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1 Inleiding 

De gemeenschap Voor Beltrum en Avest (ca 700 inwoners) is een actieve 
plattelandsgemeenschap tussen Beltrum en Groenlo.  
De band met Groenlo is van oudsher hecht vanwege de sterke binding met de 
Groenlose school (Willibrordschool) en kerkgemeenschap, veel oud inwoners van 
Voor-Beltrum wonen ook in Groenlo. 
Er wordt al sinds decennia een groot aantal activiteiten georganiseerd zoals het 
volksfeest, voetbal, klootschieten, volleybal, droppingen etc. Dit gebeurde altijd bij 
“café Halfweg” centraal gelegen in Voor-Beltrum. Sinds de eigenaren (Jan en Annie 
Groot Zevert {Halfweg}) in 1999 stopten als uitbaters van het café is dit centrale punt 
in Voor Beltrum vanaf 2001 in beheer bij de “stichting Halfweg”.  Ook is er toen een 
hectare grond gekocht en ingericht als voetbalveld en evenemententerrein. 
Deze stichting is opgericht door de gezamenlijke verenigingen in de gemeenschap 
van Voor Beltrum en Avest. Men kan dit met recht het eerste “Kulturhus” in de 
Achterhoek noemen, met dien verstande dat dit “Kulturhus” volledig door eigen 
middelen is gerealiseerd. 
De Stichting Halfweg wil als bindmiddel voor de gezamenlijke verenigingen in Voor 
Beltrum functioneren. Meer over Voor Beltrum en deze verenigingen in bijlage 1. 
 
 

2 Doel van het project 

2.1 Doelstelling project 

Onze projectaanvraag heeft tot doel om onze gasten een fatsoenlijke zitplaats aan te 
bieden in ons clubhuis annex café tijdens diverse bijeenkomsten en evenementen. 
Daarvoor willen we onze huidige horecastoelen vervangen door nieuwe of 2e hands 
in goede staat. 
Verder willen we onze parkeergelegenheid uitbreiden met een fietsenstalling voor ca. 
100 fietsen. 

2.2 Doelgroep 

Alle leden van de vereniging onder de Stichting Halfweg en de gehele gemeenschap, 
zoals in hoofdstuk 1 beschreven. 
 

3 Aanpak 

Wij zijn mogelijkheden aan het onderzoeken om stoelen via veiling te kopen, maar 
willen ook in contact treden met andere partijen om goede 2e hands stoelen over te 
nemen.  
Als laatste optie vragen we offertes aan voor nieuwe stoelen.  
Onderstaand enkele afbeeldingen van onze huidige zitplaatsen, dit nodigt niet echt 
uit voor een gezellig samenzijn en oogt bepaaldelijk niet gastvrij. Vervanging is dus 
zeker geen overbodige luxe. 
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Verder willen we onze parkeerplaats uitbreiden met een fietsenstalling aangezien we 
tot op heden geen geschikte voorziening hebben voor fietsen tijdens activiteiten en 
evenementen bij café Halfweg. 
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4 Organisatie 

Dit project wordt door de stichting Halfweg uitgevoerd. 

5 Doorlooptijd en begroting 

5.1 Doorlooptijd project 

In 2017 hopen we voldoende financiële middelen bij elkaar brengen voor de 
voorgestelde investeringen. Medio 2017 willen we beginnen met uitzetten van 
offertes e.d. en eind 2017 de aankoop gerealiseerd hebben 
 

5.2 Begroting 

Voor de inrichting van het café gaat het in totaal om 100 stoelen met een waarde van 
ca. € 5.000,- 
Voor de fietsenstalling op onze parkeerplaats zijn we uitgegaan van een investering 
van ca. € 1.000,- om 100 fietsen te kunnen stallen. 
 

5.3 Financiering 

Wij zouden het zeer waarderen indien Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek ons 
project wil nomineren en een bedrag doneert vanuit Hart voor de Achterhoek aan 
Stichting Halfweg zodat we een deel van onze geplande investeringen hieruit kunnen 
financieren. 
Alvast bedankt voor het doorlezen van het plan. 
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Bijlage 1  Voor-Beltrum in vogelvlucht  

 

Voor-Beltrum als leefbare gemeenschap 

In Bijlage 1a en 1b is aangegeven waar het terrein zich bevindt en hieronder worden 
enkele gegevens van onze gemeenschap weergegeven. Ook is meer informatie te 
vinden op de website http://stichtinghalfweg.nl/. 
 
De buurtschap Voor-Beltrum is een gemeenschap van 230 gezinnen met ca. 680 
inwoners. Vele bewoners en oud bewoners zijn betrokken bij allerlei activiteiten die 
van oudsher plaatsvinden in deze buurt.  
Zo heeft de volksfeestvereniging meer dan 350 gezinnen als lid met ca. 1000 leden.  
De meesten bezoeken jaarlijks trouw de driedaagse kermis bij Halfweg, 
georganiseerd door de volksfeestvereniging Voor Beltrum. 
Verder heeft de gemeenschap de Vriendenkring D.V.V.  als voetbal- (competitie via 
Vios B.), beachvolleybal- (wekelijkse op terrein Halfweg), volleybal- (wekelijkse 
training in sporthal Beltrum), Klootschiet- (elke zondag) activiteitenclub. 
Hiernaast zijn ook de carnavalsvereniging “de Maispotters”, de kaartclub “Halfweg”, 
diverse buurtverenigingen en de belangenvereniging Voor-Beltrum-Auste actief op 
terrein Halfweg.  
 
Al deze verenigingen samen hebben de “Stichting Halfweg” opgericht. 
De stichting is eigenaar van het terrein van ca 1 hectare bij Halfweg en huurt en 
exploiteert het bijbehorende café met vrijwilligers uit alle verenigingen (zie ook kaart 
in bijlage 2).  
 
De stichting heeft diverse commissies als de barcommissie, commissie hygiëne, 
terreincommissie, activiteitencommissie en de redactie van informatieblad Halfweg 
Ni-js. Door de inzet van vrijwilligers en de organisatie van vele activiteiten wordt de 
begroting rond gezet. Gekscherend is achter de bar de slogan opgehangen “Wi’j 
drinkt onszelf rieke”, waarmee aangegeven wordt dat de winst op de omzet wordt 
gebruikt voor het terrein en de huur van het gebouw 
 
 

http://stichtinghalfweg.nl/
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Bijlage 1a  Voor-Beltrum in vogelvlucht  

 

 

Halfweg 

Buurtschap Voor 

Beltrum rood 

omlijnd 
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Bijlage 1b:  Voor-Beltrum in vogelvlucht (2) 

 

Terrein Halfweg  
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Bijlage 2a: Overzicht terrein  

Legenda:  

1. Voetbalveld gerenoveerd en nieuw aangelegd 

in 2008 

2. Evenemententerrein 

3. Halfweg buurthuis verbouwd in 2002 

4. Parkeerplaats van ca 1000 m2 aangelegd 2017 

5. Kleedkamerunit na verbouwing in 2016 

6. Beachvolleybalveld aangelegd in 2012 

7. Grasvolleybalveld aangelegd in 2012 

8. Bestaande beplanting van 1998, 2008 en 2012 
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Bijlage 2b: Afbeelding interieur café Halfweg 
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Bijlage 2c: parkeerplaats Halfweg 

 
 


