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Voorwoord
Met buiten een striemend koude wind en binnen
een warme kachel zijn we bezig om de laatste
hand te leggen aan het 1ste Halfweg Ni-js van 2013.
Normaal gesproken heb je eigenlijk geen tijd voor
deze werkzaamheden en ben je bij een
temperatuur van 15 º C bezig om de tuin Paasklaar
te maken. Wij hopen met z’n allen op betere tijden
en willen u met deze editie van het Halfweg Ni-js
alvast een voorjaarsgevoel geven.
De carnaval hebben we inmiddels ruim achter ons
gelaten maar we blikken toch nog even terug met
het Prinsessenpaar en de kindercarnavalcommissie, zij kunnen allen terug zien op een
geslaagd Maïspottersfeest.
Stichting en de Belangenvereniging komen aan het
woord. Vriendenkring DVV zit nog midden in de
voetbalcompetitie door de lange winterstop. Verder
blikt DVV nog even terug op haar activiteit in het
kader van bijdrage die zij mochten ontvangen van
het Oranjefonds en de dropping.
AC Halfweg heeft een succesvolle Tirolerparty
georganiseerd, waarvan verslag.
Het kaartseizoen is beëindigd, de uitslagen en
winnaars kunt u bij ons zien.
Bij het Volksfeestcomité begint het ook te kriebelen
want zij zijn inmiddels begonnen met de
voorbereiding van het 67ste Volksfeest 11,12 en 13
augustus. Waar zij zich op dit moment zoal mee
bezig houden kunt u hier lezen.
Op sportief gebied houden wij u op de hoogte van
het Paklack voetbaltoernooi en DVV Vios 8.
We hebben in de rubriek “waar is hij/zij gebleven”
deze keer aandacht voor maar liefst 2 dames, te
weten Monique Groot Zevert en Agnes Bomers.
Ook kunt u lezen wat het PIGPOP festival te
houden op locatie Halfweg op het programma heeft
staan.
Meister Bomers geeft nog een reactie op het artikel
over de “slag met de schoolbel” uit het vorige
krantje. Verder nog een leuk verslag over het
diepvrieshuuske en het vervolg van de
Stolpersteen. Afsluitend hebben we nog een
“raadje plaatje schoolfoto” schoolfoto.
Alvast een heerlijk voorjaar en veel leesplezier
Redactie Halfweg Ni-js
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Stichting Halfweg
Het jaar 2013 is al weer 3 maanden onderweg,
waar blijft de tijd.
We kunnen in ieder geval als Stichting Halfweg
terugkijken op een drukke periode met veel
succesvol georganiseerde activiteiten waar wij bij
betrokken waren.
Als nieuwbakken penningmeester heb ik veel tijd
vrijgemaakt om me samen met voorganger Tom
Groot Zevert in te werken in mijn functie, hierbij
blijft Tom voorlopig nog een aantal taken vervullen
om de overgang zo soepel mogelijk te laten
verlopen.
In ieder geval wil ik mijn grote waardering
uitspreken voor alle werk dat Tom tot nu toe heeft
gedaan.
Zaterdag 12 januari heeft de nieuwe
carnavalsvereniging “De Noamatters” uit Eefsele
hun eerste prinsenbal gehouden in café Halfweg.
Dit evenement is in principe éénmalig en hierbij is
duidelijk afgesproken dat café Halfweg alleen de
residentie is van onze eigen Maispotters.
Rondom de carnaval is dit jaar een extra
evenement georganiseerd door de jongeren van de
Activiteiten Commissie als vervanger van het
oudejaars feest.
Op zaterdag 2 februari is een week voor het
carnavalsweekend in de carnavalstent een zeer
gezellige Tirolerparty opgezet met ca. 250 jongeren
in Tirolerkleding.
De sfeer in de verwarmde tent was super gezellig,
echt voor herhaling vatbaar in het komende jaar.
Een week later hebben de Maispotters uitgebreid
en succesvol carnaval gevierd.
Met name het frühschoppen op de zondagmorgen
was zeer goed bezocht.
Complimenten aan de organisatie van beide
evenementen, zeker ook voor de originele
aankleding en muziek.
De onderhoudsploeg is elke week druk bezig
rondom het café en op het terrein.
Hierbij kan gemeld worden dat sinds een aantal
maanden de verlichting van de parkeerplaats ook
daadwerkelijk brandt.
De laatste aanwinst is de aanschaf van een nieuwe
(2e hands) grasmaaier voor het terrein bij het
kunstwerk. De aanschaf is mogelijk gemaakt door
een subsidie van gemeente Berkelland van €
3000,-. Deze subsidie is via onze eigen
belangenvereniging beschikbaar gesteld is voor
een project ten behoeve van de gemeenschap
Voor-Beltrum en Avest.
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Er is met alle verenigingen afgesproken om samen
een reclamezuil op de parkeerplaats te plaatsen
waarop elke vereniging met eigen logo en borden
een evenement aan kan kondigen. Deze zuil zal
binnenkort geplaatst gaan worden.
Op 3 mei a.s. wordt er een Stolpersteen geplaatst
voor oud verzetsstrijder Bernardus Luttikholt aan
de Helbargsweg. De kosten hiervan hebben we als
Stichting Halfweg op ons genomen.
Namens het bestuur van Stichting Halfweg wil ik
iedereen zeer prettige paasdagen toewensen.
Hierbij grote dank aan alle vrijwilligers die zich de
afgelopen maanden hebben ingezet om alle
activiteiten goed te laten verlopen.
Met vriendelijke groet,
Marc Huirne

Bestuur stichting Halfweg

Stolpersteen
Beste mensen,
Op 3 mei aanstaande wordt na de middag
omstreeks 14.30 uur aan de Helbargsweg 2 bij de
familie Reinders het stolpersteentje gelegd voor
Bernard Luttikholt. Het bestuur van de Stichting
Stolperstenen Groenlo is blij dat Stichting Halfweg
en Volksfeestvereniging Voor Beltrum het steentje
sponsort. Zo wordt het ook echt van de Voor
Beltrumse gemeenschap. Wij gaan Bernard op 3
mei in ons midden terugbrengen, daar waar hij zo
gewelddadig uit is weggerukt. Hij zal weer in ons
midden zijn, daar waar hij was voordat hij onder
dwang werd weggevoerd en gedwongen werd de
verschrikkelijke weg van leed te volgen. Wij willen
hem een plekje geven in de gemeenschap en hem
met dit steentje gedenken en eren.
Op het steentje van 10 bij 10 cm komt in messing
de volgende tekst te staan:
HIER WOONDE
BERNARD LUTTIKHOLT
GEB. 1907
GEARRESTEERD 1944
VERZET
VERMOORD 7-12-1944
MEPPEN
Burgemeester Bloemen van Berkelland zal bij de
steenlegging aanwezig zijn.
Stichting Stolperstenen Groenlo

Waar is zij gebleven
Naam: Monique Groot Zevert (Halfweg) Geboren:
24 juli 1964 (48 jaar geleden alweer!) Woonadres
Voor Beltrum: Grolseweg 18 (Café en Bakkerij
Halfweg) Vertrokken uit Voor Beltrum: da’s lastig
te zeggen. Ik kwam jarenlang nog vaak terug voor
de kermis en het carnaval bijvoorbeeld. Achter de
bar dan welteverstaan…
Horeca
Na de middelbare schoolopleiding aan het
Marianum in Groenlo bezocht ik de hotelschool in
Apeldoorn. Horeca-ervaring had in natuurlijk van
huis uit meegekregen: daar sloot deze opleiding
prima op aan. Ik was alleen even vergeten, dat er
ook gekookt moest worden: tijdens de
praktijklessen heb ik héél wat peentjes zitten
zweten en in mijn beleving voor akelig hete vuren
gestaan. Stages in Hoch Elten en in Hotel
Montferland bevestigden mijn aanleg voor de
bediening. Een keukenprinses ben ik nog steeds
niet!
Voor de klas
Hoewel ik met plezier nog jaren in de horeca
werkzaam ben gebleven, heb ik er niet mijn beroep
van gemaakt. Na al het serveerwerk in klassiek
zwart-wit en Dirndl (ja, écht waar!) vervolgde ik
mijn weg naar Utrecht waar ik Duits ging studeren:
een leuke tijd in een gezellige, knusse, sfeervolle
stad. Na de Lerarenopleiding vond ik werk als
lerares op verschillende scholen in Amersfoort: van
vmbo tot en met atheneum. Ik vond het leuk om
stof over te brengen, zaken uit te leggen en
leerlingen te stimuleren in hun ontwikkeling. Maar
een super(vette!)klik met pubers had ik niet.
Tegenwoordig heb ik ze privé wel om me heen. En
even op bezoek, lekker kletsen en samen een
pizzaatje eten is toch heel iets anders dan zo’n
groep van 25 snuiters voor je neus die je iets wil
bijbrengen over “der-die-das” of Duitse literatuur.
Nee, mijn carrière in het onderwijs was geen heel
lang leven beschoren. Nadat de Liefde mij naar
Brabant had gebracht, wisselde ik van werkgever.
Opleiden & coördineren
Tegenwoordig ben ik werkzaam bij Sligro in
Veghel. Naast groothandelsvestigingen voor de
horeca hebben wij de EMTÉ Supermarkten ‘in
huis’ en zijn er ook nog productiebedrijven actief,
waaronder één die de heerlijkste toetjes maakt.
(Zoete dames en heren: kijk eens in het kleine

vriezertje op de bakkerij-afdeling van EMTÉ. Daar
vinden jullie de meest verleidelijke
chocoladetaartjes, zacht smeltende macarons en
prachtige amandelfriandises van eigen makelij. Je
likt er verdorie je vingers bij af!) Als
opleidingscoördinator houd ik me bezig met
cursussen, trainingen en opleidingen voor onze
medewerkers. Het meeste plezier haal ik uit
trajecten voor onze mensen in de distributiecentra
en magazijnen en op de winkelvloer. Het
ondersteunen en professionaliseren van deze
collega’s geeft me veel voldoening. (En de
productiemedewerkers? Nee, helaas: hen nóg
betere toetjes laten maken dan ze nu al doen, is
écht niet mogelijk!)
Wandelen, spelen en zingen
In mijn vrije tijd wandel ik graag. Ik houd vooral van
lange afstandswandelingen in het groen: met de
rugzak op het gemoedelijke Brabantse Land
doorstruinen. Met enkele wandelmaatjes loop ik
momenteel de Rheinsteig: een prachtige
wandelroute van 300 km in Duitsland tussen Bonn
en Wiesbaden op nog geen 4 uur rijden hier
vandaan. Kilometers lang kom je geen auto of
scooter tegen. Hooguit een wijnboer op een
trekker. Bos, weilanden, soms rotspartijen en
wijngaarden afgewisseld met prachtige
vergezichten van de Rijn. Als wandelaar ben je zó
verkocht!
Een aantal jaren nadat het Roze Kwartje was
gevallen, ben ik samen met enkele ander meiden
‘Behoorlijk Bekoorlijk’ gestart. Dit theatrale en roze
dameskoor uit Den Bosch begeleid ik (samen met
een gitarist) op accordeon. We zingen vooral
Nederlandstalige teksten met een lach en een
traan (soms zelfs van eigen hand) en ondersteunen
dit met theater en dramatiek, zodat onze optredens
vrolijk en kleurrijk zijn. Wil je meezingen? Kom op
woensdagavond naar Den Bosch of bekijk onze
website.
Saamhorigheidsgevoel & Gemeenschapszin
Hoewel ik al ruim 25 jaar uit Voor Beltrum weg ben
, blijf ik me verbonden voelen met de Achterhoek.
Het is mijn geboortegrond: daar liggen mijn wortels.
Als ik plots collega’s uit Doetinchem of Twente aan
de telefoon heb, praat ik zo een endje weg in het
dialect! Dat geeft een gevoel van verbondenheid.
In mijn Utrechtse jaren heb ik het
saamhorigheidsgevoel wel eens gemist. Dat heb ik
voor en groot deel in Brabant weer teruggevonden.
Bijzonder en positief vind ik, dat Halfweg nog
steeds een ontmoetingsplek is voor de VoorBeltrumse gemeenschap. En heel verrassend om
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te lezen, dat dochters & zonen van stamgasten
voor wie ik nog een pilsje heb getapt, nu heel actief
zijn daarin. Voor-Beltrummers: jullie mogen trots
zijn op jullie betrokkenheid met elkaar, op jullie
creativiteit en initiatieven. Die gemeenschapszin is
tegenwoordig lang niet meer vanzelfsprekend! Het
ga jullie goed: Houdoe!

Derde editie

Zo’n vier jaar geleden zijn we begonnen met de
eerste wilde ideeën en plannen. En met een portie
lef en durf zijn we alweer toe aan de derde editie
van PIGPOP. Weer anders én weer beter. Oftewel,
een editie die weer anders zal zijn dan de
voorafgaande twee edities. Dit toont aan dat het
festival in ontwikkeling is en de organisatie de
grenzen aftast. En dat is goed, zo moet het ook.
Vooruit is ons streven, zullen we maar zeggen…
Vertrouwd en vernieuwd
Aan het basisrecept is hetzelfde als voorafgaande
jaren, dezelfde ingrediënten. Alleen met een paar
andere sausjes en bijgerechten. Het
hoofdprogramma is qua indeling hetzelfde als de
twee voorafgaande jaren: ’s middags
sport(volleybal en voetbal), biggenparadijs
(wederom i.s.m. ’t Belhameltje), Pigs on Stage en
muziek en in de avond het volledige en
verrassende muziekprogramma. Zo werken we dit
jaar samen met 3voor12 Gelderland (3FM) en komt
er dus en 3voor12-podium bij PIGPOP!
De eerste twee namen kunnen we al bekend
maken, Spawn en El Jando. Ook de eerste naam
van het 3voor12-podium is inmiddels bekend: The
Pignose Willy’s.
El Jando
In 2012 winnaars van de Slag om Paaspop in
Zieuwent, optreden op de Zwarte Cross, diverse
plekken in Nederland met hun technorock
verpletterd en nu naar PIGPOP! El Jando kun je
omschrijven als een live dance-act band met een
toetsenist/’zanger’, multimuzikale snarenplukker en
ADHD-drummer. Uitermate geschikt voor grote
podia in festivaltenten en 'way beyond'.
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Spawn
Deze energieke skarockband uit Aalten loopt al een
tijdje mee, in 2005 brachten ze hun debuut
“Spawntaneous” uit. Spawn speelde ook op de
Zwarte Cross en de verslaggever van 3voor12
Gelderland was in 2009 al enthousiast. “De vrolijke
muziek wordt goed ontvangen en de blazers zijn
qua niveau de plaatselijke fanfare ver ontstegen.
Met zo nu en dan een vette gitaar in combinatie
met de stevige ritmes zitten hun nieuwe nummers
ergens tussen Madness en de Mighty Mighty
Bosstones in.”

The Pignose Willy’s
“Het duo The Pignose Willy's maakt een bijzonder
soort trash blues. Pieter Kamp is verantwoordelijk
voor de blues harp en Joost Varkevisser is
gitarist, drummer en zanger tegelijk. Korte,
bijzonder explosieve nummers is het keurmerk van
dit tweetal. Dat dat rauwe geluid bij veel mensen in
de smaak valt blijkt wel uit het feit dat we de naam
steeds vaker tegenkomen bij de line-up van

festivals en de groep vorige week nog te gast was
bij De Wereld Draait Door. Het lijkt een kwestie van
tijd totdat The Pignose Willy's een gevestigde act is
in het Nederlandse landschap.”
(Bron: http://www.musicfrom.nl)

Aanmelden voor sport en Pigs on Stage
Voor het aanmelden van teams voor het volley- en
voetbaltoernooi verwijzen we naar onze
(vernieuwde) website. Hier vindt u meer informatie
en een contactformulier. De jeugd zal op geheel
eigen wijze benaderd worden door de mensen
achter het succes van deze fantastische
happening.
Gezelligheid, sport, humor, muziek en natuurlijk
een heerlijk zonnetje, de ingrediënten voor een
mooie dag in mei….Tot 25 mei 2013!
Voor meer info:
www.pigpop.nl
De organisatie
Jochem Beunk, Sander Esselink, Marco
Krabbenborg, Roger Koster, Joost Klein
Gunnewiek, Peter Nijhuis, Luc Nijhuis,
Roy Nijbroek, Ronnie te Veluwe, Bas
Hommelink, Robert Spilman, Edo
Hemmink en Roel Krabben.

PAKLACK
Uitslagen Programma Voorbeltrumse deelnemers
Sinds de vorige uitgave van Halfweg Ni’js is er wat
betreft de stand van de Voorbeltrumse teams
weinig veranderd. Loa Moar Lopen staat op dit
moment op een 12e plaats met 10 punten uit 11
wedstrijden en de Heubels staan twee plaatsen
lager met 9 punten uit 12 wedstrijden. Moet nog
opgemerkt worden dat de Heubels met 2
overwinningen het jaar 2013 voortvarend van start

gingen, helaas hebben ze niet voort kunnen zetten.
Voor de actuele stand en uitgebreidere informatie
kun je altijd terecht op de website : www.paklack.nl
Seizoen 2012-2013
14-sept
28-sept
5 okt
12 okt
19-okt
26-okt
9-nov
16-nov

Heubels
Loa Moar Lopen
Heubels
Loa Moar Lopen
Heubels
Loa Moar Lopen
Heubels
Loa Moar Lopen

Loa Moar Lopen
Blow Me Baby
Briketten
Stark Wark
Boskamp
Loofklappers
KWW’12
ZZ Dubbelloch

2-4
3-4
3-5
6-4
3-5
1-12
3-11
2-3

23-nov
7-dec
14-dec

Heubels
Heubels
Loa Moar Lopen

21-dec
28-dec
4-jan
11-jan
11-jan
25-jan
25-jan
8-febr
15-febr
22-febr

Heubels
Loa Moar Lopen
Heubels
Loa Moar Lopen
Heubels
Heubels
Loa Moar Lopen
Heubels
Loa Moar Lopen
Heubels

6-2
2-10
4-2
1-7

1-mrt
15-mrt
22-mrt
29-mrt
5-april
12-april
19-april
26-aprl
3-mei
10-mei
10 mei

Loa Moar Lopen
Loa Moar Lopen
Heubels
Loa Moar Lopen
Heubels
Loa Moar Lopen
Heubels
Loa Moar Lopen
Heubels
Loa Moar Lopen
Prijsuitreiking en

Dute Biermacht
Losse Flodders
Briketten
Alle Remmen
Los
Boskamp
Weidebleuters
KWW’12
Treffers
Swift Boys
Dute Biermacht
FC Klunt
Losse Flodders
Der Angstgegner
Alle Remmen
Los
Weidebleuters
Blow me Baby
Treffers
Stark Wark
Swift Boys
Loofklappers
FC KLunt
ZZ Dubbelloch
Der Angstgegner
Afsluiting

2-2
5-4
4-8
3-12
7-4
0-4
2-8
1-3
3-8
0-7
2-3

Waar is hij of zij gebleven ?
Waar is Agnes Bomers gebleven ?
Hallo, mag ik me even voorstellen ??
Ik ben Agnes Bomers geboren in september
1952.
Was op de school in Voor-Beltrum het
jongste en ook geloof ik het kleinste meisje
van de klas .Ik was op school een niet
opvallend en verlegen meisje. Ben met
avondstudie en cursussen fysiotherapeutassistente geworden en heb jaren in
Winterswijk in het ziekenhuis op de afdeling
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fysiotherapie gewerkt. Later na de geboorte
van onze kinderen ben ik met mijn man
samen gaan werken in het agrarisch bedrijf.
Tot we in 1995 naar Frankrijk zijn verhuisd
met onze drie kinderen. Hier hebben we nu
een agrarisch bedrijf in het mooie Normandie
en ben hier nu agricultrice. Eigenlijk is het
hier weinig anders als in Nederland, alleen is
het hier wat heuvelachtiger en is het hier veel
rustiger en stiller als in Nederland. Hier is het
‘s nachts nog echt donker. Thuis spreken we
twee talen, Frans en Nederlands door elkaar
net zo als het soms uitkomt, met ook nog
enkele dialecten. Zelfs de honden en de
koeien verstaan de beide talen. In het begin
was het wel een beetje vreemd als je werd
aangesproken met Madame en je naam
Anjes was geworden(schrijft Agnes), maar
alles is snel weer gewoon. Verder is het leven
hier bijna het zelfde als in Nederland, alleen
fietsen in deze regio gaat niet erg goed is een
beetje te gevaarlijk en moeilijk met licht
golvende heuvels en vele bochten in de
wegen. Wel zijn er enkele andere gewoontes,
zoals twee keer per dag warm eten. Maar ook
hier moet je goed en veel werken om een
bedrijf gezond te houden en daarom sluit ik
nu af met de groeten uit Normandie

Slag met de schoolbel
In Halfweg Ni-js van december heeft de redactie
een krantenartikel uit 1962 uit de Graafschapbode
afgedrukt, dat melding maakt van de veroordeling
van het hoofd van de Voor-Beltrumse lagere school
voor het slaan van een leerling met de schoolbel.
Die had een bloedende hoofdwond opgelopen.
Voor de oudere inwoners van Voor-Beltrum is het
geen geheim dat het de heer Stoffels was. Ze
zullen zich ook herinneren dat de Zutphense
Officier van Justitie een extreem zware strafeis
stelde en dat hij meneer Stoffels 'een dove kwartel'
en 'een menselijk wrak' noemde, aan wie de
leerlingen 'in de binnenlanden van de Achterhoek'
waren overgeleverd. Erg verstandig was zijn
optreden, zacht gezegd, niet en hij zal er later met
weinig plezier aan hebben teruggedacht. Hij vergat
te bedenken wat het betekende, dat Stoffels zijn
fout ruiterlijk erkende, dat zijn ongelukkige
handeling had plaatsgevonden in het gedrang van
leerlingen voor de ingang van de school in de hoek
onder het afdak, en dat hij in de achtentwintig jaar
dat hij in Voor-Beltrum was, nooit hard was
opgetreden.
Ik wist van de hele affaire niets, toen ik hoorde dat
het kerk-/schoolbestuur mij met ingang van het
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nieuwe schooljaar in Voor-Beltrum had benoemd.
Ik belde Stoffels op met de vraag of ik 's avonds
kon komen kennismaken. Toevallig stond juist die
middag het verslag van de rechtzitting met
koeienletters in de Gelderlander. Stoffels nam op
en vroeg me of ik de krant had gelezen. Toen ik
daarop ja antwoordde, vroeg hij met de nodige
zelfironie: “Durft u dan wel bij me te komen?” In de
dagen erna verschenen in de krant
verontwaardigde ingezonden stukken van VoorBeltrummers, maar ook van anderen. De Officier
van Justitie kreeg er ongenadig van langs. Ook in
landelijke kranten verschenen zulke stukken.
Na de zomervakantie – ik stond inmiddels aan
school – vond in Arnhem het hoger beroep plaats,
dat Stoffels op aandrang van het verontwaardigde
K.O.V. (Katholiek Onderwijs Verbond) tegen het
Zutphense vonnis had aangetekend. Het K.O.V.
vergoedde de kosten. Die zitting begon met de
mededeling dat men afstand nam van het
gebeurde in Zutphen. Er werd met nuchterheid
tegen de zaak aangekeken en van de straf bleef zo
goed als niets over. Stoffels accepteerde het
vonnis, want hij had een fout gemaakt. Hij voelde
de nette behandeling die hij kreeg als een
rehabilitatie.
In hoeverre Stoffels blij was met de vele
steunbetuigingen weet ik niet. Hij sprak er weinig
over. En hij was niet rancuneus, al zeker niet
tegenover de moeder van de geslagen leerling, die
nog maar kort daarvoor weduwe was geworden en
geheel ontdaan de politie had gebeld, nadat haar
zoon overstuur thuis was komen rennen. Twee
keer nog bracht Stoffels het incident nadrukkelijk
maar slechts kort ter sprake. De eerste keer eind
september. Hij liet me een pakketje zien dat de
post hem had bezorgd. Er zaten knipsels in van
ingezonden stukken in dagblad Ons Noorden.
Omdat de afzender geen naam en adres wist, had
hij het pakje geadresseerd 'Aan het schoolhoofd in
de Achterhoek, dat door een onbevoegd parket in
Zutphen is veroordeeld'. Voor de P.T.T. was het
voldoende om het pakketje op het juiste adres af
te leveren. De tweede keer was ongeveer een jaar
later. Voor het begin van de lessen kwam Stoffels
met de krant in de hand naar mij toe en wees op
een overlijdensadvertentie. “Kijk”, zei hij met een
twinkeling in zijn ogen, “dat is nou de man die mij
een menselijk wrak noemde.”
In 1973 werd de Voor-Beltrumse school na 75 jaar
opgeheven, beter gezegd, verplaatst naar Groenlo.
Er verscheen een eenvoudig boekje met
voornamelijk stukken van (oud-)medewerkers en er
vond een reünie plaats. Stoffels was negen jaar

daarvoor met vervroegd pensioen gegaan en in
1971 gestorven. Zijn vrouw was aanwezig bij de
reünie. Er werd menige dierbare herinnering aan
hem opgehaald, zijn afwezigheid voelde als een
gemis.

Vriendenkring D.V.V. Nieuws

Gerard Bomers, Doetinchem

OPSPORING VERZOCHT
WIE ZIJN DE PERSONEN OP ONDERSTAANDE
FOTO

Nu de carnaval al een tijdje achter de rug is, heeft
DVV niet stil gezeten. Er heeft alweer een aantal
activiteiten plaats gevonden in en rondom Halfweg.
DVV-Dropping
Op 2 maart jl heeft de jaarlijkse DVV-dropping
plaats gevonden. Deze keer had vriendenkring de
Knolly Boy’s de organisatie in handen. Maar liefst
120 personen kwamen op deze happening af.

Geachte lezers, deze foto is aangeleverd bij Jan
Kok en is naar alle waarschijnlijkheid een
schoolfoto uit Voor-Beltrum.
Wie kan ons vertellen welke personen op deze foto
staan en in welk jaar deze foto ongeveer is
genomen.
Weet u welke personen op deze foto staan mail dit
dan even naar j.pasman@lijbrandt.nl
Alvast bedankt

OPLOSSING

We werden verwelkomd als grote misdadigers in
café Halfweg. In elke groep werden alle personen
twee aan twee geboeid. Er werden vingerafdrukken
van je afgenomen en je werd door verklede
politieagenten in een oude bus gedreven als
honden. Ergens bij Vragender werden we
losgelaten door corrupte agenten.
We moesten onze weg volgen door goed op te
letten via pijlen en aanwijzingen. Maar we moesten
goed oppassen voor agenten die ons weer wilden
oppakken. Bij elke auto die er aan kwam moesten
we ons verstoppen, maar ja..als je geboeid bent
dan gaat dat niet altijd goed.
De één wil dan de sloot over springen en de ander
blijft staan, Tja, dan komt die persoon wie over de
sloot wil springen net zo hard weer terug. Hilarisch
natuurlijk.

Wie herkent deze persoon ?
In het vorige nummer hadden wij een foto geplaatst
van dokter Hoijing uit Groenlo
Er waren meerdere lezers die hem herkend
hebben, zij verdienen als prijs “eeuwige roem”.
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Ook werden opgeschrikt door een fietser die
verkleed was als spook. En als je als vrouw zijn
niet goed oplet en je wordt dan opgeschrikt, dan
kon je haar goed horen gillen tot aan Grolle toe. En
tot overmaat van ramp springt deze dame zomaar
bij één van mannen op de nek. Ook werden we
opgeschrikt door geluiden van zoals ‘n grommende
hond, vuurwerk en een melkbus met stroom.
Hier en daar kwamen we ook in veilig gebied.
Daar kon je opdrachten uitvoeren. Zoals worst uit
de boom halen, goud verzamelen, code ontrafelen
of een sleutel zoeken in een één ander vies goedje.
Het was een geslaagde dropping en bij Halfweg
daarna werd iedereen voorzien van een lekker
eten.
De groep (bestuur Kermiscomité) die voor de
eerste keer mee liep mag volgend jaar de dropping
organiseren. Maar dat gaat zeker lukken. Heren en
dames, veel succes. En namens DVV willen we de
Knolly Boy’s en hun hulptroepen bedanken voor
hun inzet. ALLEN BEDANKT

DVV / VIOS 8
De heren voetballers hebben een lange winterstop
achter de rug. Niet dat ze hebben stil gestaan.
Tussentijds werd er nog speedsoccer gedaan.
Deze keer niet in Zieuwent maar in Gelselaar. Het
heet ‘De Waltakke’. Het is een omgebouwde
loopstal en het is goed vertoeven daar.
Voor enkele heren was het ook wel goed dat ze
weer in beweging kwamen. Die Kerstdagen ,
Nieuwjaar en Carnaval, tja..dan kon je de ronde
bierbuikjes goed zien.
Maar goed, eindelijk was het zover. De heren
konden de wei weer in. Na enkele afgelastingen
door de KNVB kon er op zondag, 3 maart
gevoetbald worden in het mooie Halfwegdôme.

Oranje Fonds, NL Doet.
Op zaterdag, 16 maart jl heeft vriendenkring DVV
mee gedaan met NL doet. Hier kon je voor
opgeven bij het Oranje Fonds en die gaan je
steunen voor een aantal klussen die nog moeten
gebeuren in en om de vereniging. En die steun die
ze geven is een mooie bijdrage.
We hebben banken geplaatst naast de Dug-Outs,
de ballenvangers opgeknapt en het beachvolleybalveld werd onder handen genomen. Bij
Halfweg binnen zijn er fotolijsten opgehangen.
Catering Cajoto uit Beltrum heeft voor lekkere
broodjes met worst verzorgd. Bij deze willen we
alle vrijwilligers, die mee geholpen hebben op deze
dag bedanken voor hun inzet, Chappoo.
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DVV/Vios 8 – Bredevoort 4.
De heren voetballers waren gewaarschuwd voor
deze tegenstander want met de eerste ontmoeting
tegen hun was de eindstand 6-7.
Maar we hadden toen wel met 6-0 voorgestaan.
Gauw vergeten.
In het begin van de wedstrijd begon het een beetje
stroef voor beide teams. Maar langzamerhand
kwam DVV/Vios beter in zijn spel. Er werden een
aantal kansen gecreëerd maar helaas werden ze
niet benut. Ook Bredevoort daartegen kreeg een
goede mogelijkheid om op voorsprong te komen.
Maar de bal konden we ophalen bij Withag in de
weide. Maar net voor rust werd Marc Gr. Zevert
weggestuurd door een mooie pass van Stef
Bruggeman. En onze Huttemannetje wist hier wel
raad mee en schoot de 1-0 binnen.
Na de thee en de welverdiende peuk werd de
wedstrijd levendiger. Bredevoort zette meer druk
maar dat duurde niet lang. DVV/Vios verdedigde
zeer goed en door een mooie uitgespeelde
counter, ingezet door Dennis werd het andere
Huttemannetje weggestuurd en deze schoot
diagonaal in de verre hoek.. 2-0
Alles leek in kannen en kruiken, maar Bredevoort
zette zich nog eens goed tegen en tot onze grote
schrik kregen ze een strafschop. De goed fluitende

scheidsrechter Maurice Piepers zag een
overtreding binnen de zestienmetergebied.
Maar we moeten blij zijn dat we weer een goede
doelman in ons midden hebben.
Als een katachtige, redde doelman Ivo Luttikhold
ons voor ‘n tegendoelpunt.
Hij was zeer emotioneel en balde zijn vuist naar het
kritische publiek langs de lijn met een blik van:
“Heb jullie ut no e’zeene wat ik kan”. Kort daarop
liet Joris v/d Bekke zijn kunsten zien en omspeelde
de doelman en maakte de 3-0. Toen was de ban
gebroken bij de tegenstander. DVV/Vios drukte
door en de zeer goed spelende Dennis Luttikhold
kreeg zijn beloning want hij scoorde nog twee
maal.
Eindstand: 5-0.
AD’69 – DVV/Vios 8.
Zondag, 17 maart moest DVV/Vios 8 uit naar
Aalten tegen AD’69.
Tegen deze tegenstander hebben we toen thuis
met 2-2 gelijk gespeeld. Dit was nog al een
rumoerige wedstrijd, maar gelukkig hadden we
moeder Maria in ons midden die de gemoederen
tot rust maande.
Iedereen was gebrand op een overwinning en in de
eerste 20 minuten werd er goed gecombineerd. De
eerste beste kans was voor Michel Tuinte. Maar
wat we al lang wisten, hij miste weer eens
jammerlijk.
Maar hij zorgde er wel even later voor dat de
doelman van AD’69 5 minuten kon vertrekken. De
doelman kwam zijn doel uit en torpedeerde Tuinte
tegen de vlakte.
De goed fluitende scheids had maar één
beslissing. Wegwezen. Eén van de spelers van
AD’60 moest van armoede het doel verdedigen.
Toen kreeg DVV/Vios kans op kans. De vrije trap
hierna volgde, schoot Joris de bal net op het dak
van het doel. Daarna kopte Dennis even later naar
een mooie voorzet van Elard net naast. Het leek
wel of de bal er niet in wilde. Toen de 5 minuten
voorbij was en de doelman weer mocht terug
komen in het veld kon dezelfde doelman de bal uit
het doel halen.
Een afstandschot van Joris werd nog van richting
veranderd door een eigen speler en de bal rolde
rustig in de rechtse hoek. 0-1
DVV/Vios kreeg vleugels en door een goede
aanval werd Wildfried Kl. G. (alias Boony) in
stelling gebracht. Deze dacht niet na en schoot de
bal hoog in de kruising. 0-2.
Daarna begon DVV/Vios een beetje slordig te
worden en door dom balverlies kreeg AD een
mogelijkheid om te scoren. Maar Thijs Luttikhold
kon maar één ding toen, “den mot moar daale”.De

scheids wees direct op de stip. Strafschop voor
AD’69. Maar onze doelman Ivo is in topvorm,
vooral als het om strafschoppen gaat. Of het zijn
woeste uitstraling is weet ik niet maar volgens ons
was die speler van AD helemaal onder de indruk
van Ivo. Want hij miste hopeloos..
Na de rust viel al gauw de 0-3. Van linksachter
werd een goede aanval opgezet door Marcel
Leusink en Thijs Luttikholt.
Deze zette Rob Gr. Zevert in stelling en die stuurde
zijn tegenstander het bos in en zette de bal mooi
voor het doel. Spits Joris (alias Horst Hrubesch)
wist er wel raad mee en kopte de bal keihard in.
Daarna werd het een eenrichtingsverkeer, maar
eerlijk gezegd, die doelman van AD’69 kreeg
vleugels.
Alle ballen werden door hem ongelofelijk uit het
doel geramd. Het mooiste doelpunt werd nog door
AD gemaakt. Deze speler kapte tot tweemaal toe
enkele spelers van ons het bos in, en met een
droge schuiver liet hij Ivo het nazien. 1-3. Dit was
ook de eindstand.
Er voelde bij de heren enige euforie, want
menigeen denk al aan een kampioenschap.
Maar daar moeten we nog niet aan denken want de
volgende wedstrijd is tegen Meddo. Die staan
ergens onderaan, maar de eerste ontmoeting met
hun hebben we wel onze eerste nederlaag
geleden. Dus we zijn gewaarschuwd.
Vrolijk Pasen
De Paasdagen staan voor de deur, dus allen weer
duftig aan de eier en natuurlijk een borreltje drinken
bij het Paasvuur.
Namens DVV,
“Allen, Fijne Pasen toegewenst”
Uw Razende reporter, Michel

DVV Volleybal op terrein Halfweg
Op maandag 25 maart is een afvaardiging van
actieve DVV volleyballers en volleybalsters bijeen
geweest om afspraken te maken voor het gebruik
van het grasvolleybal- en beachvolleybalveld op
terrein Halfweg welke afgelopen herfst aangelegd
zijn.
Vanaf zondag 7 april wordt als het weer het toelaat
elke zondagmorgen vanaf 10.30 uur gevolleybald.
Er wordt gewerkt met een vaste structuur waarbij
eenieder die interesse heeft zich aan moet melden
en aan kan geven wanneer hij of zij wil gaan
spelen. Bij grote animo kan op 2 beide velden
gespeeld worden.
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We gaan telkens een aantal weken vooruit plannen
zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is. Het
programma wordt telkens in overleg vastgesteld,
waarbij het ook mogelijk is om eventueel bij
voldoende animo door de week te gaan spelen.
De DVV kleedunit van de voetballers staat ook tot
onze beschikking voor omkleden en douchen na
afloop. Het motto is gezelligheid met een sportief
karakter, waarbij na afloop ook nog even tijd is voor
een “derde helft” om de weggespeelde energie
weer op te laden in het café.
Iedereen die DVV lid is kan meespelen, aanmelden
kan bij Willem Wassink via
gerdiwassink@gmail.com of Marc Huirne via
marchuirne@lijbrandt.nl .
Bent U nog geen DVV lid maar hebt U wel
interesse om mee te volleyballen dan ook graag
even een berichtje sturen naar één van
bovenstaande mailadressen.
U kunt altijd eerst meespelen om te kijken of het
goed bevalt en later alsnog lid worden. Voor € 25,contributie per jaar kan iedereen die wil
volleyballen 2 keer per week spelen: elke
dinsdagavond van 21.00 tot 22.00 uur in de
sporthal van Beltrum en elke zondag vanaf 10.30
buiten op terrein Halfweg.
Kortom de keuze is weer reuze.
Tot ziens en alvast een heel prettig
volleybalseizoen toegewenst..
Met vriendelijke groeten,
Marc Huirne en Willem Wassink
Contactpersonen DVV Volleybal
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Tirolerparty
Zaterdagavond 2 februari stond niet in het teken
van de carnaval maar in het teken van de
tirolerparty! De meeste tiroler vrienden hadden zich
netjes aan de dresscode gehouden waardoor dit
alles geheel in stijl plaats vond. Naast de
skihelling, biertafels, bierpullen waren het de
artiesten die het feest compleet maakten. De acts
van Heino (Paul Tuinte), Die Drei Geschwestern en
DJ Koelink vielen goed in de smaak. Kortom een
festiviteit waar de Activiteiten Commissie Halfweg
met een goed gevoel op terug kijkt.

Hallo allen,

Er is na DVV-dropping van 2 maart jl een
zaklantaarn (zie foto) gevonden bij café Halfweg.
Diegene wie deze kwijt is kan zich melden bij
Michel Tuinte.
De organisatie, Knolly Boy’s.

Diepvrieshuisje “de Vijfsprong”
sluit de deur.
Na bijna 54 jaar hebben de leden van de
“Coöperatieve Vereniging tot Exploitatie van
Diepvrieskluizen de Vijfsprong WA” besloten de
activiteiten te beëindigen. Het aantal verhuurde
laden loopt al enkele jaren langzaam terug en de
kans op een kostbare storing aan de oude
installatie is niet onmogelijk. Ook de kwaliteit van
de wandisolatie is in al die jaren verminderd. Door
de kosten van een dure renovatie zal de ladehuur
erg hoog kunnen oplopen.
Eind 2012 hebben de leden besloten om de
exploitatie per 1 maart te beeindigen. Veel van de
leden hebben nu ook al een diepvries thuis en
gebruiken de lade vooral als extra
diepvriesmogelijkheid. Eind 2009 heeft in Halfweg
Ni-js een uitvoerig artikel gestaan over het ontstaan
van de diepvries vanwege het 50 jarig bestaan.
Na het afsluiten van de ruilverkaveling in 1956 is er
in het kader van de Nazorg Ruilverkaveling een
Streekverbeteringscommissie opgericht die de
bewoners op tal van onderwerpen voorlichting gaf.
Dit betrof zowel de landbouw en veeteelt als in de
huishouding. Enkele bijeenkomsten over het
gebruik van de diepvries in plaats van Wecken,
drogen en zouten van vlees was de aanleiding tot
de oprichting van de coöperatieve vereniging in
1959. Eind 1959 kon de diepvries worden geopend.
Het was een huisje met een vriesgedeelte waarin
een carrousel stond met 128 laden van ca 100 liter
inhoud. In het hele land zijn in die periode in vele
dorpen en buurtschappen dergelijke
diepvrieshuisjes gebouwd.
In de loop van de jaren zijn de meeste om diverse
redenen gesloten. De diepvries bij de kruising van
de Buitinksweg en de Huurninkallee in Avest zal
een van de laatste zijn die in ons land nog in
gebruik is. Veel van de huisjes hebben de laatste
jaren een andere bestemming gekregen of zijn
gesloopt. Deze nieuwe bestemming varieert van
schapenstal tot luxe bed en breakfast, en van
garage of berging tot infocentrum voor een
agrarische natuurvereniging. Sommigen staan al
jaren leeg en ongebruikt of zijn gesloopt, anderen
staan op de lijst van de Rijksdienst voor het
cultureel erfgoed en worden met subsidie in stand
gehouden.
Na het besluit van de leden hebben we nagedacht
over de bestemming van het gebouw. Een van de
mogelijkheden was een verplaatsing naar het
Openluchtmuseum in Arnhem. Na het aanbod werd
er enthousiast gereageerd. Het gebouw was een

goed voorbeeld van de ontwikkeling op het
platteland en de bouwstijl in de periode van de
wederopbouw na de tweede wereldoorlog.
Bovendien was het gebouw en de inrichting nog
vrijwel in originele staat. Uiteindelijk is na uitvoerig
overleg toch besloten af te zien van overplaatsing.
Door de omvang en de indeling van het gebouw
waren er onvoldoende presentatiemogelijkheden
om het gebouw functioneel te kunnen inzetten. De
doelstelling van het museum is nu dat de mensen
actief bezig, in plaats van alleen de gebouwen te
bekijken
Uit de contacten met de gemeente Berkelland werd
duidelijk dat een beperkte functieaanpassing tot de
mogelijkheden behoord. Het bestuur gaat er hierbij
vanuit dat een nieuwe functie recht moet doen aan
de aard van het gebouw en de indeling zo veel
mogelijk moet worden gehandhaafd. Mocht een
andere functie niet worden gerealiseerd dat lijkt
sloop van het gebouw onvermijdelijk. Er zal dan
weer een klein stuk historie uit de buurtschap
verloren gaan.
Bestuur Diepvriesvereniging de Vijfsprong

Kaartclub Halfweg

Hierbij de einduitslagen van
de kaartavonden bij Halfweg.
Groeten Bennie Arink
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Uitslagen kaarten
Kruisjassen
1 J. Ten Hagen A. Wiegerinck 19280
2 G. Wassink
B. Winkel te (H) 19000
3 H. Pasman
T. te Vogt
18580
4 B. Rots
M. Rots
18380
5 J. Holkenborg L. Hofman
18220
6 J. Walterbos T. Ballast
17980
7 J. Storteler
B. Leuvenkamp 17960
8 H. Wessels
M. Firing
17880
9 B. Wopereis
G. Wopereis
17630
10 M.Scharenborg T. Roelvink
17430
11 N. Winkel te
M. GrooteHaar 17370
12 A. Luttikholt
H. Hietbrink
17370
13 J. Woertman J. Heutinck
16950
14 F. Wallerbos J. Rotink
16600
15 M. Luttikhold B. Arink
12220

12 M. te Woerd
13 B. Ballast
14 F. Wallerbos
15 P. te Bogt
16 J. Elshof
17 H. Bleumink
18 M. Nijbroek
19 P. Haarlink
20 J. te Boome
21 J. Pierik
22 T. te Boome

J. te Woerd
J. te Poele
T. te Brake
H. Gunnewijk
W. te Woerd
G. Frank
A. Gr. Zevert
S. te Woerd
H. Ribbers
L. ten Have
P. Ribbers

5040
5035
5018
4962
4906
4880
4854
4750
4711
4506
3885

J. Ten Hagen en A. Wiegerinck

Nieuws van de Maispotters

Jan Wallerbos en Tonnie Ballast
Twintigen
1 T. Ballast

J. Wallerbos

5527

2 H. Pasman
3 A. Wiegerink

T. te Vogt
J. Ten Hagen

5446
5411

4 H. Meijer
R. Meijer
5 M. Scharenborg T. Roelvink

5294
5263

6 J. Heutink
7 H. te Vogt

J. Rotink
H. te Boome

5247
5236

8 B. Nijhuis
9 J. Ernst

S. Garstenveld
L. Geessink

5218
5195

10 G. Luttikholt
11 T. Bleumink

J. Bennink
H. Piepers

5135
5077
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We gaan langzamerhand richting Pasen, dit
betekent dat de veertig dagen vasten weer bijna
achter de rug zijn en dat de carnaval dus alweer
een ruime maand geleden is. Ook dit jaar kijken wij
weer terug op een geslaagd carnavalsjaar. Het was
Kevens een uniek jaar; het eerste prinsessenpaar
regeerde over d’n Maispottershook. Prinses
Michelle en adjudante Carina hebben er met volle
teugen van genoten net als alle andere
Maispotters. Ze hebben hun leus: “Zet de wijn maar
koud, want deze dames weten hoe je ’n feestje
bouwt!” zeker waar gemaakt . Verder op in het
Halfweg Ni-js kunt u lezen hoe zij het hebben
ervaren.
Dit jaar hebben niet alleen de Maispotters gebruik
gemaakt van onze prachtige residentie “de grote
Maiskoele” maar ook de activiteitencommissie
heeft hier hun Tirolerparty kunnen vieren. Dit was
een zeer geslaagd feest. Mooi dat we elkaar zo
verder hebben kunnen helpen!

Alle vrijwilligers hebben zich dit jaar weer vol op
ingezet zodat alles weer perfect voor elkaar was.
De temperatuur in de tent en van het bier was
goed, de stemming zat er goed in, de tent was
hartstikke vol en de tap was perfect in orde dankzij
alle vrijwilligers die op verschillende terreinen hun
steentje hebben bijgedragen. Daarvoor weer
hartelijk dank! Geweldig dat we weer op jullie
konden rekenen.
Naast alle organisatie rondom de carnaval zijn wij
als Maispotters in de afgelopen periode ook bezig
geweest met de oprichting van een eigen
vereniging. Sinds februari 2013 zijn De
Maispotters officieel een eigen vereniging
geworden dus ook U kan zich nu aanmelden als lid
als u zich betrokken voelt bij onze club!
Ik wens jullie fijne paasdagen en wij kijken alweer
uit naar het volgende carnavalsseizoen. Deze gaat
van start tijdens de buutavond op zaterdag 9
november 2013 bij Halfweg, Noteer deze datum
alvast in uw agenda.
Hopelijk zien we jullie dan weer terug!
Alaaf!
Tom Luttikhold,
President van de Maispotters oet Veur-Beltrum

Prinses Michelle en adudante Carina
Hallo lezers
Ons werd gevraagd een stukje te schrijven voor het
halfweg ni-js. Het mocht maar een half tot een heel
A4tje vol worden. Bij lange na niet genoeg om
uitgebreid te vertellen wat we allemaal beleeft
hebben in deze geweldige regeerperiode.
Het is natuurlijk allemaal begonnen bij de
voorbereidingen, vele leuke en gezellige
vergaderingen in de caravan op landgoed Bomers.
De sfeer zat er meteen goed in, maar al snel kwam
de datum van de ontknoping dichter bij. De laatste
dingen werden geregeld, de opkomst werd
uitgewerkt, het pak werd door gepast, de buttons
gedrukt, onderscheidingen ontworpen, beplakt en
geknoopt en de proclamatie werd geschreven.
Zaterdag 5 januari 2013, wij waren er helemaal
klaar voor! Het kon voor ons niet snel genoeg
beginnen, het was een fantastische avond, vele
verbaasde gezichten, felicitaties en vooral veel
leuke reacties.
De weekenden erna werden gevuld met
fruhshoppen bij de Waterrotten, Bacchus,

Belhamels, 40+ avond, buutavond in Grolle,
prinsenbal van de Noamatters, hooghedendag bij
de Belhamels (44 jarig bestaan), schlagerfestival
en natuurlijk het maïspotters ziekenbezoek.
Allemaal stuk voor stuk geweldige avonden en
middagen.
En toen was daar al snel het carnavalsweekend,
vrijdags 8 februari zijn we naar de St.
Willibrordusschool geweest, wat een gezellig
feestje was dat. Gezellig kilometers polonaise
lopen met de jongere generatie van de Maispotters.
’s Avonds hadden we een druk programma, eerst
met de Maistaxi vol naar de Eumkes uut Söwent,
waar de bekendmaking plaats vond. Wat een feest!
Haast te mooi om naar een feestje veder op te
gaan, maar er stond nog meer op de agenda; de
Noamelkers uut Zwolle. Even goed weer een
gezellig feestje dat tot in de late uurtjes door ging,
al bleven wij, de prinses en adjudante aan het eind
van de avond alleen achter. Bij het na huis gaan
kwamen we toch nog een verdwaalde maispotter
tegen die ons netjes naar huis heeft gebracht. Wat
een galante jongens bunt het toch ook!
Zaterdagsavond gingen we naar de kerk en ’s
avonds werd het weekend officieel geopend. De
sleutel werd overgedragen, aan ons, het eerste
prinsessenpaar van de Maispotters. Wat een
heerlijk gevoel. En dat voor twee dames. Het ging
weer eens door tot in de laatste uurtjes. Mensen,
mensen wat een feest. Het hele weekend in
belangstelling staan, geweldig gevoel! We raden
het zeker aan om meteen “ja” te zeggen als je
gevraagd word, want zo’n feest maak je niet snel
mee. Een daarbij komt ook nog eens dat de
Maispotters natuurlijk een geweldig en gezellige
vereniging is. ’s Avonds laat en ’s morgens vroeg,
het maakt niet uit, ze hebben ons er zonder moeite
door heen gesleurd.
Zondag was het tijd voor het fruhshoppen in “de
Grote Maiskoele”. Alle vereniging uit de buurt
kwamen langs. De tent was bom vol. De dag vloog
voorbij; zoenen, handjes geven, praatjes maken,
dansjes doen en natuurlijk wijntjes (en biertjes)
drinken.
Maandag gingen we met twee bussen vol trotse
maïspotters op naar de Jonge Nölepeters uit
Lievelde. Het begon meteen al goed; de
hakselkappele op standje voluit en de bus onder in
de vering. ’s Middags hebben we met het hele
gezelschap Grolle onveilig gemaakt. Er werd een
polonaise gelopen door de Appie Hein en daarna
door naar café de Kroon. Toen daar de ondergrond
was gelegd zijn we door gegaan naar City waar we
even flink met de voetjes van de vloer zijn gegaan.
Terug gekomen bij de Maiskoele stond er een
heerlijk buffet op ons te wachten. En of dat goed
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smaakte na een dag vol feesten! Na het eten ging
het feestje nog even door.
Toen was het al dinsdag de laatste regeerdag,
welke begon met de kindercarnaval en eindigde
met het slotbal en de afterparty die tot vroeg in de
morgen door ging.
Het waren misschien maar een paar dagen als je
het zo leest, maar voor ons gevoel hebben we twee
weken beleefd in die paar fantastische dagen. Er
komt zo veel op je af in die korte tijd! We kijken dan
ook terug op een grandioze en geweldige
regeerperiode. We willen nogmaals iedereen
bedanken voor eigenlijk ALLES, inclusief de brakke
morgens.

vogelhuisjes in elkaar gezet en de kinderen van
groep 5 t/m 8 konden ontdekken hoe elektriciteit
werkt. Iedereen was actief, dit geldt ook voor de
begeleidende raad van elf leden.
De nette zwarte pakken waren in kleur van de
klompjes mee geschilderd.
Natuurlijk was er ook nog tijd voor een polonaise.
Aan het eind van de middag hebben alle kinderen
brood met knakworst of een saucijsje gegeten, dit
ter afsluiting van een geslaagde middag.
Attentie – Attentie – Attentie
Kinderen en Ouders

Liefs & Alaaf

Prinses Michelle te Bogt 1e en
Adjudante Carina Rooks

Kindercarnaval 2013

Hebben jullie nog leuke ideeën zodat het
kindercarnaval de komende jaren weer
een succes wordt? Laat het ons dan weten of mail;
melaniewouters@live.nl
Groetjes bestuur kindercarnaval
Hubert, Roy, Yvonne, Nicole, Tamara en Melanie

Nieuws van de kermis Voor Beltrum

Op dinsdagmiddag 12 februari was er
kindercarnaval bij de Maïspotters. Met prinses
Michelle en Adjudant Carina, de raad van elf en
alle aanwezige kinderen was het weer een leuke
middag. De opkomst was weer groot. Het
programma van het kindercarnaval;
De kinderen van groep 0 t/m 4 hebben mooie
kunstwerken gemaakt aan de knutseltafels en leuk
met elkaar gespeeld. Ook in het programma voor
de kinderen van groep 5 t/m 8 stond knutselen
centraal. Er werden zeepkettingen gemaakt,
klompjes beschilderd,
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De winter houdt nog maar aan...maar de
voorbereidingen voor de kermis 2013 zijn weer van
start gegaan. Dit jaar zal het plaatsvinden op 1112-13 augustus.
We denken na over de terreinindeling, hoe we deze
nog gezelliger kunnen aankleden. Afgelopen jaar
hebben we hier al een begin mee gemaakt. De
muziekcommissie heeft het programma bijna rond
en zeker voor de maandag en de dinsdag zijn er
weer goede en bekende showbands weten te
strikken, dus de voetjes kunnen weer van de vloer.
Hoe gaan we het ontbijt op de dinsdagmorgen
weer aankleden...kortom ideeën en plannen maken
samen!
Voor de rest…..volg ons op Facebook Kermis
Voor Beltrum en op Twitter @kermisVoorBeltr
voor de laatste nieuwtjes en weetjes!
Bestuur Volksfeest Voor Beltrum

Info Stichting Halfweg

Info Verenigingen

Bestuur

telefoon

Naam

Nico Heinen
Voorzitter
Marc Huirne
Penningmeester
Willem Tuinte
Secretaris

462631

Vriendenkring DVV

481327

Barcommissie
Bernadet Stevens
Dinie Spiekker
Agnes Pape

464437
463571
465535

465379

Terreincommissie/- verhuur
Vincent Klein Gunnewiek

465063

Activiteitencommissie
Niek Hommelink
Thijs Luttikhold

465676
482138
461773

Klootschieters DVV
André Reyrink

Commissie hygiëne
Henriëtte Bomers

Michel Tuinte
Voorzitter
José Zieverink
Penningmeester
Miranda te Braak
Secretaris
Michel/ Vincent
Contactpersoon voetbal

telefoon

373543

Carnavalsvereniging Maispotters
Dennis Luttikhold
Voorzitter
Tom Luttikhold
President
Marco Bomers
Penningmeester
Miranda te Marveld
Secretaris

481415

Volksfeestvereniging “Voor Beltrum”

Jona Klein Gunnewiek
Lissa Pape
Sten Klein Gunnewiek
Jeroen ten Have
Gijs Klein Gunnewiek

Iwan Wolterink
Voorzitter
Willem te Vogt
Penningmeester
Carla Tuinte
Secretaris

Redactie Halfweg Ni-js
Theo Klein Gunnewiek
Jan Pasman
Michel Tuinte

463707
481689
465676

Café Halfweg

465430

463088
465676

Kaartclub Halfweg
Marcel Luttikholt

462433

Belangenvereniging Voor-Beltrum Auste
Bas Hommelink
Tonny Starte
Diana Nijland

0628845561
0612804711
0633020060
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