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Van de redactie
Tja, daar zitten we dan. Middenin de coronacrisis. Een nieuw begrip, tot voor
kort onbekend, maar nu overal om ons heen merkbaar. Het sociale leven ligt
volledig plat. Ook de activiteiten van onze buurtverenging. De ene na de
andere activiteit wordt afgelast. Geen voorjaarsfeest, geen fietstocht, niks.
Hopelijk kunnen we nog een beetje vakantie vieren in juli/augustus, maar zelfs
dat is nog maar de vraag.
De late verschijning van dit aprilexemplaar heeft dan ook alles te maken met
de coronacrisis. Een aantal artikelen moesten worden geschrapt, omdat de
inhoud betrekking had op activiteiten die niet meer doorgaan. Gelukkig is er
nog genoeg overgebleven om een mooi krantje te produceren.
Zoals jullie verderop kunnen lezen in het stukje van het bestuur willen we wel
proberen om een julinummer uit te brengen. Maar of dat gebeurt, hangt van
jullie af. Aangezien er niks te melden valt over georganiseerde activiteiten en
tochtjes is er in principe weinig te schrijven. Maar het bestuur, en ook wij als
redactie, doen nu een extra groot beroep op jullie bijdragen. Schrijf gewoon
een stukje over wat je nu doet in deze rare tijd, hoe hou je jezelf bezig, hoe
houden jullie de moed erin. Schrijf gewoon wat van je af en wij doen de rest.
Gelukkig hebben we een paar weken met prachtig weer
achter de rug, waardoor we in elk geval naar buiten
kunnen. En omdat we in zo’n prachtige omgeving wonen
hoeven we ook niet ver weg. We mogen heel blij zijn dat
we in deze periode niet in een grote stad wonen, maar
in onze prachtige Beuseberg met veel groen en veel
ruimte. Houd de moed erin en blijf gezond.
Jo & Jo

Van de bestuurstafel
De buurtvereniging Beuseberg in andere tijden
Na lang wachten kunnen jullie eindelijk de eerste editie van 2020 lezen. De
reden van uitstel van het boekje is het coronavirus. Maar laten we beginnen
met een terugblik op 2020, het leven voor corona.
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Het nieuwe jaar begon voor de vereniging zoals altijd met een jaarvergadering
en nieuwjaarsreceptie. Hier kwamen we erachter dat zelfs senioren interesse
hebben voor de Buurtvereniging Beuseberg WhatsAppgroep. Het was een
gezellige zondagmiddag. De opvolgende zondagen was er vaak sprake van
code oranje. Want ja, ook tijdens de laatste wintermaanden hadden we nog
steeds geen sneeuw of ijspret. Maar ach, die harde windstoten leverden naast
schade ook veel pret op, met wind mee op de fiets of met je rug tegen de wind
aan leunen.
Hoewel velen al in die tijden bezig waren met het bouwen van de carnavalswagen en overige voorbereidingen startten de grimedames pas een week voor
tijd (de grime-aanvoersters al eerder trouwens…). Het begon met een
spoedcursus water en vuur schminken. Die zaterdagochtend hebben we alle
gezichtjes versierd en vertrok de brandweerwagen naar Holten. Carnaval was
een groot succes, de brandweerwagen en alle Beusebergers en
Beusebergertjes vormden een schitterend geheel en behaalden daarmee zelfs
de derde plek!
Ondertussen waren ook de paasvuurslepers alweer wekenlang druk met het
paasvuur. Zo af en toe maakten een aantal van ons even een ommetje over de
Russendijk, om te kijken hoeveel hout er al lag. Tevens is het paasvuurbestuur
opgefrist met een jonge garde Beusebergers, mooi dat ook deze generatie de
paasvuurtraditie voortzet. Helaas kregen ze direct te maken met de
teleurstelling dat het paasvuur dit jaar niet door kon gaan.
Wel kunnen we melden dat 13 personen de afgelopen weken een stukje wijzer
zijn geworden. Twee dagdelen is er een AED-reanimatiecursus verzorgd door
EHBO Holten bij Broer Pekkeriet. Hoewel je hoopt dat je de theorie van de
AED- reanimatiecursus niet zo vaak hoeft toe te passen is het toch goed om
voorbereid te zijn. Daarbij is het extra fijn om te weten dat deze 13 personen
allemaal in de Beuseberg wonen!
Verder hebben nog heel wat mensen genoten van het toneelstuk ‘Drie
kriminele zusters’. Na maanden repeteren en teksten leren was het eindelijk
zover, twee avonden hebben de spelers geshined op het podium van de
Wippert! Zo hier en daar hoorden we twijfels van de spelers, “we hebben wel
echt veel tekst hoor” en “ik ben benieuwd of ’t dit jaar wel gaat lukken”, maar
die twijfels waren natuurlijk nergens voor nodig. Daarentegen voelde Irma zich
al oncomfortabel met de drie regeltjes voor de opening en afsluiting. Respect
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voor de spelers die op het podium durven te staan. Daarbij is het ook een
uitdaging om ieder jaar maar weer een geschikt toneelstuk te vinden. Toch is
het allemaal weer goed gelukt dit jaar, chapeau!
Het fijne van deze periode van het jaar is dat het steeds wat langer licht blijft
en de dagen daardoor wat langer lijken. Ondanks corona is er weer meer
‘reuring’ op straat in tegenstelling tot de winter, fietsers, wandelaars en zelfs
de skeelers zijn weer uit de kast gehaald.
Hoe groot kan het contrast zijn binnen 1 jaar. In 2019 hebben we een mooi
jaar gehad en ons 25-jarig jubileum mogen vieren. Nu een jaar later zitten we
midden in de Intelligente lock-down. Op dit moment lijkt alles langzaam de
goede kant op te gaan. Maar het exacte verdere verloop is voor een ieder van
ons onbekend.
De activiteiten dropping, fietstocht, Beusebergsfeest en seniorenactiviteiten
zijn voor nu uit de agenda van 2020 geschrapt in verband met het coronavirus.
Hopelijk blijven jullie gezond en wordt de situatie snel weer normaler. De
invulling van de activiteiten van de buurtvereniging is sterk afhankelijk van de
landelijke regelgeving. We houden deze regelgeving goed in de gaten en zullen
activiteiten alleen dan weer oppakken als de wetgeving dit toelaat.
De contributienota voor het seizoen 2020 wordt doorgeschoven naar het
midden van het jaar. We hopen dat onze leden ondanks het feit dat we in
2020 minder activiteiten hebben, toch de coulance hebben om de contributie
voor dit jaar te voldoen.
Wat we wel kunnen doen is jullie op de hoogte houden, daarom kunt u over
enkele maanden gewoon weer een boekje verwachten. Omdat er geen
activiteiten vanuit de buurtvereniging op het programma staan vragen wij
jullie op om verhalen, tekeningen, etc. op te sturen zodat we toch in contact
blijven met elkaar. Dus bij deze een OPROEP aan jullie allemaal om in de pen
te klimmen en wat van je te laten horen! (Dit kan gemaild worden naar
jolandabronsvoort@gmail.com).
De oudijzeractie kan volgens verwachting doorgaan wanneer we ons houden
aan de 1,5 meter afstand. Deze staat gepland voor zaterdag 25 juli, de
verwachting is dat de regelgeving dit toe zal laten. We hopen dat er veel kilo’s
door u zijn opgespaard. U kunt uw oudijzer op zaterdag 25 juli tussen
10.00 uur en 15.00 uur komen brengen bij de familie Markvoort (Mokko). Het
adres is Brummelaarsweg 22 Markelo.
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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!
Verder zien we op termijn mogelijkheden voor activiteiten als vissen, een
kinderspelmiddag/avond en een brom/snorfiets toertocht. Maar we
verwachten dat er nog meer mogelijkheden zijn, wellicht heeft iemand
interesse om een online pubquiz te organiseren of zijn er andere ideeën.
Schroom niet om contact op te nemen met iemand van het bestuur om zulke
activiteiten te realiseren. Want zeker in deze tijd is contact en vermaak
belangrijk, hoewel gezondheid op de eerste plaats blijft staan.
We hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de stand
van zaken, wanneer er toch nog vragen zijn horen wij het graag!
Blijf gezond en let een beetje op elkaar!
Namens het gehele bestuur,

Anja, Anton, Gerdie, Han, Ilse, Irma en Miny.
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Verslag ledenvergadering 12 januari 2020
1. Opening door de voorzitter Anton Klein Twennaar
Iedereen van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van de
buurtvereniging Beuseberg 2020.

Voor we beginnen wil ik graag zeggen dat als er kinderen zijn die het
formele gedeelte te langdradig vinden, dat de indoor speelhal is geopend
en daar mag volop gebruik van worden gemaakt.
Het bijzondere jaar 2019 ligt inmiddels alweer achter ons. Het jaar waarin
we ons 25-jarig jubileum hebben mogen vieren als buurtvereniging
Beuseberg.
Ruim twee jaar geleden zijn we als bestuur al begonnen met het
voorbereiden van ons 25-jarig jubileumjaar in samenspraak met de
jubileumcommissie en kunnen we nu gerust stellen dat we als vereniging
het jaar 2019 mogen betitelen als een onvergetelijk jaar. De
jubileumcommissie heeft hier een belangrijke rol in gespeeld. Onze dank
daarvoor.
Het is schitterend om te zien dat we het afgelopen jaar massaal deel
hebben genomen aan de carnavalsoptocht. De knaller van het
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jubileumjaar is en blijft de jubileumdag op 11 mei, met het onthullen van
de mooie rode eik, de jubileumfietstocht en ’s avonds als afsluiting de
schitterende Red Neck party waar nog lang over is na gesproken en
genoten.
En toen waren we nog niet eens halverwege ons jubileumjaar. In het
midden van de zomer hebben we als vereniging vol trots Jorn Lohuis als
500ste lid van de buurtvereniging Beuseberg mogen verwelkomen.
De grote verassing van 2019 kwam uit onverwachte hoek. Op de 11e van
de 11e is Nick Jongbloed benoemd tot Prins Carnaval van de
Fienpreuvers. Samen met zijn adjudant John Poppe staan ze garant voor
een knallend carnaval 2020. Waarbij we ook als Buurtvereniging
Beuseberg extra gemotiveerd zullen zijn om er wat moois van te maken.
Als eindejaarsactie hebben wij als bestuur de oliebollenactie
geïntroduceerd. Een wat ons betreft geslaagde activiteit, met voor de
vereniging een mooi financieel resultaat.
Het doet ons als vereniging goed dat het Beuseberger Nieuwsblad ook
het afgelopen jaar mocht rekenen op veel inzendingen van leden. Wij
bedanken Jolanda en Jolande voor het begeleiden, maken en
samenstellen hiervan.
We zijn blij met de grote mate van betrokkenheid van al onze leden die
actief deelnemen aan alle door de vereniging georganiseerde activiteiten.
We willen in 2020 voor de vereniging graag een app-groep opzetten,
waarbij er door de contactpersonen van de verschillende activiteiten
informatie kan worden gedeeld over hun activiteit. U kunt daarbij zelf
niet reageren. Hierdoor krijgt u uitsluitend en beperkt info over de door
ons georganiseerde activiteiten en blijft u verschoond van foto’s met de
laatste kledingkeuze van Kim Holland door mede-appgebruikers. Voorbij
de ronde tafel ligt een lijst waarop u zich kunt aanmelden voor de appgroep.
Voor het komende jaar heeft de carnavalscommissie al het mooie thema
‘Gaan als de brandweer’ gevonden om als wagen en groep uit te beelden.
Zij zijn inmiddels van start gegaan met het opbouwen van de wagen bij
de familie Markvoort, Mokko.
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Vanaf vanmiddag begint de kaartverkoop voor het toneelstuk: ‘Drie
Kriminele Zusters’. Er wordt op vier avonden gespeeld. Op vrijdag 6 en
zaterdag 7 maart en een week later op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart.
Voor leden kosten de entreekaarten 5 euro. Voor niet leden 7,50 euro.
Jeugd tot 16 jaar heeft gratis toegang.
De voorjaarsfeestcommissie is druk bezig met de invulling van het
voorjaarsfeest 2020. Er wordt hard gewerkt aan de vernieuwde indeling
van drie dagen, maar het belooft een knallend mooi weekend te worden.
De groep boakenbouwers begint op zaterdag 18 januari met het
paasvuurslepen. Alle Holtense paasvuren hebben de afgelopen tijd met
de gemeente Rijssen-Holten constructief overleg gehad. Daaruit is de
gezamenlijke conclusie getrokken dat het voor de buurtschappen van
groot sociaal belang is dat er paasvuren gebouwd kunnen blijven worden.
Concreet houdt het in dat het paasvuur bovenin minimaal altijd nog een
diameter van 8 meter moet hebben, waardoor en geen hoge steile punt
meer boven op het paasvuur kan zitten. Daarnaast wordt er gevraagd om
toezicht te houden op het brengen van rommelhout. Al met al
maatregelen waarvan onze paasvuurcommissie denkt dat er goed mee
valt te leven. Het Beusebergs paasvuur wordt dit jaar gebouwd op het
land van de familie Paalman 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.
2. Jaarverslag 2019 door secretaris Agnes van Wieringen
Dit is een bijzonder jaarverslag. Een verslag van ons 25-jarig jubileumjaar.
En wat was het een geweldig jaar! Zo veel activiteiten, zoveel deelname
en saamhorigheid. Wat er ook bedacht werd, het was allemaal te regelen
met elkaar en voor elkaar. We zullen deze middag nog vaak de handen
op elkaar doen, maar ik vraag alvast een donderend applaus voor alle
organisaties van alle activiteiten gedurende het afgelopen jaar.
Is het glas vol en de blaas leeg? Gaat u er maar even voor zitten, want
hier volgt een extra lange editie van het jaarverslag:
Januari
In januari startte het nieuwe biljartseizoen. Dit eindigde op 4 juni met
winnaar Jan Ulfman.
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Op 12 januari was de kinderspelmiddag. Elf kleine Beusebergertjes
kregen allerlei maffiaopdrachten en werden beloond met een echt
diploma.
Een dag later was het tijd voor de jaarvergadering en de nieuwjaarsreceptie. Het was een drukke en gezellige middag met champagne en het
ontstaan van de vereniging.
Februari
De seniorenclub kwam bij elkaar voor de volgende activiteiten:
• Op 13 februari kwam Herman Haan vertellen over de kastelen
rondom Diepenheim. Hij kreeg een bedankje van Gerda.
• Op 13 maart vertelde Tineke van Buren over Johanna van Buren. Ze
kreeg een bedankje van Gerda.
• Op 24 april kwam Gerie Groot Zwaaftink zingen en voorlezen. Hij
kreeg na deze foto een bedankje van Gerda.
• Op 11 september trokken 22 senioren erop uit naar het
Oranjemuseum in Diepenheim.
• Op 2 oktober togen de 60-plussers uit de Beusberg, Splo en
Dijkerhoek naar het Bonte Paard voor een gezellige middag.
• Op 5 november kwamen de heren Baan en Ter Maat oet Riessn om te
vertellen oawr Riessn.
• De laatste bijeenkomst van het jaar op 11 december was gereserveerd
voor een gezellige bingo en werden Broer en Gerrie bedankt voor hun
gastvrijheid.
De deuren van de Wippert gingen open voor maar liefst vier avonden
toneel; op 8, 9, 15 en 16 februari werd er genoten van de spelers.
Maart
Vanaf januari werd er weer 2 keer per week gewerkt aan de wagen voor
de carnavalsoptocht. Op 2 maart was het zover, de grootste groep ooit!
Terecht bekroond met de publieksprijs. Wat een feest!
Ook dit jaar kregen we weer een geweldig geldbedrag van de Rabobank,
met dank aan degenen die op de Beuseberg gestemd hebben.
April
Op 6 april werden er roosjes gemaakt bij Broer, voor een historische
editie van het paasvuur. Want ondanks alle tegenslag met betrekking tot
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regelgeving, werd het door hard werken van de vrijwilligers toch nog een
geweldig paasweekend. Met veel activiteiten en een mooi paasvuur!
Mei
Vrijdag 3 mei veranderde Anton in een Abraham.
Op 11 mei was de officiële dag dat de buurtvereniging 25 jaar geleden
werd opgericht. Dit werd gevierd, en hoe! Geniet maar even van de
volgende beelden.
De woensdagavond van de Holtense wandelvierdaagse kleurde rood. Bij
het stenen bankje konden we alle lopers namens de vereniging trakteren
op een flesje, desgewenst te vullen met lekker koud water. Dankzij
sponsoring van Dumocom (het bedrijf van penningmeester Gerdie
Lenderink) en Carton deelden we bijna 1000 flesjes uit, met een
uitnodiging voor het voorjaarsfeest.
Juni
Op 2e pinksterdag 10 juni was er een zonovergoten fietstocht
georganiseerd voor de sportieve fietsers onder ons.
Op 21, 22 en 23 juni was het tijd voor het jaarlijkse voorjaarsfeest. Deze
editie was heet, heter, heetst! Op vrijdag was er de jaarlijkse revue, een
sfeervolle en gezellige editie.
– Op zaterdag was er eerst ‘Beuseberg in beweging’, daarna een
optreden van Zwarte Jannes. ’s Avonds ging het dak eraf door
Kroepin.
– Op zondag was de brunch een groot succes, muzikaal omlijst door het
Brookduo. Om 14.00 uur was het tijd voor het vogelschieten.
Bert Groteboer sleepte hier de titel Schutterskoning 2019 binnen. Ook
nieuw was de zitmaaiertrek, helemaal georganiseerd door de jongste
generatie handige jongens.
Weer een hete dag, de triatlon op 29 juni. Een record aantal Beusebergers deed mee.
Juli
Zaterdag 6 juli is de jaarlijkse oudijzeractie gehouden met een mooie
opbrengst voor de vereniging.
Ook op 6 juli werd onze Han 50.
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Augustus
Op 15 augustus mochten we ons 500e lid verwelkomen, Jorn Lohuis!
Op 22 augustus ging de bus met 48 personen op pad voor een mooie dag.
Er werd natuurlijk afgesloten met een diner bij de Poppe.
30 augustus was het weer tijd om te vissen, de wedstrijd werd gewonnen
door hengelaar Jeroen Groteboer.
September
Op 28 september vond de eerste bromfietstocht plaats, of door velen
de Barre Bromfietstocht genoemd. Zelfs de onderbroeken waren nat
van de … regen.
November
Op 7 november zijn er twee ploegen schutters afgereisd naar Dijkerhoek,
om te strijden voor de Zaagmolentrofee. Helaas geen beker mee naar
huis.
Op 23 november was er de kinderspelavond, een gps-tocht en glow-inthe-dark midgetgolf en natuurlijk patat!
Toen kwam Sinterklaas met zijn pieten kinderen (en ouders) op
24 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.
December
We eindigen het jaar met een klapper. De eerste oliebollenactie was een
groot succes! Gezellig bakken en samenzijn in de pleerhutte bij Menum.
Dit is mijn laatste jaarverslag. Het is niet gebruikelijk voor een scheidend
bestuurslid om te gaan speechen, maar ja, als je van Eertjes bent trek je
je niet overal wat van aan. Ik heb zeven fijne jaren gehad. Ik wil graag de
volgende mensen bedanken; Marlies Bontje voor haar keurige
overdracht, Ilse Tuijnder, voor het overnemen van het secretariaat.
Succes! De bestuursleden met wie ik heb mogen samenwerken (Freddy
Haan, Anja Bruijn, Rikus Klein Teeselink, Gerda Schoolen, Bert Groteboer,
Ap Hofenk, Rens Buschers, het huidige bestuur) en vooral Anton. Ik heb
veel van je geleerd, het was een fijne samenwerking met pieken en
dalen. Bestuurswerk is niet altijd makkelijk en dankbaar werk, dat
hebben wij ervaren. Je bent een geweldige voorzitter!
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Op het gebied van wereldvrede, zijn de problemen in de Beuseberg
natuurlijk klein en stellen niets voor. Want 500 leden, dat zijn niet eens
drie neergeschoten vliegtuigen. Maar als iedereen in de wereld zo
saamhorig zou zijn als hier, was er nergens oorlog en bleven de
vliegtuigen vliegen, zoals het hoort. Bedankt!
3. Financieel Verslag 2019 door penningmeester Gerdi Lenderink
4. Verslag Kascommissie door: Jan Aanstoot en Rikus Klein Teeselink
Jan Aanstoot verklaart dat de boeken in orde zijn. Jan en Rikus, bedankt!
5. Wisseling Kascommissie
Rikus Klein Teeselink heeft aangegeven nog wel een jaar de boeken te
willen controleren. Jan Aanstoot heeft twee jaar onze boeken
gecontroleerd en treedt af. Bart van Ingen Schenau stelt zich
beschikbaar.
6. Begroting 2020 door penningmeester Gerdi Lenderink
Gezien de goede resultaten van 2019 en de saldi van de rekeningen,
hoeft dit jaar wederom de contributie en de muntprijs niet verhoogd te
worden.
7. Bestuurswisseling
Agnes van Wieringen neemt na
7 jaar afscheid als secretaris
van de buurtvereniging.
Ilse Tuijnder neemt haar taak
over. Agnes wordt hartelijk
bedankt door het bestuur en
krijgt een groot applaus van alle
aanwezigen.

8. Rondvraag; er zijn geen vragen
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9. Sluiting
Anton bedankt iedereen voor de aandacht en wenst u allen veel
luisterplezier bij het optreden van gelegenheidstrio Rens, Ties en Roy!

Kindermiddag 4 t/m 8 jaar – Piratenfeestje
Zaterdagmiddag 11 januari 2020 was het zover; de jaarlijkse kindermiddag voor kinderen in de leeftijd van
4 t/m 8 jaar. Dit jaar vierden we deze gezellige middag
‘buitenshuis’; we zijn namelijk naar Kids City in Borne
geweest! Voor wie dat (nog) niet kent; een indoor
speelparadijs in het thema van piraten! Een middagje
speelplezier verzekerd (en dat is ook goed gelukt!).
Tegen 14.00 uur
vertrokken we met
14 kinderen richting
Borne. Daar aangekomen gingen de
schoenen en sommige vesten (“ik weet
nu al dat ik het warm
krijg”) direct uit en
ging ze het klim- en
speelveld in. Klimmen, klauteren, glijden, rollen, duiken, zwemmen in de ballenbak, filmpje kijken in de bioscoop en een echte disco; volop vermaak dus.
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Tussendoor konden
ze hun energie even
weer opladen door
het leegdrinken van
vele bekertjes ranja.
Maar dat gebeurde
vooral staande aan de
tafel; veel tijd om
even te rusten
gunden ze zichzelf niet! Tegen 16.15 uur kwam een echte piraat de kinderen
ophalen voor een speurtocht. Het was even zoeken (het was nu niet direct de
allerslimste piraat die ze naar de kinderen hadden toegestuurd ) maar
uiteindelijk werd de schat gevonden. En al dat spelen en schatzoeken maakt
hongerig! Maar gelukkig stonden de patat en snacks al klaar. Ook dit werd
binnen no-time opgegeten want er moest weer gespeeld worden.

Ze hielpen zelfs de piraten met het opruimen van het speelgoed (omkoperij
met piratensnoep doet wonderen) en daarna was er nog een ijsje. “Mogen we
nog even spelen?” Eigenlijk stonden we op het punt om naar huis te gaan
maar dat werd niet als een goed plan opgevat; dus hup; allemaal nog
5 minuten het speelparadijs in! Daarna werd het toch echt tijd om moe maar
voldaan naar Holten terug te gaan!
Een geslaagde middag dus!
Groetjes, Carla, Angelique en Willeke
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Carnavalsoptocht 2020
Na een zeer geslaagd carnavalsoptreden van 2019 met de buurtvereniging
begon de voorbereiding voor de optocht van 2020 op 7 november 2019. Als
eerste wordt de vraag gesteld, wat dit jaar het thema gaat worden. Na wat
gepuzzel en het internet afspeuren kwam het onderwerp ‘brandweer’ naar
voren. In het begin waren we niet allemaal even enthousiast, maar na een
paar dagen vlogen de appjes over en weer. Na een vergadering met de
Technische Commissie en de Commissie Draaiende Delen was het plan rond.
Er werd een mooie schets gemaakt en het bouwen kon beginnen
Vanaf 2 januari 2020 werd er iedere dinsdag- en donderdagavond weer
geknutseld. Er was op dit moment geen tijdsdruk. We hadden toch veertien
avonden en misschien zou er nog één zaterdag geknutseld worden. Na een
paar weken kwam de vorm van de wagen aardig in zicht.
Zaterdag 1 februari was de eerste zaterdag dat we de hulp van de leden
hebben gevraagd, om de wagen te beplakken met papier-maché. Daar werd
goed gehoor aangegeven en tevens kon er op deze zaterdag de kleding gepast
worden. Paste het niet, dan werd deze door de ‘kledingdames’ op maat
gemaakt. Al met al was het weer een geslaagde zaterdag, waar weer veel werk
verzet is. De dinsdag- en donderdagavond daaropvolgend werd er flink gelast,
zodat de zaterdag erop weer geplakt kon worden. Zo kwam het eindresultaat
al aardig in zicht. De mannen van de draaiende en bewegende delen hadden
hun huiswerk goed gedaan (ook thuis), waardoor ook dit gedeelte gemonteerd
en geprobeerd kon worden. De laatste weken volgden, nog even de wagen
mooi afwerken, en voilà, het eindresultaat mocht er wezen!
Op 22 februari was het dan
zover, de dag van de optocht.
Het was nog even de vraag of
de optocht wel door zou gaan
in verband met de weersvoorspellingen. Gelukkig
kregen we te horen, dat het
doorging. Gelukkig maar
anders was al het werk voor
niets geweest.
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Voor deze wagen hadden zich een mooi aantal van zeventig personen
aangemeld. Vanaf half elf werd iedereen aan de lopende band geschminkt bij
de ‘schminkdames’ en werd de kleding uitgedeeld. Om half twee werd
iedereen bij de wagen verwacht en hebben we een groepsfoto gemaakt.
Om twee uur ging de optocht van start en trokken we door de straten van
Holten. Zoals gewoonlijk namen we even de tijd op de rotonde bij het Klavier.
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Daarna nog even hossen en springen door de straten van Holten, waarna de
optocht er helaas voor dit jaar weer opzat. Na de optocht hebben we onze
afterparty voortgezet bij Markvoort. Ook deze was weer zeer geslaagd.
Iedereen die op welke manier zich hiervoor heeft ingezet of hieraan een
bijdrage heeft geleverd, bedankt. Hopelijk zien we jullie volgend jaar weer.
Tevens een woord van dank aan de fam.
Markvoort voor hun gastvrijheid. Bij deze
familie kunnen we ieder jaar weer terecht
om te knutselen, dat vinden we ontzettend
fijn.
Helaas gaan Carmen,
Mariëlle en Jolande de
commissie verlaten.
Voor hen ook een
woord van dank voor
alle inzet van de
afgelopen jaren.
De optochtcommissie
19

Carnaval 2020 – de buren
De buren van de prins
Begin november vorig jaar meldde buurman
Nick Jongbloed zich bij mij met een verzoek. Hij
deed nogal geheimzinnig toen hij vroeg of hij even
langs kon komen. Het bleek dat hij gevraagd was
om Prins Carnaval te worden voor het carnaval in
2020. Dit was op dat moment nog uiterst geheim.
Nick wilde graag de buren uitnodigen om naar de
‘11e van de 11e’ te komen, de feestavond waarop
de nieuwe prins en adjudant bekend gemaakt
worden. Of wij als naaste buren, samen met Dirk
en Miny Stoevenbelt, de rest van de buren
hiervoor wilden uitnodigen. Natuurlijk doe je dat
dan, als naaste buur. Zoiets valt tenslotte ook
onder ‘burenplicht’. Onder embargo hebben we vervolgens de rest van de
buren uitgenodigd.
De 11e van de 11 e
Op zaterdagavond 11 november zou er een bus vertrekken vanaf het huis van
Nick en Nanda, waar wij in konden stappen en zodoende heerlijk luxe vervoerd
zouden worden. Er gingen maar liefs 12 buren mee naar de feestavond bij het
Bonte Paard. Rond 23.00 uur werd de nieuwe prins bekendgemaakt. Daarvóór
moesten wij als buren boven wachten tot het zover was. Gelukkig werden we
daar voorzien van drankjes en hapjes. Toen de naam van de nieuwe prins
bekend was, stortten we ons in het feestgedruis. Rond 01.30 uur ’s nachts
vertrokken we weer met de bus richting de Beuseberg waar we een gezellige
afterparty hadden in de schuur van
Nick en Nanda.
Keunedarp Lacht
Het volgende feest waar we als buren
naar toe zouden gaan diende zich
aan. Keunedarp Lacht. Inmiddels
hadden we een speciale app-groep
opgericht waarin we een en ander
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konden overleggen. Wie wil waar mee naar toe enz. Keunedarp Lacht wordt
gevierd bij de Poppe. Een aantal buren wilden daar wel naartoe. Voor de
meesten was dit de eerste keer. Dus op de fiets naar de Poppe. Het werd een
supergezellige avond. De sketches en optredens die voorbij kwamen waren
erg leuk. Ook onze buurtgenoot Pieter Jongbloed gaf nog een show weg. Die
man heeft verborgen talenten. Na de optredens konden we de dansvloer op
en dat hebben we gedaan. Bijna als laatsten weggegaan. We hadden de smaak
van carnaval al goed te pakken.
Tussendoor schuurfeestje
Voor de carnaval is er ook nog het Prinsenbal. Hier zijn we niet naartoe
geweest. Soms moet je keuzes maken hè. Wél was er nog een heel gezellige
afterparty nadat de prins met zijn aanhang naar het mindervalidencarnaval bij
Snorrewind was geweest. Voor deze afterparty waren we als buren ook
uitgenodigd. Nick had een patatwagen geregeld zodat we gelijk ons avondeten
konden scoren. We waren van plan om even te blijven, dit duurde echter wat
langer. Het was weer té gezellig.
Optocht
Ondertussen waren er een aantal buren, de diehards, die hadden besloten om
mee te doen met de optocht, ook als verrassing voor Nick. Na wat overleg
werd besloten om het simpel te houden. Het mocht allemaal niet te veel tijd
kosten. We kwamen uit op het thema Nix, de band waarin Nick speelt.
Nix = niks, dus dan hoef je ook niks. Althans niet veel. 11 buren deden er
mee. De naaste buren en daarnaast Gerrit en Ina Groteboer, Gerdie en Bé
Lenderink, Henk en Henriëtte Beldman en Arjan Tuijnder. 11 gekken dus,
kwam dat even mooi uit.
Hoe maak je niks? We besloten om een platte wagen te nemen die we zelf
konden trekken/voortduwen. Er zou niks op de wagen komen, alleen een bord
met een tekst. Op de zijkant van de wagen iets als: buren van niks. Dan de
kleding, dat was lastiger. We dachten over blootpakken, vuilniszakken of iets
dergelijks. Want ook de kleding moest niks voorstellen. Zo kwamen op een
oude outfit van XXL, die dames die vroeger regelmatig optraden tijdens de
revue van het voorjaarsfeest. Even in de XXL-app gegooid en de pakken
kwamen binnen. Beetje gaten erin knippen voor het hoofd en de armen, stuk
van de onderkant af en gaan met die banaan (sommige waren geel). De lieve
schminkdames van de Beuseberg wilden ons ook wel even meenemen.
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We hielden het simpel, hoofd gewoon in de kleur van je zak. Pruik op en klaar.
Ondanks de simpele uitvoering zijn de buren er nog heel wat avonden zoet
mee geweest. Het bedenken, de wagen gereedmaken, bordjes met teksten
maken en de zakken verknippen. Kost toch altijd meer tijd dan gedacht. Het
geheel was hoe dan ook geslaagd.
Het meedoen aan de optocht was ook een feest op zich. We kregen veel
positieve reacties van het publiek. Ook de buurman kon het wel waarderen.
Toen de optocht afgelopen was, vonden we dat we dan ook maar even naar
het café moesten. We kwamen terecht bij Boer Biet. Even duurde weer wat
langer, want het was oh zo gezellig daar.
Wij zijn/waren als buren geen echte carnavalsvierders, maar ik denk dat daar
na dit jaar verandering in gaat komen. Wij hebben er als buren erg van
genoten en willen Nick, Prins Shadow de Ridder, bedanken dat hij ons hierin
meegenomen heeft. Alaaf!
Namens de buren,
Jolanda Bronsvoort
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Toneel
De Toneelgroep Beuseberg speelde voor u:

– Drie Kriminele Zusters –
Een kluchtig blijspel in drie bedrijven geschreven
door Fred Vonk.
Data: 6 en 7 maart (de uitvoeringen van 13 en
14 maart konden vanwege het heersende
coronavirus helaas niet doorgaan).

Na vele maanden van voorbereiding door de groep enthousiaste spelers,
regisseur en souffleur was het dan eindelijk zover. Publiek had zich lekker
gesetteld, genoten van een heerlijk kopje koffie/thee met bijtje.
We werden meegenomen naar eind jaren 80 van de vorige eeuw. Klassiek
bruin interieur, oranje televisie, sigaretten op tafel, prachtig decor! Nadat
Froukje Dingelmans (Lisette Stoevenbelt) met haar twee jongere zusters van
het dorp naar de stad is verhuisd, vindt zij dat ze zich ook als stadsmensen
moeten gedragen en dat zij als stadsmensen moeten gaan denken.
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De zusters kijken veelvuldig naar Dynasty en zien een wereld vol glamour,
glitter en veel geld wel zitten. Froukje komt met een uitgewerkt plan wat haar
zuster Stientje (Willeke Coster-Aaltink) en zus Maartje (Saskia PaalmanHaverslag) versteld doen staan. Froukje heeft namelijk bedacht om de
Boerenleenbank te gaan overvallen om zo aan veel geld te komen!
Opa (Anton Klein Twennaar) woont ook bij de
zusters in huis, grappenmaker en doof als het
hem uitkomt. Hij lust graag een borrel en
draait nog zijn sjekkie. Hij begrijpt nergens iets
van omdat hem ook niets wordt verteld. Opa
herhaalt op komische wijze veel zinnen maar
dan met een iets andere betekenis.
De zusters proberen alles goed voor te
bereiden, zo worden er zwarte bivakmutsen
gebreid en wordt de avond waarop de overval
moet plaatsvinden van A tot Z besproken.
Eerst moeten ze proberen de sleutel van de
bank in handen te krijgen. Toevallig is de
kassier (Wim van Coeverden) van de
Boerenleenbank hun buurman en die wordt
dus uitgenodigd voor een borreltje. De dames
weten dat de kassier de sleutel van de bank altijd bij zich draagt. Buurman
drinkt eigenlijk niet, maar de borrels, inclusief slaapmedicijn van opa, van de
dames lust hij wel. Zo komen ze in het bezit van de sleutel.
Tussendoor komt ook de wijkagent (Marius Steunenberg) ten tonele, hij is een
wijkagent die zichzelf heel belangrijk vindt en de stad goed onder controle
heeft. En met name bewaakt hij heel goed de Boerenleenbank... Froukje heeft
bedacht dat op de verjaardag van de wijkagent de overval moet plaatsvinden.
Hij is dan thuis en dus is de bank onbeveiligd.
Opa wordt ingeschakeld om tijdens de avond van de overval goed in de gaten
te houden of de kust wel veilig is. De Boerenleenbank staat tegenover het huis
van de gezusters. Goed te zien via een klein bovenraampje in de huiskamer. Je
moet alleen wel met een stoel op de tafel om door het bovenraampje te
turen. Opa wordt met man en macht op de stoel gehesen inclusief verrekijker
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en zwaailicht. Hij moet bij een onveilige kust zwaaien met het zwaailicht. Opa
snapt er allemaal niks van en wil eigenlijk alleen maar een borrel.
Er gebeurt veel, de overval wordt gestart, de zusters weten allen hun taak,
zwarte handschoenen aan, bivakmutsen op! Dit wordt de avond…
Helaas, als Froukje bij de Boerenleenbank komt, staat de deur al open, dat is
vreemd en is de kluis al leeg, wat een teleurstelling… Oneerlijke criminelen
genaamd ‘De drie musketiers’ waren hun voor geweest.
Opa ziet gebeuren dat er iets gaande is bij de bank en zwaait uit alle macht.
Later blijkt dat opa goed heeft gehandeld, want hij had de drie musketiers in
het vizier en deze zijn opgepakt. Opa wordt gehuldigd voor zijn heldhaftig
optreden door de statige bankdirecteur (Han Bruijn).
Wat een hilarische avond.
Mede door regisseur (Herman Ulfman) en souffleur (Henk Pekkeriet) hebben
de spelers het stuk geweldig neergezet! Hulde.
De spelers waren erg mooi geschminkt door de eigen grimegroep,
complimenten!
Miny Stoevenbelt

Vanwege het coronavirus gaan de volgende
activiteiten niet door:
• de fietstocht gepland op 2e pinksterdag.
• het voorjaarsfeest.
Op 20 augustus 2020 staat de jaarlijkse busreis
van de Beuseberg gepland. Verdere info over het
wel/niet doorgaan volgt.
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Ik geef de pen door aan...
 Wil jullie jezelf voorstellen?

Dinie Haverslag,
geboren als
Vorkink. Mijn
leeftijd is 61.
Jan Haverslag.
Mijn leeftijd is 62.
 Hoe is jullie gezinssamenstelling?

Op 16 april 1982 ben ik, Dinie, getrouwd met Jan Haverslag. Samen hebben
we drie dochters gekregen die nu 36, 34 en 31 jaar zijn. De oudste Martine
woont in Holten samen met Teun Hofman. Zij hebben een zoontje van 2,
Jesper. De tweede Lianne woont op de Boerhaar bij Wijhe samen met Pim
van Oosterhout. Zij hebben een zoon van 3 Duuk en een dochter van 0
die Iris heet. De derde dochter Jeanine woont in Laren samen met
Arjan Koeleman. Zij hebben een zoon van 3 jaar die Owen heet en
verwachten in mei weer een kleine.
 Waar en wanneer zijn jullie geboren?

Dinie op 17 november 1958 In de Beuseberg op boerderij Het Nös, vroeger
nr. 100. Nu Tolweg 8. Jan op 20 december 1957 in Espelo op boerderij
Nieuwhof Espelo 23 nu Valeweg 6.
 Waar wonen jullie nu?

Wij wonen nu nog steeds op Tolweg nr. 8 in de Beuseberg.
 Waaruit bestaan jullie dagelijkse werkzaamheden?

Dinie/Jan: Wij hebben een agrarisch bedrijf met voorheen melkvee. Het
bedrijf is gewijzigd in een jongvee-opfok- en zorgboerderij. In 2013 zijn we
gestopt met melken om meer tijd te kunnen besteden aan de zorgtak.
26

De zorgboerderij is
1 mei 2006 opgericht.
Deze bestaat uit
verschillende doelgroepen in leeftijd van
7 tot 80 jaar.
Doordeweeks
volwassenen en
woensdagmiddag en
zaterdag kinderen met
een beperking. Hierin
zijn we allebei actief.
 Wat zijn jullie hobby’s of bezigheden?

Dinie; kleinkinderen oppassen, handwerken, lezen en fietsen.
Jan; ik ben al jaren lid van de Hoolter Daansers, als muzikant op accordeon
en de laatste tijd ook als danser. Ook bespeel ik de Steirische harmonica.
Hierin heb ik nog les en speel ik in een orkestgroep. Een keer in de twee
weken repeteren we bij de Heksenlaak in Barchem.
 Wat zijn jullie favoriete tv- en radioprogramma’s?

Dinie; t.v. ‘Kopen zonder te kijken’ en ‘Boer zoekt vrouw’ en ‘the Voice
kids’. Jan: t.v. actualiteiten, muziekprogramma’s en natuurfilms en op de
radio; radio 10 gold.
 Wat was jullie laatste vakantiebestemming en waarom?

Dinie/Jan: Vorig jaar zijn we voor de zoveelste keer naar Texel geweest.
Niet aan één stuk door. Vroeger met de kinderen; die wilden allen maar
naar zee en dan het liefst naar Texel. We hebben de boerderij van boer Jan
nog bezocht van het programma ‘Boer zoekt vrouw’. Vorig jaar zijn we naar
Rostock geweest, dit betrof een georganiseerde busreis.
 Hebben jullie (huis-)dieren? Zo ja, kun je hier iets over vertellen?

We hebben 5 katten, kippen konijnen, schaap, ezel, parkieten en
zebravinken. Helaas geen hond meer. Die is vorig jaar tijdens een operatie
gestorven.
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 Waar zijn jullie trots op?

We zijn trots op ons gezin, kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen. En
natuurlijk op onze woonplek de boerderij met bijbehoren en de mooie plek
waar we wonen in het Vreebroek langs de Schipbeek.
 Wat zou je altijd nog eens willen doen?

Wat we altijd wilden doen hebben we vorig jaar gerealiseerd. We hebben
namelijk een recreatiewoning gekocht op Hessenheem. Dit om ons even te
kunnen terugtrekken, al is het maar voor een vrije dag of een paar dagen.
Thuis met de deelnemers krijg je namelijk geen rust op eigen erf.
 Wat vinden jullie erg leuk of bijzonder aan de Beuseberg?

Het gevoel ergens bij te horen en op de hoogte te blijven wat er speelt in
de streek waar je woont. Wij wonen aan de rand en krijgen dus niet altijd
alles mee. Maar proberen toch wel enkele activiteiten te bezoeken.
 Ben je zelf actief (geweest) in de buurt?

Allebei niet echt. Jan: een paar keer met de revue meegedaan en een
puzzelwandeltocht helpen organiseren. En een keer als muzikale ondersteuning met de boerenbruiloft.
 Heb je nog een tip voor de buurtvereniging, site of boekje?

Zouden we zo niet weten. Vinden ze alle twee van een goed niveau. Netjes
verzorgd en vol informatie en verslagen. Ga zo door.
 Welke activiteit mogen we niet missen? (bestaand of nieuw te

organiseren)
Sowieso het voorjaarsfeest niet en de nieuwjaarsreceptie. En natuurlijk al
die andere mooie dingen die er door jullie georganiseerd worden zoals het
jubileum vorig jaar. Dat was ook geweldig.
 Willen jullie nog iets kwijt aan de lezers?

We hopen dat jullie met deze info iets meer te weten zijn gekomen hoe het
er bij ons voorstaat en jullie je misschien een beeld kunnen vormen hoe
deze verbreding in de landbouw, in dit geval zorglandbouw, bij ons
uitgepakt heeft.
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Serious Request meelooptocht
Zondagochtend 22 december 2019
Een regenachtige zondagmorgen. Ina zit in de kamer Serious
Request te kijken wanneer ik binnenkom na mijn ochtendwerkzaamheden.
Serious Request heeft ons van het begin (glazen huis) altijd al bijzonder
geboeid. Vooral iets doen voor een ander spreekt ons erg aan.
Eigenlijk is Ina teleurgesteld omdat de een na de ander van haar ‘Elf Strandentochtteam’ om, ieder voor zich echt wel goede reden, heeft moeten afhaken.
Hun plan was geweest om op zondagmiddag vanaf 12 uur van Deventer naar
Raalte een etappe mee te lopen. Maar dat lukte dus niet meer, daarom
opperde ik dat ik wel met haar mee wilde lopen van Holten naar Hellendoorn.
Het enige wat een beetje vreemd hieraan was, was het feit dat de wandeling
om 02.00 uur zou gaan starten en zou duren tot 08.00 uur in de ochtend. Dit
viel bij Ina in goede aarde en zo scoorde ik ook nog weer wat bonuspunten!
Zo gezegd, zo gedaan en we hebben ons direct aangemeld.
Nog even in de kamaraden-app gemeld dat we meelopen, maar er kwam niet
veel bijval dus het was al snel duidelijk dat we de tocht met z’n tweeën zouden
lopen. Zondagavond nog even een paar uur proberen te slapen, dat leek ons
nog wel even verstandig. De wekker werd op 01.15 uur gezet. Even een
broodje, wat snoep en wat drinken in een rugtas gedaan en dan op de fiets
richting Holten.
Op de Smidsbelt was het al best druk, dat verbaasde ons. We hebben ons daar
aangemeld, waarna iedereen een hartje met een lampje erin kreeg. Ook
kregen we een Serious Request-veiligheidshesje in een groene kleur, zodat het
publiek de lopers kon herkennen. Er stonden al meerdere groepen te wachten.
Wij wisten dat Jan en Ineke Bronninkreef in de groep die naar Holten toe liep
zaten en wilden hen ook nog even aanmoedigen. Dus wij op de fiets richting
de Helhuizen. Op de Raalterweg keken we onze ogen al uit; wat een enorme
menigte daar al stond te barbecueën. De sfeer was fantastisch en de drankjes
vonden er gretig aftrek. Wij fietsten verder en jawel daarnet voorbij Prins
(kalvermesterij) troffen wij de karavaan, Jan en Ineke omhelsden ons, ze
vonden het superleuk dat wij daar voor hen waren gekomen. De groep kwam
een paar minuten over 02.00 uur binnen door enige vertraging in de avondetappe.
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Nu was het onze beurt om
mee te gaan lopen! Wij
werden ook nog verrast door
Henk Markvoort en Ingrid
Wibbelink die ons kwamen
aanmoedigen en uitzwaaien.
Nog even rondgekeken, maar
voor ons verder weinig
bekende meelopers. We
kregen het officiele startsein
en dan op pad de Dorpstraat
door, linksaf de Kolweg op en zo verder. Op de Rijssenseweg stopt het even ter
hoogte van ‘Wansink’ en verhip; daar staat Johanna Stam ook, speciaal voor
ons nota bene. Dat is toch echt wel leuk zo midden in de nacht.
Al lopend komen we steeds met andere mensen in gesprek en dat vinden we
ook best wel leuk. Iedereen heeft zo zijn eigen reden om hieraan mee te doen.
Eerst lopen we midden door het centrum van Rijssen. In het holst van de nacht
valt hier de publieke belangstelling tegen, maar wat wil je op dit tijdstip. We
worden als groep naar binnen geloodst bij Lucky waar we gebruik mogen
maken van het toilet. Ook zijn de mensen van Lucky ons aan het vermaken
met een drive-inshow en leuke muziek. Herman de Heer, een van onze
meelopende diskjockeys, heeft zich hier even uitgeleefd met het draaien van
mooie plaatjes.
Eenmaal weer buiten gekomen kijken we naar de lucht en het belooft niet veel
goeds. We raadplegen even buienradar op onze telefoon en ja hoor, er komt
een korte hevige buienlijn aan. We besluiten de regenjassen die in de rugzak
zitten toch maar aan te trekken. Een kwartier later waren we erg blij met onze
genomen beslissing, want striemende buien vielen in rap tempo over ons
heen. Niet getreurd, in een stevig tempo lopen we door richting Nijverdal. In
het begin van onze wandeling had ik Herman de Heer al gevraagd of ik voor
een donatie ook een plaat kon aanvragen en dat mocht.
Op de parallelweg werd intussen met de regie het interview met Ina en mij
voorbereid. Toen het zover was mochten wij voorin de groep komen lopen
tussen de beide deejays in en werden we geinterviewd. Het plaatje ‘De Boer
det is de kearl’ wilden we graag horen. Ook al omdat het uit het niets op plaats
negen in de Top 2000 was binnengekomen. Volgens ons komt dit mede door
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de boerenprotesten op het Malieveld afgelopen oktober waar ondergetekende ook bij aanwezig was. Als tegenprestatie hebben wij voor vijftig euro
gedoneerd.
Voorin Nijverdal rechts bij het huis van Nick Eshuis (de vriend van Joice) stopt
de karavaan. Dit was voor ons wel een hele grote verrassing. Joice had samen
met de moeder van Nick spontaan een verzorgingspost opgericht, koek,
chocolademelk, snoep; je kon het zo gek niet bedenken of het lag erbij. In één
woord fantastisch dit soort verrassingen! En dan te denken dat het nog amper
zes uur in de ochtend was.
Gelukkig waren de buien nu op en we liepen verder richting Hellendoorn.
Onderweg hadden we geregeld gesprekken met een groep van drie zussen die
van geboorte uit Hellendoorn kwamen. Aan het begin van Hellendoorn
stonden de ‘Klepperbloazers’ om ons muzikaal te verwelkomen. Dit was echt
gaaf, maar tot onze verrasing sloten ze zo achter onze loopgroep aan om ons
tot het eind te begeleiden! Het werd ook steeds drukker en drukker in het
centrum. Eenmaal aangekomen op de ‘Schapenmarkt’ konden we onze ogen
niet geloven; het hele plein stond mudvol met applaudiserende mensen.
Kippenvel, dat kregen we
ervan. Bij ons overheerste het
gevoel van blijdschap en
dankbaarheid dat wij dit toch
maar mooi even hadden
gedaan!
Het was ongeveer acht uur in
de ochtend en wij hadden
met Nick overlegd dat hij ons
naar huis zou brengen. Als
dank voor de taxi hebben we
Nick en onszelf bij Mc Donalds
op een ontbijt getrakteerd.
We hebben ervan genoten en vonden het een prachtige belevenis! Eenmaal
thuisgekomen toch nog even wat slaap proberen te pakken, want ’s middags
hadden we feest van onze buren Gerda en Gerrit Scholen (Kroepin) die 50 jaar
gertouwd waren!
Groet Tonny & Ina Schutte
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De seniorenclub
Op de seniorenmiddag op
woensdag 12 februari was
voormalig huisarts Dick ten
Hoopen uit het Drentse
Zuidwolde onze gast. Hij vertelde
ons over zijn praktijk.
In 1971 was hij in Utrecht
afgestudeerd als huisarts, dus
zocht hij een huisartsenpraktijk
ter overname. Dat viel niet mee,
want er waren veel meer artsen
die een praktijk zochten. Het was
toen nog zo dat een nieuwe arts
de praktijk moest kopen en
daarnaast nog het doktershuis
en de apotheek.
Bij de sollicitatie werd gelijk gevraagd of hij wat gespaard had. Dat had Dick
niet of een klein beetje, want hij kwam uit een gewoon gezin in Neede. Zijn
vader zat op kantoor en hij had gestudeerd met een studiebeurs. Hij had in de
lange vakanties wat verdiend als melkboer, maar erg rijk was hij hier niet van
geworden.
Na veel sollicitaties en veel afwijzingen had hij na 1 jaar het geluk dat hij een
praktijk met apotheek kon overnemen voor 180.000 gulden, het huis moest
125.000 gulden kosten. Eerst moest er met de bank onderhandeld worden.
Gelukkig kwam er een lening tot stand waarvan hij ook nog wat overhield om
zijn assistente te betalen en ook nog van te kunnen leven.
In het begin kwamen er een heleboel dingen op hem af zoals de administratie,
ziekenhuisopnames regelen en andere dingen die hij als arts niet geleerd had,
maar alles kun je leren. In eerste instantie ging de samenwerking met de
andere twee huisartsen wat formeel, maar dat ging na een half jaar al veel
beter. In die tijd gingen daar de echtgenotes van de huisarts op bezoek bij
aanstaande bruidsparen met het verzoek of ze a.u.b. bij hun dokter in praktijk
wilden blijven.
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Dick heeft tijdens zijn werk veel geleerd van de mensen in zijn praktijk en altijd
met veel plezier gewerkt. Hij kon hier heel smakelijk en humoristisch en ook af
en toe ontroerend over vertellen. Het was weer een boeiende middag.
Gerrit en Gerda Schoolen
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80 jaar Beuseberger Vriendschap
1 april 1940 – 1 april 2020
Henk Schutte en Johan Meijerman
In de eerste helft van 20e eeuw begon het nieuwe leerjaar van de lagere school
op 1 april. Kinderen, die voor deze datum 6 jaar waren geworden, werden
dan op school verwacht. Zo ook Henk Schutte (15 november 1933) en
Johan Meijerman (17 januari 1934).
School
Moeder Zwaantje Schutte-Bekkernens zette Henk achterop de bagagedrager
van de fiets om hem naar school te brengen. Hanna Meijerman-Beltman deed
hetzelfde ritueel met zoontje Johan. Henk vertrok met moeder vanaf B 51 (nu
Brenderweg 2) en Johan kroop op B 91 (nu Tolweg 10) op moeders bagagedrager. Beiden waren ze op weg naar De School met de Bijbel aan de Stationsstraat. Ze voelden zich de eerste tijd als verdwaalde katten in een vreemd
pakhuis. Vooraleerst werden ze ’s morgens nog gebracht en gingen ’s middags
lopend naar huis. Spoedig kregen ze allebei een fiets; een doortrapper (geen
achterrem) met handrem op de band van het voorwiel.
De kleding bestond uit lange kousen tot over de knie. Een breed elastiek deed
dienst om de kousen op de plek te houden. Een korte broek, tot op de knie en
een boezeroentje completeerden het geheel. Het schoeisel bestond uit
klompen.
Ze bezochten vijf dagen in de week, van 9.00 uur tot 15.30 uur, de school.
Tussen de middag was er 12.00 uur tot 13.30 uur tijd om te eten en te spelen.
Een zakje met ‘stoete’ en wat drinken kregen ze mee van huis. Johan bleef
over bij Dikkers, de veevoederzaak en Henk deed hetzelfde bij Slotman (Slots
Na), de bakker. Inmiddels waren Anton Nijkamp (Geertman) en Willem Aalpol
bij Johan en Henk aangesloten. Anton en Willem bleven tussen de middag over
bij Hartsuiker, de bakker.
Ondertussen leerden ze Nederlandse taal, Bijbelse geschiedenis, rekenen en
tekenen. De eerste tijd werd er geschreven met een potlood. Later kwam de
penhouder met de kroontjespen in gebruik. De pen werd gedoopt in inkt. De
inktpot was onderdeel van de schoolbank, waar je tijdens de lesuren met z’n
tweeën in zat. Ongeveer 40 leerlingen zaten in hun klas.
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Vriendschap
Henk, Johan, Anton en Willem leerden elkaar steeds beter kennen. In de
speelkwartieren waren ze druk met knikkeren, bokspringen, tikkertje en
kettingbreken. Later werd er gevoetbald in het Sportdal (het eerste sportpark
van Holten). Een ronde papieren prop, omkleed met elastiek, deed dienst als
voetbal.
Na verloop van tijd gingen de jongens ook gezamenlijk van en naar school. Het
werd een echte en hechte vriendengroep met misschien wel de eerste
groepsnaam in de Beuseberg: BOND ZONDER NAAM!
Het was oorlogstijd, doch de
eerste twee leerjaren verliepen normaal. Vanaf het 3e jaar
waren er minder lessen en
vanaf halfweg 1944 was er
geen onderwijs meer. Reden
hiervan waren de talrijke bombardementen op de spoorlijn.
Het was te gevaarlijk geworden. In de eerste jaren kregen
ze les van juffrouwen: Maat,
Kameradengroep Bond Zonder Naam: Henk Schutte,
Bal en Stok. Vanaf klas 4 werJohan Meijerman, Willem Aalpol, Anton Nijkamp
den de dames opgevolgd door
meesters: De Jong, Knijff, Maag en Kroon. September 1945, na de oorlog, werd
de school hervat. Tot en met klas 7 was er de dagelijkse gang naar de
Stationsstraat. Daarna werd er door Johan en Henk een bezoek gebracht aan
de Landbouwschool in
Markelo. Het werd geen
doorslaand succes! Landbouwcursussen, die ’s avonds
werden gevolgd, bracht hen
de kennis, die destijds nodig
was. Thuis meehelpen op de
boerderij was het credo,
zodat in de praktijk het ‘vak’
geleerd werd. Ook de familie
Boerderij van de familie Schutte onder aan de Zuurberg werd ondersteund met
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meehelpen op het land. Dit alles gebeurde met een ‘dichte portemonnee’!
Bij de familie Schutte werden 7 koeien en een paard gehouden. Op erve
Meijerman waren naast 6 koeien en een paard ook nog 200 legkippen en
20 keunen (vetmesters) aanwezig. Het was een tijd, waarin iedereen graag
boer wilde zijn.

Het maken van een stromijt op erve Meijerman - augustus 1945. Meijerman sr. en Dick
v.d. Merwe, hongerjongen uit Rotterdam. Bovenop de wagen met garven stro staat Johan.

De vriendengroep bracht de zondagmiddagen gezamenlijk door. Per week
wisselden ze van huisgezin, waar aan het eind van de middag brood werd
gegeten. Ze brachten veel tijd door op de Zuurberg (Schutte). Duiven en
eekhoorns waren niet veilig. Bij Meijerman en Aalpol ging het richting de
Schipbeek en werden ‘kieftn-eier’ gezocht. De tijd bij Nijkamp werd gedood in
het Eékemansvééld. In het begin van de jaren vijftig werd er ook veel
gevoetbald (ballen kwamen beschikbaar).
In de vrije tijd werd doordeweeks ’s avonds o.a. CJMV ‘De Vriendenschaar’
(een Beuseberger vereniging voor jonge mannen) bezocht. Deze avonden
werden gehouden in gebouw Irene in Holten. Ook de dansles op donderdagavond, in het café van Gert Müller aan de Deventerweg (nu Chinees restaurant
De Lange Muur) was een geweldig uitje. In de jaren 1950/51 kostte een
citroentje 35 cent!
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Sjans
Op zondagavond zochten de jongens en de meiden elkaar op in het dorp. De
jonge dames paradeerden van de winkel van Dikkers (nu het Klavier) in de
Dorpsstraat tot onderaan de voet van de Holterberg. De jonge mannen
verzamelden zich op het plein van de O.A.D. (nu
Aveco De Bondt). Daar werden de eerste
kontakten gelegd en de (on)mogelijkheden
gewogen. Rangen en standen bestonden in die
tijd nog volop. Dat gaf je kansen of beperkingen
in je mogelijkheden om ‘sjans’ te krijgen.
Kalverliefdes gingen voorbij en het werd tijd voor
het ‘echte werk’! Zowel Henk als Johan kregen in
die tijd ‘vaste verkering’. Johan stuurde de fiets
naar Dijkerhoek, waar Hanneke zijn aandacht
trok. Henks oog viel op Dine en daarvoor moest
hij in Okkenbroek zijn. In de verkeringstijd zag je
elkaar alleen op zondag. Het aftasten voor een
langdurige relatie was begonnen. De eerste kennismaking met de toekomstige familie duurde
nog een tijdje.
Henk kocht in 1953 een CZ-motorfiets en reed
daarmee naar Dine. De werkzaamheden op de
boerderij verdienden zijn volle aandacht. Voor
Johan braken er andere tijden aan. Van
2 februari 1955 tot 2 augustus 1956 was hij
dienstplichtig militair. Eerst was hij messbediende in Assen. Later kreeg hij een prima
baantje in de officierskantine. Financieel gezien
was de diensttijd geen vetpot. Na zijn militaire
dienst kreeg hij een vaste aanstelling bij De
Nederlandse Spoorwegen. Er kwam geld in het
laatje en zijn eerste bromfiets kocht hij in 1958.
Daarmee vervoerde hij Hanneke en zichzelf.

Johan en geliefde Hanneke.

Johan in de kleding van de
officiersmess.

Voor beiden gold, dat de verkering stand hield en er volgde een verloving. Een
officiële ring aan de vinger van de linkerhand was het teken, dat je bezet was.
Later volgde, twee weken voor de trouwdag, de inschrijving van het voor
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Henk Schutte en Johan Meijerman op de
Goorse paardenmarkt

Henk Schutte te paard

Henk Schutte op de Fiat-trekker (achtergrond het kippenhok)
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genomen huwelijk. Dit gebeurde in het plaatselijke gemeentehuis. Die avond
was er, thuis bij de bruid, het ‘boksenmoal’; een feestje met wederzijdse
ouders, broers, zussen, vrienden, vriendinnen en de naaste buren (noodnoabers). Op de trouwdag werd het huwelijk ’s morgens voltrokken en was er
’s middags een etentje met wederom de familie en de vrienden(innen).
’s Avonds volgde de bruiloft en waren ooms en tantes, neven en nichten en de
noabers ook uitgenodigd. Dan werd het glas stevig gehesen. Henk en Dine
trouwden in op het erf van de familie Schutte aan de voet van de Zuurberg.
Johan en Hanneke bouwden hun nieuwe woning in de knusse buurt van
Dijkerhoek.
Beiden hadden vanaf die tijd hun eigen beslommeringen. Henk stelde zich via
Veehouderijbelangen bij verschillende bedrijven op de hoogte van alle nieuwe
ontwikkelingen in landbouw en veeteelt. De vooruitgang was aan hem wel
besteed. Johan had z’n draai bij de Spoorwegen gevonden en volgde menige
cursus. Daarmee gaf hij richting aan zijn leven.

Foto aan de spoorlijn; onderhoudsgroep met
links knielend Johan.

Henk met kinderen op de DKW-motor

Johan met boxerpup in training. Boxers fokken
was een grote hobby van Johan.
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Vakantie was voor beiden totaal iets anders. Johan en Hanneke gingen ieder
jaar, samen met de kinderen, één week op vakantie in Nederland. Na het
werkzame leven huurden ze elk jaar in Zeeland een huisje en verbleven daar
twee weken. Henk en Dine zijn één keer, ook samen met de kinderen, naar
Scheveningen geweest. Later, na hun pensionering, maakten ze busreizen naar
o.a. Duitsland, Frankrijk en Denemarken.
De dagelijkse tijdsbesteding is voor Henk nu het vrijwilligerswerk op de
boerderij. Dat vult hij met heel veel plezier in. Johan helpt Hanneke met de
werkzaamheden in het appartement, dat ze, midden in het centrum van
Holten, bewonen. De boodschappen neemt Johan ook graag voor zijn
rekening.
Op 1 april 2020 is het 80 jaar geleden, dat Johan en Henk elkaar voor de eerste
keer ontmoetten. In al die jaren is de vriendschap gebleven. Vooral in de
jongere jaren en later na de pensionering was en is het contact intensiever.
Beiden verkeren nog in een redelijke gezondheid, genieten en zien het leven
optimistisch tegemoet. Dat 80 jaar BEUSEBERGER HARTSVRIENDSCHAP uniek
en bijzonder is, wordt onderschreven door Gert van Evertjes.

WhatsApp-groep Buurtvereniging Beuseberg
De WhatsApp-groep wordt gebruikt om jullie op een snelle manier te
kunnen informeren over onze activiteiten. Wanneer je een bericht wilt
plaatsen kan dit in overleg met Irma Coster (06 11 97 26 76). Je kunt
deelnemer van deze WhatsApp-groep worden door de QR-code te scannen
met de camera van je smartphone, je zult dan worden toegevoegd aan de
groep.
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Mondkapjes naaien in Holten
Door de huidige coronacrisis is een aantal artikelen voor
het Beuseberger Nieuwsblad komen te vervallen. Heel
jammer. Maar er komen zo ook weer andere zaken aan de orde die we zonder
de crisis niet gehad zouden hebben.
Zo is er vanuit de Beuseberg een mooi initiatief opgezet. Zo begon het…
Marlies Bontje werd door ViaVie benaderd met de vraag of zij een actie wilde
opzetten voor het naaien van mondkapjes. In Rijssen was men hiermee al
begonnen en men wilde dit verder uitrollen.
Marlies belde mij om eens mee te
denken hoe en wat en voor het
beheer van de Facebookpagina die
hiervoor in het leven is geroepen.
Ondertussen had ze al contact
gehad met meerdere Beusebergers.
Het naaiatelier van Ina Schutte werd
omgedoopt tot distributiedepot en
Anton en Carmen Klein Twennaar
zegden toe te willen zorgen voor het
transport van de mondkapjes.
Via de Facebookpagina en de tamtam werden veel dames in Holten (en naaste
omgeving) bereid gevonden om mondkapjes te naaien. Een instructievideo op
de pagina legt duidelijk uit hoe de mondkapjes genaaid moeten worden en
aan welke eisen ze moeten voldoen. Ook werd er een WhatsApp-groep
opgericht waarin snel en direct met elkaar gecommuniceerd kon worden.
Het is prachtig om te zien hoe er in korte
tijd een ware mondkapjesindustrie is
opgetuigd. Een totaal aantal van
40 naaisters maakt bijna aan de lopende
band mondkapjes. Anderen leveren
lakens en dekbedhoezen aan voor
materiaal. Zo ontstaan er mondkapjes
met allerlei vrolijke motiefjes en
kleurtjes.
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In totaal zijn er 47 vrijwilligers actief. Behalve de naaisters zijn er mensen bezig
met patronen knippen, het transport, inzamelen van kapjes, wassen van
lakens en dekbedhoezen, coördinatie en Facebookbeheer. Ook zijn er diverse
donateurs die belangeloos zaken ter beschikking stellen aan de groep.

Inmiddels zijn er ruim 1200 mondkapjes
genaaid in een paar weken tijd. Deze zijn onder
meer uitgeleverd aan diverse instellingen zoals:
• J.P. Van den Bent Stichting
• Zozijn
• Noalies
• Zorgaccent
• Buurtzorg Holten West
• Humanitas Zutphen
• Zorggroep de Zegger Bornerbroek
• Shiatsu & Massagetherapie An’t Werk Mantgum Friesland
• Diverse particuliere families
Om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet op welke wijze dan ook, is er
bij iedereen een heerlijke slagroomtaart van Bakker Nijkamp afgeleverd.
Iedereen nogmaals heel erg bedankt en wat mooi dat dit zo spontaan
opgepakt is. Hulde!
Groet,
Jolanda Bronsvoort
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Aanmeldingsformulier voor nieuwe leden
Naam + voorletters: ......................................................................................................................................................................................
Roepnaam: ................................................................................................................................................................................................................
Geboortedatum: .................................................................................................................................................................................................
Naam + voorletters: ......................................................................................................................................................................................
Roepnaam: ................................................................................................................................................................................................................
Geboortedatum: .................................................................................................................................................................................................
Naam + voorletters: ......................................................................................................................................................................................
Roepnaam: ................................................................................................................................................................................................................
Geboortedatum: .................................................................................................................................................................................................
Naam + voorletters: ......................................................................................................................................................................................
Roepnaam: ................................................................................................................................................................................................................
Geboortedatum: .................................................................................................................................................................................................
Adres: ................................................................................................................................................................................................................................
Postcode + Woonplaats: ......................................................................................................................................................................
Telefoonnummer: ............................................................................................................................................................................................
E-mailadres: ............................................................................................................................................................................................................

Dit formulier kunt u sturen naar:
Ilse Tuijnder – Spoorendonk
Langstraat 32
7451 ND Holten
Tel 06 – 4627 0552
Ook kunt u uw gegevens e-mailen naar: secretaris@beuseberg.nl
Met het lid worden geef ik toestemming voor de publicatie door de
buurtvereniging op haar website, facebook en overige media van foto’s, video’s
of ander beeldmateriaal waar ik en/of degenen die ook op dit formulier staan
genoemd zichtbaar op zijn.
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