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‘t Kaspel 
Haaksbergerweg 3 
7475 MD Markelo 

Tel: 0547 - 27 44 72 
www.kerspelgoor.nl 



Het bestuur 2018-2019:  
 
Voorzitter:   Mariëlle Vaarhorst Tel: 262 003 
Penningmeester: Gerard Beld Tel: 292 838 
Secretariaat:  Rianne Blanken Tel: 333 766 
 
Leden:                   Mirjam Meutstege Tel. 272 542 
  Wim Nijmeijer Tel: 275 106 
  Jolanda Stegeman Tel. 364 274 
  Harry Teselink Tel. 276 544 
  Martin Wesselink Tel. 352 155 
  Marcel Veenhof Tel: 333 125 
                            Remond Wagenvoort Tel:0618765077 
 
 
Jeugdbestuur: Mirjam Meutstege Tel. 272 542 
  Erik Roelofs Tel: 276 700 
  Inge Wesselink Tel: 352 155 

 
Seniorenbestuur: 
 
Voorzitter:  Reinder Jacobi Tel. 351 310 
Penningmeester: Albert Koeleman Tel. 273 794  
Leden:  Willy Kamp  Tel. 272 027 
  Johanna Bosveld Tel. 272 278   
    
 
Toneelzaken:  Arie Wegereef 
  
 
Kascommissie:  Erik Roelofs          
  Patrick Vaarhorst 
  Tineke Goorhuis 

 

 
ALLE VRIJWILLIGERS 
HARTELIJK DANK VOOR UW HULP  
BIJ ALLE ACTIVITEITEN  !!! 
                                                

               
 
 

WWW.KERSPELGOOR.NL 
 

 
 
Beste buurtbewoners, 
 
Aan het weer is het nog niet echt te merken, maar de 
herfst is toch echt begonnen en dus ook het nieuwe sei-
zoen in ‘t Kaspel.  
 
Binnenkort zal door Stichting Heemkunde het boek over 
Kerspel-Goor worden gepresenteerd. We hebben begre-
pen dat het een heel dik boek is geworden. Het is toch 
bijzonder mooi dat er over onze buurtschap zoveel kan 
worden geschreven en er zoveel is te zien. Nog niet be-
steld? Een echte aanrader!! 
 
We kunnen terugkijken op een jaar met goed bezochte 
en gezellige activiteiten. We proberen regelmatig een 
nieuwe activiteit te organiseren en dat is ook het afgelo-
pen seizoen weer gelukt! Ook voor het nieuwe seizoen 
hebben we ons best gedaan, maar ideeën zijn natuurlijk 
altijd welkom. Weet je iets leuks? Neem contact met 
ons op! 
 
Na jaren wachten hebben de meeste buurtbewoners in-
middels glasvezel. Dit betekent ook veel nieuwe mail-
adressen hebben wij gemerkt bij het versturen van de 
circulaires. Komt de circulaire niet (meer) in de mailbox, 
maar wil je ons nieuws wel graag ontvangen? Stuur 
even een mail naar info@vaarhorst.nl en Mariëlle regelt 
het!   
Houdt ook de website www.kerspelgoor.nl en de face-
book pagina Kerspel-goor in de gaten! 
 
Wij wensen iedereen een plezierig en actief seizoen en 
tot ziens in ‘t Kaspel! 
 
Bestuur Buurtvereniging Kerspel-Goor 
 
 



Kaarten - vanaf dinsdag 18 september 
2018 
 
Vanaf dinsdag 18 september wordt er weer gekruisjast 
in ’t Kaspel. In principe kaarten we om de andere week 
op dinsdagavond om 20:00 uur met uitzondering van 
Sinterklaas, Kerst, Oud en Nieuw en Pasen. Iedereen is 
welkom ook nieuwe deelnemers.  
 
De kosten bedragen €3,00 per keer dat je meespeelt. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Henk 
Kranenberg tel. 0547 272 435. 

 
Biljarten — vanaf dinsdag 11 september 
2018 
 
Vanaf dinsdag 11 september is de onderlinge biljart-
competitie van start gegaan.  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Her-
win Stegeman tel. 06 206 299 86 Medisch Pedicure  

Mariëlle Vaarhorst-Gering 
Boswinkelsweg 2a, 7475 MB  MARKELO 
Tel. 06 168 99 491 Email: info@vaarhorst.nl 
www.pedicurehofvantwente.nl 

Aangesloten bij  



Midzomeravond — zaterdag 13 juli 2019 
 
Een fietstocht met daarna een gezellige avond op het 
terras. Ook in de zomer van 2019 organiseren we een 
midzomeravond. 
We gaan voor prachtig zomerweer.  
Spreek met je  
buren af en kom naar ’t Kaspel!  

Jeu des boules 
 
Elke dinsdag– en donderdagmorgen kan er jeu des bou-
les gespeeld worden. Voor meer informatie hierover 
kunt u contact opnemen met het seniorenbestuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seniorengym — vanaf 12 september 2018 
 
Elke woensdagochtend het wekelijkse gymnastiekuur, 
waar onder leiding van Ank ten Kampe, uw conditie op 
peil gehouden wordt. Een fijn uurtje voor lichaam en 
geest.  Aanvang 10.30 uur in de 't Kaspel. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  
Mina Kranenberg  tel: 0547 351412  
 
 



Gym 
 
Elke woensdagavond is er van 19.30 uur tot 20.30 
uur gymles onder leiding van Rianne Blanken. Een 
uurtje afwisselende oefeningen/conditietraining.  
De kosten hiervoor zijn € 3,50 per les (bij een kaart 
voor 10x, losse les € 4.-) inclusief 1 kopje koffie/thee 
na afloop. Handdoek en bidon meenemen.  
 
Voor meer informatie en opgave kun je contact opne-
men met Rianne via rianneblanken@hotmail.com  
of tel. 06 100 808 94 
 
Handwerken — vanaf 3 september 2018 
 
Elke maandagmiddag om de 14 dagen zijn de hand-
werkdames weer actief bezig. Ook zin in een middag 
gezellig creatief bezig zijn? Kom dan naar ’t Kaspel. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Annie Spijkerman tel. 0547-333689. 

 

Klootschieten— mei 2019 

In mei gaan we op een zondag een rondje klootschieten 

door Kerspel-Goor. De exacte datum is nog niet bekend, 

maar houdt de website en circulaire in de gaten en doe 

mee! 

 

 



Paasvuur 21 april 2019 
 
Op 21 april 2019 is er weer een geweldig paasvuur. Net 
als vorig jaar heeft de familie Meutstege ons de gele-
genheid gegeven dit te houden op hun grond aan de 
Haaksbergerweg tegenover ‘t Kaspel. We verzamelen 
om 20.15 uur op de parkeerplaats van ‘t Kaspel en om 
ongeveer 20.45 wordt het paasvuur aangestoken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    Donateurs gezocht… 
 
In onze buurtschap Kerspel Goor zijn we inmiddels in het 
bezit van een vier-tal AED’s, die verspreid over de omge-
ving zijn opgehangen. 
 
Ook beschikken we over een 25-tal opgeleide en gediplo-
meerde hulpverleners die de cursus reanimatie en AED ge-
bruik hebben gevolgd. 
Deze vrijwilligers worden opgeroepen bij een melding van 
een hartstilstand; iets wat helaas, ook in onze buurt voor-
komt. 
 
De aanschaf van de AED’s (zo’n € 2.000.- per stuk) is be-
kostigd uit subsidies en vrijwillige bijdragen van bedrijven 
en particulieren. 
Het onderhoud en vervanging (eens per 10 jaar) moeten 
door de stichting AED Kerspel-Goor zelf worden bekostigd 
en dit bedraagt ca. € 300.- per AED per jaar. Daartoe ont-
vangt de stichting weliswaar een (kleine) subsidie van de 
gemeente maar deze is bij lange na niet toereikend. 
 
We willen deze belangrijke en noodzakelijke voorziening in 
stand houden en daarom zijn we op zoek naar donateurs. 
Als we in staat zijn om met de ca. 70 huishoudens in onze 
buurtschap jaarlijks een bedrag van € 20.- per huishouden 
te doneren, hebben we voldoende bijdrage om de kosten te 
dekken.  
 
We doen dan ook een dringend beroep op u allen: 
 DOE MEE EN DONEER JAARLIJKS !! 
 
Aanmelden kan via de mail: aedkerspelgoor@gmail.com 
met vermelding van naam, adres en het te doneren bedrag 
(meer of minder mag uiteraard ook). 



 
 
Autopuzzeltocht — zondag 28 oktober 
2018 
 
Zondag 28 oktober hebben we weer onze jaarlijkse au-
topuzzeltocht door ons mooie Twentse landschap. Ook 
dit jaar is er weer een prachtige route uitgezet, die u 
door middel van een routebeschrijving en foto’s kunt 
rijden.  
 
We starten om 13:00 uur vanaf ’t Kaspel.  
De kosten bedragen € 5.- per auto 

 
Speciaal voor Dames — vanaf januari 2019 
 
 
Elke laatste vrijdag van de maand een leuke avond met 
steeds een ander thema, speciaal voor dames (low-
budget) denk bijvoorbeeld aan biljartles voor dames 
een crea avond ,etc onder het genot van een drankje 
en een hapje.  
Ideeën zijn ook welkom meldt het bij een van de da-
mes van het bestuur ! 
 
Houdt voor verdere informatie de website in de ga-
ten. 
 
 
 
 
 
 

 



Smokkeltocht  - vrijdag 1 februari 2019  
 
Kom griezelen in Kerspel-Goor! 
Gezien de zeer grote opkomst van voorgaande jaren 
zullen we ook dit jaar weer werken met opgave om de 
smokkeltocht in goede banen te kunnen leiden. 
Meer informatie volgt t.z.t. op een aparte circulaire en 
via de website. 
 
Opgave bij Jolanda Stegeman, via  
herwinenjolandastegeman@gmail.com 
of tel: 0547 364 274 
 
  

 
Nieuwjaarswandeling —  6 januari 2019 
 
Een leuke winterwandeling met wat lekkers onderweg. 
We vertrekken om 10:30 uur bij ’t Kaspel.    
Voor meer informatie en opgave kunt u contact opne-
men met Rianne Blanken via  
rianneblanken@hotmail.com of tel. 06 100 808 94. 

 
Workshops Agnes van den Berg  
 
In verband met verdere plannen rondom de bloemen 
hebben wij gekozen voor een andere naam en stijl.  
Een oude fiets met schitterende bloemen leverde tij-
dens onze trouwdag heel veel positieve reacties op en 
was daardoor de inspiratiebron voor    
 
Bloemerie de Olde Fietse  
 
 
Onder leiding van Agnes worden er in ‘t Kaspel op-
nieuw workshops georganiseerd. 
 
 
De data die gepland staan: 
 
Herfst: 10 oktober 2018  
Kerst:  19 december 2018 
 
 
Voor alle materialen, koffie/thee met iets lekkers en 
gereedschappen wordt gezorgd. 
 
Aanvang is 19:30 uur in ‘t Kaspel (kleine zaaltje)  
Minimaal 6 personen 
 
 
Je kunt je opgeven via  
info@deoldefietse.eu 
of bellen met nr. 06-20 856 258 



 

 

Voor schilderlessen en workshops met olie- en acrylverf. 
Ook voor familiedag, vriendinnen-, 

 buurvrouwen-uitje en kinderfeestjes. 
Bel gerust voor vrijblijvende informatie. 

Er is in overleg veel mogelijk. 
Tineke Goorhuis, tel: 06-20177347  
  mail: info@atelierdeschoppe.nl 

    

Innerlijke gezondheid en een stralend uiterlijk! 

Ayurveda Twente 
Silvia Lotte                     
Goorsestraat 49 
7496 AC Hengevelde 
TEL: 0547-333100 
www.ayurvedatwente.nl 



 
Buurt Pubquiz — zaterdag 12 januari 2019 
 
Op zaterdag 12 januari organiseren wij in ‘t Kaspel de 
super gezellige buurt pubquiz. Ga de uitdaging aan met 
je buurtgenoten en doe mee!! 
 
Aanvang 20.30 uur in ‘t Kaspel 
Opgave en informatie bij Rianne Blanken. 
rianneblanken@hotmail.com  

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

Al jaren zorgt de toneelgroep van Kerspel-Goor voor 
gezellige toneelavonden in de maand december en na-
tuurlijk dit jaar ook.  Zij zullen voor u spelen: 
 

“Broer zoekt vrouw” 
 
Blijspel in 3 bedrijven 
Geschreven door Harm Dijkstra 
 
Bij de ouderwetse dorpsgarage woont Meindert Meulenbelt 
samen met zijn dove, licht dementerende vader en met zijn 
broer Mans. Mans is wat zwakbegaafd maar niet op alle ter-
reinen. Hij is soms ontroerend verdrietig om zijn moeder die 
net overleden is. Riki, een buurvrouw, houdt een oogje in het 
zeil.  
Tante Koba had zo gedacht dat zij, als ouderwetse vrijgezelle 
tante, het heft in deze huishouding maar eens tijdelijk in 
handen moet nemen. Hoe moeten de jongens het anders 
redden? 
 

 
 
   

Ook voor kerstbomen bent u bij ons aan het juiste adres! 



 

Programma 2018—2019 voor de Senioren van 
Kerspel-Goor 
 
Geachte bewoners van Kerspel en omstreken. 
Uw bestuur presenteert de volgende onderwerpen : 
 
Maandag 8 okt.       Jacob Nienhuis.  
                               Beelden en een praatje over de 
         zeevaart. 
 
Maandag 12 nov.    Henny Pouw. 
                               Pijn vanuit verschillende gezichts         
        hoeken bekeken. 
 
Maandag 10 dec.     ds. J.W. v d Waal. 
                                Kerstverhaal. 
 
Maandag 14 jan.     Nieuw jaarsbuffet en  -borrel . 
                                Verrassing.   
  
Woensdag 13 feb.   Marc Hudink. 
                                Ideëel Ondernemen  
         (woeste wieven). 
 
Maandag 11 mrt.     Raymond ter Doest. 
                                Opfriscursus verkeer,  
         fiets en auto. 
 
Maandag 8 april.      De Gema’s, Hengelo 
                                Hollandse en Engelstalige  
         evergreens. 
 
Iedere 2e maandag van de maand komen we bij elkaar 
in ’t Kaspel en proberen het nuttige met het aangename 
te verenigen. 
Tot nog toe lukt dat uitstekend, laat ons daarom niet in 
de steek !!!.  
   
Het Seniorenbestuur. 

Zuster Fijnvandraad, een strenge harde wijkzuster wil de 
zaken wel even naar haar hand zetten. De zuster vindt dat er 
een vrouw in huis moet komen. Meindert is een flinke kerel 
en omdat er op elk potje wel een dekseltje past, moet er 
maar eens een advertentie worden gezet. Meindert wil dat 
zelf eigenlijk niet, maar tante Koba begint hem ook wel een 
keer de keel uit te hangen. Mans wil hem helpen en bedenkt: 
 
 “Broer zoekt vrouw”. 
 
Er verschijnen twee kandidaten ten tonele, Loesje en Bertha. 
Sietse de leerling-monteur ziet het helemaal zitten en wil 
graag advies geven als het op versieren aankomt. Mans moet 
de kandidaten op de proef stellen met alle gevolgen van 
dien. Uiteindelijk overwint de ware liefde, maar voor het zo 
ver is stroomt er heel wat water door de zee, of in dit geval 
“benzine door de pomp”. 
 
Dat wordt dus een avond genieten bij het  
Kaspels toneel! 
 
De toneelgroep speelt voor u in december 2018 op de 
volgende data: 
 
Vrijdagavond     7 december aanvang 20:00 uur 
Zaterdagavond    8 december aanvang 20:00 uur 
Woensdag   12 december aanvang 14.00 uur 
Vrijdagavond   14 december aanvang 20:00 uur 
Zaterdagavond  15 december aanvang 20:00 uur 
 
Kaartverkoop vanaf maandag 19 november bij 
Mirjam Meutstege Tel. 0547-272542 
Email: mirjammeutstege@hotmail.com                  
Reservering is definitief na bevestiging per mail. 
 
Kosten € 7,50 per kaartje, kaartjes voor de middag-
voorstelling € 5.- 
 
 



 
Kerstmarkt Münster zondag 2 December 
 
De kerstmarkt in Münster is ieder jaar opnieuw een bij-
zondere ervaring. Wanneer de goud glanzende Prinzipal 
markt, de oude pakhuizen, de kerken en musea sfeervol 
worden verlicht en alles feestelijk wordt gedecoreerd, 
dan openen ook de vijf kerstmarkten in Münster hun 
poorten die het historische centrum van Münster veran-
deren in een wintersprookje.  
 
Vertrek om 10.00 vanaf ‘t Kaspel. 
 
Bij voldoende deelname gaan we met een bus. 
 
Opgave bij Jolanda Stegeman. 
 
herwinenjolandastegeman@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

 
Jeugd en Jongerenwerk “Het Keetje” 
 
Hallo jongens en meiden van Kerspel-Goor en omge-
ving! 
Wij vonden het heel erg leuk, dat jullie meegedaan heb-
ben aan een of meerdere activiteiten van ons program-
ma het afgelopen jaar. Wij hopen dat wij jullie ook dit 
seizoen weer vaak mogen zien. 
Het nieuwe programma ziet er als volgt uit: 
 
Zondag 9 september 2018: 
Vogelschieten vanaf 14.00 uur 
 
November 2018: 
Creatieve middag, leeftijd vanaf 4 jaar 
 
Vrijdag 1 februari 2019: 
Smokkeltocht, voor wie durft!! 
 
Februari 2019:                                                      
Creatieve middag, leeftijd vanaf 4 jaar.       
           
Maart 2019: 
Workshop handletteren voor tieners 
 
Zaterdag 13 april 2019:  
Palmpaasstok versieren, leeftijd vanaf 4 jaar                                                          

Let goed op de website en de circulaire van de buurtver-

eniging, daarop staat alle informatie die je nodig hebt. 

Mocht je zelf nog een idee voor een leuke activiteit heb-

ben dan horen wij dat graag even!  

 

Het Jeugdbestuur 
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Kerst:  19 december 2018 
 
 
Voor alle materialen, koffie/thee met iets lekkers en 
gereedschappen wordt gezorgd. 
 
Aanvang is 19:30 uur in ‘t Kaspel (kleine zaaltje)  
Minimaal 6 personen 
 
 
Je kunt je opgeven via  
info@deoldefietse.eu 
of bellen met nr. 06-20 856 258 



 
 
Autopuzzeltocht — zondag 28 oktober 
2018 
 
Zondag 28 oktober hebben we weer onze jaarlijkse au-
topuzzeltocht door ons mooie Twentse landschap. Ook 
dit jaar is er weer een prachtige route uitgezet, die u 
door middel van een routebeschrijving en foto’s kunt 
rijden.  
 
We starten om 13:00 uur vanaf ’t Kaspel.  
De kosten bedragen € 5.- per auto 

 
Speciaal voor Dames — vanaf januari 2019 
 
 
Elke laatste vrijdag van de maand een leuke avond met 
steeds een ander thema, speciaal voor dames (low-
budget) denk bijvoorbeeld aan biljartles voor dames 
een crea avond ,etc onder het genot van een drankje 
en een hapje.  
Ideeën zijn ook welkom meldt het bij een van de da-
mes van het bestuur ! 
 
Houdt voor verdere informatie de website in de ga-
ten. 
 
 
 
 
 
 

 



Paasvuur 21 april 2019 
 
Op 21 april 2019 is er weer een geweldig paasvuur. Net 
als vorig jaar heeft de familie Meutstege ons de gele-
genheid gegeven dit te houden op hun grond aan de 
Haaksbergerweg tegenover ‘t Kaspel. We verzamelen 
om 20.15 uur op de parkeerplaats van ‘t Kaspel en om 
ongeveer 20.45 wordt het paasvuur aangestoken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    Donateurs gezocht… 
 
In onze buurtschap Kerspel Goor zijn we inmiddels in het 
bezit van een vier-tal AED’s, die verspreid over de omge-
ving zijn opgehangen. 
 
Ook beschikken we over een 25-tal opgeleide en gediplo-
meerde hulpverleners die de cursus reanimatie en AED ge-
bruik hebben gevolgd. 
Deze vrijwilligers worden opgeroepen bij een melding van 
een hartstilstand; iets wat helaas, ook in onze buurt voor-
komt. 
 
De aanschaf van de AED’s (zo’n € 2.000.- per stuk) is be-
kostigd uit subsidies en vrijwillige bijdragen van bedrijven 
en particulieren. 
Het onderhoud en vervanging (eens per 10 jaar) moeten 
door de stichting AED Kerspel-Goor zelf worden bekostigd 
en dit bedraagt ca. € 300.- per AED per jaar. Daartoe ont-
vangt de stichting weliswaar een (kleine) subsidie van de 
gemeente maar deze is bij lange na niet toereikend. 
 
We willen deze belangrijke en noodzakelijke voorziening in 
stand houden en daarom zijn we op zoek naar donateurs. 
Als we in staat zijn om met de ca. 70 huishoudens in onze 
buurtschap jaarlijks een bedrag van € 20.- per huishouden 
te doneren, hebben we voldoende bijdrage om de kosten te 
dekken.  
 
We doen dan ook een dringend beroep op u allen: 
 DOE MEE EN DONEER JAARLIJKS !! 
 
Aanmelden kan via de mail: aedkerspelgoor@gmail.com 
met vermelding van naam, adres en het te doneren bedrag 
(meer of minder mag uiteraard ook). 



Gym 
 
Elke woensdagavond is er van 19.30 uur tot 20.30 
uur gymles onder leiding van Rianne Blanken. Een 
uurtje afwisselende oefeningen/conditietraining.  
De kosten hiervoor zijn € 3,50 per les (bij een kaart 
voor 10x, losse les € 4.-) inclusief 1 kopje koffie/thee 
na afloop. Handdoek en bidon meenemen.  
 
Voor meer informatie en opgave kun je contact opne-
men met Rianne via rianneblanken@hotmail.com  
of tel. 06 100 808 94 
 
Handwerken — vanaf 3 september 2018 
 
Elke maandagmiddag om de 14 dagen zijn de hand-
werkdames weer actief bezig. Ook zin in een middag 
gezellig creatief bezig zijn? Kom dan naar ’t Kaspel. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Annie Spijkerman tel. 0547-333689. 

 

Klootschieten— mei 2019 

In mei gaan we op een zondag een rondje klootschieten 

door Kerspel-Goor. De exacte datum is nog niet bekend, 

maar houdt de website en circulaire in de gaten en doe 

mee! 

 

 



Midzomeravond — zaterdag 13 juli 2019 
 
Een fietstocht met daarna een gezellige avond op het 
terras. Ook in de zomer van 2019 organiseren we een 
midzomeravond. 
We gaan voor prachtig zomerweer.  
Spreek met je  
buren af en kom naar ’t Kaspel!  

Jeu des boules 
 
Elke dinsdag– en donderdagmorgen kan er jeu des bou-
les gespeeld worden. Voor meer informatie hierover 
kunt u contact opnemen met het seniorenbestuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seniorengym — vanaf 12 september 2018 
 
Elke woensdagochtend het wekelijkse gymnastiekuur, 
waar onder leiding van Ank ten Kampe, uw conditie op 
peil gehouden wordt. Een fijn uurtje voor lichaam en 
geest.  Aanvang 10.30 uur in de 't Kaspel. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  
Mina Kranenberg  tel: 0547 351412  
 
 



Kaarten - vanaf dinsdag 18 september 
2018 
 
Vanaf dinsdag 18 september wordt er weer gekruisjast 
in ’t Kaspel. In principe kaarten we om de andere week 
op dinsdagavond om 20:00 uur met uitzondering van 
Sinterklaas, Kerst, Oud en Nieuw en Pasen. Iedereen is 
welkom ook nieuwe deelnemers.  
 
De kosten bedragen €3,00 per keer dat je meespeelt. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Henk 
Kranenberg tel. 0547 272 435. 

 
Biljarten — vanaf dinsdag 11 september 
2018 
 
Vanaf dinsdag 11 september is de onderlinge biljart-
competitie van start gegaan.  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Her-
win Stegeman tel. 06 206 299 86 Medisch Pedicure  

Mariëlle Vaarhorst-Gering 
Boswinkelsweg 2a, 7475 MB  MARKELO 
Tel. 06 168 99 491 Email: info@vaarhorst.nl 
www.pedicurehofvantwente.nl 

Aangesloten bij  



Het bestuur 2018-2019:  
 
Voorzitter:   Mariëlle Vaarhorst Tel: 262 003 
Penningmeester: Gerard Beld Tel: 292 838 
Secretariaat:  Rianne Blanken Tel: 333 766 
 
Leden:                   Mirjam Meutstege Tel. 272 542 
  Wim Nijmeijer Tel: 275 106 
  Jolanda Stegeman Tel. 364 274 
  Harry Teselink Tel. 276 544 
  Martin Wesselink Tel. 352 155 
  Marcel Veenhof Tel: 333 125 
                            Remond Wagenvoort Tel:0618765077 
 
 
Jeugdbestuur: Mirjam Meutstege Tel. 272 542 
  Erik Roelofs Tel: 276 700 
  Inge Wesselink Tel: 352 155 

 
Seniorenbestuur: 
 
Voorzitter:  Reinder Jacobi Tel. 351 310 
Penningmeester: Albert Koeleman Tel. 273 794  
Leden:  Willy Kamp  Tel. 272 027 
  Johanna Bosveld Tel. 272 278   
    
 
Toneelzaken:  Arie Wegereef 
  
 
Kascommissie:  Erik Roelofs          
  Patrick Vaarhorst 
  Tineke Goorhuis 

 

 
ALLE VRIJWILLIGERS 
HARTELIJK DANK VOOR UW HULP  
BIJ ALLE ACTIVITEITEN  !!! 
                                                

               
 
 

WWW.KERSPELGOOR.NL 
 

 
 
Beste buurtbewoners, 
 
Aan het weer is het nog niet echt te merken, maar de 
herfst is toch echt begonnen en dus ook het nieuwe sei-
zoen in ‘t Kaspel.  
 
Binnenkort zal door Stichting Heemkunde het boek over 
Kerspel-Goor worden gepresenteerd. We hebben begre-
pen dat het een heel dik boek is geworden. Het is toch 
bijzonder mooi dat er over onze buurtschap zoveel kan 
worden geschreven en er zoveel is te zien. Nog niet be-
steld? Een echte aanrader!! 
 
We kunnen terugkijken op een jaar met goed bezochte 
en gezellige activiteiten. We proberen regelmatig een 
nieuwe activiteit te organiseren en dat is ook het afgelo-
pen seizoen weer gelukt! Ook voor het nieuwe seizoen 
hebben we ons best gedaan, maar ideeën zijn natuurlijk 
altijd welkom. Weet je iets leuks? Neem contact met 
ons op! 
 
Na jaren wachten hebben de meeste buurtbewoners in-
middels glasvezel. Dit betekent ook veel nieuwe mail-
adressen hebben wij gemerkt bij het versturen van de 
circulaires. Komt de circulaire niet (meer) in de mailbox, 
maar wil je ons nieuws wel graag ontvangen? Stuur 
even een mail naar info@vaarhorst.nl en Mariëlle regelt 
het!   
Houdt ook de website www.kerspelgoor.nl en de face-
book pagina Kerspel-goor in de gaten! 
 
Wij wensen iedereen een plezierig en actief seizoen en 
tot ziens in ‘t Kaspel! 
 
Bestuur Buurtvereniging Kerspel-Goor 
 
 




