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Van de redactie
Het jaar zit er bijna weer op. We kunnen ook nu weer
terugkijken op een mooi jaar, met veel verhalen voor
ons buurtblad. Dankzij jullie lukt het ons elke keer weer
om een krantje te maken van rond de 30 pagina’s.
Daarbij zijn we ook heel erg blij met de mooie foto’s die
we mogen plaatsen bij de verhalen. En zoals altijd blijft het last minute werk,
vaak komen de stukjes nog op het laatste moment binnen. Maar het
allerbelangrijkste is het plezier dat we eraan beleven om een mooi krantje te
maken... en ja we vinden het nog steeds leuk om te doen.
En dan is het alweer bijna kerst! Ongemerkt vliegen de maanden na de
zomervakantie voorbij. En is de winter inmiddels aangebroken. De afgelopen
weken veel regen en zelfs sneeuw. Wat ons betreft wordt het weer snel
voorjaar.
In dit nieuwsblad deze keer aandacht voor de activiteiten van de seniorenclub,
de kindermiddag en Sinterklaas. Zoals je misschien al wel in de inhoud hebt
gelezen, hebben we een nieuwe rubriek: Andere tijden sport. Dit keer een
bijzonder artikel over Jan van Menum. Verder natuurlijk een verslag van de fair
Mirrewinter op ’n Haspel.
De Pen is dit keer komen te vervallen, daarvoor in de plaats hebben we een
artikel geschreven over Outdoors Holten. De redactie ging op bezoek bij de
eigenaren van Outdoors om te ontdekken wie zij zijn en wat er nog meer te
doen is. Ten slotte kunnen we jullie mededelen dat de data voor het
voorjaarsfeest 2018 bekend zijn. Alle activiteiten vinden plaats in één weekend
en de locatie van het feest wijzigt.
Als redactie wensen wij iedereen fijne
kerstdagen, een goed uiteinde en veel
gezondheid en geluk in 2018.
Tot volgend jaar!
Jo & Jo
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Van de bestuurstafel
Het sneeuwt
11 december 2017, 13.15 uur. Ik zit voor mijn computer om
mijn eerste stukje ‘van de bestuurstafel’ te schrijven voor
het Beuseberger Nieuwsblad, maar ik mis inspiratie.
Ik poets mijn bril nog maar eens een keer, zucht en kijk naar buiten. Het
sneeuwt. De sneeuwvlokken dwarrelen door de lucht, zoals mijn gedachten
door m’n hoofd dwarrelen. Gisteren sneeuwde het ook. Bij Mirrewinter op
’n Haspel, de kerstfair van en in de Beuseberg. Het was nat, koud en glibberig,
maar oh wat was het gezellig en sprookjesachtig daar in het bos. Door de
weersomstandigheden kwamen er misschien wat minder bezoekers maar de
sfeer was er niet minder om. En super goed en strak georganiseerd.
Als jullie dit lezen is de sneeuw allang weer gesmolten en hebben we de
kerstdagen achter de rug. Was het een witte kerst? Ik hoop het. Oud en nieuw
staan voor de deur en binnenkort alweer de algemene ledenvergadering en
nieuwjaarsreceptie. Dan zit mijn eerste jaar als bestuurslid erop.
Mijn eerste bestuursvergaderingen waren nog wat onwennig, ik voelde me
soms een kat in een vreemd pakhuis, maar gaandeweg heb ik mijn plek binnen
het bestuur weten te vinden. We zijn een leuk en gevarieerd team met
allemaal onze eigen persoonlijkheid en ideeën maar vooral ook een heel hecht
team. Erg leuk om daar deel van te mogen uitmaken.
En dan al die leuke
activiteiten van de
vereniging, ik beperk me
maar tot de laatste paar
maanden: de kinderspeelmiddag op 4 november bij
Dolle Pret en het bezoek van
Sinterklaas op 26 november
in de kantine van de PAP.
Activiteiten waar dit jaar mijn
eigen kleinkinderen ook bij
mochten zijn nu Jannie met haar gezin (weer) in de Beuseberg woont.
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En op 27 en 28 oktober was de theaterzaal van het Kulturhus uitverkocht voor
de optredens van de Holtense Revue. De unieke samenwerking tussen Espelo,
Dijkerhoek en Beuseberg resulteerde in een wervelende show met hilarische
stukjes en prachtige muziek.
De seniorenclub had op 15 november dominee Roozenboom op bezoek en
’s avonds was er het schieten om de Zaagmolentrofee. Verslagen van deze
activiteiten verderop in dit boekje.
Het is nu 14.30 uur en het sneeuwt nog steeds. KNMI heeft code rood
afgegeven. Ik denk dat ik maar met een boek en een deken op de bank kruip,
lekker bakje koffie met een koekje erbij. Het stukje is klaar, rest mij nog slechts
jullie allen een hele goede jaarwisseling toe te wensen. Doe voorzichtig met
vuurwerk, wees matig met alcohol, maar vergeet vooral niet te genieten!
GELUKKIG NIEUWJAAR en tot ziens op de nieuwjaarsreceptie.
Anja Kettelarij

Data voorjaarsfeest Beuseberg 2018
Het voorjaarsfeest en het vogelschieten vinden dit jaar in één weekend
plaats. Namelijk op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 juni 2018. Het
wordt dus een 3-daags voorjaarsfeest. Namens de feestcommissie een
vriendelijk verzoek om dit hele weekend voor het feest te reserveren
Verder kunnen wij meedelen dat de locatie voor dit weekend gewijzigd is.
Het feest en het vogelschieten worden gehouden in het weiland bij de
familie Ulfman aan de Lambooysweg.
Het programma zal in grote lijnen als volgt zijn: vrijdagavond de
welbekende revue, op zaterdag het feest van ‘s middags tot en met
‘s avonds en op zondagochtend gezellig Frühschoppen met aansluitend in
de middag het vogelschieten.
Hoe de verdere invulling van het programma eruit komt te zien wordt te
zijner tijd bekendgemaakt. Houd het nieuwsblad, de site en Facebook goed
in de gaten voor verdere informatie.
De voorjaarsfeestcommissie
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Jaarvergadering 2018
Op zondagmiddag 14 januari vindt de
jaarvergadering plaats. Hiervoor wordt u van
harte uitgenodigd.
Aanvang 14.00 uur in Café-Restaurant de Poppe.
De zaal is open vanaf 13.30 uur.
De agenda ziet er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening door de voorzitter
Jaarverslag 2017 door de secretaris
Verslag van de penningmeester
Verslag van de kascommissie
Wisseling van de kascommissie
Begroting 2018 door de penningmeester
Rondvraag
Afsluiting door de voorzitter

Aansluitend aan de jaarvergadering wordt de nieuwjaarsreceptie gehouden.

Uitnodiging voor alle leden
van Buurtvereniging Beuseberg

Jaarvergadering en de nieuwjaarsreceptie 2018
op zondag 14 januari, aanvang 14.00 uur
Locatie: Café Restaurant ”De Poppe”
Het wordt een gezellige en gevarieerde middag,
met een hapje en een drankje.
Wij begroeten u graag in het nieuwe jaar!
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De seniorenclub
Tiroler Tukkers – woensdag 4 oktober 2017
Op woensdag 4 oktober waren we door de
60+ club Dijkerhoek uitgenodigd om samen
met de senioren van Espelo en andere
belangstellenden te komen genieten van de
Tiroler Tukkers in het Bonte Paard.
Onder het genot van koffie en enkele
consumpties en hapjes kwam het na een
aarzelend begin na de pauze goed op gang.
Er werden Tiroler liedjes en Hollandse
meezingers ten gehore gebracht door het
duo Ria en Jan uit Geesteren bij Tubbergen. Ook de alpenhoorn kwam
tevoorschijn waarop vooral Henk Pinkert zijn muzikale talenten liet horen.

Met een polonaise met begeleiding van de senioren met trekklompen en
ratelaars werd deze gezellige muziekmiddag besloten. De heer Blankena uit
Espelo bedankte mede namens de Beuseberg de organisatie voor deze mooie
middag en hoopte op een verdere samenwerking in de komende jaren.
Gerda en Gerrit Schoolen
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Brussel
Zaterdag 16 september 2016 kameradendag van de AOW.
Georganiseerd door Wim, Arnold en Riny. Rondje Diepenheim op de fiets.
Onder andere zijn we bij Herman Veltkamp geweest van het Oranjemuseum.
We moesten een
hele dag opvullen en
hadden nog een
uurtje over voor een
activiteit. Op een
zondagmorgen
hebben we
gebrainstormd
welke spreker er
moest komen. Een
paar weken later hebben we geprobeerd om Annie Schreijer-Pierik van het
Europees Parlement te strikken voor een praatje in het Oranjemuseum. Na
een beetje aandringen van onze kant is het gelukt om Annie naar Diepenheim
te krijgen. Om 15.00 uur kwam ze aan en om 16.30 uur is ze weer vertrokken.
Ze heeft een boeiende stem om naar te luisteren en dat hebben we dus ook
met z’n allen gedaan. Aan het eind van Annies verhaal hadden we nog een
kleinigheidje voor haar, dat werd overhandigd door Arnold. Annie had voor
ons ook nog een kleinigheidje. Ze had graag dat we een keer bij haar op
bezoek kwamen in Brussel. Dit verzoek hield in dat we zo ongeveer een hele
dag in Brussel en het Europees Parlement konden vertoeven.
De datum werd vastgesteld door het Europees Parlement. Annie heeft er gelijk
werk van gemaakt. De maandag na het dagje uit kregen we al bericht wanneer
we konden komen. Dit was op een donderdag in 2017. Wat een eind weg. Het
werd donderdag 19 oktober, ruim een jaar na het dagje uit. Gemaild met
Herman Veltkamp dat we in het nieuwe jaar 2017 contact met elkaar zouden
hebben over hoeveel personen er mee zouden kunnen. Annie had namelijk
gezegd dat we met een bus vol naar Brussel moesten komen. “Dat gaan we
proberen”, hebben we toen afgesproken met elkaar.
Het wordt 2017, eind juni hebben Herman Veltkamp en Arnold weer contact
met elkaar. Annie had de wens uitgesproken om met een bus te gaan van Ter
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Doest uit Hengevelde. Dit is ook de woonplaats van Annie. Ongeveer
60 personen konden er mee. Wij hebben bij onze vriendengroep gecheckt
hoeveel we er mee konden krijgen. Dat werden er uiteindelijk 20. Herman had
een groep vrijwilligers van het Oranjemuseum het nieuwe Haghuis. Dat waren
er ongeveer 23. Uiteindelijk met nog een aantal anderen een redelijk gevulde
bus gekregen. Na alle informatie via de mail naar Brussel verstuurd te hebben
en nog eens extra gecheckt te hebben of alle ID-bewijzen geldig waren,
konden we 19 oktober vertrekken naar Brussel.
Donderdag 19 oktober 2017
Het wordt een lange dag. Om 05.45 uur was de bus van Ter Doest bij de
Poppe. Arnold en ik zorgden ervoor dat we er om half zes waren. Iedereen was
stipt op tijd zodat de bus op tijd kon vertrekken. Onderweg hebben de twee
chauffeurs nog veel over de omgeving en Brussel verteld en wat we konden
verwachten daar. We hebben geen files gehad en waren voor 10.30 uur in
Brussel.
Wat we daar zagen was weer typisch iets voor de AOW. Gewapende soldaten
in verband met het feit dat er een bijeenkomst was van de Top 7 van Europa.
De bus konden we nog kwijt pal voor het gebouw van het Europees Parlement.
Sander Smit, een van Annies medewerkers, heeft ons door de achterdeur naar
binnen geleid. De beveiliging was net zo streng als op Schiphol. We waren niet
voor niets zo goed voorgelicht dat alle gegevens up-to-date moesten zijn.
Sander Smit heeft ons een rondleiding
gegeven door het Europees
Parlement. Daarna hebben we een
presentatie gehad over de werking
van het Parlement en de EVP-fractie.
Annie kwam om 12.00 uur bij ons. Het
was een ontspannen gesprek over wat
ze allemaal zoal deed. Ook ging ze van
de stelling uit dat het ‘verzetten van
de klokken’ (zomertijd) maar eens op
moest houden. Ze had er zelf ook een
bloedhekel aan. Misschien voor de
toekomst dat dit vanzelf overgaat.
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Annie is met ons meegegaan naar het bezoekersrestaurant, waar ze ons een
warme lunch aanbood. We waren daar niet de enigen en het was al bijna
kwart over één toen de laatsten gingen zitten om te eten. 13.45 uur een korte
rondleiding door de beveiligde zone. Overal zag je hier bewakers rondlopen.

Er waren ook nog afgevaardigden van jonge boeren uit Europa. Die hadden
een bijeenkomst gehad en een prijs gewonnen. Ze moesten als jongere boeren
een heel goed idee hebben om tot Brussel te komen. Deze jonge boeren
hadden bedacht dat boeren die geen opvolger hebben iemand van buiten aan
zouden kunnen stellen. Zo iemand heeft zelf geen boerderij, maar wil wel
graag boer worden. Dit vonden ze in Brussel een goed idee. Daarna hebben we
nog rondgekeken tot half vier. Vervolgens heeft de bus ons naar het centrum
van Brussel gebracht waar we nog tot half zes konden rondkijken (terrashangen). Rond de klok van 22.00 uur waren we weer terug bij de Poppe. De
groep van het Oranjemuseum moest nog door tot Diepenheim.
Het was een welgeslaagde dag!
Arnold Groteboer en Riny Bleumink
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Kindermiddag Beuseberg 2017
Zaterdag 4 november was er weer een kindermiddag
voor de kinderen van 4 t/m 8 jaar.
Om 13.15 uur moesten de kinderen zich verzamelen bij
de familie Haan. Met 3 auto’s en daarin 10 enthousiaste
kinderen, richting Almelo. Na een half uurtje waren we
op de plaats van bestemming, DOLLE PRET! De kinderen
konden naar hartenlust binnen spelen op de vele
glijbanen, springkussens, fietsjes, ballenbakken en nog
veel meer!
De kinderen vonden de monorail ook erg leuk, de
helikopter op de monorail kwam vooruit door te
fietsen! En er was nog een draaimolen! Na een
paar uur was er patat met een bitterbal en een
stukje frikandel, hier hadden ze allemaal erg veel
zin in. Er kon daarna nog even verder gespeeld
worden.
Als laatste was er nog een ijsje en daarna moe
maar voldaan naar huis! Het was een geslaagde
middag!
Jeroen Haverslag

12

Zaagmolentrofee 2017
Woensdagavond 15 november hebben we weer met
4 teams meegedaan aan de jaarlijkse zaagmolentrofee in Dijkerhoek. Om half 8 ging als eerste een
jeugdteam van de Beuseberg de baan op. De jeugd
mag alleen met een geweer schieten. Ze mogen eerst
een keer oefenen op een oefenkaart, daarna gaan ze
voor de punten schieten.
Uitslag
• Dirk Jansen had de meeste punten, namelijk 76;
• Cas Groteboer en Niels Lenderink hadden allebei 72 punten;
• Gido Stam had 69 punten.
Daarna was het de beurt aan de volwassenteams. Zij schoten zowel met een
geweer als met een pistool.
Uitslag
Team 1 (plaats 62 in eindklassement)
• Wim Jansen 89 punten
• Erik Jansen 75 punten
• Gerrit Jansen (Koopman) 41 punten
• Jan Paalman 73 punten
Team 2 (plaats 5 in eindklassement)
• Koen Paalman 84 punten
• Jordi Vasters 95 punten
• Jeroen Baltes 91 punten
Team 3 (plaats 45 in eindklassement)
• Freddy Groteboer 83 punten
• Wim van Coeverden 80 punten
• Henk Pekkeriet 74 punten
• Dirk Stoevenbelt 58 punten
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Andere tijden sport
Jan Jansen – Jan van Menum
Op een koude, gure avond in november staken we (Tonny Schutte en Anton
Bronsvoort) de voeten onder de tafel bij de familie Jansen aan de Menumsweg
in de Beuseberg. We waren nog maar amper binnen en Jan Jansen (alias Jan
van Menum) zat al op de praatstoel. Het ging eerst over koetjes, kalfjes en
vossen, maar na enige tijd (lees ná de koffie) kwamen we ter zake.
De aanleiding van ons bezoek was het goede optreden van Marco en met
name Mark Müller tijdens de Amsterdam Marathon van 15 oktober 2017.
Op die dag heeft Mark het clubrecord van de Atletiek Vereniging Holten
(AV Holten) uit de boeken gelopen. Sinds 26 april 1980 was dit record in
handen van Jan van Menum. Mark was een kleine 5 minuten sneller dan Jan
destijds. Velen weten waarschijnlijk wel hoe ongelooflijk hard de jongens van
August van Dick van Guus Müller anno 2017 lopen.
Jan van Menum (1949) was jaren verdienstelijk keeper bij de plaatselijke
voetbalvereniging de VV Holten, de club der Rood-Zwarten. Jan kan mooi
vertellen. Een collega van hem was op aanraden van de ouders op voetbal
gegaan. Dan kon hij zich in ieder geval een paar keer douchen! Tja, dat is wat
we tegenwoordig omdenken noemen. Het waren “andere tijden sport”.
In de jaren zeventig werd op de eerste of tweede zondag van het jaar de
vermaarde Oliebollencross georganiseerd. De gedachte hierachter was om
tijdens de winterstop de conditie van de voetballers op peil te houden. Zo
stond op bepaald moment Jan van Menum aan de start mét voetbalschoenen.
Het resultaat was erg goed en Jan ging meer crossloopjes doen. De VV Holten
werd vaarwel gezegd en Jan ging zich toeleggen op het hardlopen.
Op een bepaald moment kon Jan voor de derde keer de oliebollencross
winnen, maar een steenpuist zat in de weg. Op naar dokter Sijtsema. Sijtsema
wilde wachten en de natuur z’n gang laten gaan. Maar Jan kon niet wachten,
de oliebollencross stond voor de deur. Jan wilde, koste wat het kost aan de
start staan. Het kón niet, maar het moest. Maar Jan had geluk. Vanwege
sneeuwval werd de oliebollencross een week uitgesteld en Jan kon de zonder
steenpuist de derde oliebollencross op zijn conto schrijven. Hoe de steenpuist
verdween vertelt dit verhaal niet.
14

Jan vertelt over de crossloopjes. Het was zaak om meteen na de start voorin
het veld te lopen, wilde je kans maken op de overwinning. Het kon voorkomen
dat in het gedrang bij de start, de lopers elkaar op de hakken trapten. Dit kon
per ongeluk gebeuren, zodat men zonder schoen(en) verder moest. Het was
slim (slim als een vos) om iemand achter je te hebben lopen om je enigszins
van dit geweld af te schermen. De gympen werden ingeruild voor
basketbalschoenen en later zelfs ‘echte’ hardloopschoenen. Maar die waren
minder comfortabel dan de modellen die anno nu de fabriek uitrollen.
Jan liep veel en fanatiek. Van en naar
zijn werk in Rijssen en naar de meid in
Eibergen. Een goede basis om bij de vele
(cross)loopjes voorin te eindigen. Het
clubrecord op de 10 kilometer werd op
21 september 1977 door Jan op
31 minuten 43 seconden bepaald. Dit
record staat nog steeds en Jan ziet
ernaar uit dat dit record binnenkort
gebroken wordt. Hij zou het prachtig
vinden als dit een van de jongens van
Müller lukt. Even voor de goede orde:
Dit record staat al 40 (!) jaar en is in
handen van Jan. Jan liep dit record op
water, brood en gympen. Anno 2017 zijn
er heel wat veranderingen en verbeteringen doorgevoerd in deze mooie sport.
Voeding, trainingsschema’s, hartslagmeters, hardloopschoenen etc. Dus mag
verwacht worden dat het record door de huidige lichting lopers binnenkort
verbroken gaat worden.
In 1979 werd er getraind voor de Enschede Marathon. Een marathon is
42 km en 195 meter. Dat is een heel eind en deze afstand spreekt tot de
verbeelding. Juist één week voor de wedstrijd liep Jan zijn hardloopschoenen
totaal aan gort. Wat nu? Jan heeft maat 46 en die waren niet zomaar
voorhanden. De weckringen werden uit de kelder gehaald. Wellicht lag daar
de oplossing. Hevige twijfel. Bijzonder is om vooral achteraf te horen hoe ook
topsporters twijfelen. Zijn ze goed genoeg?, moeten ze zus?, of zo?
Uiteindelijk heeft Jan ’s morgens voor de wedstrijd nieuwe schoenen gekregen
en de marathon op de nog niet ingelopen schoenen uitgelopen. Voordeel was
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dat ze in één keer ingelopen waren. We weten nu allemaal dat dit niet
verstandig is. De meeste (langeafstand)lopers hebben dan ook een aantal
schoenen die afwisselend gebruikt worden.
De marathon zelf verliep allesbehalve vlekkeloos. Het ging in het begin veel te
hard en Jan verloor veel tijd op het eind. Maar desondanks een zeer knappe
tijd van 2 uur en 42 minuten. De interviewers zouden er meteen voor
tekenen… De blaren onder de voeten waren ontelbaar, het was een bloedbad.
Ene Gerard Nijboer won de Enschede Marathon van 1979. Deze Gerard won
de zilveren medaille op de Olympische spelen in Moskou in 1980 en werd
Europees kampioen in 1982 in Athene.
Jan is in 1980 vijf jaar aan het hardlopen als hij besluit om mee te doen aan de
Amsterdam Marathon. Ook nu gaat het in het begin te hard en wordt er veel
tijd verloren op het eind. Maar het clubrecord wordt op 29 april 1980 door
Jan Jansen op 2 uur 38 minuten en 18 seconden gezet. Het zal 37 jaar als
record te boek staan!
Tijdens de eerste halve marathon van Holten, onderdeel van de Diepe Hel
Holterbergloop op zondag 29 oktober 2017 zien we Jan Jansen op de
Holterberg langs het parcours staan. We weten dat Mark het clubrecord op de
marathon met 5 minuten scherper heeft gesteld, we weten hoe hard die
jongens van Müller lopen, we ervaren zelf hoe zwaar een (halve) marathon is.
Kortom we realiseren ons hoe onwaarschijnlijk hard Jan Jansen, Jan van
Menum, gelopen heeft en wat voor topsporter Jan van Menum was.
Beuseberg, november 2017 – Tonny Schutte en Anton Bronsvoort
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Sinterklaas in de Beuseberg
Sinterklaas moest dit jaar wel heel goed nadenken
wat hij Gijs, Jelle, Gijs, Emma, Rens, Jelte, Tijn, Sven, Amy,
Lars, Luna, Elin, Marit, Elyn en Esmee wilde schenken.
Door de storm op zee waren alle verlanglijstjes weggespoeld uit het grote
boek. En de LuisterPiet moest daarom dagenlang opnieuw op zoek.
Hij heeft bij alle kinderen van de Beuseberg zijn oren te luister gelegd
En hoorde wat alle kinderen hebben gezongen en opgezegd.
Dus hij kon met een gerust hart naar de Evertjesweg
En werd daar door alle kinderen heel hard toegezongen, zeg!

De eerste tonen van “Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht”
Zorgden voor wat paniek bij Jelte en Tijn want Sint kwam nu echt!
Emma maakte een vreugdedans en Esmee begon te klappen
En Luna en Elin begonnen van de zenuwen te ginnegappen.
Sint kwam alle kindjes in de kring persoonlijk een handje geven,
Maar oei, dat was spannend, Amy en Marit begonnen te beven.
Gelukkig gaven de twee lieve Pieten lekker veel pepernoten,
Zodat je nog eens een bakje kon omstoten.
17

Toen begon de Sint voor te lezen
uit zijn grote boek
En was hij verbaasd want er was
een hele familie zoek!
Aha, Gijs, Emma en Rens zijn dit
jaar gevonden in de Beuseberg
Maar dat vinden zij gelukkig
helemaal niet erg.
Dat is gezellig, die nieuwe buren,
Daar moest Piet eens extra goed gaan gluren.
Toen de Sint tegen Rens ging praten leek het of hij bevroor,
Maar hij ontdooide weer bij het woord ‘tractor’.
Emma kan heel mooi dansen en deed dat samen met de beide Pieten.
Gijs vertelde met Gijs en Jelle hoe goed ze bij het voetbal konden schieten.
De Sint had het wel lastig met die dubbele namen keer op keer,
Want wie was Elin en Elyn en Gijs en Gijs nu ook alweer?
Gelukkig wist Luna het wel uit te leggen
Want zij is al groot, dat kun je wel zeggen!
De jongste van het stel was niet Elin maar Elyn.
Hebben jullie haar grote zus Marit al op haar eigen
fiets gezien?
En dan Lars, hij wordt ook grote broer in het voorjaar!
Hij wou dat het al zover was, want hij is daarvoor al helemaal klaar.
Maar Sven was dit jaar toch wel de mooiste Piet van allemaal.
En had een mooi verlanglijstje gemaild met plaatjes erbij en een heel verhaal .
Het cadeautje voor Amy vond de Sint het mooiste want dat was een paard.
Wel een kleintje, want My Little Pony is voor haar het meeste waard.
Toen iedereen zijn pakje gekregen had van de Pieten,
Was het tijd om alles open te scheuren en van de cadeautjes te genieten!
Beste organisatie, bedankt voor de koffie, sap en thee .
En graag tot volgend jaar, gegroet en tabee!
Ilse Tuijnder
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De seniorenclub
Dominee Roozenboom – woensdag 15 november
Een goede opkomst op deze najaarsdag waarbij ds. Siebe Roozenboom ons
kwam vertellen hoe hij er toe kwam om dominee te worden.
Geboren en opgegroeid en de eerste dertig levensjaren gewoond in Huizen.
Een vissersplaats aan het IJsselmeer, maar ook een bosrijk en heidegebied met
zes bergen. Hij ging eerst naar de lagere christelijke school in Huizen en daarna
naar het gymnasium in Bussum, maar dan??? Tijdens de laatste
gymnasiumjaren kwam hij in contact met Youth for Christ en daar voelde hij
zich prettig bij, dus wellicht was een studie theologie misschien iets.
Na vier jaar studie had hij toch
niet het idee dat dit het was, hij
is toen twee jaar gaan werken
als kaasverkoper en was
daarnaast ook godsdienstleraar.
Na deze jaren van nadenken
heeft hij toch de studie theologie
weer opgepakt en na vier jaar is
hij afgestudeerd. Ondertussen
was hij gevraagd om in het
Zeeuwse dorp Nieuwdorp kandidaat te worden, hij was toen dertig jaar en nog
vrijgezel. Dat was best wennen in een heel grote pastorie, want hij had nog
nooit op kamers gewoond en zelf gekookt. Na vier jaar kreeg hij kennis aan
Femmy en zij kon koken en had verstand van huishouden. Na een aantal jaren
in Nieuwdorp kwam er een beroep uit Holten en omdat Femmy uit Drenthe
kwam was het besluit om naar Holten te gaan snel genomen.
Siebe is op het ogenblik de enige predikant met hulp van ds. Braakman voor
Hervormd Holten. Dit geeft wel heel veel druk. Vooral de bijna wekelijkse
begrafenissen, die heel veel voorbereiding vergen, waardoor het werkbezoek
in de knel komt. Na enkele vragen bedankte Gerda ds. Roozenboom voor zijn
vertelling en hebben we de gezellige middag afgesloten.
Gerda en Gerrit Schoolen
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Kniepertjes bakken voor de kerstfair
Toen de uitnodiging kwam om wat te doen voor de kerstfair
hebben we na het succes van vorig jaar besloten om kniepertjes
te bakken voor de seniorenclub.
Na onze ervaring vorig jaar leek het ons gezelliger om met meerdere dames te
bakken en zodoende kwamen we op een woensdagmiddag met 9 dames bij
Gerda van Griet in de Boshut. Het werd zo gezellig dat al pratend en rollend er
zo 6 pond beslag door ging, dus hebben we nog maar eens 1 pond beslag extra
gemaakt.
Vol spanning keken we naar de weersverwachting. Zondag kwamen we warm
ingepakt bij onze tent aan, de moed zonk ons in de schoenen. Wat een weer,
we vroegen ons af wat moeten we met al onze kniepertjes. We deelden onze
kraam met twee dames van de dierenwinkel, dat maakte het nog gezelliger.
We hebben ons ijzer maar snel aangezet, zodat we enigszins warm werden.
Door de lekkere geur trokken we wel aandacht, zo bakten we nog weer
2 pond kniepertjes.

We trokken veel klanten, op het laatst moesten we de kniepertjes onder de
kraam laten afkoelen anders werden ze nat door de sneeuw. De warme
chocolademelk en Glühwein smaakten ons erg goed. Om vijf uur waren we
helemaal uitverkocht. We hadden samen een koude, maar heel gezellige
middag en we waren heel tevreden met onze verkoop.
Gerda Schoolen
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Paasvuur 2018
Nog een keer een korte terugblik op 2017! Wat was het voor
het paasvuur Beuseberg weer een fantastisch jaar! Alle bouwers, landeigenaren, boogkearls, roosjesmakers, koffiezetters, PR-mensen, afhangploegen, verkeerswachters, tappers, opzichters en bieropdrinkers (titom!),
lezers van onze stukjes en jullie zelf niet te vergeten: enorm bedankt! Zonder
jullie kon het paasvuur niet bestaan!
Zo, dat geslijm weer gehad, nu over tot de orde van de dag. Op het moment
dat wij dit typen moeten we nog voor de eerste keer hout gaan halen, dus
hopelijk liggen er al een paar vrachten en staat het keetje op zijn plaats. We
zijn dit jaar eerder begonnen met hout halen in verband met de 24 uur
durende marathon.

We willen zorgen dat we voldoende hout hebben om het paasvuur te kunnen
bouwen. Helaas wordt het ons niet makkelijk gemaakt. In een spoedvergadering van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer werd ons (alle
paasvuren) medegedeeld dat wij alleen nog maar onder bepaalde
voorwaarden mogen zagen op hun grond. De belangrijkste voorwaarden
houden in dat de zager in het bezit moet zijn van een zogezegd ECC-1
certificaat en dat de zager bijbehorende kleding draagt. Dat houdt in dat hij
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een zaagbroek en zaagschoenen moet dragen! Natuurlijk staat veiligheid zeer
hoog bij ons in het vaandel, maar op deze manier wordt het ons niet makkelijk
gemaakt.
Dus een oproep aan alle Beusebargers! Hebben jullie een (klein stuk) bos, een
houtsingel/wal of kennen jullie iemand die dit heeft: neem dan zo snel
mogelijk contact op met Jordi Scheperboer (06-14 84 69 28) zodat we minder
afhankelijk zijn van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Voor volgend
jaar hopen wij in samenwerking met andere paasvuren een cursus te
organiseren zodat wij drie extra zagers hebben.
In augustus zijn we al begonnen met de eerste voorbereidingen waaronder de
marathon van 24 uur. Iets waar we al heel druk mee zijn en waardoor we al
vele vergaderingen hebben moeten doorstaan. Tijdens de nieuwjaarsvergadering van 14 januari bij de Poppe zullen er aanmeldlijsten liggen. Vanaf
die week zal de aanmeldlijst ook op de site van de buurtvereniging te vinden
zijn.
Ook hebben we dit jaar aan de
dames gedacht die heel graag
roosjes willen maken. Dit jaar
zal een zaterdagmiddag in
februari of maart worden
ingepland om met alle dames
die dat willen roosjes te gaan
maken. Hierover zal nog tijdig
gecommuniceerd worden met
jullie maar wij kunnen alvast
vertellen dat dat heel gezellig
gaat worden! Hier horen jullie
nog meer over!
Dit was weer een korte update
van ons! We hopen jullie snel te
zien, bijvoorbeeld a.s. zaterdag
om 9.00 uur bij het paasvuurland!
De paasvuurcommissie
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Mirrewinter op’n Haspel
Zondag 10 december kerstfair op’n Haspel, daar ga ik naar toe!
Maar, het zou toch om het jaar zijn?
Zou er wat veranderd zijn ten opzichte van vorig jaar?
Zou het weer net zo gezellig worden als vorig jaar?
Zullen er wel voldoende kramen zijn?
Veel vragen waar ik snel een antwoord op hoop te krijgen.
Als ik richting Outdoors fiets (wat met deze
winterse buien nog een hele opgave is)
krijg ik het antwoord op de eerste vraag
direct al: Het is niet om het jaar, want ik zie
de parkeerregelaars in de verte al staan. Ik
word door deze heren hartelijk begroet. Ze
doen hun best om alle logistieke
bewegingen in goede banen te leiden. De
wandelaars mogen gelijk door; de fietsen
op de fietsparking; de automobilisten met
speciale Beuseberger ontheffing op de daarvoor bestemde parking en de rest
van de automobilisten mag parkeren op de carpoolplaats.
Als ik wat verder het terrein oploop komt de mooie Beuseberger ontvangstboog al in beeld en zie ik de sfeerverlichting zijn best doen om gezelligheid te
creëren. En dat lukt, het geeft een gezellig plaatje. De druk pratende mensenmassa, de kramen met alle uitgestalde waar en niet in het minst de wit
besneeuwde dennen op ’n Haspel.
Ik heb gelijk het antwoord op mijn tweede
vraag: Nee er is niet zoveel veranderd
vergeleken bij vorig jaar. Als ik bij het episch
centrum van de kerstmarkt aankom (te
herkennen aan een het hoog vlammende
vuur) word ik hartelijk begroet door de
kerstman, ook dit jaar weer ondersteund
door een charmante assistente.
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Nu maar eens kijken wat er zoal te zien en te koop is:
Wat mij het eerst opvalt is een kraam met
braadworst en hamburgers. Ziet er goed uit, maar die
moeten nog maar even wachten, want er is nog veel
meer, van vuurwerk tot kniepertjes en van
kinderkleding tot houtklovers. Ik raak maar niet
uitgekeken en nadat ik de echte Beusebarger ezels
bezocht heb en met hun baas en bazin gesproken
heb, begin ik het toch wat koud te krijgen.
Een goed moment om de kraam met warme chocolademelk te bezoeken en na
een korte onderhandeling was de transactie snel rond. Een dampende beker
met het bruine vocht werd mij overhandigd. En ik moet zeggen, prima
chocolademelk, daar knapt een mens van op. Nadat ik nog een hamster in het
zweet heb gejaagd, heb ik de rest van frutsels en fratsels die in ruime mate
aanwezig waren nog even bekeken. Zag er allemaal prachtig uit.
Inmiddels werd het hoog tijd om ook
even sanitair te ontspannen en
gelukkig was daar bij Bistro Outdoors
een perfecte gelegenheid voor. Maar
ja, als je dan toch in een café bent kun
je natuurlijk de bar niet voorbijgaan en
het pilsje smaakte dan ook best.
Op de terugweg over de kerstfair met
deze en gene nog wat bijgepraat en zo
was de zondagmiddag voorbij en werd
het avond.
Oh ja, het antwoord op mijn laatste
vraag: er waren volgens mij kramen
zat.
Organisatie bedankt en of er nu elk
jaar of om het jaar een Beusebarger
kerstfair is, ik zal mijn best doen om
erbij te zijn, het was een gezellige
middag.
Een niet gemiddelde kerstfair bezoeker.
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De seniorenclub
Arie Hofstede – woensdag 13 december 2017
De laatste bijeenkomst van dit jaar was Arie Hofstede uit Bathmen bij ons om
verhalen en gedichten te vertellen over gebeurtenissen rondom kerst en
nieuwjaar.
Voor de pauze had hij wat
serieuze onderwerpen, na de
pauze was het tijd voor wat
luchtige verhalen. Ook had hij
een aantal oude voorwerpen
bij zich waarvan wij moesten
raden waarvoor ze gebruikt
werden, zoals een wetsteenhouder om aan de riem te
hangen, cranberrykam en een
diervriendelijke muizenval. De
heer Hofstede kon zijn verhalen met veel enthousiasme vertellen in het
dialect.
Gerda bedankte de heer Hofstede voor de gezellige middag en Broer voor het
beschikbaar stellen van de kantine. Hierna werd nog even nagepraat onder het
genot van een hapje en een drankje.

Gerrit en Gerda Schoolen
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Carnaval 2018
De Prins Carnaval en de Adjudant van het Keunedarp zijn weer bekend.
De Beuseberger carnavalscommissie is inmiddels bezig met de eerste
voorbereidingen voor aankomend carnavalsseizoen.
Het gekozen thema is deze keer:
Olympische winterspelen
We zijn van plan een mooie Jamaicaanse bobslee
op de wagen te bouwen en de loopgroep willen
we ook een Jamaicaanse uitstraling geven met
mooie kleuren en rastapetjes.
De opkomst vorig jaar was van jong én oud wederom echt geweldig en zo was
ook het resultaat: we behaalden maar liefst voor het tweede jaar op rij de
publieksprijs! We hopen uiteraard nu ook weer op een mooie grote
enthousiaste loopgroep voor bij de wagen.
Hierbij een oproep aan alle BV-leden: kinderen, tieners en
volwassenen om met de buurtvereniging deel te nemen aan de
carnavalsoptocht van Keunedarp op zaterdagmiddag 10 februari
2018. Heb je zin om zelf deel te nemen aan de optocht of willen
jouw kinderen deelnemen, dan zou het mooi zijn als je ook komt helpen met
het bouwen van de wagen of met het eventueel maken van de andere
benodigdheden voor dit thema.
Meteaan vanaf de eerste week in januari wordt er op dinsdag- en
donderdagavond gebouwd aan de wagen in de werkplaats bij Loonbedrijf
Markvoort, waar we vanaf 19:00 uur aanwezig zijn.
Voor aanmelden of meer informatie kun je bellen met: Harry Ebrecht
0573 - 22 16 77 / 06 - 30 62 0986 of mailen naar harryebrecht@kpnmail.nl
Opgave het liefst per mail, dan kunnen we ook weer de nodige informatie
betreffende de deelname naar je terug mailen. Wanneer je toch al weet dat je
wilt deelnemen, geeft dit dan nu al door en wacht a.u.b. niet tot het laatste
moment! In verband met inventarisatie van het benodigde materiaal is het van
belang dat we vroegtijdig weten hoeveel personen er willen meedoen!
Namens de carnavalscommissie graag tot ziens en Alaaaaf!
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Toneel 2017/2018
Het is de oplettende Beuseberger vast al opgevallen, sinds oktober
rijden op donderdagavond vanuit alle uithoeken van de Beuseberg (en zelfs
vanuit het dorp) auto’s richting zaal ‘De Wippert‘ waar de lichten weer in vol
ornaat branden en het tot laat in de avond gezellig is aan de bar: de repetities
voor het nieuwe toneelstuk zijn begonnen!
We hebben dit jaar weer een nieuwe groepssamenstelling en die stellen we
graag aan u voor:
Valt het u op dat we dit jaar een nieuwe speler
hebben binnengehaald?
Het kostte ons niet eens veel moeite. Toen wij
Wim van Coeverden vroegen of hij mee wilde
doen zei hij meteen ‘ja’, en dat terwijl hij nog
nooit is komen kijken bij een van onze
voorstellingen! Hoewel dat toch wel een klein
minpuntje is, zijn we heel blij dat Wim zich bij
deze groep heeft gevoegd: van harte welkom!
Wij spelen dit jaar het stuk ‘Verkeerde hulp op de eerste hulp’. Waar het stuk
over gaat verklappen we nog even niet, maar laat uw fantasie tot de
verbeelding spreken! Wij zien u graag bij een van onze voorstellingen op
16, 17, 23 en/of 24 februari 2018 in zaal ‘De Wippert’. De kaartverkoop start
tijdens de nieuwjaarsreceptie op 14 februari 2018 bij de Poppe.
Wij raden u aan de website van de Beuseberg, dit krantje, de flyers en onze
facebookpagina (www.facebook.com/toneelgroepBeuseberg/) in de gaten te
houden voor meer informatie en nieuws!
Hartelijke groet, een van de spelers.
PS. Mocht u nou tijdens een van de voorstellingen zo onder de indruk zijn van
ons en het stuk óf mocht u op de avonden in februari niet kunnen: tijdens
Koningsdag 2018 spelen wij dit stuk nogmaals in een voor ons nieuwe zaal,
namelijk: zaal ‘Irene’. Wij zijn ontzettend vereerd dat wij hiervoor gevraagd zijn
en hebben nu al zin in die dag! Maar voor nu: wij zien u graag eerst in februari!

Lisette Stoevenbelt
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Outdoors Holten
In het kader van de rubriek ‘ondernemen in de Beuseberg’ en
met het oog op de kerstfair vond de redactie het eens tijd
worden voor een nadere kennismaking met Outdoors Holten.
Gelegen aan de rand van onze buurtschap,
goed verstopt in het bos, ligt de
accommodatie Outdoors. Vroeger in een
ver verleden was hier een bungalowpark
gevestigd. Jarenlang was er niets en ooit
zijn er plannen geweest voor een asielzoekerscentrum.

Het terrein is destijds aangekocht door Vincent die er een bistro op liet
bouwen. Een aantal jaren geleden is deze overgenomen door Alexander
Schutten en zijn compagnon Bart Ikink uit Oldenzaal. Samen hebben zij
meerdere horecagelegenheden in Oldenzaal. Alexander houdt zich
voornamelijk bezig met de exploitatie van Outdoors, dat veel meer is dan
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alleen een bistro. Voordat hij Outdoors overnam was hij werkzaam bij Woodys
op de Holterberg.
Outdoors is op veel terreinen actief. Zo is
het bijvoorbeeld een officiële trouwlocatie.
Je kan er zowel binnen als buiten trouwen
en daarna het dag- en avondfeest gaan
vieren. Romantischer dan deze omgeving
kan bijna niet. In de zomermaanden is er
ook een buitenbistro zodat je bij mooi weer
heerlijk buiten kunt feesten.
Daarnaast maken ook veel bedrijven gebruik
van de accommodatie. Zo worden er
recepties, borrels en feestjes gehouden,
maar ook vergaderingen (hiervoor is een
aparte ruimte) en teambuildingsessies.
Hierbij kunnen ook activiteiten
georganiseerd worden zoals quad rijden,
boogschieten, paintball of segway rijden. In
overleg is bijna alles mogelijk. Zoveel zelfs dat hiervoor een aparte website is
gemaakt www.outdoorsevents.nl
Ook worden er regelmatig schoolkampen gehouden op het park, waarbij er
voor de kinderen allerlei activiteiten georganiseerd worden. Zowel bij een
trouwfeest als een bedrijfsevenement of schoolkamp bestaat er de
mogelijkheid om er te overnachten in een van de mooie luxury tenten of lodge
cabins.
De bistro is geen à la carte restaurant, je kan er dus niet zomaar even een
hapje gaan eten. Wel kun je met een gezelschap vanaf ca. 10-15 personen de
bistro reserveren voor je eigen privédiner of gezellige borrel.
Dat de locatie ook heel geschikt is voor het organiseren van een kerstfair dat
weten we inmiddels. Dankzij de sneeuw en de mooie omgeving zag het geheel
er sprookjesachtig uit. Bij Outdoors hebben ze nog genoeg ideeën voor
bijzondere activiteiten en feesten de komende jaren. Voor meer informatie
kun je kijken op www.outdoorsholten.nl
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Agenda 2018
Biljarten

Elke 1e dinsdagavond van de maand te beginnen op
3 januari

Jaarvergadering /
Nieuwjaarsreceptie

14 januari bij de Café Restaurant de Poppe

Toneelavonden

16, 17, 23 en 24 februari

Carnaval

10 februari

Seniorenclub

14 februari

Dropping

maart

Kinderspelavond

maart

Seniorenclub

21 maart

Pasen

1 april

Seniorenclub

18 april

Fietstocht

21 mei (2e pinksterdag) of bij slecht weer
reservedatum zondag …

Vissen

juni

Oud-ijzeractie

juni

Voorjaarsfeest

juni

Busreis

augustus

Seniorenclub

september

Kinderspelmiddag 4-8 jr.

september

Zaalvoetbal

september – april

Seniorenclub

oktober

Schieten

november

Kinderspelavond 8-12 jr.

oktober

Seniorenclub

november

Sinterklaasfeest

november

Seniorenclub

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:

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

Naam + voorletters:

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

Naam + voorletters:

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

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

Geboortedatum:

Adres:

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

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

Geboortedatum:

Roepnaam:

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

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

Geboortedatum:

Roepnaam:

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

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

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

Postcode + Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

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

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

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

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

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

31

32

