we de leden van de
buurtvereniging of zij mee willen doen met een reanimatiecursus en zo
eventueel inzetbaar zijn calamiteiten. Meer informatie hierover volgt via de
rode flyer.
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Sinterklaas in de Beuseberg
Zaterdag 28 november was het weer zover.
Sinterklaas en zwarte piet kwamen weer
een bezoekje brengen. Dit jaar waren er
13 kinderen aanwezig. Na lang te hebben
gezongen kwam Sinterklaas dan eindelijk
binnen met twee zwarte pieten. Sinterklaas
had van elk kind weer een leuk verhaaltje in
zijn grote boek staan.
Door Eaghan werd er nog weer fanatiek met
de zwarte pieten gedanst. Top hoor Eaghan.
Esmee ging nog op haar mondharmonica
spelen voor Sinterklaas en zijn pieten. Goed gedaan hoor.
Sinterklaas had voor alle kinderen nog een extra verrassing,
namelijk: een pietendiploma. “Dat hadden alle kinderen
verdiend”, vertelde hij erbij. Nadat Sinterklaas dit had verteld,
werden door de pieten de cadeaus en diploma’s uitgedeeld.
We telden met zijn allen terug van 5 naar 0 en toen kon
iedereen tegelijk zijn/haar cadeautje uitpakken. Alle kinderen blij en verrast.
Onder het zingen van ‘dag sinterklaasje’ gingen Sinterklaas en zijn pieten weer
verder op pad.
Het was een
gezellige,
geslaagde
middag.
Sinterklaas en
de zwarte
pieten bedankt
en hopelijk zien
we u en de
pieten volgend
jaar weer.
Mariëtte
Groteboer
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Paasvuur
Oud en nieuw is weer achter de rug en dat betekent maar één
ding: het paasvuurseizoen is weer begonnen. Tien weken lang
wordt er weer gezwoegd, gewerkt en gelachen. Ook dit jaar is het
bestuur van het paasvuur weer vastbesloten om een mooie boake neer te
zetten. En daarbij hebben we jullie hulp hard nodig.
Boake
Ook dit jaar is er weer een locatie ter beschikking gesteld om de boake te
bouwen. Dit jaar zal de boake worden gebouwd op het land van ‘de Kniepe’
aan de Russendijk. Op dit moment kan er al hout worden gebracht. Heeft u
(snoei)hout neem dan contact op met Jordi Scheperboer.
Bestuur
Dit jaar gaan we de organisatie rondom het paasvuur iets anders aanpakken.
Het organiseren van het paasvuur werd de laatste jaren namelijk een steeds
grotere opgave. Daarom hebben wij besloten een bestuur op te richten in
plaats van de organisatie bij twee personen neer te leggen. Ieder bestuurslid
zal hierin zijn eigen taak hebben. Zo gaan we niet alleen dit jaar, maar ook de
aankomende jaren het paasvuur organiseren.
Op deze manier hopen wij een roulatiesysteem in gang te zetten door steeds
nieuwe mensen het paasvuur te laten organiseren, terwijl de kennis behouden
blijft. Zo hopen wij ook in de toekomst deze mooie traditie in ere te kunnen
houden. Hierbij willen wij de bestuursleden introduceren:
Voorzitter:
Willian Beldman
Tel: 06-11818340
Hout:
Jordi Scheperboer
Tel: 06-14846928
Penningmeester:
Mark Coster
Tel: 06-36374572
Tent:
Jeroen Baltes
Tel: 06-30690378
Algemeen:
Jeroen Groteboer
Tel: 06-44105170
Animo
Zoals vele boakebouwers de laatste paar jaar al in de gaten hadden is de
animo om op zaterdag paasvuur te slepen steeds minder. En dat vinden wij
ontzettend jammer. Want wat is er nou mooier dan de hele dag te zwoegen in
de mooie natuur om daarna te genieten van een hapje en een drankje in het
keetje?
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De laatste jaren gingen we met een fanatieke groep semi-jongeren op pad.
Alleen missen wij de jonge aanwas. Het zou mooi zijn als we ‘vers bloed’
kunnen toevoegen aan de groep, zodat we deze mooie traditie nog jaren
kunnen voortzetten. Uiteraard hopen wij dat de ouders ons hier in willen
steunen. Dus als uw kind wil gaan paasvuur slepen, maar een gedeelte van een
dag verhinderd is, kunnen wij in goed overleg vervoer regelen. Vriendjes zijn
ook zeer welkom!
Maar we zijn ook op zoek naar de ‘ouderen’ onder ons, die de jongelui weer
kunnen steunen. Deze wijze raad is natuurlijk altijd welkom.
Kortom: wij roepen dit jaar iedereen op om paasvuur te slepen. De hulp is nog
harder nodig dan de voorgaande jaren! Er zijn weinig zaterdagen om hout te
slepen, maar de schik zal er niet minder om zijn.
Tak veur tak,
zo mut et!
Met mekaar!
We zien jullie
bij de Boake!
Willian, Mark,
Jeroen, Jordi
en Baltes.

Voorjaarsfeest 2016
De voorbereidingen voor het volgend voorjaarsfeest zijn in
volle gang. Ook dit jaar proberen we er weer een gevarieerd
programma van te maken voor jong en oud. Hierover kunnen
we het volgende meedelen.
Het vogelschieten vindt plaats op zaterdag 28 mei 2016 op het terrein van
de familie Ulfman. Het voorjaarsfeest vindt plaats op vrijdag 17 en
zaterdag 18 juni 2016 op het terrein hoek Evertjesweg/Langstraat.
Nadere mededelingen volgen zodra het programma definitief is. Hou het
boekje, site of flyer in de gaten. Namens de voorjaarsfeestcommissie,
Judith Gorkink
29

Agenda 2016
Biljarten
Jaarvergadering/
Nieuwjaarsreceptie
Seniorenclub
Toneelavonden
Carnaval
Seniorenclub
Dropping
Seniorenclub
Pasen
Seniorenclub
Fietstocht
Vogelschieten
Vissen
Oud ijzeractie
Voorjaarsfeest
Busreis
Seniorenclub
Kinderspelmiddag 4-8 jr.
Zaalvoetbal
Seniorenclub
Schieten
Kinderspelavond 8-12 jr.
Seniorenclub
Sinterklaasfeest
Seniorenclub

Elke 1e dinsdagavond van de maand, te beginnen
op dinsdag 5 januari
10 januari bij de Café-Restaurant de Poppe
20 januari
vrijdag 19 en 26 februari en zaterdag 27 februari
6 februari
23 februari
11 maart
17 maart
27 en 28 maart
20 april
15 mei (2e Pinksterdag) of bij slecht weer
reservedatum zondag …
28 mei
juni
juni
17 en 18 juni
augustus
september
september
september – april
oktober
november
oktober
november
november
december

NB: Nadere informatie over de (meeste van) bovengenoemde activiteiten
volgt via de rode flyers en op de website onder ‘agenda’.
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Aanmeldingsformulier voor nieuwe leden
Naam + voorletters: ............................................................................................................................................................................
Roepnaam:

............................................................................................................................................................................

Geboortedatum:

............................................................................................................................................................................

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

............................................................................................................................................................................

Geboortedatum:

............................................................................................................................................................................

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

............................................................................................................................................................................

Geboortedatum:

............................................................................................................................................................................

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

............................................................................................................................................................................

Geboortedatum:

............................................................................................................................................................................

Dit formulier kunt u sturen naar:
Agnes van Wieringen
Bergmanstraat 33
7451 GL Holten
0548-363674
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