
 

 

 

 

 

 

 

Raad van 11:  Bestuur: 
Rene Spiekker   Dennis Luttikhold, voorzitter 

Arjen Roerdink   Miranda te Marveld, secretaresse 

Dennis Luttikhold  Marco Bomers, penningmeester 

Hubert Pasman  Bjorn Klein Gunnewiek, bestuurslid 

Niek Hommelink  Edwin Arink, bestuurslid 

Jeffrey Rooks   Tom Luttikhold, bestuurslid 

Joost Tuinte   Joost Tuinte, bestuurslid 

Eef Klein Gebbink  Bart ten Have, bestuurslid 

Tjerk Klein Gunnewiek 

Sten Klein Gunnewiek 

Luc Klein Gunnewiek 

 

Kindercarnaval:   Dansmarietjes: 
Yvonne Klein Gunnewiek  Manou Bomers 

Tamara Wouters   Anniek Bomers 

Melanie Wouters   Lynn Ikink 

Hubert Pasman   Silke Tuinte 

Roy Klein Gebbink   Demi Klein Gunnewiek 

Nicole Baks    Lieke Reijerink 

 

Begeleiding dansmarietjes: 
Lotte te Fruchte en Niké Tuinte 

 

Benodigheden carnaval (vlaggen, strikjes, maiszakjes, belletjes, e.d.): 

Bjorn Klein Gunnewiek 
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Alaaf Maïspotters en Maïspotterinnekes, 
 

In het afgelopen jaar heeft het jongste Prinsenpaar ooit mogen regeren over de 

Maïspottershook. Na een geslaagd Prinsenbal volgde een gezellige 

carnavalsperiode. Ze kwamen bij onze vereniging binnen als baby’s, maar 

groeiden in het afgelopen jaar uit tot echte carnavalsvierders. Marc en Rob, we 

hebben in het afgelopen carnavalsseizoen erg van jullie genoten als jongste 

Prinsenpaar ooit en ik wil jullie langs deze weg dan ook nogmaals hartelijk 

bedanken voor jullie enthousiasme en inzet! Ook dit jaar hebben de uitzoekers zich 

weer ingezet voor het zoeken naar het 35ste  Prinsenpaar. Maar wat bleek; het 

werd voor het eerst in de geschiedenis van de Maïspotters een Prinsessenpaar! 

Met Prinses Michelle 1e  en Adjudante Carina gaan we een uniek carnavalsjaar 

tegemoet waarbij de dames meer betrokken worden bij onze vereniging, want 

carnaval is voor iedereen! Tijdens het Prinsenbal in een stampvolle kleine Maïskoele 

werd het Prinsessenpaar op ludieke wijze onthuld. De hele zaal was verrast en de 

fles jenever werd dan ook niet vergeven dit jaar. Het carnavalsseizoen gaat op 

vrijdag 8 februari van start. De overige data vind u verderop in dit boekje. We 

hopen ook dit jaar weer op jullie komst bij de verschillende festiviteiten maar ook 

tijdens de voorbereidingen. Ook dit jaar zullen we weer diverse andere 

carnavalsverenigingen bezoeken. Dit jaar zullen we gebruik gaan maken van onze 

nieuwe Hakselkapel! Roy en Eef hebben hier veel tijd in gestoken en het resultaat 

mag er dan ook zijn! Naast het früshoppen bij diverse verenigingen doen we ook 

dit jaar weer mee aan de carnavalsoptocht in Groenlo. De wagen “Nieuwe 

Oogst”, gebouwd door de jeugd, eindigde vorig jaar op een fantastische tweede 

plaats! Ik wens de bouwers ook dit jaar weer veel succes en laten we hopen op 

weer een prachtig resultaat. Wij zijn als vereniging erg blij met de inzet van de 

jeugd. Niet alleen bij de bouwers maar ook bij de dansmarietjes. Dit jaar hebben 

we maar liefst twee nieuwe dansmarietjes mogen verwelkomen waar wij erg blij 

mee zijn! Demi Klein Gunnewiek en Lieke Reijerink, wij wensen jullie veel plezier bij 

de dansmarietjes. Nadat we in 2011 een goed Jubileumweekend hadden gehad, 

hadden we de mogelijkheid om nieuwe steken aan te schaffen voor de leden van 

de raad van 11, de Vorst en de President. Daarnaast is de kleding van de 

Hoogheden in z’n geheel vernieuwd zodat we er dit jaar weer strak bij zullen lopen. 

We hopen met deze investering weer jaren vooruit kunnen. Ik wens het 

Prinsessenpaar veel plezier en succes toe tijdens hun regeerperiode. Met Prinses 

Michelle 1e  en Adjudante Carina aan het roer zijn wij dan ook overtuigd dat ook in 

2013 weer een geweldig carnaval gevierd zal worden in onze Maïspottershook. Tot 

ziens in de kleine of grote Maïskoele en breng gerust al je familie, vrienden of 

vriendinnen en kennissen mee!  
 

Namens de Maïspotters oet Veur-Beltrum, 
 

Tom Luttikhold 

President Maïspotters 

 



 
 

 

Beste Maïspotters en Maïspotterinnekes, 

 

Wij zullen ons even voorstellen: Ik ben Prinses Michelle 1e te Bogt, beter 

bekend als “Koelink”. Ik ben 20 jaar oud en ik woon bij mijn ouders, broer 

en zus. Ik heb tot mijn 12de op de Willibrordusschool gezeten. Daarna heb 

ik op het Graafschapcollege te Doetinchem mijn kappersdiploma 

behaald. Momenteel volg ik de opleiding PW(pedagogisch 

medewerkster). Ik hoop deze opleiding over anderhalf jaar af te ronden. Ik 

zie dan hopelijk een toekomst tegemoet als leidster op een 

kinderdagverblijf.  

Nu geef ik de pen door aan mijn Adjudante Carina Rooks; Ik ben 22 jaar 

oud, thuis wonend aan de Startmansweg met mij ouders, broer, zusjes en 

broertje. Tijdens mijn basisschoolperiode heb ik op het Tweespan in Beltrum 

gezeten. Daarna heb ik de MBO opleiding bloemschikken gevold op het 

AOC-Oost Borculo. Na die 4 jaar had ik mijn diploma op zak en  heb ik de 

opleiding verkoopspecialist op het Graafschapcollege gevolgd. Na 2 jaar 

was het diploma binnen en ben ik nu werkend als bedrijfsleidster bij Garten 

Welt Bocholt.   

 

In oktober 2012 belde Marco Bomers mij (Michelle) op om te vragen of ik 

even wilde helpen met hun Buut. Dit leek mij wel wat! En na wat inspiratie 

te hebben opgedaan reed ik richting Marco Bomers. Toen ik binnen kwam 

zag ik ook Edwin Ikink al zitten en er stond al een koud glas wijn op tafel. 

Hier klopt iets niet dacht ik! En dé vraag was dan ook snel gesteld: Of ik 

Prinses van de Maïspotters wilde worden? Dat vond ik natuurlijk helemaal 

geweldig!! Ik beantwoordde deze vraag dan ook met; “Ik doe het” zonder 

nog maar één slok van de wijn te hebben genomen. Vervolgens hebben 

de uitzoekers contact gezocht met mijn Adjudante Carina. Zij werd naar 

een lange dag werken gebeld met de verassende vraag van Edwin Ikink 

of zij adjudante wilde worden? Het antwoord was “Ja”!! Prinses Michelle 

nam al gauw contact op met Carina op en het is eerste wat zij zei was: 

“Wat maak ie mie no?”   

De eerste ontmoeting was al snel in de vergadercaravan op landgoed 

Bomers. De minibar was altijd goed gevuld en de kachel stond op standje 

‘sambal’, maar ondanks de hoge temperatuur in de caravan had de 

drank altijd een uitstekende drinktemperatuur. Het was er iedere keer 

gezellig!  5 januari kwam al snel dichterbij en er moesten nog vele 

voorbereidingen worden gedaan. Het Prinsenbal, in een bomvolle kleine 

Maïskoele, werd muzikaal ondersteund door de Fanfare “De Schuine 

Noot”. Het Prinsessenpaar was op het prinsenbal vermomt als ouwe  



 
 

 

trouwe fans van deze fanfare. Wij waren natuurlijk ook bij dit optreden 

weer aanwezig. Zoals altijd zaten we weer op de eerste rang. Dit optreden 

was echter maar van korte duur, want ze speelde vals en de Maïskoele 

was in afwachting van de nieuwe Hoogheden en deze zaten natuurlijk 

niet bij de fanfare! Wij, als fans, kwamen toen meteen in opstand maar het 

had weinig zin. Gelukkig draaide de DJ een goeie plaat en sprongen wij 

vanuit onze rolstoelen het podium op. Wij maakten er een mooi feestje 

van! Zo stonden we als oudjes op het podium maar dansten we als jonge 

meiden. Al snel werd ook voor het publiek duidelijk dat wij de nieuwe 

Hoogheden zijn. De maskers gingen af en veel mensen keken met 

verbaasde blikken naar ons. We werden onder luid gejuich ontvangen 

door de mensen in de kleine Maïskoele! De druk viel van onze schouders. 

We kregen onze cape en ketting omgehangen en de steek werd 

opgezet. En nou is het officieel! Nadat we de proclamatie hadden 

voorgelezen, onderscheidingen hadden uitgedeeld, en nadat de 

felicitaties in ontvangst waren genomen, barste het feest pas echt los. 

Deze avond was nog lang gezellig en in Koelinkcafé was het ook het nog 

tot in de vroege ochtend gezellig. 

De wijnfles is ontkurkt, laat de carnaval maar komen! Wij hebben allebei 

hartstikke veel zin in de aankomende carnavalsperiode! Samen met de 

Maïspotters gaan we een prachtige tijd tegemoet! Onze leus is dan ook;  

 

“ZET DE WIJN MAAR KOUD, WANT DEZE DAMES WETEN HOE JE ’N FEESTJE 

BOUWT”  

 

Alaaf! 

 

Prinses Michelle 1e  en Adjudante Carina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Hallo allemaal, 

 

Hierbij weer een verhaaltje van ons, jullie eigen dansmarietjes! We willen 

graag 2 nieuwe dansmarietjes aan jullie voorstellen namelijk: Demi klein 

Gunnewiek en Lieke Reijerink en samen met Manou Bomers, Anniek 

Bomers, Lynn Ikink en Silke Tuinte zijn wij jullie dansmarietjes. Ook voor dit 

jaar hebben wij weer een nieuw dansje geleerd. Iedere maandagavond 

zijn wij bij halfweg te vinden om te oefenen. Dit jaar hebben we niet alleen 

een nieuw dansje, maar ook nieuwe pakjes. We zien er straks dus super uit, 

tijdens de carnaval. Nou, wij hebben er zin in en we zien elkaar vast tijdens 

een van onze optredens met de carnaval. 

 

Groetjes, Manou, Anniek, Lynn, Silke, Demi en Lieke! 

 

 

 

 

 



 
 

 

Goeiedag Maïspotters, 
 

Boeren, burgers en buitenlui, komt dat zien! Wederom werd ons gevraagd 

een stuk te schrijven voor het carnavalsboekje van de Maïspotters oet 

Veur-Beltrum. Met veel zorg en liefde samengesteld teneinde u te voorzien 

van een passend stukje leesvoer voor de momenten op het kleinste 

kamertje in huis. 
 

Tenminste dat is waar wij verwachten dat het carnavalsboekje gelezen 

wordt. Wij kunnen ons niet voorstellen dat er iemand is die met de lichten 

gedimd, de pantoffels aan, met een grote fles bier en een dure sigaar 

voor de openhaard gaat zitten om dit boekje te lezen. 
 

Allereerst willen wij het nieuwe Prinsessenpaar van de “Maïspotters”, Prinses 

Michelle te Bogt 1e en Adjudante Carina Rooks, van harte feliciteren en 

succes wensen met hun nieuwe regeerperiode. We gaan er een mooie 

tijd van maken. 
 

Wij zijn Prins Jeroen en Adjudant Martijn uit Beltrum. Ik, Jeroen ben als 

persoon wel bekend in Voor-Beltrum. Ik heb ze 4 jaar lang uit de brand 

geholpen omdat ze geen mensen hadden voor de Raad van Elf. En toen 

was het moment daar! Ik werd in Beltrum gevraagd om Prins te worden, 

waar ik niet lang over na heb hoeven te denken. Samen met mijn 

kameraad Martijn regeren wij dit jaar dus over de “Belhamels”.  
 

Zoals altijd gaan we er dit jaar weer flink tegenaan in de dondersgezellige, 

grote en kleine Maïskoele. En met jullie als altijd gezellige en goede 

vereniging zal dat geen probleem worden. Wij verheugen ons dan ook 

zeer op het komende carnavalsseizoen. 
 

Tot slot nodigen wij alle lezers van harte uit op het frühshoppen in het “ 

Belhamelshoes ”op zondag 20 januari a.s. 
 

Alaaf en de groeten, 
 

Prins Jeroen & Adjudant Martijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

‘s Avonds zullen Prinses Michelle en Adjudante Carina samen met de                

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 1 februari. Gaarne contact 

opnemen met Tom Luttikhold 0615231661. 

 

 

Deze middag bezoeken Prinses Michelle en Adjudante Carina 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 ‘Eumkes’ uit 

Zieuwent. 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. 

Prinses Michelle en Adjudante Carina lezen eerst de proclamatie voor 

waarna de sleutel aan het Prinsessenpaar 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 10.30 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 Eumkes uit Zieuwent. De 

Hoogheden van deze verenigingen zullen van Prinses Michelle en 

Adjudante Carina 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. 

 
 

Om 10.30 uur vertrekt de bus van café Halfweg naar Lievelde. De 

Maïspotters gaan dan frühshoppen bij De Jonge Nölepeters. 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 Prinses Michelle en Adjudante 

Carina de sleutel weer inleveren, dit ten teken dat de carnaval weer 

voorbij is.    

                 

 

  

ASSEKRUUSKEN halen in de Calixtuskerk, zodat het vasten kan beginnen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Beste Maïspotters en Maïspotterinnekes, 
 

Op dinsdag 12 februari 2013 is er weer kindercarnaval bij de Maïspotters in  

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

getoverd tot een ware Maïskoele waar het carnavalsfeest kan beginnen.  

Dit jaar hebben we weer een leuk programma.  

De middag duurt van 14.00 tot ongeveer 17.00 uur. 

Aan het eind van de middag gaan we met iedereen broodje knakworst 

eten.  
 

Het wordt een superknalfeest, dus kom allemaal!!! 
 

 

Bij deze uitnodiging zit voor iedereen een polsbandje.  

Wil iedereen het polsbandje voorzien van naam en telefoonnummer en 

deze omdoen tijdens de carnavalsmiddag, zodat wij, wanneer nodig, een 

ouder/verzorger kunnen bereiken  

die middag. 

  

Lijkt je dit wat??? 

Geef je op vóór 29 januari 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, Hubert, Roy en Nicole)    

  

 

 

 

 

 
 

 



 

    

Prins Maarten te Braak en Adjudant Bob Kip 
 

Naam    : Maarten te Braak 

Bouwjaar   : 1976 

Schoenmaat   : 46 

Samenwonend/Getrouwd : ja.  

                         Sandra Reijerink, Koonderink. 

Naam    : Bob Kip 

Bouwjaar   : 1975 

Schoenmaat   : 42 links, 43 rechts 

Samenwonend/Getrouwd : Getrouwd, zonder papieren,  

   met Esther Koedood 

  

 Welke mensen hebben jullie gevraagd voor deze titel en hoe? 

Onze uitzoekers waren: Edwin Arink en Rob Klein Tuente. Deze 2 hadden 

bedacht dat er een vos afgeschoten moest worden in het veld (op de 

hoek van de Nijkampsweg met de Veenweg). ‘Jager’ Maarten werd 

gebeld en hij wou dit zeker wel doen. Eenmaal in het veld aangekomen 

ging het natuurlijk niet om de vos, maar daar werd Maarten gevraagd om 

Prins te worden. Maarten zei natuurlijk “JA”. “Wie wil je als Adjudant dan?” 

Het antwoord van Maarten was: “Den doar, wee doar ant Hakselen is”.  

 

Het was namelijk zo, dat daar geheel toevallig (echt woar, red.) Bob maïs 

aan het hakselen was. Edwin ging naar Bob heen om te vragen of hij bij 

op de hakselaar mocht, “Natuurlijk mag dat”, zei hij. Op de hakselaar 

werd Bob als Adjudant gevraagd. Om even bedenktijd te krijgen, liet Bob 

aan de man op de trekker naast zich (met silagewagen) door hevig te 

zwaaien weten dat zijn wagen vol zat, maar dat was helemaal niet zo!! Na 

even denken zei Bob natuurlijk: “JA”. 

 

De 1ste keer dat Maarten en Bob elkaar zagen, nadat ze gevraagd waren, 

was in Winterswijk. Maarten en Miranda stonden voor de deur van het huis 

van Esther (zij woonde hier toen nog, red.) met mombakken op. Hoewel 

Bob officieel nog helemaal niet wist wie zijn Prins was, zei hij “kom maar 

binnen Maarten en Miranda”. Bob wist namelijk zeker dat er maar 1 zijn 

Prins kon zijn en dat was Maarten.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 Hoe verliep dit carnavalsjaar in 2006? 

Geheel gladjes!!! Veel steun gehad aan de Raad van 11. 

 

Bob zat nog in de Raad van 11, dus met de opkomst tijdens het Prinsenbal 

zat hij in een ‘lastig pakket’. Ze hadden er die avond voor gezorgd dat, 

tijdens de opkomst, de hele Raad van 11 buiten bij de nooduitgang (deur 

bij de brievenbuis die buiten staat) van Halfweg stond. Erno Groot Severt 

(Droepert) had muziek gemaakt voor de opkomst. Dit waren 11 

verschillende nummers. Het ene nummer ging bijvoorbeeld over een boer 

en een ander nummer ging over een bouwvakker en dit voor de gehele 

Raad van 11. De Raad van 11 moest verkleed (als boer, bouwvakker, of 

waar de nummers van Erno maar over gingen) dwars door het café lopen, 

om er vervolgens aan de nooduitgang ook weer uit te lopen. Toen moest 

de Raad van 11 naar de ingang van Halfweg komen, want dan konden 

ze dan ‘samen met het nieuwe Prinsenpaar naar binnen lopen’. Dit was 

natuurlijk niet waar. De Raad van 11 bleef maar wachten, wachten, 

wachten. Toen zei Bob: “dan do ik het zelf wal” en hij liep door het papier 

heen en nam Maarten (die natuurlijk weer aan de tap stond, red.) mee 

het podium op. Geen mens geloofde in 1ste instantie dat Maarten en Bob 

ook echt de nieuwe Prins en Adjudant waren. Dus de bekendmaking was 

goed gelukt! 

 

Leuk detail: Als bedankje voor Erno (voor het maken van de muziek) 

hadden Maarten en Bob hem een naaktposter gegeven. Erno’s ouders 

zagen die poster bij de overhandiging aan Erno ook en vroegen hem, op 

een leuke manier, wat hij daarmee moest. Erno moest toen snel iets 

verzinnen, zodat het niet duidelijk werd dat Maarten en Bob het nieuwe 

Prinsenpaar waren. 

 

Bij het frühshoppen van de Waterrotten hadden de Belhamels de scepter 

van Bob gejat (zowel Maarten als Bob hadden toen een scepter, red.). 

Bob heeft er toen weer 1 bijgemaakt, zodat ze beide weer voorzien waren 

van een scepter. Bij het frühshoppen bij de Belhamels wouden ze de 

gejatte scepter teruggegeven, maar dat was niet meer nodig, want Bob 

had er dus al 1 bijgemaakt (Belhamels mooi te pakken). 

 

Bij het frühshoppen van de Belhamels zeiden ze dat Maarten een 

overloper was, omdat hij als ‘Beltrumsen’ (Maarten woonde toen al lang in 

Voor-Beltrum, red.) Prins was van de Maïspotters. Toen hebben Maarten en  

 



 
 

 

Bob de Voor-Beltrumse Belhamels opgenoemd en ook het jaar waarin zij 

Prins of Adjudant waren. Toen werd het stil in het Belhamelshoes…… 
 

Ook het ziekenbezoek was zeer indrukwekkend. Het bezoek werd zeer 

gewaardeerd door de mensen die we bezochten.  
 

Anekdote Bob: zaterdags,vóór het afscheidfeestje (Prinsenbal nieuwe jaar) 

zijn Esther en ik nog even naar mijn moeder in het ziekenhuis geweest, 

want zij was ernstig ziek. Daar aangekomen zegt ze tegen Bob: “Woarum 

kom ie neet in ’t zwarte pak hier, met ’t zeekenboezoek, bun ik neet zeek 

genog”? Toen heeft Bob meteen Maarten opgebeld. “Maarten, trek je 

zwarte pak aan, ik haal je op en we gaan dan meteen naar het 

ziekenhuis”. Zo gezegd, zo gedaan. Het bloemetje dat Esther eigenlijk zou 

krijgen voor het geweldige carnavalsjaar, ging niet naar Esther, maar ging 

mee naar het ziekenhuis om daar aan Thea, de moeder van Bob, te 

kunnen geven. 
 

Vrijdags in het carnavalsweekend zijn ze naar de Eumkes in Zieuwent 

geweest. Hakselkapelle met en doar ging ’t hen. De hakselkapelle klonk 

veel harder dan de DJ die daar draaide. De DJ zei: “Draaien jullie maar 

muziek, ik ga bier drinken, dit kan ik niet overtreffen”. 
 

Toen de carnavalsavond op de zaterdag in de Maïskoele-tent. Er blies een 

strenge Oostenwind door de tent heen, koud dat het er was!!! Dus toen 

maar snel een paar dieselkanonnen geregeld om ervoor te zorgen dat het 

warm werd (tegenwoordig wordt de tent gelukkig geïsoleerd en is er een 

perfecte verwarming, red.). Alsof dit nog niet genoeg was, zat er, in het 

begin van de avond, ook nog schoonmaakspul in de bierleiding. Vanaf 

dat deze 2 ‘probleempjes’ opgelost waren, was het een zeer gezellige 

avond. 
 

Zondags vóór de optocht in Groenlo zijn we soep wezen eten bij Annie te 

Marveld. Iedereen was natuurlijk op tijd en de soep was heerlijk!!! 
 

Het frühshoppen op de maandag in Lievelde ging ook mooi! Jonge 

Neulepeterprins Sander Waenink had geen vriendin. Maarten en Bob 

hebben hem toen een condoom met een veiligheidsspeld gegeven en 

zeiden: “De eerste, beste dearne woar ie seks met hebt, doar he’j veur 

altied verkering met”. 

 

Na Lievelde gingen we naar Groenlo. Het dweilen daar was ook één groot 

feest! 



 
 

 

De kindercarnaval op de dinsdagmiddag was ook erg leuk!  ‘Idols’ was 

het programma, dus het was een zeer leuke en muzikale middag!   
 

Toen het slotbal op de dinsdag. Dit was ook weer een topavond. Na het 

slotbal gingen er veel Maïspotters mee naar Bob:  Laten we zeggen (om 

het netjes te houden, red.) dat Annie v/d H. wel zin had in een banaan en 

1 van de redactieleden van dit interview was niet te beroerd om haar 

‘een banaan te geven’. Annie vond dit erg lekker. Er werd ook een 

drankspel gedaan met een dobbelsteen (degene die 6 gooide, moest 

drinken, red.). O.a. René Spiekker deed hier aan mee. René gooide steeds 

6, dus hij moest telkens drinken en ging dus vol naar huis en thuis 

aangekomen, viel hij in slaap op de wc. Kortom, wederom een zeer 

geslaagde avond.  

 
 

 Wat vinden jullie het gezelligst met of binnen de vereniging? 

De eenheid!! Van bijna elk gezin in Voor-Beltrum is er wel 1 persoon die iets 

voor de carnaval doet, of die carnaval viert. We zien elkaar bij wijze van 

spreken het hele jaar niet, maar met de carnaval en kermis zien we elkaar 

weer en is het altijd gezellig. Ook word je in Voor-Beltrum gewaardeerd om 

wie je bent! 
 

 Wat doot jullie veur de kost?? 

Maarten: Vertegenwoordiger/oplichter bij de VION. 

Bob: het liefste niks, maar alles wat stunk noar diesel en benzine maak ik  

         weer kloar. 
   

 Wat bunt jullie hobby’s behalve jullie vrouwleu? 

Beide: Boeten onze eigen vrouwleu, de andere vrouwleu!! 
 

Maarten: Jagen, voetbal, muziek en op de motor rondrijden. 

Bob: motorrijden, werk en de kinderen (meestal). 
 

 Doen jullie nog andere activiteiten hier in de gemeenschap of 

hebben jullie dit gedaan? 

Maarten: PR voor DVV, Vios 8 (Hij is altijd aanwezig als er een foto   

                 gemaakt moet worden, red.). Het organiseren van de   

                 feestavond van DVV en ik zat in de sponsorcommissie van het   

                 33-jarig Jubileumfeest van de Maïspotters. 

Bob: Soms helpen met de DVV-dropping. Vroeger hielp ik mee met het  

         opbouwen van de 6-kamp (kermis). Ook heb ik, samen met Niek 

         Hommelink, maïskorrels gehaald voor de 2 maïsfonteinen voor het        

         33-jarig Jubileumweekend (was erg lachen).          



 
   

 

 Wat waren tot nu toe jullie hoogtepunten in het leven? 

Maarten: geboorte van de kinderen. Kermis 1992, want daar heb ik  

                 Miranda leren kennen. In 1993 nam Bob Miranda van mij over. 

Bob: Carnaval 1993, want daar heb ik Miranda (te Braak) leren kennen.  

         In 1994 nam Maarten Miranda van mij over. 

         Dat ik Esther heb leren kennen. Geboorte van onze apen.  

 
  

 Wat zou je over willen doen? 

Beide: Ons carnavalsjaar, alleen dan met verwarmde tent en zonder  

           schoonmaakspul in de bierleiding. Dit willen we overdoen, omdat  

           het zo geweldig was om Prins en Adjudant te mogen zijn. 

 

KORTE REACTIES OP 

 Mooiste carnavalsdag/avond? 

Maarten: Prinsenbal en frühshoppen op de zondagmorgen. 

Bob: Slotbal (niet druk, maar wel erg knus) en het ziekenbezoek. 

 

 Mooiste Vrouw van de vereniging? 

Maarten: na heel lang nadenken: Frederieke Piepers 

                 (goede smaak Maarten, red.) 

Bob: Annie te Marveld. 

     (goede smaak Bob, red.) 
 

 Carnaval of kermis? 

In hoes hebt we’j karmisse, dus dan moar carnaval. 
 

 Bunnik alias Stef Roerdink ? 

Den had rustig deur kunnen warken tot 67. 

 

 Teun en Toon, Bunnik, Redakxie 

Ga zo door met z’n allen, tevens zuinig op zijn.  

 

 Kunstwerk? 

Respect veur de leu die het grus maait en de andere vrijwilligers die het  

rondom het kunstwerk schoonholt. Eigenluk geen inholt, Heinhuus is er gek 

op, of neet Jan van Tol. 

 

 

 

 



 
 

 

 Van der Vaart en Silvie Meis ?  

Dit geld voor Silvie: Wie niet horen wil , moet maar voelen.  

 

 President Tom Luttihold? 

Meer strepsels etten. 

 

 Café Halfweg (Maïskoele)? 

Geweldige locatie. 

 

 Wieters nog wat te melden? 

Het 33-jarig Jubileumweekend was een zeer leuk feest en het was goed 

georganiseerd. Heren, bedankt voor het diepgaande interview. 

 

Noot namens de Redactie 

De redactie bedankt Maarten en Bob. 

Helaas hebben we maar 3 Flessen bier gehad, Toch was het gezellig deze 

avond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Trotse Maïspotter 
 

Ik bun trots ik bun ne Maïspotter, 

En kom oet het veur- Beltrumse land van dan. 

Ik bun trots ik bun ne Maïspotter, 

Prins en Adjudant kunt d’r wat van. 

Ik bun trots ik bu ne Maïspotter, 

Met de carnaval kunt wie der ook wat van. 

Met de raad na elf an de tap, 

Dan lache wej ond elke keere slap. 
 

Elk joar de elfde van de elfde, 

is ut toch weer elk joar ut zelfde. 

Begunt bie ons te jokken want het feest steet veur de deur, 

Met Prinsenbal dan komt de ni´je hoogheden d´r veur. 
 

Ik bun trots ik bun ne Maïspotter, 

En kom oet het veur- Beltrumse land van dan. 

Ik bun trots ik bun ne Maïspotter, 

Prins en Adjudant kunt d’r wat van. 

Ik bun trots ik bu ne Maïspotter, 

Met de carnaval kunt wie der ook wat van. 

Met de raad na elf an de tap, 

Dan lache wej ond elke keere slap. 
 

Met früshoppen ist altied dolle pret, 

De meeste van de club goat dan ok weer met. 

Met carnaval dree dagen, holle wi´j ‘t langer vol.  

En de kindercaranaval op dinsdag is ok altied lol. 
 

Ik bun trots ik bun ne Maïspotter, 

En kom oet het veur- Beltrumse land van dan. 

Ik bun trots ik bun ne Maïspotter, 

Prins en Adjudant kunt d’r wat van. 

Ik bun trots ik bun ne Maïspotter, 

Met de carnaval kunt wie der ook wat van. 

Met de raad na elf an de tap, 

Dan lache wej ond elke keere slap. 
 

Ik bun trots ik bun een Maïspotter, 

En kom uut het prachtig mooie veur- Beltrums. 

Ik bun trots ik bun een Maïspotter, 

Ut veur – Beltrums land sprok mien zo an. 

Ik bun trots ik bun een Maïspotter, 

Be´j Halfweg in de koele joa dat kan. 

En hef de road van elf het noar zien zin, 

Dan doe de wie d´r nog weer ene in. 

En hef de road van elf het noar zien zin,                 Gemaakt door : Menno Wouters 

Dan doe de wie d´r nog weer ene in.                    Tom Luttikhold  


