
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
        
                
 
 
 
 
 

25-jarig jubilaris Tonnie Klein Gunnewiek 



 
  
 

Alaaf Maispotters, 
 

Wij kijken in het jaar 2012 terug op een positief en geslaagd jubileumjaar. In 

het jaar 2011 hadden wij ons 33-jarig jubileum met als hoogtepunt, op de 

zaterdagavond, de Tribute to the Cats Band. Vervolgens hebben we dit 

jubileum ook nog eens groots gevierd met diverse verenigingen en gasten. 

Mede dankzij de goede organisatie van de jubileumcommissie en de hulp van 

vele vrijwilligers is dit een onvergetelijk feest geworden.  

Prins Roy en adjudant Eef hebben in het afgelopen jubileum jaar geregeerd 

over d’n Maispottershook. Ze hebben een druk jaar achter de rug waarin ze 

zich geweldig hebben ingezet, waarvoor bedankt! 
 

Dit jaar hebben onze twee uitzoekers gezorgd voor het 34ste prinsenpaar.  

Het belooft met prins Marc de 2e en adjudant Rob en hun slogan “Wi-j zet de 

hutte op zien kop” weer een voortreffelijk carnavalsjaar te worden! Marc en 

Rob zijn het jongste prinsenpaar ooit . Ze kwamen met ons prinsenbal tegelijk 

op met elf andere baby’s.  Vervolgens vielen er door een paar kritische vragen 

geleidelijk wat baby’s af, waardoor er op het laatst twee baby’s over bleven. 

Toen het prinsenpaar werd ontmaskerd werden zij met luid gejuich onthaald 

door het grote publiek in de Maiskoele. Ons prinsenbal was weer een 

geslaagde avond met veel gezelligheid.  Dit werd voor enkele nog een lange 

avond! 
 

Het carnavalsweekend gaat dit jaar van start op vrijdag 17 februari, de 

overige data en tijden vindt u in dit carnavalsboekje. In het afgelopen jaar 

hebben we een groot beroep gedaan op vele vrijwilligers. Ook in het 

aankomende carnavalsseizoen hopen wij dat velen van jullie weer hun steentje 

bij zullen dragen. Hiervoor alvast onze dank. 
 

Ik wens het prinsenpaar veel plezier toe in hun regeerperiode zodat we er 

met zijn allen weer een mooi carnavalsjaar van kunnen maken.  

We hopen dan ook jullie weer in grote getale terug te zien zijn in de kleine of 

de grote Maiskoele! 
 

Namens de Maispotters oet Veur-Beltrum, 
 

Tom Luttikhold 

President Maispotters 



 
 

 

Maïspotters, Maïspotterinnekes en alles wat d’r bej an hunk, 

 

Wi’j Prins Marc 2 en Adjudant Rob 3 bunt officeel het jongste prinsenpaar 

allertijden be’j de Maïspotters en goat met zien allen ’n unmundige mooie tied 

tegemoot! 

 

Afgelopen joar hadden de Maïspotters hun 33 joarig jubileum. De oetzeukers 

waren al optied bekend en wilden veur aanvang van het grote jubileumfeest al 

witte rook bekend kunnen maken. 

Ik, Prins Marc, werd 2 weken veurtied opgebeld door 1 van de oetzeukers, 

Maarten te Braak. 

Hi’j belde me’j op of ik over precies 3 minuten noar buuten wilde komm’n om 

snel ne formuliertje an te pakken veur voetbal. Ik en mien Adjudant voetbalt 

samen met Maarten be’j DVV. 

Op mien gemak liep ik noar buuten en zo gezegd kwam d’r ne auto an. Uut de 

auto stapten Maarten en Jean Pierre Wouters. Beide liepen ze noar de 

kofferbak, deden disse open en doar lag ne grote vlag van de Maïspotters, ne 

steek en een aantal halve liters. “Dit is gin voetbal” was mien eerste reactie. 

Doarnoa kwam de vroage of ik gin Prins wilde worden be’j de Maïspotters dit 

joar? Ik stond te trill’n op mien benen en hofde er gin moment over noa te 

denken; “Joa zeker!”. 

Ruum ne wekke later hebt Maarten en Jean Pierre precies op dezelfde manier 

mien Adjudant e vroagt. Ook hi’j kwam met dezelfde reactie; “Dit is gin 

voetbal!” en wilde ’t gelijk doen. Super! 

 

Wi’j Prins Marc en Adjudant Rob woont beide nog be’j va en mo in hoes. ’T 

mos geheim blieven dat we’j dit joar het ne’je prinsenpaar waren, moar hoe 

krieg ie dat spits? 

Het WK Darten was begonnen en wi’j hebt op de zolderkamer ne dartbord 

hangen. Heel wat oavenden bunnen wi’j met zien beide wezen “darten” en hebt 

alles int geheim geregeld.  

De deure op ne kier en als wi’j voetstappen op de trappe heurden snel ne paar 

pijltjes gooien. 

 

 



 
 

 

Een paar oavenden hebt wi’j met verschillende smoesjes op verschillende 

locaties samen met de oetzeukers, en loater ook beide presidenten, be’j 

elkare e zett’n om alles te regel’n. Onder ’t genot van een aantal biertjes hebt  

wi’j alles veur kunnen bereiden veur het Prinsenbal. De veurbereiding liep 

good en wi’j hebt een hoop schik e had. 

 

No wast dan zo wiet; Prinsenbal. 

Veuraf hadd’n wi’j ne filmpje e maakt met ne aantal foto’s en filmpjes van 

baby’s. (Wi’j zelf stonden d’r ook be’j tussen). De raad van 11 most net als wi’j 

ne overal an, ne luier umme en ne mombak veur. Tijdens de opkomst voegden 

wi’j samen met de deernes van de oetzeukers en Kim ons in de polonaise en 

kwamen wi’j samen met de Raad van 11 ’t café binnen. Mooi um al die gezichten 

te zien. Na ne korte quiz bleven wi’j beide samen met de 3 deernes over. ’T 

Jongste prinsenpaar ooit tot no van de Maïspotters. De ontlading was groot 

en wi’j waren blij dat de spanning dr op zat en wi’j die warme pakken uut 

mochten. Ne super ervaring! 

 

Wi’j kregen de keep, ketting en unze eigen onderscheiding umme, de steek op 

en no wast officieel. Van alle kanten kregen wi’j felicitaties en de oavond was 

zo veurbej. Noa ne goede afterparty met de ne aantal van de raad en de Prins 

en Adjudant van Beltrum, wast om 5 uur tied van sloapen. 

 

Met unze leus; “Wi’j zet de Hutte op zien kop!” hopt nog ne mooie tied 

tegemood te goan en dat ne mooi carnavalsjoar wordt! 

 

Zaterdag 18 februari (20:30 uur, café Halfweg) is “Carnaval in de Maïskoele” 

en ’t zol mooi wezen dat de tent net zo vol was als be’j ’t jubileum! Ook be’j ’t 

Fruhshoppen van de Maïspotters op 19 februari (10:30 uur, café Halfweg)  

hopt wi’j op ne grote opkomst! 

Ter afsluiting is dinsdag 21 februari, 20:30 uur, “Sluitingsbal in de Maïskoele” 

be’j café Halfweg. 

 

Alaaf! 

 

Prins Marc 2 en Adjudant Rob 3 



 
 

  
 

Hallo Maïspotters en Maïspotterinnekes,  

 

Ook dit jaar oefenen wij iedere maandagavond ons jaarlijkse dansje bij Café 

Halfweg. Dit jaar helpen Niké en Lotte ons daarbij, want carnaval zonder 

dansmarietjes en hun dansje dat kan natuurlijk niet! We zijn nog steeds met 

de zelfde zes, maar voor de gene die ons nog niet kennen wij zijn: 

Jetse klein Gunnewiek, Lonneke Kip, Lynn Ikink, Silke Tuine en Manou en 

Anniek Bomers, samen zijn wij jullie dansmarietjes en hebben wij het super 

gezellig. Tijdens de carnaval gaan we veel optreden, dus mochten jullie 

nieuwsgierig zijn kom dan gerust een keer kijken. 

 

Wij hebben er zin in, en we hopen jullie ook!  

 

Tot dan, groetjes: 

Jetse, Lonneke, Lynn, Silke, Manou en Anniek.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

Beste Maispotters, 
  

We’j bunt Prins Joris 1e en Adjudant Richard, het ne’je prinsenpaar van de 

Belhamels. Disse functie hebbe we’j sinds onze buutoavond. 

Die wekke d’r nao hadden de Maispotters 33 joarig jubileum, dit was een 

donders gezellig feest.   

Ieder joar komt de Belhamels op jullie prinsenbal, ze bunt dan weer 

nieuwsgierig. We’j dus ook. Wej waren ook bene’jd noar het nieuwe 

prinsenpaar. D’r waren tijdens het ne’j joar winnen al wal een paar namen       

é vallen, maar helaas waren de bronnen neet betrouwbaar. 
 

Dus we’j zoaterdagoavond op de fietse noar Veur-Beltrum, op noar het 

prinsenbal. Noa een aantal bieren kwamen ze op, het prinsenpaar. Meteen noa 

de inwijding werd het in eens rustig, het feest net mooi an de gang en de 

maïspotters noar huus, want zee hadden het d’r kats an. Moar ja we’j dampt 

vedan!!! 

Het ne’je prinsenpaar Marc en Rob, konden d’r geen genog van kriegen. 

“AAAAAAAAHHHHHH JONGS goat jullie ff met noar Hutteman een lesten 

borrel drinken.” Dus we’j noar de gezelligste huiskamer van Veur-Beltrum. 

Hier begon het feest opne’j. Ja die van Hutteman wet wal wat feesten is. 
 

Prins Marc en Adjudant Rob heel völle plezeer dit carnaval. We’j kriegt samen 

de Hutte wal op zien kop 
 

Prins Joris 1e en Adjudant Richard. Alaaf!!! 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

‘s Avonds zullen Prins Marc en Adjudant Rob samen met hun                

uitzoekers en President Tom Luttikhold, de zieke mensen uit de 

Maïspottershook bezoeken. Dus als er mensen zijn die door ziekte of 

ongemak niet aan het carnavalsfeest kunnen deelnemen laat dat ons weten; 

buren kennissen of familieleden. Wij willen deze persoon graag vereren met 

een bezoek op vrijdagavond 10 februari. Gaarne contact opnemen               

met Tom Luttikhold 0615231661. 

 

 

 

Deze middag bezoeken de Prins Marc en Adjudant Rob samen met de raad van 

elf de van oorsprong Voor-Beltrumse Willibrordusschool. Dit is altijd weer 

een groot feest samen met alle aanwezige kinderen. Tijdens deze 

carnavalsmiddag zal er weer menig polonaise gelopen worden, dit onder 

begeleiding van de Hakselkapelle. 
 

’s Avonds brengen de Maïspotters een bezoek aan de ‘Eumpkes uit Zieuwent,  

want de Eumpkes bestaan weer, alaaf!!!!!! Na het bezoek in Zieuwent, gaan de 

Maïspotters naar de ‘Noamelkers’ uit Zwolle. 
 

 
 
 

Om 17.30 uur begint de carnavalsmis die mede mogelijk wordt gemaakt door 

de Maïspotters.  

Om 20.30 uur begint een super gezellige carnavalsavond in de Maïskoele bij 

Halfweg, in een grote verwarmde tent. De muzikale begeleiding zal verzorgd 

worden door de formatie Cricket en dweilorkest Windkracht 11. Prins Marc 

en Adjudant Rob lezen eerst hun proclamatie voor waarna de sleutel aan het 

Prinsenpaar overhandigt wordt, zodat het carnaval kan beginnen. Na het 

uitreiken van de onderscheidingen zullen de dansmarietjes van de 

Maïspotters hun nieuwe dansje ten uitvoer brengen. Ook zal de nieuwe 

carnavals- schlager van de Maïspotters ten gehore worden gebracht en 

aansluitend is het groots carnaval tot in de late uurtjes.  



 
 

 

 
 
 

Om 11.00 uur is het weer zover. De mooiste zondagochtend van het hele jaar, 

want om op zondag voor twaalf uur al een paar biertjes weg te kiepen moet je 

toch echt in de Maïskoele zijn. Ook zullen diverse andere 

carnavalsverenigingen deze ochtend de tap met de Maïspotters delen, 

waaronder: De Waterrott’n en De Bacchus uit Eibergen, De Belhamels uit 

Beltrum, De Jonge Nölepeters uit Lievelde en de Eumpkes uit Zieuwent. De 

hoogheden van deze verenigingen zullen van Prins Marc en Adjudant Rob een 

onderscheiding ontvangen en aansluitend zal het carnavalsfeest weer in alle 

hevigheid losbarsten. Na dit feest vertrekt de carnavalswagen van de 

Maïspotters richting Groenlo om daar deel te nemen aan de optocht. 

Na de optocht in Groenlo gaan we weer terug naar Voor-Beltrum, want daar 

gaat dan de kleine Maïskoele open (café). Voor de kinderen is er speelgoed 

aanwezig.  

 
 

Om 11.00 uur gaan de Maïspotters deze früshoppen bij De Jonge Nölepeters 

in Lievelde. Aansluitend vertrekken zij met de bus naar Groenlo om hier te 

gaan dweilen in de binnenstad. 

 

 

Om 14.00 uur begint de kindercarnaval. Zie voor meer informatie de 

uitnodiging die in dit boekje zit. 

Om 20.30 uur is helaas alweer het slotbal, nog een keer heftig feesten met 

alle Maïspotters. Dus komt allen want de laatste jaren gebeuren er op deze 

avond nogal bijzondere dingen en/of optredens die u niet mag missen. Aan het 

eind van deze avond zullen onze Prins Marc en Adjudant Rob de sleutel weer 

inleveren, dit ten teken dat de carnaval weer voorbij is.                    

Woensdag 22 februari wordt traditiegetrouw het ASSEKRUUSKEN gehaald, 

zodat het vasten kan beginnen. 

 



 
 
 

Beste Maïspotters en Maïspotterinnekes, 
 

Op dinsdag 21 februari 2012 is er weer kindercarnaval bij de Maïspotters in 

Voor-Beltrum. Café Halfweg, Grolseweg 18, wordt weer helemaal om getoverd 

tot een ware maiskoele waar het carnavalsfeest kan beginnen. Dit jaar 

hebben we weer een verrassend programma.  

De middag duurt van 14.00 tot ongeveer 17.00 uur. 

Aan het eind van de middag gaan we met iedereen patat met frikandel of 

kroket eten.  
 

Omdat we 33 jaar bestaan en dit een feestelijk tintje willen geven hebben we 

een ballonnenwedstrijd georganiseerd. Bijgevoegd voor iedereen een 

ballonkaartje die je thuis kunt inkleuren. Graag deze bij opgave voor 3 

februari inleveren bij Yvonne Klein Gunnewiek of Tamara Wouters.  
 

Het wordt een superknalfeest, dus komt allen!!!     
 

Bij deze uitnodiging zit voor iedereen een polsbandje.  

Wil iedereen het polsbandje voorzien van naam en telefoonnummer om doen 

tijdens de carnavalsmiddag, zodat wij wanneer nodig een ouder/verzorger 

kunnen bereiken  

die middag. 
 

Lijkt je dit wat??? 

Geef je op vóór 03 februari bij: 
  

                Yvonne Klein Gunnewiek       Tamara Wouters   

                Avesterweg 9                  Ruurloseweg 49 

                7156 MH Beltrum                  7141 KB Groenlo 

                0544 482610       0544 481739 
 

P.S. Mochten er bijzonderheden zijn waar wij rekening mee moeten houden, 

diëten of allergieën enz., geef deze dan ook even door.  
 

Groetjes,          
 

De Kindercarnavalcommissie     

(Yvonne, Tamara, Melanie, Heidy, Hubert en Bart)    

  



 
 

Prins Jean Pierre Wouters en Adjudant Menno Wouters 
 

Naam    : Jean Pierre Wouters  

Bouwjaar   : 13 september 1974 

Schoenmaat   : De gewone man, moat 43 

Samenwonend/Getrouwd : Melanie Buning      

             

Naam    : Menno Wouters 

Bouwjaar   : 29 oktober 1971 

Schoenmaat   : Zie antwoord van mien breurke 

Samenwonend/Getrouwd : Tamara Groot Severt “Droebert” 

  
 

• Welke mensen hebben jullie gevraagd voor deze titel en hoe? 

Jean-Pierre en Menno zijn gevraagd door Stef en Arjen Roerdink. Menno 

werd gevraagd als prins, maar dat wou hij niet. Stef Roerdink vroeg        

Jean-Pierre tijdens het pissen op de buutavond. Jean-Pierre wou alleen prins 

worden als Menno adjudant wou worden. Menno werd gebeld en hij wist 

meteen dat dit maar 1 ding kon betekenen (telepathie, red): “Jean-Pierre wil 

dat ik zijn adjudant wordt bij de Maispotters” en de keus was dus voor Menno 

ook niet moeilijk en Menno z’n antwoord was dan ook: “NATUURLIJK”. 

 

• Hoe verliep dit carnavalsjaar in 1999? 

Het was een prachtig mooi jaar. Na het Prinsenbal (op zaterdagavond) 

moesten we meteen zondagsmorgens met een enorme ‘kegel’ früshoppen bij 

de Waterrotten in Eibergen.  

 

Na het frühshoppen dat jaar mochten we niet meteen naar huis, want de 

buurt was bij ons oudershuis aan het versieren (JP woonde toen nog thuis). 

Dus zat er toen maar 1 ding op: langer bij Halfweg blijven. We hebben daar 

toen patat van Dute gehaald en ook 2 kroketten voor Jan Halfweg 

meegenomen. 

 

Het ziekenbezoek was ook mooi en waardevol. We zijn bij diverse mensen 

geweest. Stef Roerdink was onze chauffeur. Hij reed, met pruik, look a like 

Bob Kip in de Dodge (ook eigendom B.K.). Stef ging dus ook mee naar het  



 
 

 

ziekenhuis. We twijfelden na afloop van dat bezoek of we Stef daar niet 

beter achter hadden kunnen laten…… (Had dat moar è-done, red.).  

Ook de carnavalswagen van dat jaar is ons goed bijgebleven. We hadden een 

carnavalswagen met de titel: “Dierencarnaval” en we waren beide verkleed als 

Gorilla. 
 

 

• Wat vinden jullie het gezelligst met of binnen de vereniging? 

De saamhorigheid. Jong en oud door elkaar, gewoon een mooie club.           

Voor-Beltrum is een hechte gemeenschap. Of het nu carnaval of kermis is, 

iedereen ziet elkaar weer met deze feesten, en iedereen kent elkaar. 
 

• Wat doot jullie veur de kost?? 

Menno: ‘Revisiemonteur transmissie’ oftewel versnellingsbakmonteur bij  

 Klein Gunnewiek (Kollewee in Grolle). 

JP: Knooi’n met verf en plamuur bij Autoschadeherstelbedrijf Wouters in 

 Voor-Beltrum, oftewel Jantje Wouters.  
 

 

 

• Wat bunt jullie hobby’s behalve jullie vrouwleu? 

JP:  Kinderen, Autosport, Karting, kermis, carnaval. WMS: Wouters 

Motorsport. Dit is een Autocrossteam waarin wij veel vrije tijd 

steken, met o.a. het zelf fabriceren van bijna alle onderdelen, 

inclusief de auto waarmee ik rijd. En ik heb 1 x meegedaan met het 

Paklacktoernooi (zaalvoetbal in Beltrum), maar daar heb ik 4 weken 

spierpijn van gehad, dus heb ik het maar bij 1 x gelaten.  

Menno: Kinderen, WMS: Wouters Motorsport Team. Ik ben de monteur van  

Dit crossteam, Motorsport (passief), kermis en carnaval. 

 

• Doen jullie nog andere activiteiten hier in de gemeenschap of 

hebben jullie dit gedaan? 

Menno: Ik heb 6 jaar met heel veel plezier in het kermisbestuur gezeten.  

Ik help de laatste jaren mee om de Schlager van de Maispotters in 

elkaar te zetten en ik heb 2 of 3 keer de carnavalswagen getekend. 

JP: Ik ben 7 jaar Vorst van de Maispotters geweest. Dit hield in dat ik 

het carnavalsboekje maakte, stukjes voor de krant schreef en foto’s  

 



 
 

 

maakte. En dit jaar heb ik samen met Maarten ter Braak het 

prinsenpaar uitgezocht, geweldige tied en hef vulle bier gekost.   

  

• Wat waren tot nu toe jullie hoogtepunten in het leven? 

JP:  Geboorte van onze kinderen en trouwen met Melanie. Maar zeker 

             ook gisteraovend en ook eergisteroavend………. 

Menno: Geboorte van kinderen, trouwen met Tamara en prins en adjudant 

zijn.  

 
  

• Wat zou je over willen doen? 

JP: Gisteraovond 

Menno: Alles precies hetzelfde nog een keer beleven en meemaken. 

 

KORTE REACTIES OP 

• Mooiste carnavalsdag/avond 

Beide: De maandag van de carnaval. 

 

• Mooiste Vrouw. 

JP: De vrouw op onze kalender van de maand december. Ik weet niet hoe  

 ze heet, maar ze is wel onmundig lekker. 

 

Menno: Charlize Theron ��� 

 (Goede smaak. Red.) 

 

 

  

 

 

 

• Ex-president Willem Wassink 

Beide: Goed z’n best gedaan. 

 

 

 



 
 

 

• Jos Verstappen die z’n ex van straat rijd 

Beide:  Dapper 
 

• Wieters nog wat te melden? 

Beide:  Donderdagsavonds voor de bekendmaking zijn we ‘haantjes’ wezen 

eten bij Stef en Arjen Roerdink. Het leuke was dat Stef en Ria net 

met de keuken aan het schilderen waren. Alle keukenkastjes waren 

daarom gedemonteerd. Wij konden hierom zien hoe de keuken er van 

binnen uitzag en ingericht was, dat was erg lachen. 
 

Tevens wensen wij Tom Wielaker veel succes met z’n nieuwe job als 

president van de Maïspotters. Ook veel plezier gewenst naar het 

jongste prinsenpaar Marc en Rob. Zij hebben de titel overgenomen, 

want voorheen waren dit de gebroeders Wouters. 
 

Jean Piere en Menno Bedankt voor jullie interview. 

Melanie bedankt voor de gezellige avond. De bitterballen waren in 

overvloede ……………  
 

Redactie 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Bij deze willen de Maispotters alle 

sponsoren nogmaals bedanken. Dankzij hen 

is het een zeer succesvol en bijzonder 

geslaagd Jubileumweekend geworden. 
 

Hoofdsponsoren:  Plaats: Tel.nummer:  
 

Autoschadebedrijf Wouters Beltrum 0544-462234 

Bouw- en timmerbedrijf Luttikhold Beltrum 0544-463443 

Bumatrac Machinery BV Groenlo 0544-461949 

Café de Kroon  Groenlo    0544-461586 

Dierenartsenpraktijk Beltrum Beltrum    0544-481366 

Eeftink Rensing Staalbouw en Stalinrichting L’voorde 0544-372921 

Grolsch Bierbrouwerij Enschede    053-4833333 

Groot Zevert Electro Groenlo    0544-465682 

Groot Zevert Loonwerk-Grondverzet-Transport Beltrum    0544-461825 

Gunnewick Korenmolen ‘De Vier Winden’ Vragender    0544-372881 

Gunnewijk Groenlo Slapen en Wonen Groenlo 0544-464535 

Hoenderboom aannemersbedrijf Zieuwent 0544-351332 

Klompenfabriek Nijhuis BV Beltrum 0544-356060 

Koppelman Reclame  Groenlo 0544-462963 

Landhotel Restaurant ‘De Greune Weide’ Eibergen 0545-471692 

Marboma Tegels-Sanitair-Tegelwerken Beltrum 0544-481680 

Multiwash Car & Truckwash Systems Beltrum 088-5008000 

Rene Belterman Agrarisch Loonwerk Beltrum 0545-261257 

Scharenborg Assurantiën en Hypotheken Beltrum 0544-481541 

Slagerij ‘De Hoeve’ Eibergen 0545-471394 

 

 

 

 

 



 
 

 

Subsponsoren 1: 
 

Bouwburo AKG & AR Beltrum 0544-481356 

Café Groenzicht Beltrum 0544-481335 

Edprint Digital Printing Groenlo 06-46205025 

Gelderbouw Bouw- en Aannemingsbedrijf BV Beltrum 0544-482666 

Groot Zevert Internationaal Transport Eibergen 0545-476726 

Harmat Verhuur  Groenlo 0544-463004 

Heinhuis Auto & Metaalrecycling Eibergen 0545-472052 

Hendrix UTD Lochem 0573-288100 

Hotel en Restaurant Reijrink Lievelde  0544-371287 

Houtzagerij Kolkman Beltrum 0544-465500 

Installatiebedrijf Ratering Beltrum 0544-481575 

Kolkman Brandstoffen Groenlo 0544-461522 

@Lotte’s Kapsalon Beltrum 0544-481044 

Pfeifer Heavy Machinery Groenlo 0544-463114 

Rouwmaat Groep Groenlo 0544-474040 

Schildersbedrijf Te Morsche Beltrum 0544-481278 

Stef Reinders Veehandel Beltrum 0544-461885 

Te Boome Veehandel Beltrum 06-25472302 

Ten Have Tuincreaties  Beltrum 06-13489106 

Ter Meer Metselwerken Beltrum 06-12870045 

 

Subsponsoren 2: 
 

Autobedrijf Berentsen Beltrum 0544-462091 

Autobedrijf John Klein Gunnewiek Groenlo 0544-464593 

Baks Borculo Borculo 0545-271360 

Bike Totaal Hofstede Beltrum 0544-481203 

Bloemsierkunst Weenink Groenlo 0544-461223 

Bouwbedrijf De Driehoek Groenlo 0544-463155 

Cajoto Cateringservice Beltrum 0544-482138 

COOP Beltrum 0544-481216 

De Knipschuur Beltrum 0544-481435 

 



 
 

 

Gebr. Klein Gunnewiek Autodemontage Groenlo 0544-479879 

Geveltechniek Beltrum Beltrum 0544-353316 

Gibo Groep Accountants en Adviseurs Groenlo 0544-356100 

Nijenhuis Machines BV Beltrum 0544-482129 

Pape Creavorm Beltrum 0544-350321 

Pierik-Wolterink BV Beltrum 0544-481270 

Pompentechniek Nederland Beltrum 06-53221778 

Porskamp Installatietechniek L’voorde 0544-372179 

Slagerij Van Geemen Groenlo 0544-461658 

Univé Oost Verzekeringen Groenlo 088-3300300 

Te Vogt Riooltechniek Groenlo 0544-464011 

Voegbedrijf te Woerd Groenlo 0544-373308 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

       
 
 
   
                                                                                  
 

 

Actie Big Challenge en Alpe d’Huzes 2012    
                                

Ik ben Marc Huirne, 44 jaar en al jaren fanatiek maispotter en sinds 

september 2011 bezig met mijn actie om sponsorgeld te verzamelen binnen de 

actie Big Challenge in het kader van de grote actie Alpe d‘Huzes.  

De opbrengst van Alpe d’Huzes (in 2011 ruim 20 miljoen euro !!) komt 100% 

ten goede van het  KWF om van kanker in de toekomst (binnen 10 jaar) een 

beheersbare ziekte wordt zodat mensen niet meer doodgaan aan kanker maar 

doodgaan met kanker. Ik ben al gestart met de voorbereidingen en heb al 

flink geïnvesteerd in materiaal en tijd. De trainingen verlopen prima en ik ga 

voor de uitdaging om op donderdag 7 juni a.s. in totaal 6 keer de berg Alpe 

d’Huez op te fietsen (6 keer 13,4 km klimmen met 9% helling). 

Dit zal geestelijk en lichamelijk een enorm grote opgave worden, op deze 

manier probeer ik iets van mezelf te geven aan mensen die dat vanwege 

kanker niet meer kunnen. 

 

Mijn actie is onlangs tijdens de ledenvergadering van de maispotters 

ondersteund met een donatie van € 1000,- een super initiatief waarvoor 

nogmaals hartelijk dank. De maispotters zijn hiermee zilveren sponsor en 

kunnen het logo op het wielershirt van alle Big Challenge deelnemers laten 

plaatsen, dit is toch geweldig. 

 

Big Challenge is initiatief vanuit de varkenshouderijsector, waarin ik al 23 

jaar werkzaam ben. Herman Houweling (2 jaar geleden zelf overleden aan 

kanker) heeft dit initiatief opgestart met teams vanuit de varkenshouderij 

om veel geld in te zamelen voor het KWF en hiernaast ook het imago van de 

varkens- en veehouderij te verbeteren.  

Vorig jaar hebben 80 Big Challenge deelnemers ruim € 640.000,- opgehaald.  



 
 

 

Dit jaar gaan we met ruim 180 deelnemers op pad om per persoon minimaal    

€ 5000,- op te halen. In totaal doen op 6 en 7 juni ruim 7500 deelnemers mee 

aan Alpe d’Huzes. 
     

Voor meer info, kijk op http://www.bigchallenge2012.nl/big+challenge 
 

Wilt U mij persoonlijk sponsoren kijk dan op mijn eigen actiepagina: 

 

 

http://deelnemers.alpe-dhuzes.nl/acties/marchuirne/marc-huirne/ 

 

Alle giften worden met 100% anti strijkstok beleid geïnvesteerd in speciale 

projecten die zelf beheerd worden (zie website). 

 

In ieder geval alvast bedankt voor de positieve reacties, ik zal mijn best doen 

de doelstellingen te realiseren.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marc Huirne 

 


