
 
 
 

Programma seizoen 
2022-2023 

 
 
 

‘t Kaspel 
Haaksbergerweg 3 
7475 MD Markelo 

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



 
                   Beste buurtbewoners, 
 
Enthousiast en met trots mogen wij u het nieuwe pro-
grammaboekje voor het seizoen 2022-2023 presente-
ren. Een programmaboekje met veel nieuwe en interes-
sante activiteiten en veel nieuws in en om ’t Kaspel! 
 
“Wij” dat is het bestuur van Buurtvereniging Kerspel-
Goor presenteren u deze activiteiten, maar het organi-
seren, voorbereiden en uitvoeren doen wij samen met 
alle mensen in Kerspel-Goor. Zo hebben wij al vele ja-
ren een bijzonder actieve en saamhorige buurtvereni-
ging. 
 
Corona 
 
Tijden de Corona Lock down heeft het bestuur niet stil 
gezeten. Het sanitair is gerenoveerd en ‘t Kaspel is van 
binnen opnieuw geschilderd. Ook is er geïnvesteerd in 
een update van het verwarmingssysteem. De verwar-
ming is nu op afstand per lokaal en activiteit regelbaar. 
Efficiënt i.v.m. de stijgende energieprijzen.  
 
Nieuwe buurtbewoners 
 
De afgelopen paar jaar zijn er een behoorlijk aantal 
nieuwe buurtbewoners bijgekomen. Om deze mensen te 
betrekken en kennis te laten maken met de Buurtvere-
niging, hebben wij welkomstpakketten gemaakt en deze  
zijn op de betreffende adressen door de bestuursleden 
bezorgd. Wij hebben hier veel enthousiaste reacties op 
mogen ontvangen en hopen de nieuwe bewoners bij on-
ze activiteiten te verwelkomen.  
 
 
 
 
 



Seniorencommissie 
 
Het is gelukt om nieuwe enthousiaste leden te vinden 
voor de seniorencommissie en daar zijn wij heel erg blij 
mee. Verderop in het boekje stellen zij zich aan u voor. 
Willy Kamp en Albert Koeleman hebben aangegeven te 
stoppen met hun bestuurstaken. Wij willen hen ontzet-
tend bedanken voor de inzet en inbreng van al die jaren 
voor de ouderen van Kerspel-Goor en hopen hen te mo-
gen blijven zien bij de komende activiteiten.  
 
Dagelijks bestuur 
 
Wij hebben Arjan Bosveld de afgelopen periode als 
nieuw bestuurslid mogen verwelkomen. Jolanda Stege-
man en Rianne Blanken hebben aangegeven aan het 
einde van dit seizoen de bestuurstaken neer te willen 
leggen. Onze vraag is: wie wil ons komen versterken? 
Wij vergaderen ongeveer 1 x per 5-6 weken op de 
maandagavond. Wil je meer informatie? Neem dan con-
tact op met één van de bestuursleden.  
 
40-Jarig bestaan Buurtvereniging 
 
Iets dat zeker niet mag ontbreken is een feestavond op 
zaterdag 5 november a.s. ter gelegenheid van het 40-
jarig bestaan van onze buurtvereniging. Wij zijn druk 
bezig met de voorbereidingen. Dus houdt deze datum 
vrij in uw agenda en de post in de gaten! 
 
Nieuwsbrief 
 
Wilt u ook graag de nieuwsbrief ontvangen? U kunt zich 
aanmelden via onze website www.kerspelgoor.nl of bij 
Mariëlle Vaarhorst via info@vaarhorst.nl 
 
Tot slot wensen wij u een plezierig en actief seizoen toe! 
 
Bestuur Buurtvereniging Kerspel-Goor  



Biljarten vanaf dinsdag 20 september 2022 
 
Vanaf dinsdagavond 20 september start de onderlinge 
biljartcompetitie. Mocht je twijfelen of wil je eerst eens 
komen  kijken of dit iets voor je is? Kom vrijblijvend 
langs, je bent van harte welkom! 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
Fietstocht en Vogelschieten  
 zondag  2 oktober 2022 
 
We starten ‘s ochtends om 10.30 uur met een fietstocht 
en ‘s middags om 14.00 uur zetten we de traditie voort 
met ons jaarlijkse vogelschiettoernooi.  
 
Natuurlijk is het mogelijk om aan één van de twee acti-
viteiten deel te nemen deze dag. Opgave vooraf is niet 
nodig! 
 
 



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 ouderenbestuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seniorengym — vanaf 7 september 2022 
 
Elke woensdagochtend het wekelijkse gymnastiek uur, 
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  
het ouderenbestuur.  
 
 



Gym — vanaf woensdag 14 september 2022 
 
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 € 5.- per les (bij een kaart 
voor 10x, losse les € 5,50) inclusief 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 
 
 
 
 



STICHTING AED Kerspel-Goor    
 
Help mee levens redden!!  
 
Per jaar krijgen 17.000 mensen een hart-
stilstand buiten het ziekenhuis,  
waarvan 70 % in of rond het huis. 
Een dekkend AED-netwerk met burgerhulpverleners kan de 
overlevingskans vergroten daar waar een ambulance vaak 
niet op tijd is. 
We zijn trots op een (bijna) dekkend netwerk van AED’s en 
burgerhulpverleners! 
 
Dit netwerk onderhouden kost geld. We willen allemaal dat 
de AED’s het ook doen op het moment dat ze nodig zijn en 
onze hulpverleners voldoende getraind en beschikbaar zijn. 
Inmiddels zijn er ruim 36 vrijwilligers in de buurt die jaarlijks 
de training in eigen tijd doen en de kosten daarvan zelf beta-
len.  
 
Het onderhoud van de vier AED’s kost zo’n € 1.200,- per 
jaar; dit bedrag moet door de stichting AED Kerspel Goor 
worden opgebracht. Hiervoor ontvangen we weliswaar een 
kleine subsidie maar die is bij lange na niet toereikend. 
 
We zoeken dan ook, naast de vrijwilligers die als hulpverle-
ner al hun steentje bijdragen, nog meer donateurs voor de 
stichting; doe mee en help de AED’s levend te houden. Een 
bijdrage van € 20,- per jaar geeft ons de kans het netwerk te 
onderhouden, maar natuurlijk zijn wij met elk bedrag blij!  
 
Meld je aan via: aedkerspelgoor@gmail.com  
 
Vermeld daarbij het bedrag dat je wilt doneren en of je dat 
jaarlijks of eenmalig wilt doen.  
Meer informatie? Spreek ons aan: 
Trees van Kalmthout / Juliëtte Huis in ’t Veld / Harrie Tese-
link / Karel Smit / Henk Klein Elhorst 
 

aedkerspelgoor@gmail.com 



Autopuzzeltocht — zondag 30 oktober 
2022 
 
Zondag 30 oktober hebben we weer onze jaarlijkse 
autopuzzeltocht door ons mooie landschap in de re-
gio. Ook dit jaar is er weer een prachtige route uitge-
zet, die u door middel van een routebeschrijving en 
foto’s kunt rijden. 
We starten om 13:00 uur vanaf ’t Kaspel. De kosten 
bedragen € 10,00 per auto 



Kerstworkshop—20 december 2022 

Op dinsdag 20 december zal er weer een kerstworkshop 
worden gegeven in ‘t Kaspel. Een leuke avond en voor 
kerst iets moois in huis! 

 

 

 

 

 

 

De aanvang is 19.30 uur. De kosten bedragen € 35    
inclusief alle materialen en koffie/thee met iets lekkers 
erbij. 

Opgave bij Agnes van de Berg tel. 06-20 85 62 58 

 

 





Al jaren zorgt de toneelgroep van Kerspel-Goor voor 
gezellige toneelavonden in de maand december en we 
zijn blij dat het dit jaar weer kan.   
Zij zullen voor u spelen: 
 
             Opa Apestaartje punt nl 
 
Het blijspel, geschreven door W. Renes-Leertouwer 
wordt gespeeld in de Twentse taal. 
 
Henk van Wandelen moet verhuizen naar een verzo-
gingstehuis. Zijn kinderen Elvira, Erik en Esmee helpen 
hem met de verhuizing. Uiteraard is dit voor Henk een 
hele stap en het leeghalen van zijn oude huisje gaat dan 
ook gepaard met weemoed en een traan(tje).  
 



 
Gelukkig maken zusters Bertha en Lucy hem het zoveel 
mogelijk naar de zin. Ook de technische man Max wordt 
al gauw zijn goede vriend, steun en toeverlaat.  
 
Dat heeft hij ook wel nodig, want juffrouw Kudelstaart 
verbiedt Henk om zijn “pikante”schilderij: Madonna in ‘t 
Groen op zijn kamer te hebben. Een schilderij waar 
Henks gluiperige schoonzoon Adelbert al lang een oogje 
op heeft. 
 
Verwarring alom om dit schilderij, wat -blijkt later– zeer 
veel geld waard is. Is juffrouw Kudelstaart echt wel zo 
onfeilbaar? 
 
De hevig verwarde bovenbuurman Bertus Dirx, met zijn 
trouwe hondje Fikkie, zorgt als de rode draad voor een 
uiterst grappig intermezzo. 
 
Kortom een kostelijk blijspel met een verrassend einde! 
 
 
De toneelgroep speelt voor u in december 2022 op de 
volgende data: 
 
Woensdag    7 december aanvang 14:00 uur 
Vrijdagavond    9 december aanvang 20:00 uur 
Zaterdagavond     10  december  aanvang  20:00 uur 
Vrijdagavond   16 december aanvang 20:00 uur 
Zaterdagavond  17 december aanvang 20:00 uur 
 
Kaartverkoop vanaf maandag 20 november 2022 bij 
Mirjam Meutstege Tel. 0547-272542,                  
Boswinkelsweg 12 a te Markelo. 
 
Kosten € 8 per kaartje, kaartjes voor de middagvoor-
stelling € 6. 
 
 



Wijn/Bieravond 
 
Helaas kunnen we u de exacte datum nog niet de-
len met u, maar we organiseren in het najaar/
winter een gezellige en lekkere wijn/bierproeverij! 
 
Nieuws hierover volgt via de circulaire! 
 
 
 

 
Nieuwjaarswandeling —  8 januari 2023 
 
Een leuke winterwandeling met wat versnaperingen on-
derweg. We vertrekken om 10:00 uur bij ’t Kaspel.    
 
Voor meer informatie en opgave voor 01-01-2023 kunt 
u contact opnemen met Rianne Blanken via  
rianneblanken@hotmail.com of tel. 06 100 808 94. 
 
   
 



 
 
 
 

Winterworkshop 

Een leuke winterse afbeelding op hout schilderen met 
hulp van Mirjam Meutstege. De exacte datum volgt via 
de circulaire, dus houdt de mail in de gaten! 

 

 

 

 



 
Programma 2022—2023 voor de Senioren van 
Kerspel-Goor 
 
Beste bewoners, 
 
Het is ons weer gelukt een afwisselend programma sa-
men te stellen. Daarom nodigen wij u uit voor de maan-
delijkse gezellige middagen, elke tweede maandag van 
de maand (in december de derde). 
 
Maandag 12 sep  Hilarische opening van ’t seizoen  
                                 
Maandag 10 okt     De geschiedenis van kruiden- 
     geneeskunde in Twente 
 
Maandag 14 nov      Weldam 
                                  
Maandag 19 dec       Gezellige kerstmiddag                                                                          
 
Maandag 9 jan   Nieuwjaarsbijeenkomst 
      
Maandag  13 feb   Onderwerp over de natuur 
         
Maandag 13 mrt    Salut/ouderenzorg 
 
Maandag 10 april Bezoek Wiene-Zeldam 
 
Maandag 8 mei  Reisje ter afsluiting van  
     het seizoen 
   
 
Tot ziens in ‘t Kaspel 
 



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 



 
Smokkeltocht  - vrijdag 20 januari 2023 
 
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. 
 

    
 
 
 
  Advertentie Motor Oost 



 



 
Paasvuur 9 april 2023 
 
Op 9 april 2023 is het 1e paasdag en dus volgens tradi-
tie een paasvuur in Kerspel-Goor. We verzamelen om 
20.15 uur op de parkeerplaats van ‘t Kaspel en om on-
geveer 20.45 wordt het paasvuur aangestoken 
 
Wij zullen de aanvoer van hout beperken zodat het 
paasvuur niet te groot wordt, dit in verband met de ver-
gunning van de Gemeente Hof van Twente. Dit betekent 
dat het terrein van het paasvuur niet vrij toegankelijk is, 
maar dat in overleg hout kan worden gebracht. Nadere 
informatie volgt t.z.t. via de circulaire. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Platform Buurtschappen Gemeente Hof van Twen-
te (PBHvT) 
 
Als vertegenwoordigende partij van de buurtschap Ker-
spel-Goor nemen wij deel in het ‘Platform Buurtschap-
pen Gemeente Hof van Twente”. Dit is een overlegor-
gaan waarin de belangen behartigd worden van de be-
woners en de buurtorganisaties in de 13 buurtschappen 
die de gemeente Hof van Twente rijk is.  
 
2 x Per jaar in maart en in oktober is er een vergade-
ring in een van de buurtschapsgebouwen. Tijdens deze 
vergaderingen is er samen met de mensen uit de ande-
re buurtschappen te weten Achtehoek, de Ha, Del-
denerbroek/Deldeneresch, Dijkerhoek, Elsenerbroek, 
Herike-Elsen, Markelosebroek, Markvelde, Pothoek,  
Stokkum en Wiene-Zeldam van gedachten gewisseld 
over diverse zaken die het wonen en werken in het bui-
tengebeid aangaan. 
 
Het Platform heeft zich onder andere ingezet voor riole-
ring in het buitengebied, glasvezel, AED. Het Platform 
Buurtschappen Hof van Twente is ook de afgelopen ja-
ren weer nuttig gebleken in de contacten tussen de ver-
schillende buurtschappen enerzijds en de gemeente an-
derzijds. 
 



Heeft u belangstelling om een keer mee te gaan naar 
een vergadering of heeft u een vraag over en onder-
werp wat gaat over leven en wonen in het buitenge-
bied? Neem dan contact op met mij dan kunnen wij dit 
wellicht bespreken binnen het Platform. Want samen 
sta je sterker dan alleen. 
 
Kijk voor meer informatie ook eens op de website van 
het Platform Hof vanTwente:  
 
https://platformbuurtschappenhvt.nl 
 
Namens het bestuur van de buurtvereniging, 
Mariëlle Vaarhorst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Happen en Stappen door Kerspel-Goor, 
voorjaar 2023 
 
Een leuke wandeling door ons mooie Kerspel-Goor en 
helemaal wanneer het weer voorjaar is! Onderweg ma-
ken we wat stops voor een hapje en een drankje, dus 
“stap” en “hap” gezellig mee! 
 
De exacte datum en informatie volgt via de circulaire! 



Bestuursleden stellen zich voor: 
 
Henk Maatman nu 75 jaar en geboren in Lattrop 
gem. Denekamp. Omdat mijn tweelingbroer de boerde-
rij kreeg had ik de kans te gaan studeren. 
Na de HBS studeren aan de TH Twente en promotie als 
chemisch technoloog aan de Ru Groningen. Gewerkt in 
Research bij Akzo Nobel en bij Teijin Aramid 
(Japans bedrijf) als manager Research en ontwikkeling.  
 
Tijdens de studie leerde ik Dineke kennen en hebben we 
samen in Almelo, Grijpskerk en Arnhem gewoond.  
Nu genieten we van ons pensioen in het behaaglijke 
Kerspel Goor en wonen aan de Oude Needseweg. 
Mijn hobby’s zijn bedrijfsadvies geven, bijeenkomsten 
organiseren voor gepensioneerden, uilen en vogels 
spotten en tuinieren 
 
Dineke Linthorst nu 73 jaar en geboren in Zwoller- 
Kerspel. Mijn ouders hadden een boerderij waar ik ben 
opgegroeid met 4 jongere broers. Na de kweekschool 
in Zwolle leerkracht op de lagere school geweest. Toen 
ik met Henk naar Arnhem vertrok en onze kinderen 
leerplichtig waren ben ik les gaan geven aan 
gehandicapte kinderen, want we woonden dicht bij Het 
Dorp.  
 
Mijn droom was terug naar Twente en dat is na de pen-
sionering uitgekomen. Mijn hobby’s zijn 
bloemen en moestuin en werken met naald en draad. 
Samen hebben we 2 kinderen uit Libanon geadopteerd. 
Zij wonen in Den Haag en in Arnhem. We hebben 2 
kleinzoons. 



Midzomeravond — zaterdag 15 juli 2023 
 
Een gezellige avond op het terras. Ook in de zomer van 
2023 organiseren we een midzomeravond. 
We gaan voor prachtig zomerweer.  
Spreek met je  
buren af en kom naar ’t Kaspel!  

Arjan Bosveld 
 
Mijn naam is Arjan Bosveld, geboren en grotendeels ge-
togen aan de Boswinkelsweg. 
Als kind heb ik dus ook op OBS Kerspel-Goor gezeten, 
welke na sluiting later is verbouwd tot buurtschapsge-
bouw. 
 
Ik ben 53 jaar oud en werkzaam als Operationeel Inko-
per bij AGC Nederland (voorheen Eijkelkamp Goor) waar 
ik me bezig houd met de aankoop glas en toebehoren. 
Ik heb een vriendin Linda die woonachtig is in Haaks-
bergen.  
 
Als hobby’s heb ik  o.a. fietsen, wandelen en als jaar-
kaarthouder mag ik graag de Grolsch Veste bezoeken 
voor de Trots van Twente. 
 
Ik hoop jullie binnenkort te mogen ontmoeten bij de  
activiteiten in ’t Kaspel. 
  



Medisch Pedicure  

MariëlleÊVaarhorst-Gering 
BoswinkelswegÊ2a,Ê7475ÊMBÊÊMARKELO 
Tel.Ê06Ê168Ê99Ê491ÊEmail:Êin-
fo@vaarhorst.nl 
www.pedicurehofvantwente.nl 

AangeslotenÊbijÊ 



Het bestuur 2022-2023:  
 
Voorzitter:   Mariëlle Vaarhorst Tel: 06 42446239 
Penningmeester: Gerard Beld Tel: 06 50538476 
Secretariaat:  Rianne Blanken Tel: 06 10080894 
 
Leden:                  Mirjam Meutstege Tel. 06 28427270 
  Wim Nijmeijer Tel: 06 12922008 
  Jolanda Stegeman Tel. 06 20027378 
  Harry Teselink Tel. 06 51044212 
  Martin Wesselink Tel. 06 50995885 
  Marcel Veenhof Tel: 06 12707190 
                            Remond Wagenvoort Tel: 06 18765077 
  Arjan Bosveld Tel: 06 41370763 
 
 
Seniorencommissie: 
 
  Johanna Bosveld Tel. 272 278 
   Henk Maatman Tel. 388 873  
  Dineke Maatman Tel. 388 873 
  Truus Vaarhorst Tel. 262 022  
  Sylvia Lotte Tel. 06 23737575
  
    
 
Toneelzaken:  Arie Wegereef en Gerdien Greven 
  
 
Kascommissie:  Tineke Goorhuis 
  Gerard Ottink         
  Sylvia Lotte       

 
 

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

               
 
 

WWW.KERSPELGOOR.NL 
 
 


