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Van de redactie
Zo, de eerste maanden van 2019 zitten er alweer op. Er is weer veel gebeurd
in onze mooie buurt.
Het jaar begonnen met de nieuwjaarsreceptie, die zoals elk jaar, weer erg
gezellig was. Goed bezocht en een mooi programma, volgepraat door alle
vriendengroepen.
Daarna het toneel. Hierover leest u
verderop in dit blad meerdere artikelen.
Het schijnt weer een mooie klucht te
zijn geweest. En dan natuurlijk de
geweldige carnavalsoptocht. Wat zag
het er prachtig uit. Al die enthousiaste
Beusebergers in hun goudkleurige
outfits. Een terecht verdiende
publieksprijs. En wat een mazzel
hadden we ook met het weer. Dat kon
niet beter. Ook de feestmiddag/avond
daarna bij Mokko was goed
georganiseerd en beregezellig.
Nu weer onderweg naar Pasen. Ook
daar is weer menig Beuseberger druk
mee. Er wordt volop gebouwd. Dat
wordt weer een mooi vuurtje straks. En daarna weer verder naar onze
jubileumdag op 11 mei. Daarover ook verderop meer informatie.
Door al deze activiteiten hebben we weer een goed gevulde editie. Zo is er
nog een verslag van de kindermiddag, is de redactie op bezoek gegaan bij
Danny van Menum om wat meer te weten te komen over het darten en is er
een mooie bijdrage over Gambia. In de rubriek ‘De Pen’ maken we nader
kennis met de Beusebergers Maurice Meertens en Angelique van der Waal.
Kortom, leg het werk aan de kant en ga lekker in een hoekje ergens zitten
lezen. Geniet van alle mooie verhalen en hopelijk binnenkort ook van het
mooie weer. Het voorjaar komt eraan!
Jo & Jo
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Van de bestuurstafel
De merel fluit en flirt, een prachtig cadeau voor je oren. Het belooft lente;
mooi weer en ramen lappen. Tot nu toe is het regen, regen en regen. Hopelijk
is het snel gedaan en wordt het paasvuur dit jaar niet weer zo’n modderige
editie als vorig jaar. Het eerste kwartaal zit erop; en wat voor één! Het is het
jubileumjaar, met extra activiteiten en feest in de Beuseberg.
De biljarters hebben de topjes weer gekrijt op 8 januari, de start van hun
seizoen. Die week was het een drukke week voor de Beusebergers met de
kinderspelmiddag op 12 januari en nieuwjaarsreceptie op 13 januari.
De kinderspelmiddag had een heus thema; Don Pardon. Een maffiathema
waarbij een spel gespeeld werd en er zakken ‘geld’ te verdienen vielen. Alles
tot in de puntjes geregeld door Willeke Coster en Carla Haan.
Een dag later vierden we samen de start van het nieuwe jaar. Voor het bestuur
was het een middag met gemengde gevoelens. Dit kwam door de wisselingen
in het bestuur. We moesten afscheid nemen van 3 zeer gewaardeerde
bestuursleden. Ap Hofenk (penningmeester), Bert Groteboer (bestuurslid) en
Rens Buschers (bestuurslid) namen helaas afscheid. Gelukkig hebben we voor
hen goede opvolgers kunnen vinden: Gerdie Lenderink (penningmeester),
Han Bruijn (bestuurslid) en Irma Coster (bestuurslid). We proostten
gezamenlijk op de start van het jubileumjaar.

De invulling van de middag was voor de vriendengroepen & vader GvE. Ze
namen (nogal 😉) de tijd voor hun reis door de tijd: het ontstaan van het
paasvuur en de vriendengroepen in de Beuseberg. Mooi om te horen en te
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zien; er was een heuse presentatie met prachtige foto’s ter ondersteuning van
hun anekdotes.
Februari stond in het teken van het toneel en wel op 8, 9, 15 en 16 februari.
Alle avonden waren (nagenoeg) uitverkocht en men kwam voor een kleine
club spelers, veel verwikkelingen en dubbelspel. Ik zat eerste rij en heb
genoten!
De seniorenclub kwam ook al twee keer bij elkaar, en wel op 12 februari en
12 maart. Hierover is verder in het boekje meer te lezen.
Carnaval 2 maart was een dag om in te lijsten. Niet alleen de dag zelf, maar
ook de aanloop ernaartoe. De commissie is er enorm druk mee geweest, alle
lof voor hen! Het was weer het perfecte voorbeeld van ‘met elkaar, voor
elkaar’. Samen klussen, samen knippen en naaien, samen schminken, samen
feesten. Bekroond met de publieksprijs, terecht toegekend aan de enorme
stoet Beusebergers tijdens de carnavalsoptocht & in het publiek! Of, zoals
iemand, die in een filmpje te horen is, het zei: “Aj wilt inbrek’n, mu-j noe noar
de Beusebarg, doar is gin meense thuus”.

Dan nog wat mededelingen van huishoudelijke aard:
• de nieuwe sportshirts zijn binnen en te bestellen/af te halen. Hiervoor kan
contact opgenomen worden met een van de bestuursleden. We hebben
maten S tot en met XXL, voor dames en heren. Een shirt kost € 15,00.
• Irma Coster zit nu in het bestuur en heeft het maken van de flyers van mij
overgenomen. Wil je wat op een rode flyer publiceren? Dan mag je dit
vanaf nu aan Irma doorgeven.
• dit is mijn 7e en laatste jaar als secretaris van de buurtvereniging. Is er
iemand die mijn taak wil overnemen? Of wil je eerst wat informatie over
wat het inhoudt? Ik hoor het graag! Je kunt me bellen op 06 – 38 30 45 18.
Wij van het bestuur kijken enorm uit naar alle komende activiteiten die nog op
de agenda staan; het wordt een feestelijk jubileumjaar!
Agnes van Wieringen
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Kindermiddag Beuseberg
‘Don Pardon’

Zaterdag 12 januari 2019 was het zover; de kindermiddag voor kinderen van
4 t/m 8 jaar uit de Beuseberg.
Het werd een ‘Don Pardon-feestje’. Don Pardon? Ja, die kent u toch wel? Hij is
een bekende (of moeten we zeggen, beruchte?) maffiabaas. En voor zijn
maffiabende was hij op zoek naar nieuwe leden… spannend hoor!
11 jonge Beusebergertjes durfden deze uitdaging wel aan en verzamelden zich
aan de Beusebergerweg bij de familie Haan. De schuur werd omgetoverd tot
feestlocatie/maffiahol en het feest kon beginnen! Allereerst aten we een
lekkere slagroomsoes en dronken ranja, want als je een maffialid wilt worden
is een goede bodem wel van belang!
Don Pardon liet ons
per brief weten dat
hij de 11 Beusebergertjes in 2 teams
had verdeeld en dat
ze tegen elkaar
moesten strijden
om een echt maffialid te worden.
In de schuur waren
witte enveloppen
verstopt en daarin
zaten cijfercodes.
Met deze cijfercode
konden de
maffioosjes in spe
een code kraken op de website van Don Pardon. Hier hadden ze niet lang voor
nodig; goed speurwerk werd verricht en ze hadden de code binnen
10 minuten gekraakt!
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Vervolgens moesten ze in
teams opdrachten
uitvoeren. Na elke goed
uitgevoerde opdracht
kregen ze via de website
weer een nieuwe
opdracht. De eerste
opdracht was geldzak
gooien, gevolgd door
gokken op/met de
fruitautomaat (je kunt er
niet jong genoeg mee
beginnen ☺). Even een
kleine pauze tussendoor
(zo’n goed gelegde bodem
is maar dun, die moet je
regelmatig aanvullen!) en daarna lieten ze bommen ontploffen. En alsof het
nog niet gek genoeg was moesten ze bij de laatste opdracht zelfs schieten…
Daarna volgde een heel spannend eindspel
met een echt ‘maffiaspeelbord’ (een
moderne variant van het ‘ouderwetse’
ganzenbord). Ook in dit spel werden weer
spannende en zenuwslopende opdrachten
uitgevoerd; een tikkende tijdbom doorgeven, torens bouwen van suikerklontjes, aardbeienveters knopen, crackers
eten en direct daarna een liedje fluiten en tafelpong. Na een spannende strijd
wist team 1 te winnen, maar team 2 eindigde keurig op de tweede plaats; ook
heel knap! ☺
En ja hoor; Don Pardon liet weten dat hij heel trots was
op deze maffia-Beusebergertjes en beloonde ze
allemaal met een echt Maffia Diploma en de middag
werd afgesloten met een lekkere maaltijd van, hoe het
kan het ook anders, de welbekende M… de M van
Maffia! Het was een gezellige en geslaagde middag. Op
naar volgend jaar!
Groetjes van de Maffia-Nonna’s, Carla en Willeke
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Verslag nieuwjaarsreceptie
Opening
Iedereen van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van de buurtvereniging
Beuseberg 2019. Voor we beginnen wil ik graag zeggen dat als er kinderen zijn die
het formele gedeelte te langdradig vinden hiervoor de indoor speelhal is geopend en
daar mag volop gebruik van worden gemaakt.

Het jaar 2018 ligt alweer achter ons. Een jaar vol met activiteiten door
buurtvereniging Beuseberg. Graag wil ik iedereen bedanken die het afgelopen jaar in
een commissie of als vrijwilliger tijd, materieel of ruimte voor de buurtvereniging
beschikbaar hebben gesteld. Deze mensen zorgen ervoor dat al onze activiteiten
kunnen plaatsvinden. Tevens zijn we blij met de grote mate van betrokkenheid van
al onze leden die actief deelnemen aan activiteiten en we zullen nieuwe ideeën voor
de toekomst in welke vorm dan ook van harte ondersteunen.
Ter inleiding wil ik graag aangeven dat indien er mensen zijn die gedurende de
vergadering vragen hebben, zij deze even bewaren voor de rondvraag.
In 2018 is de Wet AVG ingegaan. Als vereniging vragen wij daarvoor aan een ieder
om een verklaring omtrent het vertonen van beeldmateriaal in te vullen. Voor zover
dit nog niet is gedaan liggen hier vanmiddag formulieren en vragen wij u vriendelijk
om dit alsnog in te vullen.
Na de officiële vergadering en de pauze gaan wij als bestuur rond om u een glas
champagne aan te bieden. Na de pauze wordt er een toelichting gegeven op onze
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grandioze Jubileumdag van 11 mei aanstaande. Daarna zullen onder leiding van
Gert Jansen diverse vriendengroepen die al bestonden ver voor de oprichting van de
buurtvereniging Beuseberg, het ontstaan van die vriendengroepen en hun
belevenissen toelichten.

We kijken als buurtvereniging Beuseberg terug op een geslaagd 2018. De diverse
georganiseerde activiteiten hebben gezorgd voor veel vermaak van informatief tot
sportief en voor jong en oud. Als bestuur willen we onze speciale dank uitspreken
voor de jubileumcommissie 25 jaar Buurtvereniging Beuseberg. Zij hebben met de
verschillende activiteitencommissies overlegd over de invulling van ons jubileumjaar
2019 en de opzet voor onze Grandioze Jubileumdag op zaterdag 11 mei gemaakt.
Het jaar 2019 is voor ons als buurtvereniging Beuseberg een bijzonder jaar. Op
11 mei 1994 hebben we in de Beuseberg ons eerste voorjaarsfeest gehouden. Als
voorbereiding daarop is toendertijd door de vriendengroep BAF de buurtvereniging
Beuseberg opgericht met als doel: het invulling geven aan de plezierige kanten van
het leven.
De carnavalscommissie heeft ervoor gezorgd dat we in 2019 groots gaan uitpakken.
Er is al begonnen met het opbouwen van de wagen.
Vanaf vanmiddag begint de kaartverkoop voor het toneelstuk: Allemaal Gezichtsbedrog. Er wordt op vier avonden gespeeld. Op vrijdag 8 en zaterdag 9 februari en
een week later op vrijdag 15 en zaterdag 16 februari. Voor leden kosten de entréekaarten € 5,00. Voor niet leden € 7,50. De jeugd tot 16 jaar heeft gratis toegang.
De voorjaarsfeestcommissie is druk bezig met de invulling van het voorjaarsfeest
2019. De zaterdagavond belooft een knaller te worden met een optreden van de
band Kroepin.
De groep Boakebouwers is al begonnen met het paasvuurslepen. De eerste vrachten
met hout liggen al op het land van de familie Jansen, Menum aan de Russendijk. We
hebben er alle vertrouwen in dat we ook dit jaar met de vele vrijwilligers weer een
mooi, maar vooral gezellig paasvuur krijgen.
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Gedurende de afgelopen 25 jaar hebben alle voorgaande voorzitters, bestuursleden,
leden van diverse commissies en alle leden die zich in welke vorm dan ook hebben
ingezet er samen voor gezorgd dat we een bruisende en actieve vereniging zijn.
Een vereniging om trots op te zijn.
Als er aan mij wordt gevraagd wat de kracht is van onze vereniging, dan antwoord ik
hierop dat de grootste kracht van onze buurtvereniging Beuseberg is: het kunnen
verenigen van de grootst mogelijke verschillen. Binnen onze vereniging hoeven we
niet allemaal hetzelfde te zijn. Maar dat wij als vereniging ieder lid respecteren en
waarderen om wat hij of zij is. Zonder oordeel over geslacht, geloof of inbreng
binnen onze vereniging. Of men wel of niet uit de buurtschap Beuseberg komt. Het
maakt bij ons niet uit of je heerlijk komt genieten bij één activiteit of actief bent bij
tal van activiteiten.
Binnen onze vereniging hebben we denkers en doeners. Mensen die met hun
handen dingen kunnen maken die de ogen zien. En mensen die creatief denken door
nieuwe activiteiten te bedenken of nieuw elan geven aan bestaande activiteiten. Wij
zijn blij dat alle leeftijdscategorieën zich verbonden voelen met onze vereniging.
Wat is het mooi om te zien dat er opa’s en oma’s actief deelnemen met hun
kleinkinderen tijdens Beuseberg in Beweging op het afgelopen voorjaarsfeest en te
horen dat de oudste deelneemster aan de carnavalsoptocht voor 2019 ruim 80 jaar
oud is. En wat zijn we trots op onze jeugdleden. Jongens en meisjes die actief zijn op
allerlei gebied, van zaalvoetbal op zaterdagavond tot het regelen en organiseren van
het paasvuur. Jongens en meisjes waar je een beroep op kunt doen. Die nooit te
beroerd zijn om de handen uit de mouwen te steken tijdens andere activiteiten. Een
groep jeugd die wat mij betreft als voorbeeld kan dienen voor de Nederlandse
maatschappij.
Gedurende de afgelopen 25 jaar hebben wij honderden activiteiten gehad waar
iedereen in grote of in minder grote getale van heeft kunnen genieten. Daarvoor is
door onze leden ter voorbereiding duizenden uren vrijwillig vergaderd, geknutseld,
geoefend, hout uit het bos gesleept en noem het maar op. De voorbereiding naar
een activiteit toe zorgt ook voor veel plezier en vermaak en versterkt de onderlinge
band. Allemaal gedaan met onbetaalde uren door onze vrijwilligers wat zich betaald
heeft in een onbetaalbaar plezier. Dit heeft er wel voor gezorgd dat je ook eens bij
andere mensen op de keuken komt waar je anders zo snel niet komt. Of kom je
erachter dat iemand hobby’s en interesses heeft die je niet achter hem of haar had
gezocht. Al deze uren voorbereiding zijn dan wel onbetaald maar hebben ons ook
een onbetaalbare ervaring gegeven.
Wij als bestuur spreken dan ook de wens uit dat de buurtvereniging Beuseberg de
komende 25 jaar minimaal net zoveel plezier mag beleven met al haar activiteiten
dan de afgelopen 25 jaar.
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2. Jaarverslag 2018 door secretaris Agnes van Wieringen
In januari startte het nieuwe biljartseizoen. Dit eindigde op 5 juni met winnaar
Wim Paalman; Hitje.
De seniorenclub kwam bij elkaar voor de volgende activiteiten:
• Op 14 februari kwam Jannie Buitenhuis gedichten voordragen en de aanwezigen
vermaken met kleedpartijen.
• Op 21 maart kwam verpleeghuisarts Hans Hoekman vertellen over zijn werk op
het PW Jansen in Deventer.
• Op 18 april kwamen Wil en Mien uit Boerhaar en Broekland met gedichten,
liedjes en verhalen.
• Op 12 september gingen de senioren naar houtzagerij Richard Wigink.
• Op 3 oktober waren de senioren uitgenodigd in Dijkerhoek voor een gezellige
muzikale middag.
• Op 17 oktober kwam Teun Willemink van de Oudheidkamer, hij kwam vertellen
over het OAD-museum.
• Op 14 november kwam Gerda Marsman vertellen over haar fietsavontuur naar
Alaska.
• De laatste bijeenkomst van het jaar op 12 december kwam Anna Geerdink uit
Almelo om gedichten voor te dragen.
Op 14 januari was het tijd voor de jaarvergadering en de nieuwjaarsreceptie. Het
was een drukke en gezellige middag met ‘raad je plaatje’; kinderfoto’s van
Beusebergers. Ina Groteboer ging er met de winst vandoor.
Vanaf januari werd er weer twee keer per week gewerkt aan de carnavalsoptocht.
Op 10 februari was het zover. Het thema Jamaica en een grote groep van
62 deelnemers zorgde voor de 6e prijs.
De deuren van de Wippert gingen open voor maar liefst vier avonden toneel; op
16, 17, 23 en 24 februari werd er genoten van het stuk ‘Verkeerde hulp op de eerste
hulp’. Ook werd op Koningsdag Irene ingenomen door de Beusebergse spelers.
Op zaterdag 3 maart was het gezellig druk bij Broer. De dames uit de Beuseberg
hielpen met het maken van 900 roosjes voor het paasvuur. Dit jaar weer?
Op 23 maart 18.00 uur startte de 24-uursmarathon. Toen de klok 24 uur later
stopte, hadden 180 mannen, vrouwen en kinderen geholpen en startte het
geweldige eindfeest.
Op 1 april was het weer eerste paasdag. Het paasvuur werd voor het eerst sinds
jaren niet beloond met de schoonheidsprijs. maar wel met de nieuwe ‘Tak veur Tak’bokaal. Alles zat mee en het was een gezellig en drukbezocht paasvuur!
Op 2e pinksterdag was er een zonovergoten fietstocht georganiseerd. Er deden
60 sportieve deelnemers mee.
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De kinderspelavond vond plaats op 2 juni. Twenhaarsveld was speciaal voor
30 Beusebergse kinderen geopend. Zo konden ze lasergamen, zwemmen en
vrachten patat en snoep eten.
Op 15, 16 en 17 juni was het tijd voor het jaarlijkse voorjaarsfeest. Dit jaar anders
van opzet en op een andere locatie. Op vrijdag 15 juni was er de jaarlijkse revue. Op
zaterdag 16 juni was er eerst ‘Beuseberg in beweging’, daarna een optreden van
Roy en Ties. ’s Avonds werd er opgetreden door de band Free Willy. Op zondag
17 juni was de brunch een groot succes, muzikaal omlijst door Freeline Music en een
conference van Broer. Om 14.00 uur was het tijd voor het vogelschieten. Jan Coster
sleepte hier de titel Schutterskoning 2018 binnen.
Zaterdag 23 juni is de jaarlijkse oudijzeractie gehouden met een mooie opbrengst
voor de buurtvereniging.
Op 23 augustus ging een bus met 54 personen naar de steenfabriek in Losser. Er
werd geluncht in de Lutte en daarna ging de reis naar de waterbuffelboerderij in
Denekekamp. Er werd natuurlijk afgesloten met een diner bij de Poppe.
13 juli was het weer tijd om te vissen.
Op 9 november zijn er 3 ploegen schutters afgereisd naar Dijkerhoek om te strijden
voor de Zaagmolentrofee. De junioren deden goede zaken; een 2 e prijs voor
Cas Groteboer, Dirk Jansen, Guido Stam en Luuk Bosma.
De dropping op 2 november was een succes. Een volle bus vertrok richting Borculo
voor een interactieve dropping!
Als laatste activiteit kwam Sinterklaas met zijn pieten kinderen (en ouders) op
25 november bezoeken. De kantine bij de Grieze was deze zondag goed gevuld. De
Sint wist veel van de Beusebergse kindjes die allemaal een cadeautje kregen.
3. Financieel Verslag 2018 door penningmeester Ap Hofenk
4. Verslag Kascommissie door Angelique Kruithof en Jan Aanstoot. Angelique
verklaart dat de penningmeester zijn werk goed heeft gedaan.
5. Wisseling Kascommissie
Jan Aanstoot heeft aangegeven nog wel een jaar de boeken te willen controleren.
Angelique Kruithof heeft twee jaar onze boeken gecontroleerd en treedt af.
Rikus Klein Teeselink stelt zich beschikbaar.
6. Begroting 2019 door penningmeester Ap Hofenk
7. Bestuurswisseling
Bert Groteboer heeft van 2011 gedurende 8 jaar binnen het bestuur van de
buurtvereniging Beuseberg de taak van algemeen bestuurslid gehad. Binnen het
bestuur kennen we Bert als een fanatieke man, die alle taken die hij op zich neemt
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tot in de puntjes regelt. Het carnaval, het paasvuur, de viswedstrijd en de
Zaagmolentrofee zijn een aantal zaken die door Bert perfect zijn begeleid. Bij het
carnaval is Bert tevens commissielid. Bert, wij willen jou als bestuur graag hartelijk
bedanken voor de 8 jaar inzet voor onze vereniging.
Rens Buschers is gedurende 5 jaar ons jongste
algemene bestuurslid en de Benjamin van de
familie. We zijn blij met de inbreng en het inzicht
van ons jeugdige bestuurslid. Gedurende de
afgelopen 5 jaar is Rens contactpersoon geweest
voor het voorjaarsfeest, het zaalvoetbal en ons
contact richting Jordi Vasters over alles wat te
maken heeft met website en digitale snelweg. Wij
zien deze 5 jaar binnen het bestuur voor jou als een mooie ervaring waar je in de
toekomst nog veel gebruik van mag maken. Rens hartelijk bedankt.
Ap Hofenk is gedurende de afgelopen 5 jaar onze penningmeester geweest. We
hebben Ap leren kennen als een zeer nauwkeurige wandelende Dikke van Dale.
Daarnaast graag vooruitstrevend op het gebied van het digitaliseren van onze
boekhouding en het verzorgen van het mobiele pinapparaat. De begrotingen zijn tot
op de cent nauwkeurig verantwoord. Alle vragen die we als bestuur hadden over
verzekeringspolissen en wetskennis zijn door Ap uitgezocht of nagevraagd. Daarbij
gaan we Ap zeker missen voor zijn wetskennis. Ap bedankt voor jouw inzet. Met het
aftreden van de 3 bestuursleden zijn deze 3 functies vacant. Als bestuur stellen wij
voor:
• Gerrie Lenderink als Penningmeester
• Irma Coster als Algemeen bestuurslid
• Han Bruijn als Algemeen bestuurslid
Graag willen wij jullie van harte feliciteren met de benoeming en welkom heten
binnen het bestuur van de buurtvereniging Beuseberg.
8. Rondvraag
Er wordt gevraagd wat de extra kosten zijn voor het paasvuur op het jaaroverzicht
van het afgelopen jaar. Anton geeft aan dat dit de extra kosten zijn van de
24-uursmarathon.
Er wordt gevraagd hoe het zit met de AVG, er zijn mensen die de formulieren niet
gaan tekenen/ inleveren. Anton neemt de opmerking mee in het bestuur en zegt toe
dat de foto’s zo spoedig mogelijk weer op de site komen.
9. Sluiting
Ik wil iedereen bedanken voor de aandacht. Nu zal het bestuur een glas champagne
uitdelen waarna we gezamenlijk proosten op de toekomst.
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De seniorenclub
Kastelen rondom Diepenheim – Herman Haan
Op woensdag 13 februari 2019 was onze eerste bijeenkomst in 2019.
Herman Haan kwam ons wat vertellen over de kastelen rondom Diepenheim,
dit is al een heel oude plaats die in 1105 al stadsrechten kreeg. Er staan
6 kastelen; huize Diepenheim, Nijenhuis, Weldam, Wegdam, Warmelo en
Westerflier.
Kasteel Warmelo is bij iedereen bekend
doordat de moeder van Prins Bernhard
hier woonde, sinds 1976 wordt het
bewoond door de familie Avenarius.
Verder zijn de Schimmelpennincks en
Bentincks bekende namen van kasteelbewoners. Je moet wel een ruim inkomen
hebben om een kasteel te bewonen en te
onderhouden. Daarom worden er
verschillende manieren bedacht om die mooie huizen te bekostigen. Het
kasteel Weldam wordt bewoond door de familie Solms-Sonnenwalde.
Naast kastelen is Diepenheim de laatste jaren bekend als kunststadje, met
verschillende boetieken, waardoor het Stedeke veel toeristen krijgt die de
tentoonstellingen bezoeken of op de fiets de kastelen bekijken. Herman Haan
kon boeiend vertellen over de bewoners en de geschiedenis van de kastelen
rond het Stedeke.
Gerrit en Gerda Schoolen

Als het goed is heeft iedereen de
nieuwe Beuseberger vlag gekregen.
Het zou mooi zijn als iedereen op de
jubileumdag – 11 mei 2019 – de vlag
uithangt ter ere van 25 jaar buurtvereniging Beuseberg!
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Toneelavond 16 februari bij de Wippert
‘Allemaal gezichtsbedrog’
Een toneelavond bij café de Wippert: die combinatie had ik nog niet eerder
meegemaakt. De Wippert kende ik van de zondagmiddagdisco en de
toneelavonden ken ik van de jaarfeesten van het CJV in gebouw Irene. Aan
beide bewaar ik goede herinneringen, dus ik was benieuwd wat deze avond
zou brengen.
Het is de laatste avond van de opvoeringen, de kaartjes zijn vrijwel
uitverkocht, veel bekende gezichten en de koffie smaakt goed. Opeens gaat de
schuifdeur open en komen Piet (Marius Steunenberg) en Henk (Han Bruijn)
binnen lopen, volop in gesprek over een contactadvertentie. Buurman Henk
probeert Piet, een vrijgezelle duivenmelker, die nog bij zijn moeder woont,
‘aan de vrouw te helpen’.

Piet krijgt ‘goede’ raad voor zijn eerste afspraakje met Viola (Lisette
Stoevenbelt), een aantrekkelijke dame die blijkbaar wel wat ziet in Piet, want
na de hilarische kennismaking, is ze in de volgende scene al bij hem en zijn
16

moeder Henriëtte (Saskia Paalman) ingetrokken. Zij is niet op haar mondje
gevallen en windt Piet om haar vinger, terwijl zijn oude, in zichzelf gekeerde,
moeder af en toe uit de hoek komt met ‘passende’ bijbelteksten. Er moeten
wel een paar dingetjes veranderen in huis en ook het bezoek van Henk en zijn
vrouw Annie (Myrthe Schutte) zet ze naar haar hand. Tot genoegen van Henk,
die zijn beste beentje voorzet om bij haar in een goed blaadje te komen en tot
ergernis van Annie. De verwarring neemt toe als Roy (Henk Kolkman), een
oude vriend van Viola, uit de gevangenis komt en haar op komt zoeken.
Viola komt in een lastig parket, moeder blijft met bijbelteksten strooien en
opeens komt er een rechercheur (Wim van Coeverden) over de vloer die
onderzoek doet naar ‘verhuisdoosmoorden’. Intussen wordt het Piet te heet
onder de voeten, hij vertrekt naar het klooster en ook buurman Henk neemt
een ingrijpend besluit. Viola en haar ‘lieve’ vriendje Roy werken intussen
verder aan hun plannen. Viola probeert zich met flair uit alle netelige situaties
te redden, met maar één doel: Henriette bewegen om een handtekening te
zetten onder de verkoopakte van haar huis. Dat lukt alsmaar niet, want dan is
daar weer die rechercheur, die moeder meeneemt naar een slaapkamer voor
‘onderzoek’. En opeens komt Piet terug of is het Henk?
Veel onverwachte wendingen, geheime
contacten, gedaanteverwisselingen en
ogenschijnlijk niemand die door heeft wat er
gaande is. Totdat Piet en Henk elkaar en Viola
weer ontmoeten en blijkt dat moeder Henriette
toch niet zo in zichzelf gekeerd is als ze deed
voorkomen. Zij schakelde haar vroegere vriend,
de vader van Piet, in om Viola en haar vriend Roy
te ontmaskeren! Henk heeft alle moeite om Viola
te versieren voor niets gedaan en tot overmaat
van ramp blijkt dat Annie een relatie heeft met Piet! Kortom: iedereen doet
zich anders voor, niets is wat het lijkt, allemaal gezichtsbedrog!
Ik heb genoten van een heerlijke ouderwetse toneelavond, met een
vermakelijk, dwaas verhaal, goed gebracht en boeiend tot op het eind!
Petje af voor de spelers en iedereen die hieraan heeft bijgedragen!
En na afloop als vanouds: nog even napraten bij de Wippert!
Dini Aalpol
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Vooraankondiging busreis 2019
Beste leden van de buurtvereniging Beuseberg,
Dit jaar is de busreis gepland op donderdag 22 augustus. Volgens de planning
krijgt u eind juni via de rode flyer een inschrijfformulier dat u bij de
organisatoren in kunt leveren. Dit gaat op dezelfde manier als vorig jaar.
Diegenen die vanaf 2016 mee zijn geweest en geen lid van de
buurtvereniging Beuseberg zijn krijgen deze info ook. Voor hen geldt
hetzelfde als voor de leden. Mocht u vragen hebben dan kunt u de
organisatie benaderen, die dit jaar bestaat uit:
• Jenny Reterink, Bessinkpasstraat 2/B (telefoon 0548-36 32 51)
• Jenny Sluiter, Kwintenweg 10 (telefoon 0548-36 34 02)
• Broer Pekkeriet, Langstraat 40 (telefoon 0573-22 15 55)
• Gerrie Gerritsen, Langstraat 40 (telefoon 0573-22 15 55)
Wij hopen dat er weer velen meegaan. Noteert u de datum alvast.

Vinylparty
Afgelopen 15 december hebben de Brekyzers weer
een vinylparty georganiseerd. De Brekyzers kwamen
op het idee nadat we in onze keet een aantal
vinylplaatjes aan het draaien waren. Want ja: ook de
jongelui van deze tijd hebben tegenwoordig een
aardige selectie met zwarte schijfjes verzameld. Zo
gezegd, zo gedaan. Ellen van de Wippert was meteen voor en de 15e moest
het maar gebeuren. Er stond geen water in de kelder het bier was besteld.
De gasten konden hun eigen plaatje meenemen en deze inleveren bij de
draaitafel. Achter onze draaitafel zaten twee deskundige DJ’s: Casper en Dirk,
nog bedankt hè kearls! Nadat alle plaatjes waren gedraaid konden de
bezoekers een eigen stembiljet invullen. Na een eerlijke telling konden we de
winnaar bekendmaken: De onbetwiste winnaar bleek Diesel met Down in the
Silvermine te zijn! Deze werd nog een paar keer gedraaid en luidkeels
meegezongen. Uiteindelijk bleken er bijna 100 gasten er zijn te geweest. Voor
ons was het een geslaagde avond! Graag tot een volgende keer!
Jeroen
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Beusebergs toneel bij de Wippert
4 avonden lang stonden ze in een
uitverkochte Wippert. Het bruine
café halfweg Laren is al jaren het
decorstuk van de toneelvereniging
Beuseberg. Maandenlang zijn de
heren en dames bezig geweest om
te oefenen, oefenen, oefenen en
taart eten. Want dat is toneelspelen
in de Beuseberg ook: er moet serieus
gerepeteerd worden, maar er is ook
veel tijd voor gezelligheid en flauwe
grapjes.
Ik mocht op de eerste zaterdag aanwezig zijn om het stuk te aanschouwen. Dit
keer zat ik niet achter het gordijn maar mocht ik plaats nemen in de zaal. Ik
had het stuk al eerder gezien tijdens de repetities dus ik wist wat ik kon
verwachten. Nadat ik welkom was geheten met het bekende ‘bijtje’ en de kop
koffie om het ermee weg te spoelen, namen we plaats in de zaal. Nadat de
lichten in de zaal uit waren gegaan en de spots op het toneel aan, kon het
beginnen. Iedereen verwachtte dat het stuk zoals gewoonlijk zou beginnen op
het toneel maar niets was minder waar. Vanuit het café kwamen Piet en
buurman Henk binnenlopen om het stuk te beginnen.
Buurman Henk
had voor Piet een
hele mooie date
geregeld in een
knus, gezellig en
leuk restaurantje.
Haar naam was
Viola: een mooie
jongedame die
erg sexy gekleed
was! Piet, de
ouwe snoeperd,
wist Viola om zijn
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vinger te winden en niet veel later trok zij al snel bij Piet en zijn moeder
Henriette in. Toen buurman Henk erachter kwam wat voor mooie buurmeid hij
had gekregen, kwam hij maar al te graag op bezoek. Vaak ging zijn vrouw
Annie dan ook mee om hem te controleren.
Plotseling kwam stoere bink Roy bij Viola. Roy bleek het vriendje te zijn van
Viola. Roy en Viola hadden een smerig plannetje om in het huis van Piet en
Henriette te gaan wonen. Roy bedreigde Piet dat als hij daar bleef wonen, hij
Piet zou vermoorden. Dat wou de zielige Piet natuurlijk niet. Viola stuurde Piet
naar het brouwklooster in Limburg. Bij het afscheid van Piet beloofde Viola dat
zij Piet een super sexy lekkere nude bodymassage zou geven als hij weer
terugkwam. En daar ging Piet. Erg teleurgesteld, maar bedacht dat dit beter
was als hij nog wilde blijven leven.
Maar het huis was nog
steeds niet van Roy en
Viola. Hiervoor moesten
ze de eigendomspapieren getekend
hebben van Henriette,
die dit natuurlijk niet
wilde ondertekenen.
Moeder Henriette, die
erg gelovig was en haar
gedachten uitte door
uitspraken uit de bijbel
te gebruiken, had een rechercheur ingeschakeld om haar te helpen. In één
keer stond moeder Henriette dankzij de rechercheur bekend als ‘de
verhuisdoosmoordenaar’. Dit toneelstukje speelden de rechercheur en
Henriette zo goed dat stoere bink Roy en Viola erg bang waren geworden voor
Henriette.
Buurman Henk had zich ondertussen verbouwd zodat hij als twee druppels
water op Piet leek. Want hij had namelijk ook wel zin in zo’n super sexy
lekkere nude bodymassage. Helaas voor Henk trapte Viola hier niet in. Ook
moeder Henriette had meteen door dat de ‘nieuwe’ Piet niet haar echte zoon
was. Plotseling kwam de ‘echte’ Piet weer terug. Het werd een mooi
schouwspel en moeder Henriette sloot haar eigen zoon weer in de armen.
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Ondertussen hadden de rechercheur en Henriette met hun eigen toneelstuk
Viola en Roy het huis uitgewerkt. En bleek Piet met buurvrouw Annie al jaren
een seksrelatie te hebben! Bah, bah. Uiteindelijk ging Piet er met buurvrouw
Annie vandoor en bleef buurman Henk zielig en alleen achter. Bijna eind goed,
al goed! (Alleen niet voor zielige buurman Henk).

Na een staande ovatie van
het publiek konden we
genieten van de drankjes
aan de bar. De welbekende
keuken was ook weer
geopend en de kuikenschnitzels met maggi vlogen
als warme broodjes over de
toonbank. Nadat we nog een
aantal versnaperingen
hadden genomen werd het weer bijna licht en was het tijd om naar huis te
gaan. Hopelijk komt er volgend jaar weer net zo’n leuk stuk! Spelers, souffleur
en regisseur hartelijk bedankt voor dit mooie stuk!
Maarrr, de toneelclub zoekt weer nieuw talent!
De groep wordt erg klein nadat er dit jaar weer enkele spelers
moeten stoppen in verband met privéomstandigheden. Lijkt
het jou leuk om volgend jaar mee te spelen bij het toneel en/of wil je er wat
meer informatie over? Bel dan snel met Herman Ulfman en misschien zien wij
jou dan wel volgend jaar schitteren op het toneel.
Jeroen Baltes
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Beusebergs naaiatelier
In september 2018 hebben we de eerste vergadering gehad van de carnavalscommissie voor het carnavalseizoen 2019. Dit is het jubileumjaar van de
buurtvereniging en dat wilden we niet zomaar voorbij laten gaan. We hebben
het over allerlei onderwerpen gehad, want we moesten natuurlijk wel een
onderwerp vinden dat bij de Beuseberg past. Al snel kwamen we op het
onderwerp ‘TIJD’. Dit was een ruim begrip natuurlijk. De ideeën vlogen al snel
in het rond.
De heren waren al druk met de wagen en de dames met de kleding. Tijdens
het voorjaarfeest 2018 kon je je al opgeven voor de optocht van 2019. Er
hebben zich toen rond de 50 personen opgegeven en we gingen er vanuit dat
als de mensen die het jaar ervoor ook mee hadden gedaan aan de optocht dit
jaar ook weer mee zouden doen, we dan rond de 100 personen zouden
hebben. Dit was een mooie richtlijn en we zijn op zoek gegaan naar mogelijke
kleding. We vonden al gauw via marktplaats ruim 75 kant-en-klare blauwgoudkleurige pakken. Dat is een mooi aantal, dachten wij, dan hoeven wij er
ook niet zoveel bij te maken.

De sluitingsdatum voor opgave was zondag 13 januari. We kregen 15 januari
door dat er zich al 136 personen hadden aangemeld en daar zijn we wel een
beetje van geschrokken. Dit hadden we niet verwacht.
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Toen zijn we druk in overleg gegaan over wat er aan kleding bijgemaakt moest
worden en hebben besloten om mooie blauwe tule rokjes, extra gele broeken
en gele en blauwe bloezen erbij te gaan maken. Er is toen ruim 300 meter stof
en tule gekocht waar we mee aan de gang konden.
Dinsdagavond 29 januari konden we bij de Grieze terecht en zijn met 5 dames
begonnen met het knippen van broeken en bloezen. We kregen op één avond
niet alles af en daarom zijn we met een aantal dames de donderdag erop bij
de familie Schutte verder gegaan met het knippen van de kleren. We moesten
ook wel een beetje vaart maken want zaterdag 2 februari wilden we beginnen
met het in elkaar zetten van de kleding.
Het museum van Broer
Pekkeriet is zaterdag 2 februari
omgedoopt tot een waar
naaiatelier van de Beuseberg.
We zijn om 10 uur begonnen
met het naaien van de kleren. Er
waren die dag wel 32 dames die
hun naaimachine voor de dag
hadden gehaald om ons te
helpen met de kleding en
doeken voor het dak van de
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toren op de wagen en de seniorenwagentjes. Er werd hard gewerkt, maar er
was ook nog wel tijd voor gezelligheid. Tussen de middag hebben we gezellig
met ons allen een schaaltje tomatensoep en broodjes gegeten. We hadden al
snel in de gaten dat we het die dag niet af zouden krijgen en hebben de dames
een beetje gepolst of ze nog een zaterdag wilden helpen. De dames wilden dit
met alle plezier doen en er waren ook nog dames die wat kledingstukken mee
naar huis hebben genomen om het daar verder af te maken. We zijn die
middag rond half 6 gestopt. We hadden een heel productieve dag gehad en
dachten dat we nog een half dagje werk zouden hebben.
Dus gingen we zaterdag 9 februari
weer naar Broer Pekkeriet om met
20 dames weer met volle moed aan de
slag te gaan. Er werd wat af genaaid en
meters elastiek door de broeken en
rokken getrokken. We hadden nog wat
stof over en voor de zekerheid hebben
we nog 4 bloezen als reserve gemaakt.
Deze kwamen later nog goed van pas.
Dan kun je wel zien dat vele handen
licht werk maken. Tussen de middag
hebben we nog even gauw een
schaaltje soep gegeten en dan weer gauw verder. We dachten dat we een half
dagje werk hadden, maar het werd nog stiekem 16.00 uur voor dat we klaar
waren. We hebben nog even gauw de boel opgeruimd en dan naar huis.
De D-DAY kwam al snel in zicht en op woensdag 27 februari om 20.00 uur
konden de mensen hun kleding bij de Grieze ophalen. Het was al meteen druk
met het passen van broeken en bloezen. Sommige broeken en bloezen waren
te groot en andere weer te klein. Als je wilde kon je nog wat laten vermaken
aan je kleding. Het was maar goed dat we bloezen extra hadden gemaakt want
alles was op. We hebben die nacht niet goed geslapen en hebben de kleren
voorbij zien vliegen.
Zaterdag 2 maart was het zover, het feest kon beginnen. We moesten vanaf
half 10 verzamelen bij Mokko om te worden geschminkt (door een stuk of
16 dames) om daarna de helmpjes en pruiken uit te delen. Het liep als een
goed gesmeerde machine en we zagen er allemaal in no-time geweldig mooi
uit.
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Toen we ‘s middags met wel 140 mensen meeliepen in de optocht, was dit een
geweldig mooi gezicht. Al ons harde werken en slapeloze nachten zijn met de
publieksprijs en de 4e prijs beloond.
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Zo kun je zien dat als je samen de schouders eronder zet, je tot een mooie
prestatie kunt komen. En dat je best trots mag zijn als Beuseberger dat we dit
voor elkaar hebben gekregen.
We willen daarom iedereen BEDANKEN die op wat voor manier ook ons heeft
geholpen. De dames van het naaiatelier
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Barbie en Dini in Afrika
Met twee overvolle koffers vertrokken we in de carnavalsvakantie naar
Gambia. In 2016 waren we hier ook al. Toen zijn we geraakt door de
vriendelijke mensen en de onvoorstelbare armoe. Daarna hebben we bij
familie, vrienden en bekenden geld ingezameld voor drie waterputten. Die
gaan we nu bekijken. De koffers zitten natuurlijk vol spulletjes om daar achter
te laten. Kleren, pennen, spelletjes en medische spullen. Maar ook poppen.

Gambiaanse kinderen hebben nauwelijks speelgoed. We sturen regelmatig
bananendozen vol kleren op en af en toe een voetbal. Eigenlijk is alles heel
welkom. Op de veiling van de kerk en via de weggeefhoek ontdekte Ingrid
domino en memory. Verder namen we speelkaarten mee. Maar het mooiste
was wel de verzameling poppen.
Onze moeder bewaart alles. De oude poppen van ons liggen in de logeerkamer, de kleinkinderen hebben er druk mee gespeeld. De laatste jaren liggen
ze te verstoffen. We gaan eens kijken. Leuk om je oude pop weer eens in de
handen te hebben. We herkennen Dini, de pop van Gerrianne. De andere gaan
naamloos door het poppenleven. Kunnen we die missen? Daar is niet veel
familieoverleg voor nodig. Ja hoor, hier kunnen we Gambiaanse kindjes heel
blij mee maken. Ingrid slaat aan het naaien. Elke pop krijgt een passende
garderobe.
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We vertellen dit op de 50e verjaardag van Gerrianne. Daarop reageert Carmen
heel enthousiast: “Wil je mijn barbies soms ook hebben? Ik doe er niks meer
mee”. Een week later zijn we in het bezit van 28 (dit is geen typefout!) barbies.
Sommige met kleertjes, de meeste bloot. Kleertjes naaien voor zulke dunne
popjes is niet een van onze vaardigheden dus AliExpress biedt uitkomst. Voor
luttele euro’s worden de dames netjes gekleed.

In Gambia zoeken we naar kinderen die we blij
kunnen maken met een pop. Best lastig want er
zijn zoveel kinderen. We laten er een stel achter
bij juf Matti van de peuterspeelzaal. We leren
haar meteen Dick Bruna-domino spelen. De
peuters hebben het sneller door dan de juf. Een
schattige tweeling van 2 krijgt elk een pop. De
dochter van Loli, waar we een kookworkshop
doen, ook. De kinderen van de vrouw die een
moestuin heeft met een waterput van ons. En de
poppen die we niet hebben uitgedeeld geven we
aan Carlijn van Abca’s Lodge, zij zorgt ervoor dat
ze goed terechtkomen.
We gaan tevreden weer naar huis. Met veel
ervaringen, herinneringen en honderden foto’s.
En natuurlijk weer met volle koffers. Souvenirs voor thuis: houtsnijwerk,
lappen stof, slippers, potten pindakaas, mangojam en thee. Gambia is een land
om nooit te vergeten.
Ingrid en Henny Wibbelink
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De seniorenclub
Woensdag 13 maart was Tineke van Buren uit
Heldern bij ons om te vertellen over het leven
van Johanna van Buren die een ver familielid van
haar was.
Johanna was geboren op 15 april 1881 in
Hellendoorn waar ze ook overleden is op
17 januari 1962. Toen ze 1 jaar was overleed
haar vader waarna ze samen met haar moeder
en broer introk bij haar opa en oma. Ze had
geleerd voor naaister en zo maakte ze de
mooiste kleding voor de klanten. Ze is nooit
getrouwd en altijd bij haar moeder in huis
gebleven. Toen haar moeder overleden was kon
ze het huishouden niet combineren met het
naaien en zodoende is ze op het postkantoor in
Hellendoorn komen te werken.
Uit liefhebberij begon ze gedichten te schrijven. Haar eerste gedicht schreef ze
op jonge leeftijd aan het gemeentebestuur, want daar hadden ze besloten om
de kerkklokken niet meer te luiden en dat vond ze maar niks. Haar gedicht viel
zo op ze daarna wekelijks voor het Dagblad van het Oosten een rijmpje
maakte, waardoor ze bekend werd in Oost-Nederland.
Voor de pauze liet Tineke oude foto’s van haar en Hellendoorn zien, na de
pauze las ze enkele gedichten in het Helderns dialect van Johanna van Buren
voor. Ze had ook nog een gedicht over de schone straten en de handel en
mooie huizen in Holten gemaakt, alleen de luiken van het gemeentehuis
mochten wel een likje verf hebben.
We hebben weer een gezellige seniorenmiddag gehad.
Gerrit en Gerda Schoolen
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Paasvuur 2019
Geachte inwoners van de Beuseberg!
De sneeuw is alweer weg, de bomen worden weer groen de vogeltjes
beginnen weer steeds vroeger te fluiten en op de zaterdag. Rond een uurtje of
half 5 ’s middags zie je de trekker(s) met hout weer terug komen vanuit de
berg. Dat betekent maar één ding:
Dat we alweer een paar maanden druk bezig zijn om hout te verzamelen
voor de boake.
Dit jaar zoals u wellicht al weet komt deze aan de Russendijk op het land van
Janssen van Menum. Nadat we vorig jaar een mooi, gezellig en drukbezocht
marathonjaar hebben gehad, gaan we dit jaar niet veel aparts doen. Uiteraard
gaan we weer voor de mooiste en de grootste. Wat wilt die splooders en
Diekerhookers dan? Ze kunnen wel denken ermee klaar te zijn als ze een
hoopje hout bij elkaar schuiven, maar een echte boake bouw je met de hand!
Om dit te kunnen realiseren hebben we natuurlijk weer vele handjes met hulp
nodig. Dus mocht je niets te doen hebben. Vanaf maandag 8 april gaan we
iedere avond vanaf 18.30 uur weer bezig met het stapelen van de boake.
Komt allen!
Roosjesmaken
Voor alle dames JONG en OUD, en die daar tussenin
zitten…
Na de vele positieve reacties gaan de dames van de
Brekyzers het opnieuw organiseren: een middag lekker
teut’n met mekaar. Nee gekkigheid.
Ook dit jaar willen de dames graag de handen weer uit de
mouwen steken. Na de vele positieve reacties van vorig
jaar gaan we ook dit jaar weer een middag met elkaar
roosjes maken. Wij gaan ervan uit dat het, net als vorig
jaar, weer een gezellige middag gaat worden. Vorig jaar
hadden we veel dames en we hopen dat het er dit jaar
nog meer worden. Dus heb je zin om mee te helpen kom
dan 6 april bij ‘Broer een leven lang boer’ in de kantine.
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De dames zorgen voor de meeste benodigdheden. De servetten, ijzerdraad,
drankjes en hapjes zullen geregeld worden. Het enige wat jullie zelf mee
moeten nemen is een schaar. Wel een gewone keukenschaar, geen
heggenschaar. We zien jullie graag bij Broer!
Locatie: Bie Broer in de kantine van het museum.
Datum: 6 april a.s.
Tijd: van 14:00 tot 16:30 uur
Eigen dingen om mee te nemen: goed humeur en je eigen schaar.

P.S: Mochten er ook heren willen helpen dan mag dit natuurlijk ook. Wij
snappen best wel dat je naast al dat vrouwelijk schoon wil zitten!
Laatste woordje
Graag zien we jullie weer bij het paasvuur aan de Russendijk! Mochten er nog
vragen, tips of complimenten aan ons zijn, schroom niet om het aan ons door
te geven. U kunt ons aanspreken of even een belletje doen.
Met vriendelijke groeten uw paasvuurbestuur:
Willian Beldman
Janniek Beltman
Ruben Klein Teeselink
Jordi Scheperboer
Jeroen Baltes

06-11 81 83 40
06-53 20 34 47
06-11 21 59 18
06-14 84 69 28
06-30 69 03 78
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Ik geef de pen door aan...
 Wil je jezelf voorstellen?

Bedankt dat we ons via dit leuke blad mogen voorstellen aan de mooie
Beuseberg 😊.
 Wie zijn we…

Maurice Meertens; opgegroeid in Hardenberg,
daarna gestudeerd en gewoond in Zwolle en als
vervolg naar ‘het buiten wonen’ hier samen met
Angelique terecht gekomen.
Angelique van der Waal-Meertens; opgegroeid in
Reeuwijk, gestudeerd en begonnen met werken
in Utrecht en daarna samenwonend met Maurice
in Zwolle en nu dus hier samen in Holten.
 Hoe is je gezinssamenstelling?

We brengen weer wat extra levendigheid in😉 met onze kids Tijn 5 jaar,
Duuk 4 jaar, Linde 2,5 jaar en baby Flint van 6 maanden, wellicht bekend als
de ‘onruststoker’ tijdens de Hellendoorn Rally…
Onze kinderen zitten op de Regenboog, ook omdat ‘de Beuseberg-kindjes’
daar veelal naartoe gaan, het bevalt de kindjes en ons heel goed.
Verder hebben we nog een lieve gastouder; Ellen die een paar dagen per
week bij ons thuis is voor de kindertjes. Ook onze andere ‘hulplijn’, een
heel lief en stoer buurmeisje, Maud, die bij ons kind aan huis is en altijd
meehelpt en achtervang is voor de beestjes en kindjes, mogen we wel
toerekenen tot ons gezin.
 Waar en wanneer ben je geboren?

Maurice is geboren op 27 september 1971 in Hardenberg en Angelique zag
het levenslicht op 7 juni 1982 te Leiderdorp.
 Waar woon je nu?

Wij wonen op Kroepinsweg nummer 8, trotse achterburen van de
‘Kroepinband’.
 Waaruit bestaan je dagelijkse werkzaamheden?

Maurice is Operationeel Directeur bij Van Keulen Interieurbouw in
Nijverdal. Angelique is eigen ondernemer als partner bij Lease & Finance
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huis met als hoofdkantoor Oosterbeek, maar werkt vanuit het HOH
(Holtens Ondernemershuis).
 Wat zijn je hobby’s of bezigheden?

Te veel om op te noemen 😊, gezelligheid met gezin, vrienden, familie en
leuke Holtenaren bij ons thuis of lekker op pad. Verder houden we van
lekker buiten bezig zijn met zijn allen, alles om het huis, de beestenbende,
wandelen in de Beuseberg, we wonen immers op een superplek zo hier.
 Wat zijn je favoriete tv- en radioprogramma’s?

Netflix… En dan verschillende dingen, haha, verder vinden we het journaal,
‘Boer zoekt vrouw’, en ‘De luizenmoeder’ wel leuk. Gezellig met de kids op
zondag met zijn allen even de Voice terugkijken, heerlijk.
 Wat was je laatste vakantiebestemming en waarom?

Dubai met het gezin, schoonvader en schoonzus, afgelopen kerst en oud en
nieuw, geweldige ervaring. Wij doen, zoals onze buren al weten 😉, aan
vakanties, middels huizenruil. We hadden dit keer met Nederlandse expats
geruild en hebben beide een superervaring gehad. Op deze manier kom je
op allerlei mooie – niet toeristische plekken – en hebben we vaak een heel
huis en dus meer ruimte beschikbaar, met ons best grote gezin. Ook is het
leuk om zo over de hele wereld mensen te ontmoeten en te leren kennen,
vinden wij. Die wij dan weer kunnen laten genieten van ons mooie plekje
op de Beuseberg.
 Heb je (huis-)dieren? Zo ja, kun je hier iets over vertellen?

Jazeker, we hebben, ontsnapgrage Shetlandponys; Jip & Janneke, ontplofte
kippen (Brama’s en Orpinghtons) en twee verdwaalde loopeenden
ertussen, paarden en dan nog Roef, onze Oud-Duitse herdershond.
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 Waar ben je trots op?

Op ons mooie, wat drukke, maar
liefdevolle gezin en dat we met zijn
allen zoveel plezier hebben en op zo’n
heerlijke plek mogen wonen.
 Wat zou je altijd nog eens willen

doen?
Een lange(wereld) reis met het hele
gezin en dan in de ontwikkelingslanden
meteen de handen uit de mouwen/een
extra steentje bijdragen. Zelf heb ik na
mijn studie ook een half jaar vrijwilligerswerk gedaan in Afrika, een bijzondere en mooie ervaring.
 Wat vind je erg leuk of bijzonder aan de Beuseberg?

Het is een supermooi gebied en heel bijzonder plekje in Nederland. Wij
hebben het enorm naar onze zin en vinden ondanks de hechte en soms
generatielange bewoningen in het gebied dat de mensen heel open,
vriendelijk en behulpzaam zijn. Omdat we pas vier jaar hier in Holten
wonen is het echt soms nog van alles ontdekken en proberen we om zoveel
mogelijk mee te doen volgens het ‘noaberschap’-principe. We zijn er al
achter dat daar ook veel ‘ongeschreven regels’ bij betrokken zijn, haha,
maar doen ons best.
 Ben je zelf actief (geweest) in de buurt?

Tot nog toe, naast onze naaste buren/noaberschap, nog niet echt, mede
door onze snelle gezinsuitbreiding en drukke levens. We willen dit wel
meer en gaan ons dan ook inschrijven voor de buurtvereniging, hierbij
toestemming voor incasso van het lidmaatschapsgeld.
 Heb je nog een tip voor de buurtvereniging, site of boekje?

Nee, nog te weinig ervaring.
 Welke activiteit mogen we niet missen?

Zijn er al heel veel toch…. 😊
 Wil je nog iets kwijt aan de lezers?

Euh, ik hoop dat jullie het een leuk stukje vonden en de koffie staat altijd
klaar 😊!
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Hallo allen,
11 mei 2019 – De jubileumdag komt al met rasse schreden naderbij.
Hopelijk staat de datum al bij iedereen in de agenda! Aan de
voorbereidingen wordt druk gewerkt en het belooft een geweldige dag
te worden.
De dag is voor iedereen, van jong tot oud, aan iedereen wordt gedacht!
Nu maar duimen voor mooi weer! Bij dit Beuseberger Nieuwsblad treft u
het opgaveformulier. We zien u graag, we gaan er met ons allen een
fantastische dag van maken!
Hoe gaat de dag eruitzien?
14.30

Verzamelen bij de kei aan de Beusebergerweg

14.45

Onthulling

15.00

Start belevingstocht door de Beuseberg per fiets.
Voor degene die niet kan fietsen is er alternatief vervoer.

17.00/18.00 Aankomst bij de feestlocatie!
Lekker eten, fijne muziek en diverse vermakelijke activiteiten voor
jong en oud. Abseilen vanaf het HOOGSTE PUNT van de Beuseberg,
lekker ontspannen in de Hottub (verget de zwembokse nit) of
herinneringen ophalen met oud beeldmateriaal?
Op deze avond kan het allemaal, en meer…
Dus vul het opgaveformulier in en zorg dat je deze dag niet mist!
22.00

Einde programma
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Dartkampioen
Danny van Menum
Danny Jansen werd in december vorig jaar in
Barneveld Nederlands kampioen darten bij
de junioren. Reden voor de redactie van het
Beuseberger Nieuwsblad om eens bij hem
langs te gaan.
Danny laat zijn bekers zien. Hij is elk
weekend wel op pad om mee te doen aan
een wedstrijd. Hij kan in de categorie jeugd
meespelen tot zijn 18e jaar. Hij is nu 16 en
nog maar net twee jaar bezig met deze
sport.
Hoe is het allemaal begonnen?
Hij had zijn been gebroken met voetballen
en mocht niks doen. Omdat vader Marco
dartte, besloot Danny dit ook maar eens te
proberen. En het ging heel goed.
De woonkamer staat vol met bekers die Danny al gewonnen heeft. En dat is
nog maar een deel van de totale verzameling. De rest staat boven. Veel prijzen
heeft hij in het buitenland gewonnen.
Het darten kost veel tijd. Elke dag oefent hij
minimaal een uur. Want elke wedstrijd moet
je je weer bewijzen. Elke wedstrijd is jezelf
100% geven. En er is elk weekend wel ergens
een toernooi of een wedstrijd te spelen. Hij
gebruikt geen hele dure dartpijlen. Dat
maakt namelijk geen verschil, volgens Danny.
De materialen die hij nodig heeft worden
gesponsord door DIBO in Deventer (winkel
voor dartmaterialen).
Hij heeft veel sponsors. Zeker 14 in totaal.
Die heb je ook wel nodig, aldus Danny. Want
als je in de jeugdcompetitie speelt verdien je
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nog niet zo veel. Bij de herencompetitie wel. Daar gaat hij dan ook voor.
Uiteindelijk wil hij van het darten zijn beroep maken. Hij is bereid om hier hard
voor te werken en laat er ook veel dingen voor.
In de woonkamer hangt het dartbord waar
hij elke dag op oefent. Gezellig bij zijn
moeder in de kamer ondertussen druk aan
het oefenen met pijltjes gooien. Zo is het wat
gezelliger en makkelijker om elke dag
minimaal een uur te trainen.
Momenteel zit Danny in het eindexamenjaar
van de Waerdenborch. Mocht het met het
darten niet lukken om hier zijn beroep van te
maken, dan wil hij loonwerker worden.
Daarom is de volgende stap na de
Waerdenborch ROC Landstede.
Vanwege zijn goede prestaties is hij dit jaar
ook sportman van Rijssen-Holten geworden.
Danny bereidt zich niet specifiek voor op de
wedstrijden. Hij begint gewoon met gooien.
Concentratie is het belangrijkst. Je niet laten
afleiden door je tegenstanders (dit wordt wel
geprobeerd, maar Danny blijft er cool
onder). Hij heeft nooit zenuwen voor een
wedstrijd en probeert ervoor te zorgen dat
de rest achter hem is. Dan zie je alleen het dartbord. Sommigen proberen je
uit je concentratie te halen. Blazen ze in je nek, daarom heeft hij een matje.
(lacht). Een wedstrijd kan wel een hele dag duren. Voordat je in een finale zit,
moeten er wel 8 tot 9 wedstrijden gespeeld worden.
In Tsjechië speelde hij in de finale. Hij had 500 schreeuwende Tsjechen tegen.
Omdat hij direct hoge punten scoorde begon het publiek enthousiast Danny
Boy te zingen.
Zijn vrienden en zijn huidige vriendin staan achter hem. Ze hebben er
begrip voor dat hij niet altijd tijd voor ze heeft omdat hij weer een
wedstrijd moet spelen. Dit is zijn passie, hier gaat hij voor!
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Voorjaarsfeest 2019

Beste Beusebergers,
Om alvast een tipje van de sluier op te lichten, hebben we hier alvast een
aantal programmaonderdelen voor ons gezellige voorjaarsfeest op
21, 22 en 23 juni 2019. Wij willen iedereen van harte uitnodigen om
aanwezig te zijn tijdens dit feestweekend. Het wordt weer een gezellig feest
voor jong en oud.
Omdat vorig jaar zowel de locatie als het driedaagse feest goed bevallen is,
hebben we ervoor gekozen om het feest dit jaar weer aan de Lambooysweg te
houden. Het programma komt er als volgt uit te zien:
Vrijdag 21 juni
20:00 uur Revue
22:30 uur Feestje met DJ
Zaterdag 22 juni
14:00 uur spelmiddag ‘Beuseberg in Beweging’
16:00 uur Zwarte Jannes
21:30 uur Kroepin
Zondag 23 juni
11:00 uur Brunch met Brookduo
14:00 uur Vogelschieten
16:00 uur Alive
38

De vrijdagavond is zoals gewoonlijk weer gereserveerd voor de revue en wordt
dus, net als voorgaande jaren, een lachwekkende en gezellige avond.
De zaterdagmiddag is evenals vorig jaar in samenwerking met ‘Beuseberg in
Beweging’. Zij zorgen weer voor een gezellige en sportieve activiteitenmiddag
voor jong en oud. Zwarte Jannes zorgt aan het eind van de middag voor een
fantastische sfeer waarbij alle Beusebergers met de voetjes van de vloer gaan.
Voor iedereen die dan de smaak al goed te pakken heeft en helemaal zin heeft
gekregen in een feestje gaat om 21:00 uur de tent weer open en speelt
Kroepin het dak eraf! Entreeprijs € 5,00 p.p.
De zondag beginnen we eerst weer met een heerlijke brunch voor iedereen.
Tijdens deze brunch kunt u genieten van het Brookduo. Het enige wat u moet
doen is u vooraf opgeven bij een van onderstaande commissieleden. Dit kan
tot en met 1 juni. De kosten voor de brunch zijn dit jaar € 5,00 p.p. voor leden
en € 7,50 p.p. voor niet-leden (voor kinderen tot 6 jaar is deelname gratis).
Opgeven bij:
Hanneke Nijenhuis 06 - 13 65 06 20,
Angelique Kolkman 06 - 46 19 58 06 of
Yvet Muller 06 - 48 17 44 30.
Aansluitend aan de brunch is er ook dit jaar het vogelschieten. Hiervoor kunt u
zich op de dag zelf opgeven. Kosten € 15,– p.p. Voor de kinderen is er weer de
mogelijkheid om mee te doen aan het boogschieten. Alive zorgt op zondag
voor een gezellige afsluiting van het feestweekend.
We hopen u hiermee alvast enthousiast te hebben gemaakt voor dit
fantastische weekend en dat u zich snel aanmeldt om niks van dit weekend te
missen.
Tot snel,
De voorjaarsfeestcommissie.
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De Trekkertrek komt weer naar Holten
Zaterdag 11 oktober 1997 was het de laatste keer dat er in Holten een
Trekkertrekwedstrijd werd georganiseerd. En daar komt verandering in! Want
in 2019 wordt er weer nieuw leven in dit Holtense evenement geblazen. Bij
MAC ‘de Holterberg’ is er hiervoor een heuse Trekkertrekcommissie opgericht
door een club fanatiekelingen uit de Beuseberg!
Trekkertrek begon vroeger al op het platteland. Want een sterkere trekker
bezitten dan de buurman is toch het mooiste wat er is? Tijdens de wedstrijd is
het de bedoeling dat er een sleepwagen over een afstand van 100 meter zo
ver mogelijk vooruit wordt getrokken door een trekker. Wie het verst komt,
wint de beker.
Na ruim 20 jaar moet er weer veel werk verzet worden om deze Trekkertrekwedstrijd op de kaart te krijgen. Regels zijn veranderd, een (nieuw) terrein
moet beschikbaar zijn, vrijwilligers worden gepolst en natuurlijk het
belangrijkste; deelnemers moeten zich gaan aanmelden.
Op de vrijdag 31 mei 2019, na hemelvaartsdag, zal dit evenement plaatsvinden
op de hoek van de Beusebergerweg/Russendijk bij Menum in de wei. Het
programma start in de middag en zal in de loop van de avond afgelopen zijn.

Op het terrein is voor ieder wat wils, voor jong en oud! Trekkers, gezelligheid,
een zandbak en een springkussen en dat alles met een gratis entree!
Kijk voor meer informatie op Facebook, @trekkertrekholten of op
www.macdeholterberg.nl/trekkertrek
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Korte Nieuwsbrief
Seniorenclubactiviteit
Op woensdagmiddag 24 april 2019 wordt een activiteit
georganiseerd. Deze middag komt Gerrie Groot Zwaaftink, zij is een
troubadour uit Vorden en ze zal voor ons gaan zingen.
Ontvangst om 13:30 uur met koffie bij ‘Landbouwmuseum Pekkeriet’
Langstraat 38 te Holten. Om 14:00 uur zal de bijeenkomst starten!
Rabobank Clubkascampagne
Bent u lid van de Rabobank? De Rabobank Clubkascampagne komt er weer
aan en de buurtvereniging is een van de doelen die u kunt steunen. Dit kan
van 19 maart tot en met 7 april. (Alvast) bedankt voor uw stem!
Oudijzeractie
Ook dit jaar houden wij weer een oudijzerinzameling, we hopen dat er veel
kilo’s door u zijn opgespaard. U kunt uw oudijzer op 6 juli tussen 9.30 en
15.00 uur komen brengen bij de familie Markvoort (Mokko). Het adres is
Brummelaarsweg 22 Markelo.
Wij zijn niet alleen op zoek naar oudijzer, maar ontvangen ook graag
aluminium, rvs, zink, lood, koper, elektromotoren, elektrakabels en accu’s.
Autobanden, koelapparatuur etc. nemen wij niet aan.
Als u het zelf niet kunt brengen, neem dan even contact op met
Anton Klein Twennaar: 06-10 43 58 36, wij halen het dan graag bij u op!
Data om in de agenda te noteren
21 april - Pasen
11 mei - Belevingstocht en Redneck Party en BBQ
10 juni – Fietstocht
21, 22, 23 juni – Beusebergs voorjaarsfeest
6 juli – Oudijzeractie
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Agenda jubileumjaar 2019
Elke 1e dinsdagavond van de maand, te
beginnen op dinsdag 8 januari
Kinderspelmiddag
12 januari
Jaarvergadering/nieuwjaarsreceptie 13 januari bij Café Restaurant de
Poppe
Toneelavonden
8, 9, 15 en 16 februari
Carnaval
2 maart
Seniorenclub
12 februari
Seniorenclub
12 maart
Pasen
21 april
Seniorenclub
24 april
Jubileumactiviteit
11 mei
Fietstocht
10 juni (2e pinksterdag) of bij slecht
weer reservedatum zondag …
Kinderspelavond
juni
Oudijzeractie
juni
Voorjaarsfeest
21, 22 en 23 juni
Vissen
juli
Busreis
augustus
Seniorenclub
september
Zaalvoetbal
september – april
Dropping
oktober/november
Seniorenclub
oktober
Kinderspelavond 8-12 jr.
oktober
Schieten
november
Zaagmolentrofee
november
Seniorenclub
november
Sinterklaasfeest
november
Seniorenclub
december
Biljarten

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

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
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