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Van de redactie
Nog even en dan beginnen de vakanties. Een paar dagen voor de triatlon en
we hebben al een paar weken prachtig weer achter de rug. De rest van deze
week gaat het regenen. De boeren onder ons zullen er blij mee zijn, het is hard
nodig.
Maar het was wel heel fijn om met dagen als Hemelvaart, Pinksteren en het
voorjaarsfeest het zonnetje op de bol te hebben. Dat maakt het allemaal toch
net wat gezelliger.
We hebben weer een hoop activiteiten achter de rug. Het paasvuur, de
fietstocht op tweede pinksterdag en natuurlijk het vogelschieten en het
voorjaarsfeest.
Van al deze gezellige evenementen leest u een leuk verslag verderop in deze
juli-editie van het Beuseberger Nieuwsblad.
Daarnaast ook een indrukwekkend verhaal over de tocht van de familieleden
van Maurice Collins, die hier in onze Beuseberg gesneuveld is ten tijde van de
Tweede Wereldoorlog. Een ander mooi verhaal gaat over een kleine reünie
van een aantal mensen die tijdens de oorlog ondergedoken waren in de
Beusberg.
De Pen kwam deze keer terecht bij Solita en John Scheerstra, woonachtig op
de boerderij van de Striepe. Wij werden er hartelijk ontvangen, waarvoor
dank.
Twee grote veranderingen deze keer voor het Beuseberger Nieuwsblad. Ten
eerste prijkt het nieuwe logo op de voorkant. Verderop leest u hier meer over.
Daarnaast is het blad in kleur gedrukt. Ten tijde van het schrijven van dit
voorwoord weten we nog niet hoe het er precies uit komt te zien, maar wij
hopen natuurlijk dat het mooi wordt.
Tot slot willen wij iedereen een heel fijne vakantie wensen, thuis of ergens
anders. Heeft u een mooi vakantieverhaal? Schrijf het op en stuur het naar de
redactie. Wij zijn heel benieuwd naar uw avonturen. Heel veel lees- en
vakantieplezier.
Jo & Jo
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Van de bestuurstafel
Hallo Beusebergers! In deze editie van ‘van de bestuurstafel’ is er veel te
melden. De eerste helft van 2017 is geweest, met daarin veel activiteiten voor
en door de Beusebergers.
Zo kwamen onze pensionado’s bijeen op 5 april. Piet Elzinga vertelde hen over
zijn werk op een booreiland. Voorlopig zijn er geen activiteiten van de
seniorenclub. Na de zomer pakken zij de draad weer op.
Eerste paasdag viel dit jaar op zondag
16 april, die dag werd het mooiste paasvuur
aangestoken. Voor de zevende keer op rij
stond de dag ervoor Toontje op de kop. De
Beuseberg was in optocht met vlaggen,
trekkers en rokende vrachtwagens naar het
dorp getrokken om de uitslag te horen.
Weer kunnen we terugkijken op een
geslaagd evenement. Hout halen, roosjes
maken, opbouwen, opruimen, jong & oud,
wat een saamhorigheid!

Ook dit jaar is er weer een koning die resideert in de Beuseberg. Op vrijdag
27 mei schoot Johan Vasters de vogel en mag zich het komende jaar
schutterskoning noemen. In de wei bij de familie Ulfman was het druk en
5

gezellig. De jeugd kon meedoen met boogschieten. Hier haalden Wieke Jansen
en Jur van Coeverden de eerste prijs bij respectievelijk de meiden en de
jongens.
Op 31 mei werd de uitslag van de Rabobank Clubkas Campagne bekendgemaakt. Ap Hofenk en Anja Kettelarij gingen met elkaar naar de Grolsch
Veste. Alles was prima geregeld, ze mochten kijken in de VIP lounge. Er stond
een groot scherm op het veld en de circa 1.000 aanwezigen zagen onder
andere cabaretier Thijs Kemperink en de bekendmaking van de winnaars van
de originaliteitsprijs voor de beste promofilmpjes. Wij hebben bijna 600 euro
gekregen. Alle stemmers, heel erg bedankt! Met een speciale dank naar Henk
Pekkeriet en Tonny Schutte. De heren attendeerden ons op de actie. In eerste
instantie mochten we niet meedoen, omdat we een buurtvereniging zijn. Later
kregen we toch nog bericht van de Rabobank dat buurtverenigingen ook in
aanmerkingen kwamen. De actie komt elk jaar terug, dus hopelijk kunnen we
volgend jaar weer op zoveel stemmen rekenen. We willen graag een sportief
doel voor dit geld. Heb je een idee? Dit horen we graag. Spreek ons aan of
bel/app/e-mail ons.
Op 2e pinksterdag (5 juni) was
het weer tijd voor de jaarlijkse
fietstocht. De weergoden waren
de 61 sportievelingen gunstig
gezind. De organisatie was in
handen van Klazien Tuitert,
Rob en Liselore Schalker. Zij
hadden een prachtige route
uitgezet, met onderweg 2 stops
voor de dorstigen. De quiz is
gewonnen door Jan Coster.
Volgend jaar organiseren Klazien
Tuitert, Rikus en Jolande Klein
Teeselink de tocht.
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Op dinsdag 6 juni was de spanning om te snijden. Wie zou de winnaar worden
van de biljartclub, seizoen 2016/2017? Zwetende handen, strakke gezichten
en bibberende handen. Wat extra krijt op z’n tijd en toen was het wachten op
Jan Remmelt Schoemaker. Hij bracht het verlossende woord: de schaal ging
(voor het eerst) mee met Wim Kettelarij! Op de hielen gevolgd door
Jan Ulfman en Wim Paalman. Met een eervolle vermelding voor Henk
Pekkeriet. Op 2/100 punt achter Wim Paalman eindigde hij als vierde.
Toen was het weer de beurt aan het voorjaarsfeest op 9 en 10 juni. Enkele
hoogtepunten waren de revue op vrijdagavond en het optreden van de
Hoolter Deerns op zaterdag. Verderop in het boekje is een uitgebreid verslag
te lezen van deze gezellige dagen.
Verder wordt in dit Beuseberger Nieuwsblad het nieuwe logo gepresenteerd,
met de uitleg van maakster Joice Schutte en voorzitter Anton van Juleke.
Ook vraag ik aandacht voor de flyer van Beuseberg in Beweging. Deze is
gemaakt door ‘onze’ Irma Coster (wat is er toch veel talent in onze
vereniging!). Daarnaast zijn we bezig met het regelen van T-shirts (voor
mannen EN vrouwen). Naar verwachting zijn ze dit jaar nog te bestellen. In
eerste instantie kijken we naar ‘gewone’ T-shirts (dus geen sportshirts).
De volgende activiteiten zijn al geweest voordat dit nieuwsblad uitkwam, maar
waarover ik nog niet kon schrijven (in verband met de tijd die nodig is om het
boekje in elkaar te zetten, te drukken en te verspreiden): 24 juni, vissen in
Friesland en 24 juni, oudijzeractie.
Agenda voor de komende activiteiten
• 24 augustus: Busreis
• 26 augustus: Beuseberg in beweging
• seniorenclub (volgt via Gerda Schoolen)
Dan wens ik iedereen een fijne
vakantie toe en hopelijk tot ziens bij
een van de activiteiten! Namens het
bestuur, Agnes van Wieringen.
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Een nieuw logo
Met trots presenteren wij jullie ons nieuwe logo van
de buurtvereniging Beuseberg. Het logo is ontworpen
door Joice Schutte, waarvoor onze grote dank. Want
het was voor haar niet makkelijk. Maar Joice heeft in
alle rust onze diverse wensen en wijzigingen
aangehoord en uitgewerkt. Het nieuwe logo is mooi en verfrissend qua kleur
en vormgeving. Zonder afbreuk te doen aan het oude logo kan gezegd worden
dat we een vereniging zijn die met de tijd meegaat. Met een strak logo waar
we met z’n allen trots op mogen zijn.
We zullen het nieuwe logo vanaf heden geleidelijk invoeren in het nieuwsblad,
op briefpapier en website en op T-shirts. Degenen die nog hartstochtelijk
terugverlangen naar het oude logo adviseer ik om een muntje van de BV in de
portemonnee te bewaren, zodat u hier bij tijd en wijle weemoedig naar kunt
kijken. Want op onze munten blijft het oude logo de komende jaren nog
onveranderd aanwezig.
Anton Klein Twennaar

“

Vorig jaar kwam de vraag vanuit het bestuur om een ‘gepimpte
versie’ van het logo van de Beuseberg te maken. Leuke klus!
En heel erg leuk dat ik daarvoor gevraagd werd. Ik ben aan de slag
gegaan en al snel rolden daar een paar opties uit. De kleuren zijn
niet veranderd, er zijn enkel een paar tinten van de bestaande
kleuren toegevoegd. Het bestuur was het al snel unaniem met elkaar
eens over welk logo het worden moest. Vlak daarna is het logo
gepresenteerd tijdens de nieuwjaarsreceptie. Zoals zo vaak blijkt in
het vak als grafisch vormgever: zoveel mensen, zoveel meningen. Zo
ook bij de nieuwjaarsreceptie. Er is een hoop positieve feedback
geleverd, waarvoor dank! Hier is door het bestuur over gesproken.
En vervolgens aan mij de taak om het af te ronden zoals het bestuur
het beste lijkt. Het eindresultaat is hier te zien. De ‘BV’ heeft een
minder prominente plek gekregen op de achtergrond met daarvoor
de tekst ‘buurtvereniging Beuseberg’. Ik hoop dat jullie tevreden zijn
met het resultaat en hier snel aan kunnen wennen…
Joice Schutte.

8

”

De seniorenclub
Woensdag 5 april 2017 – Piet Elzinga met dochter
Op de laatste bijeenkomst van dit seizoen was Piet Elzinga samen met zijn
dochter onze gast. Piet ging ons wat vertellen over zijn werk in de olie- en
gasindustrie.
Opgeleid op de Zeevaartschool in Amsterdam en na een half jaar te hebben
rondgereisd werd het tijd om geld te verdienen. Zo kwam hij via Heerema en
Stork voor zes jaar bij Shell Nigeria terecht. Daarna Brunei (Borneo) en Oil
Company de Maynoon. Dit was een moerasgebied tussen de Eufraat en de
Tigris. Dit moeras werd door Saddam Hoessein drooggelegd omdat de
verzetsstrijders dan beter te bestrijden waren. Het is nu een grote woestijn, je
kunt alleen over wegen rijden die met palen zijn afgezet vanwege het gevaar
van aanwezige explosieven.
Tegenwoordig zit Piet in het zuidoosten van Irak bij de Basra Gas Compagnie.
Dit is een grote compagnie van zes bedrijven, waaronder Shell. Er wordt olie
en gas gewonnen. De Basra Gas Compagnie verwerkt het gas tot LNG dat
vloeibaar wordt bij 162⁰ C en zo met grote tankschepen over de hele wereld
vervoerd wordt. Dit vloeibare gas wordt via een groot gasbuizennetwerk o.a.
in Europa geleverd. Bij de gaswinning is het heel belangrijk dat de veiligheidseisen gerespecteerd worden, omdat er soms dodelijke gassen vrijkomen. Hier
werken ongeveer 5.500 Irakezen en
300 kaderleden. Communicatie met de
Irakezen gaat via een tolk. Het is erg heet in
Irak, wel 50⁰-60⁰C, erg onveilig en corrupt. Als
Piet op inspectie gaat moet er altijd
bewapende beveiliging zijn en gaan er
gepantserde auto’s mee. Hij werkt 15-16 uur
per dag, 7 dagen in de week, 28 dagen lang
en dan 28 dagen vrij.
Alle materiaal wordt met Tupolev
vrachtvliegtuigen ingevlogen vanuit Amerika
en de hele wereld. Er zit in Irak nog wel voor
100 jaar olie en gas in de grond, ook in
gebieden die nog niet in kaart zijn gebracht.
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Piet kon heel boeiend vertellen
en werd daarvoor door Gerda
Wibbelink hartelijk bedankt.
Hierna werd afscheid genomen
van Marinus Rietberg als
bestuurslid van de seniorenclub.
Als nieuw bestuurslid werd Wim
Huzen benoemd, waarna er nog
gezellig werd nagepraat.

Beuseberg, Vroeger en Nu
Nog regelmatig komt de vraag of het
boekje De Beuseberg – Vroeger en Nu nog
te koop is. Daarom zijn er nog 100 stuks
bijgedrukt. Deze boekjes zijn gelijk aan de
eerste uitgave, met dien verstande dat er
één bladzijde met aanvullingen en
wijzigingen is toegevoegd.
De boekjes kosten € 22,50.
Voor leden van de buurtvereniging is de
prijs € 20,00.
Het boekje beschrijft de geschiedenis van alle huizen in de Beuseberg tot aan
2007. Verder is er van elk huis een zo oud mogelijke foto en een foto van
2007 opgenomen. Tenslotte zijn er mooie foto’s en omschrijvingen van
opmerkelijke zaken, personen en gebeurtenissen opgenomen.
De netto-opbrengst komt evenals de vorige keer geheel ten goede aan de
Buurtvereniging Beuseberg. Ze kunnen besteld worden bij:
Bertha en Gerrit Jansen Tel: 0548 363685 E-mail: g.v.evertjes@planet.nl
Toosje en Johan Jansen Tel: 0548 366765 E-mail: joh.jansen@planet.nl
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Paasvuur 2017
De paasvuurfoto’s zijn afgeleverd bij diegene die ze besteld hadden en dat
betekent dat er weer een jaar om is wat betreft het boakebouwen! En wat was
het weer een geweldig jaar. Althans dat vonden wij.
7 Januari was de eerste dag dat we met de boys hout gingen halen. Het keetje
stond al, er was al bodemhout gebracht en de container voor de opslag was
ook al aanwezig. Het beloofde vanaf de eerste dag al een mooi jaar te worden.
Week na week verzamelden we met veel man om 09:00 uur bij het land van de
familie Vasters aan de Fliermatenweg om er weer een hele dag tegenaan te
gaan. We gingen naar boeren, burgers en naar de achtertuinen van de
boskabouters. Veel hout werd
er verzameld. Vaak kregen we
na de lunch nog versterking van
een aantal vaders met zonen
om het feest compleet te
maken. Om uiteindelijk om
half vijf terug te rijden naar de
Fliermatenweg.
Soms werd het de commissie
eventjes teveel en werd het tijd
om even te genieten van een
weekje vakantie. Of dat
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verdiend was mag u zelf invullen. Maar de echte boakebouwers gingen door.
In weer en wind, regen of sneeuw, ze waren er altijd! En die saamhorigheid
was mooi om te zien.
Op maandag 3 april zijn we begonnen met het stapelen van de boake. Vaak
met vier rijen op de steiger ging het hout naar boven. Af en toe moest er even
gek worden gedaan en konden we zelfs met vijf rijen omhoog. Dat was wel
even zweten voor de kearls die boven op de boake stonden. Het heeft een
hoop ‘gebek’ en ‘gedonder’ opgeleverd, maar uiteindelijk bleek alles pure bluf.
De zaterdag voor Pasen kwam al met al steeds dichterbij. Zeker toen op
10 april de tentenbouwers bezig gingen met het opzetten van de tent. En dat
vinden wij een magisch moment.

De roosjesdames kwamen ook steeds vaker langs. Ondanks dat ze vorig jaar
hadden gezegd nooit meer zoveel roosjes te gaan vouwen. Toch waren ze dit
jaar vol goede moed en hadden ze met elkaar afgesproken dat het logo van de
buurtvereniging nog groter moest. Het eindresultaat mocht er zijn, waarvoor
complimenten dames! Maken jullie het logo volgend jaar weer iets groter?
Wat ons betreft wel. (PS: Chantal, wij vonden het cijfer twee van Espelo toch
mooier dan die van jou)
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Nadat we twee weken volle bak hadden gestapeld en met groen hebben
afgehangen mocht het eindresultaat er zijn! Op het moment dat de jury kwam
waren we helemaal klaar en voldaan. De boake was mooi egaal groen. Het
terrein lag er weer glad bij. En we konden van een biertje, patat en frikandel
genieten in de sloot. Veel beter kon het niet…
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Alhoewel… We
moesten nog wel
even weten of we de
schoonheidsprijs
binnen hadden. Nadat
de jury weg was en
alle bouwers in de
veekar waren gestapt
konden we de tocht
naar Toontje maken.
Eerst langs
Holterbroek, onze
concullega. Wij waren
meteen van mening
dat onze boake
strakker was, maar
Holterbroek was
groener. Toen naar
Dijkerhoek. Ik weet niet of u ooit bij een compostbedrijf bent geweest maar ik
kan u dit vertellen: In Dijkerhoek stond een behoorlijke hoop waar menig
directeur van een compostbedrijf jaloers op zou zijn geweest! Splo was wel
beter en ze hadden zich niet zo druk gemaakt dit jaar. Uiteindelijk zijn we in
Toontje (of ook wel ‘Bierlokaal Am Bahnhof’, ‘Tonnie’ of ‘de hel’ genoemd
door sommigen) beland. Toen Bert van Eijk ook dit jaar weer ons paasvuur
benoemde als mooiste paasvuur van Nederland kon het feest niet meer stuk!
Liters bier gingen er door de lucht (zonde) en werd er keihard meegezongen
met heel toontje: ‘er kan er maar ene boakebouwen en dat is Beusebarg’,
gevolgd door ‘Beusebarg is
homosexueel.’ Uiteindelijk zijn we
weer moe en voldaan in de tent
van het paasvuur beland.
Eerste paasdag is aangebroken!
Om twaalf uur kwamen de eerste
helpers weer fit (jaja) aan op de
fiets om de laatste voorbereidingen te treffen. De tent werd
klaargemaakt, het lint werd
14

gespannen en de eenrichtingsweg werd actief. Een hele dag druk met van alles
en niets om te zorgen dat om 21.00 uur het paasvuur kon worden ontstoken.
Om 19:30 uur meldden ‘de Boogkearls’ zich om te gaan staan bij de poort. Iets
wat ze al meer dan 25 jaar doen! “Die kearls bunt neet te stoppen en wie bunt
er onmeunig wies met!” Om 21:00 uur precies werd het paasvuur ontstoken.
Nadat de voorzitter van de buurtverenging, Anton, en Willian het woordje
hadden gedaan kon de Familie Vasters samen met de boakebouwers het
paasvuur aansteken. Onder grote belangstelling werd er gekeken hoe de
boake meter tot meter zakte door het hete vuur. Om 01:00 uur werden de
eerste frikandellen en hamburgers op de pan gegooid door de jonge bouwers
en chef-koks in spe. En die smaakten weer fantastisch! We kunnen terugkijken
op een hele mooie drukke avond.

Toen ik maandag aankwam bij het paasvuur waren er alweer een aantal
mensen druk aan het werk! Het is toch mooi om te zien dat er elk jaar weer
meer mensen bijkomen om alles op te ruimen. Persoonlijk vind ik de maandag
een van de mooiste dagen. Lekker een beetje uitbrakken en ondertussen de
bende op ruimen. Henk van Mokko laat af en toe nog even zien dat een
carrière als meester-chef-kok hem niet zou misstaan. De rest van de helpers
zijn de tent, de wc-wagen, de koelwagen, de container, het opslaghok, de
hekken, het lint, de bekertjes, de borden en alle andere spullen aan het
opruimen. En niet te vergeten de kearls die het paasvuur uit elkaar schuiven!
Al zeven jaar op rij heeft de Beuseberg de schoonheidsprijs te pakken. Maar
jaar naar jaar kunnen we ook zeggen dat we de schoonheidsprijs hebben voor
het opruimen! De laatste jaren kunnen we op de maandag na Pasen om
15

21:00 uur zeggen dat we alles opgeruimd hebben en dat het paasvuur er niet
meer is. Dat is genieten voor alle buurtbewoners! Hulde aan alle personen die
daaraan mee hebben gewerkt.

Dat was weer een jaar! Volgens ons een jaar uit het boekje. Het was gezellig
druk, droog weer en we hadden een ontzettend mooie Boake. We willen alle
vrijwilligers bedanken die zijn of haar takje hieraan bij gedragen hebben! Ook
de familie Vasters willen we via deze weg nogmaals bedanken voor het
beschikbaar stellen van de grond. Op naar 2018! En u weet het hè? In 1998 en
2008 werd er 24 uur aan het paasvuur gebouwd. En we kunnen met trots
meedelen dat dit ook in 2018 weer gaat gebeuren! Hoe en wat weten we op
dit moment nog niet. Wel dat we nu al druk bezig zijn met de voorbereidingen
maar dat houden we nog even voor u geheim!
Namens de paasvuurcommissie: Iedereen hartelijk dank en we zien elkaar
weer snel bij de boake!
Mocht u niets willen missen dan verwijs ik u graag door naar onze
Facebookpagina (https://www.facebook.com/beuseberg/). Heeft u dat niet
of kent u dat niet dan kunt u ook op de website (www.beuseberg.nl) kijken
waar Jordi Vasters alles keurig netjes bijhoudt! Heeft u geen internet neem
dan contact op met Willian, dan zal hij u af en toe een kaartje sturen.
16

Collins Remembrance Trail
26 april t/m 6 mei 2017
In de vorige editie van het Beuseberger Nieuwsblad hebben
jullie al kunnen lezen wat de aanleiding en de bedoeling was
van de Collins Remembrance Trail.
Kortgezegd: met een groep oomzeggers uit Canada in de voetsporen treden
van Maurice Willis Collins, die op 8 april 1945 tijdens de bevrijding van de
Beuseberg sneuvelde aan de Fliermatenweg.
Na vele voorbereidingen is het dan eindelijk zover. We kunnen onze Canadese
gasten ophalen van Schiphol. Op de dag vóór koningsdag, dus op 26 april,
arriveren tien familieleden van Maurice. We kennen ze niet, maar dat zal
spoedig veranderen. Ze worden ondergebracht bij gastgezinnen.
Op 27 april vieren we Koningsdag, een mooie gelegenheid om bij te komen
van de reis én om Holten wat beter te leren kennen. De dag na Koningsdag
staan we al vroeg bij de sporthal waar ons vervoer voor de komende dagen
klaar staat: één auto, één gehuurd (gesponsord) busje en een busje met
aanhanger. Zes fietsen verdwijnen in de aanhanger en de rest van de bagage
vindt ook een plekje. Vandaag staat de verplaatsing naar het beginpunt van
onze trail op het programma; een lange autorit naar Arromanches, in
Normandië, Frankrijk.
Zelf zit ik in de auto met Wim Beldman, ik ken hem van naam en van gezicht,
meer niet. Blijkt dat hij ook een Beuseberger is, geboren in het huis waar nu de
familie Hofman (Knol Tøns) woont. Na hoor en wederhoor komen we veel van
elkaar te weten en dan is het
uiteindelijk maar een korte rit.
De koolzaadvelden zijn in volle bloei
en leveren vele geel getinte foto’s
op. Weldra doemt de grote Pont de
Normandië voor ons op, een
geweldig hoge brug over de Seine.
We moeten ook met de fiets de
Seine nog over…
17

Vandaag rijden we naar Arromanches in Normandië, de plaats waar een grote
kunstmatige haven is gebouwd na D-day. Hier staat ons hotel voor de
komende nacht. Mooi familiehotel met uitzicht over de stranden van
Normandië. In Bayeux hebben we bij het monument een korte plechtigheid.
Hier zijn ook de families Dekker en Meilink (Kiekebos) weer van de partij.
Daarna volgt een gezamenlijk etentje.
Plan de campagne
In vijf etappes gaan we terug naar Holten. De hotels onderweg zijn al
besproken. We zijn in totaal met 17 personen; 6 fietsers en de overige
11 personen gaan per bus/auto. Overdag gaan de twee groepen hun eigen
gang. ’s Avonds treffen we elkaar in het hotel.
De fietsgroep bestaat uit: Shirley Smith uit Halifax, Nova Scotia, Canada,
Wim Beldman, Jan Rietberg sr. (Jan van Diekmeuje) Ria Nijland-Groteboer,
Tonny Schutte en ondergetekende.
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Zaterdag 29 april
De eerste etappe, altijd weer spannend. Is er niets vergeten?
Doet alles het een beetje?
Er is eerst een moment van bezinning op het strand van Arromanches. Hier
zette Maurice op 12 augustus 1944 voet aan wal. Hans Stam (van Willy) en
Sytze Grijpstra (uit Friesland) houden een korte overdenking en de eerste
emoties komen al los. Sytze is opgegroeid in de buurt waar de familie van
Maurice woont, Tara, Ontario, net ten zuiden van Owen Sound. Nu woont hij
in Sneek, Friesland.
We stappen op de fiets en maken een tussenstop bij Juno Beach. Hét
landingsstrand van de Canadezen op 6 juni 1944. Dan, via de beroemde
Pegasusbrug, rijden we langs de kust door de plaatsjes Deauville en Honfleur.
Langzamerhand krijgen we het toch wel wat benauwd. Hoe komen we die
Seine over? Volgens (on)betrouwbare bronnen zou je van Honfleur met een
bootje (soort pont) naar de overkant kunnen. Maar in Honfleur is het zo druk,
dat we geen ‘normale’ mensen kunnen vinden tussen al die toeristen.
Geen boot met bemanning te vinden, die ons wil of kan overzetten.
Dan maar richting de Pont de
Normandie, de grote tuibrug. Het
officiële fietspad is direct naast de
hoofdrijbaan van de auto’s
gelegen: levensgevaarlijk. Wel is er
een voetpad, dat wél is
afgescheiden van de hoofdrijbaan.
We besluiten het voetpad te
nemen. Een wandeling hoog boven
de Seine van drie kilometer lang.
Pffffff, maar wel erg mooi!
Nu staan we in een soort van
niemandsland, want er moet nog
een brug bedwongen worden, waar
het streng verboden is voor
wandelaars en fietsers.
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Nadat we een wild varken gespot hebben gaan we het industrieterrein richting
de zee op. Het is leeg, kaal, rustig en een heel eind. Volgens mijn kaart zou er
een brug bij een sluizencomplex moeten zijn. Niet de hele groep is overtuigd
van mijn kaartinzicht. Van verre zien we de brug openstaan. Dichterbij
gekomen zien we de brug nog steeds openstaan. En deze blijft openstaan…
Zouden de sceptici gelijk krijgen?
Het wordt stil in de groep, de brug blijft openstaan.
We maken plannen over hoe deze barrière te overwinnen? We bedenken ons
dat Maurice en zijn kameraden in ’44-’45 ook verschillende tegenslagen
moesten overwinnen. Dus wat zeuren we? Waar maken we ons druk over?
Aan de voet van de brug zien we dat er een omleidingsroute is en dat de weg
naar Le Havre open ligt voor ons. Nu nog even Le Havre door, denken we.
Maar valt dat even tegen zeg. De weg zoeken is hier gemakkelijker dan de weg
vinden. Moe maar voldaan komen we ruim na negen uur in ons hotel aan in
Montivilliers. De kop is eraf.
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Zondag 30 april
Vandaag staat een lange etappe op het programma. Het doel is Cayeux-surMer, hemelsbreed een dikke 120 kilometer naar het noordoosten. De route
voert langs de krijtrotsen van Étretat, Fécamp en Dieppe, waar in 1942 de slag
om Dieppe, oftewel Operatie Jubilee plaatsvond. De slag werd door de
geallieerden verloren met heel veel, met name Canadese, slachtoffers. De
opgedane ervaringen werden gebruikt voor D-day.
Ook deze avond komen we laat aan op ons overnachtingsadres. Het was even
zoeken naar de ingang van de camping, maar uiteindelijk hebben we succes!
Sytze heeft een korte kerkdienst voorbereid in de tent bij de kantine.
Momenten van bezinning en saamhorigheid. We worden ondergebracht in
chalets. Het is even behelpen. We spiegelen onze uitdaging aan de uitdagingen
van 72 jaar geleden. Toen waren de overnachtingen niet geregeld, toen lagen
de bruggen eruit, was er geen vrije doortocht etc.
De chalets zijn niet groot, maar de kantine verzacht dit ‘leed’ in ruime mate.

Maandag 1 mei
De werkweek is begonnen en bovendien is het de Dag van de Arbeid. Dat
betekent dat de Fransen een vrije dag hebben. Weg nr. 928 blijkt een ideale
weg te zijn deze dag. Het schiet lekker op. We fietsen met veel plezier,
genieten volop en zetten het Sallandlied in.
In het Belgische Oostende moeten we even tanken en in een moment van
onachtzaamheid bezorgen we onszelf veel uitdagingen. Het busje loopt op
diesel en dan benzine erin gooien is vragen om problemen. Oei, dat gooit de
plannen hevig in de war. De fietsers gebeld dat ze op eigen kracht naar het
hotel in Sluis moeten zien te komen, geen ondersteuning meer mogelijk.
Nu volgt er een heleboel geregel en gebel. ANWB, verzekering, wat te doen?
Wat is er mogelijk? Uiteindelijk wordt het busje met aanhanger afgesleept
naar een garage, waar pas de volgende dag de herstelwerkzaamheden kunnen
plaatsvinden (jawel de Dag van de Arbeid en ná 17:00 uur).
We pakken alles in de aanhanger. Hans en Sytze zitten al in het hotel in Sluis,
maar zijn bereid om ons op te halen. Ondertussen is er al veel tijd verstreken.
Het is alweer donker als we het hotel ‘De Dikke van Dale’ in Sluis bereiken. We
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relativeren onze pech, c.q. dommigheid. De Canadezen moesten ook heel veel
tegenslagen overwinnen. Waar maken we ons druk over.

Dinsdag 2 mei
Jan moet deze dag aan de bak. Hij moet op de fiets terug naar België om het
gerepareerde busje op te halen, de aanhanger op te pikken in Sluis om ons,
fietsers, vervolgens ergens in Brabant op te pikken. De fietsers gaan in twee
groepjes op pad richting de veerpont om de oversteek naar Vlissingen te
maken. Shirley en Ria zullen onderweg ergens de trein naar Eindhoven pakken.
Die ochtend staat in het teken van regen in Zeeland. Doorweekt komen we
aan op de markt in Bergen op Zoom (aanrader!)
In een etablissement warmen we ons een beetje op en zijn we na een poosje
weer een beetje opgedroogd. Toevalligerwijs treffen we Ria en Shirley in
Bergen op Zoom. Verder gaat het door het grensgebied van Baarle Nassau en
Baarle Hertog, soms op Belgisch grondgebied, dan weer op Nederlands
grondgebied, maar erg mooi. Even later treffen we Jan. Hij heeft een lange dag
gehad: files, omleidingen en zo meer. Maar, hij heeft de gerepareerde bus bij
zich! Laat komen we aan in ons gereserveerde Bed and Breakfast in
Eindhoven.
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Woensdag 3 mei
De laatste fietsdag staat alweer op het programma. De dagen zijn voorbijgevlogen. Wat een belevenis! We vertrekken vroeg, want we willen absoluut
op tijd in de Beuseberg zijn.
Via het Reichswald in Duitsland steken we bij Emmerich de Rijn over. We zijn
mooi op tijd en rustig peddelen we naar Almen waar even een
oorlogsmonumentje wordt bezocht. Bij de Slootsmid maken we bij de
wederopbouwboerderij ‘Veldbakker’ een groepsfoto. Tijdens de bevrijding is
het hier heel erg mis gegaan. Daarna brengen we een bezoek aan het
monument ter nagedachtenis van de bevrijders (The Black Watch of Canada)
van Laren. Een boom en een steen staan in de vlindertuin aan de Rengersweg.
Langzaam verder tot bij de brug over de Schipbeek bij de Wippert, waar vorig
jaar nog een monument geplaatst is ter nagedachtenis aan de gebeurtenissen
van april 1945. De Schipbeek was een grote barrière.
We vervolgen de weg naar Holten en volgen de laatste route die Maurice in
1945 aflegde. Bij ‘Schupperts-Jan-Albert’ aan de Russendijk stoppen we en
staan rondom de plek op het erf waar Maurice tijdelijk begraven is geweest.
De plek is nog exact bekend. Heel speciaal om 72 jaar na dato hier te kunnen
staan met familieleden uit Canada. Om precies 20:00 uur arriveren we bij de
familie Kolkman aan de Fliermaten-weg. Hier, op deze plek is Maurice op
8 april 1945 door een Duitse scherpschutter geraakt en kort daarna aan zijn
verwondingen
overleden. Hij gaf
letterlijk zijn leven
voor onze vrijheid.
Hans en Sytze
spreken een aantal
woorden. Vervolgens
wordt de steen ter
nagedachtenis aan
Maurice Willis Collins
onthuld door Ab
Kolkman (Brood Alb)
en Gerhard Kolkman
(Fleermans Garrat).
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Er worden diverse bloemen en bloemstukken gelegd. Het doet de familie
Collins heel erg goed dat we als Beusebergers/Holtenaren/Nederlanders
zoveel aandacht besteden aan hun gesneuvelde familieleden.
Bij deze hartelijk dank aan allen die
het mogelijk hebben gemaakt om
deze tocht te kunnen maken en om
dit monument te kunnen oprichten!
In dit specifieke geval komt het
allemaal wel erg dichtbij. Goed te zien
dat er veel belangstelling is! Een
aantal oude legervoertuigen geven
acte de présence. De Canadese
familieleden zijn erg onder de indruk,
wij trouwens ook. De ceremonie is nog nauwelijks ten einde of een hevige bui
breekt los. Gelukkig staat de koffie klaar in de hooiberg van de familie
Kolkman! Na de ceremonie gaan we richting groepsaccommodatie ‘het
Bravenne’ van de familie Scheperboer. De komende nachten zullen hier
worden doorgebracht.

Donderdag 4 mei
Vandaag staat de grote herdenking op de Canadese begraafplaats op het
programma. Ieder jaar vindt hier een grote herdenking plaats en worden er
bloemen door de lagereschooljeugd gelegd bij ieder graf. De familie Collins
heeft tijdens de ceremonie een krans gelegd bij het Cross of Sacrifice
(herdenkingskruis).
Na de ceremonie komen we bij elkaar bij het graf van Maurice. (plot 1.A.2.)
Hier hebben we afgesproken met Gerry Muller-Bleumink. Gerry is de dochter
van Riek Bleumink-Broekmaat. Riek verzorgde jarenlang het graf van Maurice.
Er is nog correspondentie van de aanvraag in de archieven in Canada. De
familie Collins wilde heel graag dochter Gerry ontmoeten en hun dank
uitspreken. Wat opvalt is dat de Canadese familie zo dankbaar is, omdat de
graven er zo netjes bij liggen en dat er zoveel aandacht en respect is voor de
(met name) Canadese gesneuvelden. Het doet hun erg goed. In Canada is deze
aandacht er bijna niet.
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’s Avonds is de herdenking in de Dorpskerk, de tocht naar het monument aan
de Molenbelterweg en de ceremonie aldaar.

Vrijdag 5 mei
Deze dag gebruiken we om het oorlogsmuseum in Nijverdal te bezoeken en
later het Informatiecentrum Canadese begraafplaats. ’s Avonds een gezellige
Farewell party bij het Bravenne, waar we onder het genot van een hapje en
drankje kunnen terugkijken op een bijzondere week. Veel gezien, veel
meegemaakt, vele gesprekken, vele ontmoetingen, lekker gefietst, maar
vooral hebben we samen een goede tijd gehad.

Zaterdag 6 mei
Al vroeg worden de koffers gepakt en onze Canadese gasten worden weer
naar Schiphol gebracht. Het is het einde van dit project: De Collins
Remembrance Trail 2017. Maar in onze gedachten zeker niet het einde van het
verhaal van ‘onze’ Maurice Willis Collins. Opdat wij niet vergeten: Lest we
forget.
Oprechte dank aan allen (waaronder heel veel Beusebergers !!) die aan het
welslagen van dit project een steen(tje) hebben bijgedragen.
Anton Bronsvoort

Rabobank Clubkas Campagne 2017
Voor het eerst introduceerde de Rabobank dit jaar
de Rabo Clubkas Campagne. Iets nieuws voor
klanten die mogen stemmen en natuurlijk een
nieuwe formule voor verenigingen en stichtingen.
In totaal zijn zo’n 60.000 stemmen uitgebracht.
€ 175.000,00 viel er te verdelen over 464 clubs.
Buurtvereniging Beuseberg ontving bijna € 600,00.
Iedereen bedankt voor het promoten van en
stemmen op onze vereniging.
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Fietstocht Beuseberg
Dit jaar op tweede pinksterdag was er weer een mooie
fietstocht georganiseerd. We (Rob en ik) begonnen bij
de Larenseweg-Beusebergeweg (Bike Totaal). Daar
konden we ons inschrijven. Daarna gingen we op de fiets
richting het centrum van Holten en vervolgens via de
Oude Deventerweg richting Splo. Je kon een hoop van
de natuur zien vond ik, lekker fietsen door zandpaden of
over verharde wegen. Toen kwamen we aan bij de
eerste pauze, het was voor ons een verrassing, want het
stond niet op de fietsroute. Je kreeg hier wat te drinken
en een plakje cake of snoep.
Dichtbij de eerste pauze was nog een onderduikershol waar mensen in de
Tweede Wereldoorlog onderdoken en niet gevonden werden. Het was een
heel klein hutje onder een bultje zand. Daarna kwamen we nog langs
Dondertman (kinderboerderij), je zag er veel mensen en kinderen plezier
hebben, net als wij. Net na Dondertman gingen we over een zandpad door het
bos met leuke hobbels en
bobbels. Uiteindelijk kwamen we
in Nieuw Heeten, het was net
niet helemaal goed op papier
gezet dus raakten de meeste
mensen in de war, net als wij.
Toen we de weg eindelijk
gevonden hadden misten we een
afslag, dus fietsten we door,
minstens vier kilometer, totdat ik
gebeld werd en zei dat we niet
goed zaten. Dus moesten we
weer helemaal terugfietsen met
tegenwind.
We kwamen aan bij de tweede
pauze waar bijna iedereen al
was, terwijl we als een van de
eersten begonnen waren.
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Iedereen had inmiddels wel door dat we de verkeerde route hadden genomen.
Bij de tweede pauze was ook lekker drinken, worst, kaas en nog een gezond
appeltje of komkommer.
We gingen weer op weg
naar het eindpunt, de
MAC. Weer lekker door
Splo en toen we bij de
Oude Deventerweg waren
deden we onze fietsroute
weg en namen de kortste
route naar het eindpunt.
Hierbij hebben we dus wel
een deel van de route
gemist maar het was wel
super leuk! Bij het
eindpunt was natuurlijk ook wat te drinken en er waren ook weer wat hapjes.
Het was heel gezellig en ik wil de organisatie heel erg bedanken!
Rik Sluiter

27

Ik geef de pen door aan...
De pen is deze keer terechtgekomen bij
Solita en John Scheerstra.
Uitgekozen door de redactie, omdat wij altijd
nieuwsgierig zijn naar nieuwe buurtbewoners.
 Willen jullie jezelf voorstellen?
Wij zijn Solita en John Scheerstra en wij wonen
sinds november in de Beuseberg.
 Hoe is jullie gezinssamenstelling?
Wij hebben twee zoons, Laurens en Casper.
 Waar en wanneer zijn jullie geboren?
Ik (Solita) ben in 1965 in Deventer geboren en John is in 1971 in Den Oever
(Noord-Holland) geboren.
 Waar wonen jullie nu?
Wij wonen aan het einde van de Evertjesweg, aan het zandweggetje in de
boerderij de Striepe.
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 Waaruit bestaan jullie dagelijkse werkzaamheden?
Solita is gastvrouw bij hotel-restaurant Hoog Holten en John werkt bij
Metalin. Hij doet het onderhoud en reparaties van het machinepark.
 Wat zijn jullie hobby’s of bezigheden?
John mag graag tuinieren (in de mooie tuin bij de boerderij; redactie) en
knutselen aan technische apparaten en machines, bijvoorbeeld het
opknappen van een oude trekker. Solita leest graag en doet aan yoga.
Samen houden we van wandelen, naar de sauna gaan en concerten of
theatervoorstellingen bezoeken.
 Wat zijn jullie favoriete tv- en radioprogramma’s?
Grey’s Anatomy en programma’s als Discovery.
 Wat was jullie laatste vakantiebestemming en waarom?
België en Duitsland. Niet te ver uit de buurt van Nederland in verband met
de gezondheid van John. (noot van de redactie: John heeft twee jaar
geleden een hartstilstand gehad en in verband hiermee worden de
vakanties wat dichterbij huis gehouden zodat de aanwezigheid van goede
gezondheidzorg verzekerd is).
En omdat dit ook heel goed bevallen is gaat de vakantie dit jaar naar het
Beierse Woud bij de Tsjechische grens. Heerlijk all inclusive en met een
uitstapje richting Tsjechië.
 Hebben jullie (huis-)dieren?
We hebben een heel leuke hond, een beagle en hij heet Beatle. Hij is
grappig en ondeugend.
 Waar zijn jullie trots op?
We zijn trots op onze kinderen. Ze hebben het best lastig gehad op de
basisschool en zijn nu op een punt gekomen dat ze het goed naar hun zin
hebben en weten wat ze willen.
John is trots op Solita, omdat zij hem gereanimeerd heeft toen hij een
hartstilstand had en daarmee zijn leven heeft gered.
 Wat zouden jullie altijd nog eens willen doen?
John zou misschien nog wel een keer willen parachutespringen en het lijkt
ons ook leuk om eens in een zweefvliegtuig te vliegen. Maar eigenlijk
hoeven we niets speciaals. Genieten van het hier en nu is eigenlijk het
belangrijkst en dat doen we dan ook volop.
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 Wat vinden jullie erg leuk of bijzonder aan de Beuseberg?
Wij vinden het heel leuk om in deze buurtschap te wonen. De
saamhorigheid is heel groot en iedereen helpt elkaar. John kent dit ook van
vroeger. Den Oever, de plaats waar hij vandaan komt, is een klein
vissersdorp en ook daar stond iedereen voor elkaar klaar.
We vinden het leuk dat er zoveel activiteiten georganiseerd worden en we
voelen ons al helemaal thuis hier.
 Zijn jullie zelf actief (geweest) in de buurt?
John en Casper hebben al geholpen bij het
paasvuur slepen en dat was erg gezellig. En
afgelopen weekend moesten er roosjes
gemaakt worden en groen gehaald voor de
boog van de buren (Dinand en Marlies). Ook
dat was erg gezellig.
 Hebben jullie nog een tip voor de
buurtvereniging, site of boekje?
Nee, wij vinden het boekje erg leuk. En de
buurtvereniging organiseert veel leuke
activiteiten en heeft ons actief benaderd
toen we hier kwamen wonen.
 Welke activiteit mogen we niet missen?
Wij vonden de nagespeelde ouderwetse
bruiloft erg leuk! Dit lazen we in het boekje
over de boerderijen.
 Willen jullie nog iets kwijt aan de lezers?
Het is heel mooi om te zien dat veel mensen
in deze buurt zo betrokken zijn met elkaar
en ook de tijd nemen voor alle gezelligheid!
Casper zegt Titom…
 Aan wie willen jullie ‘de pen’ doorgeven en
waarom?
Eigenlijk aan Martin en Gretha, maar als dat
niet kan aan Pieter en Marijke…
Gewoon omdat het kan…
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Vogelschieten 27 mei 2017
Dit jaar streden 60 deelnemers om de titel schutterskoning(in) 2017. Om
19:00 uur werd de inschrijving geopend. De deelnemers konden onder het
genot van een kopje koffie of thee de strijd met elkaar aangaan.

De weergoden waren ons goed gezind; veel zon en tropische temperaturen.
Met daarbij een prachtige, rustige en schaduwrijke locatie maakten dat de
juiste ingrediënten aanwezig waren voor een mooie avond.
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Voor de jeugd was er boogschieten. Hier had zich een kleine groep Beuseberger jeugd voor aangemeld. Dit maakte het er niet minder gezellig om.
Het openingsschot werd gedaan door de koning van 2016, Wim van
Coeverden. Onder het genot van een hapje en een drankje werd er flink
geschoten op de vogel. Deze bleek dit jaar een
taaie rakker. De kop ging er niet zonder slag of
stoot vanaf. De eer leek in eerste instantie naar
Broer Pekkeriet te gaan. Maar dit schot werd
door de schietmeester niet gehonoreerd. Hij
bleef echter in de familie, want met het
274e schot van Stefan Pekkeriet ging hij er dan
toch eindelijk vanaf. Zoals eerder vermeld werd
het een latertje dit jaar, want waar vorig jaar de
winnaar na het 272e schot al bekend was,
waren er nu maar liefst 459 schoten nodig
voordat de romp naar beneden viel en de
koning van 2004, Johan Vasters, zich
schutterskoning van 2017 mocht noemen.
Hiermee is de stand binnen de familie Vasters
weer gelijkgetrokken met 2-2.
Op de volgende pagina volgt het overzicht van de winnaars in de diverse
categorieën.
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Boogschieten meisjes
1: Wieke Jansen
2: Famke Ulfman
3: Floor Haan

74 punten
71 punten
69 punten

Boogschieten jongens
1: Jur van Coeverden
2: Teun Brinks
3: Rik Sluiter

84 punten
79 punten
78 punten

Vogelschieten
Kop

274e schot:

Stefan Pekkeriet

Li vleugel:

110e schot:

Bé Lenderink

Re vleugel:

139e schot:

Marius Steunenberg

Staart:

162e schot:

Herman Brinks

Romp:

459e schot

schutterskoning 2017: Johan Vasters
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Biljarten
Op 6 juni was weer de traditionele afsluiting van het biljartseizoen 2016-2017.

Al vele jaren strijden acht Beuseberger heren in een zinderende competitie om
de biljarttrofee. De aftrap (= afstoot) vindt steevast plaats op de eerste
dinsdag van september en daarna wordt er tot en met juni elke eerste dinsdag
van de maand fanatiek, maar sportief gestreden om de punten.
Op deze laatste
avond van het
seizoen kwamen
traditiegetrouw
de dames rond
half tien binnen
om de heren aan
te moedigen nog
snel wat laatste
puntjes te
pakken.
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Ook enkele bestuursleden waren aanwezig
om de soms wonderlijke capriolen van de
heren biljarters te aanschouwen. Het werd
wederom een zeer gezellige avond en onder
het genot van een hapje en een drankje kon
uiteindelijk de balans worden opgemaakt. Dit
jaar was aan Agnes de eer om de uitslag en
daarmee de winnaar bekend te maken. Na
vele jaren als tweede te zijn geëindigd, dit
jaar dan toch kampioen: Wim Kettelarij mag
zijn naam laten bijschrijven op de trofee!
De Uitslag
Wim Kettelarij
Jan Ulfman
Wim Paalman
Henk Pekkeriet
Jan Haan
Jan Markvoort
Gerrit Schoolen
Jan Remmelt Schoemaker

3.5
3.7
4.06
4.08
4.6
4.8
5.0
5.08

Anja Kettelarij
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Voorjaarsfeest 9 en 10 juni 2017
Vrijdag 9 juni 2017
De start van het voorjaarsfeest.

Rond 19:00 uur begon de tent alweer goed vol te lopen, want niemand wilde
iets van de revue missen. De avond begon met de inhuldiging van de
schutterskoning 2017 Johan Vasters. Aansluitend startte de revue waarin op
hilarische wijze de gebeurtenissen van het afgelopen jaar in de Beuseberg
werden besproken. In de pauze werden er veel lootjes verkocht zodat
iedereen kans maakte op een van de
mooie prijzen. De hoofdprijs
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(buitenkachel beschikbaar gesteld door Bert Groteboer) werd gewonnen door
Jo Paalman en staat daar nu mooi in de tuin te pronken.

Na de pauze ging de revue weer verder en werd er veel gelachen. Ook de
Mystery Guest was voor velen een grote verrassing. Nadat er weer flink wat
Beusebergers te ‘kakken’ waren gezet werd er gezellig nagepraat en geborreld
met medewerking van DJ Ferdy van Keulen.
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Zaterdag 10 juni
Deze zaterdag stond in het teken van sport en spel en natuurlijk de
recordpoging om met zoveel mogelijk ‘koorleden’ uit de beuseberg, het
beuseberger lied zingen.
Door het welbekende Beuseberger kwartiertje begon de spelmiddag iets later
dan gepland. Nadat de teamleden elkaar hadden gevonden, werd er gestart
met het levend tafelvoetbaltoernooi en het dartvoetbaltoernooi. Hier werd
zeer fanatiek gestreden voor elk punt.
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De finalestrijd ging
uiteindelijk tussen team 2
en team 6. De laatste ging
er met de eerste prijs
vandoor. Het dartvoetbaltoernooi werd
gewonnen door team 3. De
pechprijs ging als
verliezend finalist naar
team 2.
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Daarna was het de beurt aan De Hoolter Deerns om de sfeer erin te brengen
en de keeltjes alvast warm te laten draaien voor de recordpoging. Nadat zij het
eerste gedeelte van hun repertoire erop hadden zitten, was het publiek aan de
beurt. Na een korte warming-up werd er proefgedraaid voor de recordpoging.
De opnames hiervoor gingen in één keer goed, waarmee in principe het record
al werd gehaald, het filmpje hiervan staat op de Facebookpagina van het
voorjaarsfeest.
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De zaterdagavond werd afgesloten door Fools Gold en Kobus en de Rokkers.

We gaan nu genieten
van de komende
zomervakantie om in
september weer een
start te maken voor
het programma van
volgend jaar.
Suggesties of ideeën
hiervoor kunt u mailen
naar vjf@beuseberg.nl
of via de
Facebookpagina van
het voorjaarsfeest.
Tot volgend jaar!!!
De voorjaarsfeestcommissie
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Oudijzeractie
Zaterdag 24 juni was het weer de dag voor de inzameling van oud ijzer voor
onze buurtvereniging. Al in het ochtendgloren was bij Juleke veel ijzerlawaai te
horen (aj de boel sloopt kumpt er heel wat veur ‘n dag). Vanaf half tien kwam
bij Mokko de ijzerstroom op gang, er was weer heel wat voor de
buurtvereniging bewaard. Tegen de middag keek Anton even over de rand van
de container en slaakte de kreet “Johnny we zijn rijk, RIJKKK.” Ook na de
middag kwamen er nog heel wat ijzerbrengers langs.
Jan van Mokko bracht zijn bed. Hij heeft een paardenslot gekocht en staat nu
‘s nachts tegen de muur te slapen (dan kuij de schoone zo an hooln). Een
assortiment fietsen werd gebracht:
Een caféracer van Jeroen GtB (hoe völle bier zal
den al wel vervoerd hemm’n).
Een oude Gezelle van Schoemaker, die nog drie
jaar koe-ophaalfiets was geweest bij Gerrit GtB.
Familie Haan had ook fietsen op te ruimen
(opgeruimd staat netjes).
En dan nog de ”Striepen-fietsen”, dat waren
toch echt wel loopfietsen geworden (de raa zat’n der neet meer an, minstens
80 joar old). Ik denk dat het nog Junckers waren of Empo’s.
Aan het eind van de middag toen de laatste schroeven, spijkers, enz.
bijeengeveegd en in de bak waren gedaan, zijn we nog niet naar huis gegaan.
Wij zagen in de kantine nog een kratje staan. Alle inzenders bedankt.
Mokko voor de ijzersterke gastvrijheid!!!!
Namens de old metal boys, tot volgend jaar Gerrit Groteboer

Jubileumjaar 2019
In 2019 bestaat onze buurtvereniging 25 jaar. Wij, van het
bestuur, willen dit graag groots vieren, maar hoe? Wie wil er
met ons meedenken? We hopen op een brede groep van
buurtleden met goede ideeën en veel creativiteit. Je kunt je
opgeven via de mail: secretaris@beuseberg.nl,
of een van de bestuursleden aanspreken/bellen.
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Beuseberg bevrijd/De schuilkelder bij
Meijerman
Woensdagmiddag 28 juni was er een reünie aan de Larenseweg 108 op de
voormalige deel van de boerderij van Gerrie Oplaat en Bennie Kolkman.
De oudste deelnemer was 101 jaar jong.
Wie kwamen hier bij elkaar deze middag? En waarom?
In het boekje ‘Beuseberg Bevrijd’ lezen we het verhaal van Johan Meijerman
en Gerrit Vorkink (Gert van ’t Nös) over de bevrijding van dit deel van de
Beuseberg. We lezen dat er bij de Schipbeek vreselijk hard gevochten is. De
Canadese bevrijders werden aan de Holtense kant van de Schipbeek
opgewacht door de Duitsers. De boerderij van Nijenhuis (Larenseweg 108) was
bezet door de Duitsers. De familie moest het huis verlaten en vond onderdak
bij ’t Nös en Meijerman.
Bij de boerderij van Meijerman (Tolweg 10) werd een schuilkelder gegraven
waar de families Meijerman, Vorkink en Nijenhuis zich onder de grond schuil
hielden tijdens de zware gevechten tussen de Canadezen en de Duitsers.
Behalve deze families was er ook nog een ‘hongerkind’ uit het westen van het
land, Florina Dijkshoorn uit Schiedam. Deze middag was, naast de bewoners
van de schuilkelder, ook Jan Willem Peters uit Laren aanwezig (de 101-jarige).
Hij bracht destijds eten naar de families in de schuilkelder. Zijn broer had
verkering met een dochter van de familie Nijenhuis.
Tijdens de reünie deze
middag hebben de
families elkaar weer
ontmoet en gesproken.
Ook Florina, het
‘hongerkind’ was hierbij
aanwezig. De reünie is
georganiseerd door
Gert van Evertjes en
Anton Bronsvoort, naar
aanleiding van de Collins
Remembrance Trail en de onthulling van het monumentje in de Beuseberg.
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Wie waren er:
• J.F. Klein Teeselink-Vorkink (Hanna van ’t Nös)
• G.J. Vorkink (Gert van ’t Nös)
• J.G. Meijerman (Johan)
• G. Bruinenberg-Oplaat (Gerda van Oplaat, uit het Tolhuus)
• J.W. Peters (Jan Willem)
• A.F. Dijkshoorn (Florina)

Er kwamen veel herinneringen boven en veel verhalen over de bevrijding.
Destijds zaten 18 personen in de kelder en drie Duitse soldaten die wilden
deserteren. In totaal hebben de families drie dagen in de schuilkelder gezeten
terwijl er boven hun hoofden vreselijk gevochten werd. Drie lange dagen met
angstige momenten en veel geweld. Ondanks de hoge leeftijd van de
aanwezigen herinneren ze zich deze periode allemaal als de dag van gisteren.
Het was een bijzondere en heel mooie bijeenkomst deze middag, de klok werd
voor even 72 jaar teruggezet.
“Op 5 april werd begonnen met het graven van de schuilkelder. De grootte van
de kelder werd bepaald door de lengte van de gezaagde dennen, die over de
gegraven kuil werden gelegd. Op die dennen werd stro gedrapeerd en het
geheel werd afgedicht met zand. Vrijdagavond
6 april gingen we de schuilkelder in”.
Uit ‘Beuseberg Bevrijd’ het verhaal van Johan Meijerman.
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Aanmeldingsformulier voor nieuwe leden
Naam + voorletters: ......................................................................................................................................................................................
Roepnaam: ................................................................................................................................................................................................................
Geboortedatum: .................................................................................................................................................................................................
Naam + voorletters: ......................................................................................................................................................................................
Roepnaam: ................................................................................................................................................................................................................
Geboortedatum: .................................................................................................................................................................................................
Naam + voorletters: ......................................................................................................................................................................................
Roepnaam: ................................................................................................................................................................................................................
Geboortedatum: .................................................................................................................................................................................................
Naam + voorletters: ......................................................................................................................................................................................
Roepnaam: ................................................................................................................................................................................................................
Geboortedatum: .................................................................................................................................................................................................

Adres: ................................................................................................................................................................................................................................
Postcode + Woonplaats: ......................................................................................................................................................................
Telefoonnummer: ............................................................................................................................................................................................
E-mailadres: ............................................................................................................................................................................................................

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

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

47

48

