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Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen

In juni jl. is de 8 jarige Jentske Withag Nederlands Kampioene Mountainbiken geworden in Berlicum. Dit is een
prestatie waar Voor-Beltrum trots op kan zijn. WIJ HEBBEN EEN NEDERLANDSE KAMPIOENE in ons
midden. Jentske mag daardoor een jaar lang de roodwitblauwe trui dragen tijdens mountainbike wedstrijden,
zodat iedereen kan zien dat zij de nationale kampioene is.
Jentske is niet alleen goed in het mountainbiken, maar kan ook goed uit de voeten op de andere
wielerdisciplines zoals wielrennen op de weg en veldrijden. Zo won ze al de Rabo veldrit in Oploo in december
2012. Op de weg de 17e Rabobank Paasronde van Tiel, de Jeugdwielerronde van Zwolle, de
Jeugdwielerronde van Oldenzaal en de Jeugdronde van Raalte.
Dit zijn alleen nog maar de 1e plaatsen die ze behaald heeft, maar dit niet alleen ook staat er een waslijst van
2e en 3e plaatsen achter haar naam teveel om op te noemen. We zouden dan een extra editie moeten
uitbrengen. Wat nog wel extra vermeld dient te worden, dat ze een tweede plek op het podium behaalde met
het NK Cyclocross in Moergestel 2013 en dat ze een 4e plaats behaalde op het NK op de weg in Hoorn.
Overigens Jentske heeft het wielrennen niet van een vreemde, ook haar broers Tjardo en Jeldert doen aan
wielrennen en ook niet onverdienstelijk.
Wie weet betreden zij ook nog een keer het podium bij een Nederlands kampioenschap
Jentske proficiat namens alle inwoners van Voor Beltrum en Avest.
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Voorwoord
Het jaar 213 is al weer bijna verstreken,
economisch gezien ploeteren we nog steeds voort.
Voor de deur staat een nieuw jaar met nieuwe
kansen, mogelijkheden en hopelijk veel geluk en
gezondheid. Voor de komende tijd met haar vele
feestdagen hebben wij u nog e.e.a. aan leesvoer te
bieden. Terwijl u dit leest is de redactie al weer
bezig met de voorbereiding van de 12e jaargang
van het Halfweg Ni-js.
Door de vroege uitgave van de vorige editie blikken
we toch nog even terug op activiteiten die al lang
achter ons liggen.
Zoals de algemene ledenvergadering van
Volksfeest Vereniging Voor-Beltrum en de
uitslagen van de kermis, ook het koningspaar komt
ruim aan bod.
De Stichting heeft de zaken financieel prima op
orde en bereid zich voor op bestuurswisseling(en)
Kaartclub Halfweg is bijna halverwege het
kaartseizoen. Zo ook het Paklack zaalvoetbaltoernooi en de voetballers van DVV Vios 5 in de
KNVB competitie
Vriendenkring DVV houdt haar jaarlijkse dropping,
noteer alvast 25 januari 2014 in uw agenda en doet
verslag over het mooie geldbedrag dat zij mochten
ontvangen van de Rabobank.
De activiteitencommissie organiseert op 22 februari
haar volgende activiteit, Tirolparty bij Halfweg. De
Maïspotters onthullen op het Prinsenbal 4 januari
a.s. het nieuwe prinsenpaar die over Voor Beltrum
zullen regeren tijdens de carnavalsperiode. In
samenwerking met de Volksfeestvereniging
organiseren zij de 40+ avond op 11 januari.
Waar is Annie Luttikholt (v/d Veele) gebleven, het
antwoord zal zij geven in onze rubriek “waar is zij
gebleven”. Jan Klein Nijenhuis houdt ons op de
hoogte van z’n Thaise avonturen. Verder aandacht
voor de Kerst-/winterfair bij Starte.
Speciale aandacht voor onze kampioene Jentske
Withag en een mooi artikel uit de oude doos over
de “dierentuin” bij café Halfweg.
Veel leesplezier en een gelukkig en gezond
2014 wenst u
Redactie Halfweg Ni-js
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Stichting Halfweg

doen, maar met voldoende tijdverschil om de
continuïteit van het bestuur te behouden.

Na een werkelijk schitterende buutavond alweer
het herfstnummer van Halfweg Ni-js, dus tijd om U
weer op de hoogte te houden waar de Stichting
mee bezig is.
Naast de normale dagelijkse dingen spelen er
zaken die de aandacht verdienen.

Op 29 november houden wij weer onze jaarlijkse
vrijwilligersavond voor een ieder die een bijdrage
levert aan de Stichting, groot of klein is niet
belangrijk. We zijn van een ieder van jullie
afhankelijk. Dit maal wordt het in een ander jasje
gegoten en komt er een heus casino naar Halfweg,
om ons te vermaken en ook nog met leuke prijzen.
De uitnodiging hebben we ditmaal per mail
verstuurd aan diegenen waar wij een email adres
van hebben, de rest is per post verstuurd. Wij
rekenen op een mooie opkomst en een gezellige
avond.

Allereerst de nieuwe Drank en Horeca wet die
eraan zit te komen. De overheid wil sportkantines
en andere para - commerciële instellingen
scherpere regels opleggen en Halfweg valt hier ook
onder. Dit houdt ondermeer in dat bij alle avonden
waarbij geen ontheffing aangevraagd wordt de tap
om 24.00 uur moet sluiten. Voor de Stichting zijn dit
zo´n tien avonden per jaar. Voor ons is dit niet
acceptabel en wij zijn daarom met de gemeente
Berkelland in de slag om hiervan een permanente
ontheffing te krijgen. De burgemeester kan deze
ontheffing verlenen, maar heeft dit nog niet
gedaan. We blijven hierop aandringen omdat deze
landelijke maatregel totaal niet voor ons bedoeld is.
De Stichting en de drie grote verenigingen staan er
financieel goed voor, met allemaal een ruim tegoed
op de bank. Alleen is de rente op een
spaarrekening tegenwoordig zeer laag (1%). De
Stichting heeft echter nog een hypotheek waarop
4% betaald moet worden. Wij zijn met de
verenigingen overeengekomen om een gedeelte
van hun spaartegoed aan te wenden voor een
volledige aflossing zodat het renteverschil verdiend
is. Dit gebeurt in de vorm van een lening aan de
Stichting. Onze hartelijke dank aan de verenigingen
voor de spontane medewerking.
Zoals bekend kennen wij drie verenigingen in VeurBeltrum en Auste: de Volksfeestvereniging, De
Maïspotters en DVV. Zij zijn nu alle drie
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De
Stichting wil nu haar statuten zodanig aanpassen,
dat er een gelijke invloed van de verenigingen is op
de bestuurssamenstelling van de Stichting. Het lijkt
misschien wat theoretisch, maar de verenigingen
kunnen, als dat ooit nodig mocht zijn, hiermee
voorkomen dat de Stichting een te onafhankelijke
koers gaat varen die niet in het belang van onze
gemeenschap zou zijn.
Het ligt in de bedoeling om het komend jaar het
bestuur verder te vernieuwen. Vorig jaar is er al de
nieuwe penningmeester toe getreden, en na vier
termijnen van 3 jaar vinden Willem Tuinte en
ondergetekende het tijd om plaats te maken voor
nieuwe mensen. Wij zullen dit niet in een keer
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Met vriendelijke groet,
Nico Heinen
Bestuur stichting Halfweg

Kaartclub Halfweg
Hierbij de uitslagen van de eerste twee
kaartavonden Kruisjassen en de eerste keer
Twintigen.
Op de eerste kruisjasavond was er een bezetting
van zeven tafels wat een leuke start was van het
seizoen. Helaas heeft de kaartavond tijdens de
Voor-Beltrumse kermis er niet toe geleid dat er uit
de directe omgeving van Halfweg zich ook
spontaan nieuwe kaarters hebben gemeld.
Winnaar op de eerste avond waren de gebroeders
Overkamp uit Vragender, die zich dit jaar hebben
gemeld, met een puntentotaal van 4810 pt.
2e pl. G. Wassink en B. te Winkel uit Ruurlo met
4750 pt.
3e pl. F. Wallerbos en T. Baks met 4680 pt.
4e pl. M. Scharenborg en T. Roelvink met 4620 pt.
5e pl. H. Pasman en T. te Vogt met 4560 pt.
poedelprijs H. Wessels en M. Firing uit Eibergen
met 3850 pt.
Twintigen werd er de eerste avond gespeeld met
10 tafels wat 40 personen opleverde,
1e pl. T. Ballast en J. Wallerbos met 1480 pt.
2e pl. B. Ballast en J. te Poele met 1398 pt.
3e pl. G. Luttikholt en J. Bennink met 1346 pt.
4e pl. A. Wiegerink en J. ten Hagen uit Meddo met
1305 pt.
5e pl. H. Bleumink en G. Frank en het koppel J.
Heutink en P. Ribbers met 1293 pt.

Poedelprijs met 1075 pt. was er voor de
oudgediende de dames M. Nijbroek en A. Gr.
Zevert.
De tweede avond kruisjassen was er een tafel
kaarters meer dan de eerste avond, dus een lichte
vooruitgang, maar er was nog wel plek over,
winnaar werden nu ook weer de gebroeders
Overkamp met 4830 pt.
2e pl. de dames N. te Winkel en M. Groote Haar uit
Ruurlo met 4740 pt.
3e pl. H. Pasman en T. te Vogt met 4700 pt.
4e pl. J. ten Hagen en A. Wiegerink uit Meddo met
4660 pt.
5e pl. J. Wallerbos en T. Ballast met 4650 pt.
Poedelprijs met 3800 pt. de Grolsen J. Storteler en
B. Leuvenkamp
Omdat er nog maar twee avonden van elk
kaartspel is gespeeld is het nog mogelijk om mee
te doen voor de eindprijs, van de zes avonden
tellen de beste vier voor de eindoverwinning.
Ook is het natuurlijk mogelijk om voor de dagprijs
mee te spelen, er zijn iedere avond lekkere
vleesschotels te winnen, zowel met het kaarten als
de loterij.
Er wordt ieder jaar een goed doel in de regio
gesteund met geld van de kaartavonden.
Volgende kaartavonden zijn, Kruisjassen op 5 dec.,
2 jan., 30 jan. en 27 febr.
Twintigen is er weer op 19 dec., 16 jan., 13 febr.,
en 13 mrt.
De zaal is vanaf 19.30 uur geopend en het kaarten
begint om 20.00 uur
Voor vragen en of inlichtingen, Marcel Luttikhold of
Bennie Arink, b.arink@live.nl. tel 06 1083 4324

Stolpersteen
Rectificatie:
In de vorige editie van het Halfweg Ni-js stond
vermeldt:
“Samen lazen Bart en Stef duidelijk en helder
onderstaande tekst voor ten overstaan van alle
aanwezigen (compliment hiervoor!):
Het was een prachtig, maar ook een emotioneel
verhaal.”
Bart en Stef moeten natuurlijk zijn BART en THIJS
Reinders!
Waarvoor excuses (niet dat Stef niet lezen kan
hoor, maar de eer komt zijn zoon toe)

Waar is zij gebleven
In deze rubriek laten wij iedere keer een oud
inwo(o)n(st)er uit Voor-Beltrum die naar elders
is vertrokken aan het woord.
Deze keer Annie Wolterink-Luttikholt
Een kort verhaal vanuit Valkenswaard van een
lang geleden oud plaatsgenoot uit Voor Beltrum.
Ik, Annie Wolterink-Lutttikholt, had er in de verste
verte er niet aan gedacht om gevraagd te worden,
om voor jullie blad een verhaal te schrijven.
Schrijven is niet mijn hobby, maar voor “Halfweg
Ni-js wil ik graag een uitzondering maken. Op de
boerderij “te Veele” ben ik in de oorlogsjaren op
3maart 1941 geboren en heb daar 23 jaar
gewoond. Zoals toen gebruikelijk leerde je melken,
fietsen met melkbussen, garven binden, klompen
schuren en allerlei andere huishoudelijke
werkzaamheden. Het was echt een tijd van vaste
tradities en gewoontes, alles op tijd en plaats. Zo
kwam elk jaar Mijje Arink op bezoek voor allerlei
naaiwerk en dat had mijn bijzondere aandacht.
Annie van de Veele zoals ik werd aangesproken
ging uiteraard naar de school van meester Stoffels.
Hierna ging ik naar de huishoudschool in Groenlo,
geleid door nonnen. Na deze 2 jarige opleiding zou
ik op verzoek van moeder thuis gaan werken.
Echter Soeur Rosa, lerares handwerken,
adviseerde mijn moeder om mij door laten studeren
voor coupeuse. Besloten werd dat ik deze 2-jarige
opleiding in een jaar zou doen. Dat is gelukt en
zodoende was ik beschikbaar op de boerderij maar
werkte ook deels bij Gunnewijk in Groenlo. Na
enkele jaren kreeg een volle baan bij fa. Dankbaar
te Groenlo en dat was ook voor mij het einde van
het boerenwerk.
Mede dankzij de ruilverkaveling in de jaren vijftig
van de vorige eeuw werden op boerderijen allerlei
vernieuwingen gerealiseerd. Door een verbouwing
bij ons thuis zag ik tijdens een koffiepauze voor het
eerst Jan Wolterink met vuile overall en handen,
maar kreeg toen echt nog geen vlinders in mijn
buik. Op Pinksteren maandagavond 1958 tijdens
dansen in Beltrum maakte ik opnieuw kennis met
Jan en die avond bracht hij mij voor eerst richting
huiswaarts. Als zeventien jarige moest ik toen om
21.30 uur thuis zijn. Het was begin van onze
verkeringstijd en met een korte onderbreking zijn
wij in mei 1964 getrouwd. Omdat Jan vanwege zijn
baan al ruim twee en half jaar in Valkenswaard
verbleef, kwam ik aldaar terecht. Het duurde maar
enkele weken om in de nieuwe woonplaats mijn
draai te vinden en het beroep als coupeuse weer
op te pakken. Door ons werk, Jan als leraar,
ontmoetten wij veel Valkenswaardse mensen.
Spoedig hadden wij daar vrienden en kennissen,

5

het leven en de gewoontes van de mensen hier
leerden wij hierdoor kennen. We kunnen terecht
zeggen zoals bezongen wordt, het leven is goed in
het Brabantse land. Valkenswaard in feite een
groot dorp dat bruist van allerlei activiteiten, zoals
carnaval, kermis, wandelbedevaart naar Handel,
zomeravond feesten, bloemencorso, markten,
muzikale evenementen, sporttoernooien enz. Met
Hofnar- en Willem2 fabrieken had Valkenswaard
een groot sigarenindustrie en ook kleine schoenen
fabrieken, dat alles is geheel verdwenen.
Vooral in het begin was het fijn, maar ook nu nog,
om bezoek uit de Achterhoek te krijgen. Wij hopen
in mei 2014 ons 50-jarig huwelijk te kunnen vieren,
samen met onze 3 kinderen en 5 kleinkinderen.
Onze kinderen wonen allen in Valkenswaard. Onze
oudste zoon Edwin werkt in Eindhoven als
werktuigbouwkundige betrokken bij ontwikkeling
van microlenzen, de dochter Caroline is hoofd
verkoop van stoffen buitenland en onze jongste
zoon Marton beheert enkele cafés.
Toen Jan in 1999 met prepensioen ging, kreeg hij
van een pater die werkzaam was in Tanzania het
verzoek om aldaar jongelui wat te leren metaal
bewerken. Wij beiden zijn zes keer op
werkvakantie geweest naar dat land in een
sloppenwijk van de stad Arusha. Ik heb daar de tijd
gevuld met het geven van naailes en daar was
grote belangstelling voor. Vaak merkte Jan op dat
mijn werk met de dames meer rendement
opleverde, dan hij met de mannen. Dit omdat
vrouwen veel meer ijver en discipline dan mannen
hebben. De pater is vanwege zijn gezondheid terug
in Nederland en had de leiding van zijn project over
gegeven aan iemand die jaren bij hem in dienst
was. Helaas is het project gestopt mede door zijn
slechte leiding. Wij hebben nog wel e-mail contact
met enkele dames die wij daar goed hebben leren
kennen. Studie van enkele kinderen van deze
vrouwen ondersteunen wij met geld van sponsoren
en onze eigen bijdrage. Door ons toedoen zijn
destijds Bram Papen en Marlies Kip ook in Arusha
geweest.
Wij genieten allebei van het pensioen, maar zijn op
onze wijze toch nog actief. Naast enkele
lidmaatschappen van verenigingen waaronder het
kerkkoor, gaan wij wekelijks 4 maal om 7.00 uur
zwemmen. Elke dag lekker vroeg opstaan en wij
dagelijks een fietstocht te maken van minimaal 20
km. Wij voelen ons daardoor gezond en hebben
goede conditie, waardoor we in staat zijn om in één
dag van hier naar Beltrum te fietsen(±140 km)
zonder trapondersteuning. Vorig jaar hebben wij
deelgenomen aan de twaalfdaagse fietstocht naar
Lourdes, echt een ware belevenis wat de tocht
betreft. Hiermee wil ik wil het verhaal afsluiten door
hartelijke groeten van ons beiden en wij wensen
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jullie met al het werk voor de vereniging veel
succes en voorspoed.
Annie Wolterink-Luttikholt.

Kerst-/winterfair 2013

Ook dit jaar hebben we weer een sfeervolle
markt.
We maken alles zelf, o.a. vogelspullen, pretex
beelden en natuurlijk kerststukken.
Dit alles vindt plaats op:
14 december van 18.00 – 21.00 uur
15 december van 11.00 – 15.00 uur
Wij begroeten u graag met een kop koffie en
wat lekkers.
Adres: Startmansweg 3 Beltrum
Tot ziens namens,
Team Hobby, Fons en Trees Starte

Jentske Withag Nederlands
Kampioen Wielrennen

Eerst was Annelot nog voor en bij de zandbak
stond Annelot stil en toen viel ik.
Bij de tweede ronde dicht bij de finish en de eerste
bocht haalde ik haar in.
Waardoor ik een grote voorsprong kreeg.
Toen kon ik meteen door de zandbak en kon ik
snel en hard van haar weggaan.
Met de derde ronde lieten 2 jongens mij er niet
langs.
Op de bult viel een jongen en toen stapte hij op de
fiets en toen viel hij nog een keer.
Toen we uit het bos kwamen ben ik er heel hard
langs heen gegaan omdat Annelot en Luna weer
bijna bij mij in de buurt kwamen.
Toen sloeg ik weer een groot gat.
En de laatste ronde moest ik nog een keer door de
zandbak dat ging heel goed en toen moest ik nog
een keer over de grote heuvels bultjes heen en
toen ik uit het bos kwam
en steeds dichterbij de finish kwam dacht ik yes ik
heb gewonnen.
Ik ben Nederlands Kampioen Mountainbiken.
Toen ik net de helm had afgedaan en kwam er een
jury meneer, die ging mij van alles vragen.
Toen mochten wij op het podium kreeg ik een
Nederlands shirt een plant en een hele mooie
mountainbiker beeld en een echte gouden
medaille.
En een fles champagne die mocht ik schudden en
over het publiek heen laten gaan.
Maar bij mij kwam er een leuk rookwolkje af.
Het was een hele leuke dag.
Tot de volgende keer.
Groetjes van Jentske

PAKLACK
Programma Voor Beltrumse deelnemers
En dan ineens ben je Nederlands kampioen! Het
overkwam Jentske Withag. Lees hier het verhaal
van Jentske zelf.
Ik heb zaterdag 1 juni 2013 meegedaan aan het
NK Mountainbiken in Berlicum.
Toen vanmorgen ging ik naar de start.
Toen gingen eerst de jongens starten en toe schrok
ik van het geluid van het pistooltje waar mee de
burgemeester het start sein gaf.
Toen gingen de meisjes van start deze keer geluk
het was een fluitje.

Op 6 september is de nieuwe paklack competitie
weer van start gegaan, ook dit jaar doen er weer 17
teams, waaronder uit Voor-Beltrum: Heubels en
Loa Noar Lopen
Onderstaand treft u het programma van deze
teams aan.
Voor meer gedetailleerde informatie en uitslagen
kun je terecht op de website:www.paklack.nl
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Seizoen 2013-2014
06-09-2013 21.45

Heubels
Loa Moar
20-09-2013 19.30 Lopen
04-10-2013 19.30 Heubels
Loa Moar
11-10-2013 21.00 Lopen

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

18-10-2013 20.15 Heubels
Loa Moar
18-10-2013 21.45 Lopen
01-11-2013 21.00 Heubels
Loa Moar
01-11-2013 21.45 Lopen
Loa Moar
15-11-2013 21.00 Lopen
15-11-2013 21.45 Heubels
Loa Moar
29-11-2013 20.15 Lopen
29-11-2013 21.45

Heubels
Loa Moar
13-12-2013 19.30 Lopen
13-12-2013 21.00

Heubels
Loa Moar
27-12-2013 21.45 Lopen
03-01-2014 20.15 Heubels
10-01Loa Moar
2014
21.00 Lopen
17-012014
19.30 Heubels
24-01Loa Moar
2014
19.30 Lopen
24-012014
21.45
Heubels
07-02Loa Moar
2014
19.30 Lopen
07-022014
21.00
Heubels
21-022014
19.30
Heubels
07-03-Loa Moar
2014
19.30 Lopen
21-03Loa Moar
2014
20.15 Lopen
04-042014
19.30
Heubels
04-04Loa Moar
2014
21.00 Lopen
18-042014
20.15
Heubels
18-04Loa Moar
2014
21.45 Lopen
02-05-2014
09-05-2014
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21.45 Heubels
Loa Moar
19.30 Lopen

Treffers
Boskamp
Boskamp
Losse
Flodders
Losse
Flodders

3-0
Stark Wark
uitgestel
d
Stark Wark
2-10 Der
Angstgegner
4-2
Dute
Biermacht
2-4
Der
Angstgegner
Weidebleuters
Dute
Biermacht
Briketten
Weidebleuters
FC Klunt
Briketten
Blow Me
Baby
FC Klunt
Alle Remmen
Los
Blow Me
Baby
Loofklappers
Alle Remmen
Los
Loofklappers
Heubels
KWW’12
KWW’12
Swift Boys
Swift Boys
ZZ
Dubbelloch
ZZ
Dubbelloch
Treffers

Beste lezers van Halfweg Nieuws 15 nov.
2556
Enkele belevenissen uit het verre oosten
Het gaat hier goed met ons. Werk en het nodige
vertier wisselen elkaar af.
Als jullie dit lezen bevinden we ons al weer aan het
eind van 2556. Bij jullie is dat 2013.
Op het moment van schrijven is het hier 15
november 2556.
Toen ik half september vanuit de Achterhoek hier
weer terug kwam waren er een paar opmerkelijke
verschillen. In de Achterhoek mooi en warm
nazomerweer met een enkel buitje. Maar hier trok
de ene na de andere tyfoon over. Nu hebben we er
hier in september elk jaar wel een, soms twee,
maar nu liefs vier!
Het is de omslag van regenseizoen naar het droge
winterseizoen.
Meestal trekken die wat zuidelijker van ons langs,
en zijn we er met wat wolken, wind en regen weer
van af. In ieder geval is de zon er regelmatig en
nog vol in kracht. Dit jaar niet! De hele maand
september en een stuk van oktober “herfstachtig
weer” Tussendoor korte perioden met wel flink wat
zon. Zo’n tyfoon beslaat een enorm gebied. Een
doorsnede van 600 tot 800 km is geen
uitzondering! In het midden, het “oog”, is het rustig,
maar vaak bewolkt weer. Daaromheen cirkelen
regen en onweersstoringen.
Meestal met het nodige onweer en stormwind.
Die dingen ontwikkelen zich als gevolg van warmte
op de stille oceaan ten oosten van de Filippijnen.
Trekken vaak met het nodige geweld over een
aantal van de eilanden en komen dan boven de
Chinese zee aan. Daar bouwen ze opnieuw
enorme krachten op. Trekken vervolgens dwars
over Vietnam en Laos. Daarbij verliezen ze wel aan
kracht, maar eenmaal in ons gebied is er nog een
forse portie regen, storm en onweer over. Gelukkig
dit jaar geen grote schades. Wel veel…. heel veel
regen en onweer. Daarna trekken ze via Myanmar,
het vroegere Birma, naar de Golf van Bengalen.
Hier begint de opbouw van grote krachten opnieuw,
om vervolgens in Bangladesh of India weer met het
nodige natuurgeweld aan land te komen. Voor de
nabloei van de late rijst was dit weer niet gunstig.
De aren zijn dan ook minder bezet dan vorige
jaren.
De dag van de eerste nieuwe maan in oktober is
hier een dankdag voor het gewas en men bidt ook
voor een voorspoedige oogst. Daags daarna is
gedenkdag voor alle overledenen, vergelijkbaar
met Allerzielen in Nederland. Eind oktober zijn we
gestart met de vroege oogst Een deel van de
mooie rijst drogen. Dit is in het voorjaar zaaigoed

voor onszelf. Ook We verkopen ook als er vraag
naar is. Ook wat om van te eten De rest gaat naar
de verkoop.
Het najaar is ook de tijd van de feesten, zoals
bruiloften.
Ook zijn er grote zwermen zwaluwen ( Hollandse
gasten ) op bezoek. Die doen zich tegoed aan de
ontelbare insecten die met het combinen van de
rijst de lucht in vliegen.
Met de bouw en verbouw van huizen en veestallen
gaat men ook weer aan de slag.
Op de markten doen de kooplui weer goede zaken.
Er is immers weer geld in omloop van de
rijstverkoop. Vanaf half november volgt de late rijst.
Ook hiervan drogen we de mooiste rijst om als
zaaigoed te verkopen. Het overige gaat in de
verkoop of opslag.
Even dreigde de tyfoon Haiyan nog roet in het eten
te gooien. Gelukkig voor ons volgde deze niet de
koers van de vorigen. Hij boog boven de Chinese
zee richting noord -Vietnam en China. Even
tevoren had deze zeer fors huis gehouden op de
Filippijnen
Dit jaar is de prijs van de rijst magertjes. Daarom
drogen we eigenlijk meer dan ons lief is. Eerst zo
lang mogelijk laten staan, dus zo droog mogelijk
van het land halen
Drogen brengt een hoop werk en kosten met zich
mee. Je verliest ook 10 a 15 % aan gewicht.
Daarna maar hopen dat de prijs verderop in het
jaar aantrekt. Dat is niet altijd zeker. De oogst van
2012 leverde daardoor niet echt meer geld op. Het
jaar ervoor wel. Het was toen een goede keus. Ook
hier draagt in de landbouw en veeteelt degene die
het product verbouwd, verzorgd, of bewaart het
risico. De handel beweegt mee en heeft dus veel
minder risico.
Binnenkort is het 5 december, de koning is dan
jarig. Iedereen een vrije dag. Onze Willem
Alexander kan daar nog een voorbeeld aan nemen.
Sinterklaas merken we hier niks van.
Dat aardt hier niet, ik doe er ook geen extra moeite
meer voor. Kerst is hier op het platte land
met name onder de jongeren op bescheiden wijze
een koop / cadeau feestje, compleet met kerstman
en de nodige toeters en bellen
Dan maar op naar Nieuwjaar. Ook dat doet men
hier bescheiden.
Het echte nieuwjaarsfeest is 12, 13, en 14 april.
Het is dan meteen wel 2557!!!
Voor nu de groeten vanuit een winters, maar toch
redelijk warm, verre oosten. Natuurlijk ook de beste
wensen voor het komende jaar en het a.s.
prinsenpaar.
Jan en Gob

Vriendenkring D.V.V. Nieuws

Ook DVV is weer bezig met allerlei zaken die ons
weer te verwachten staat. Na het sensationele
kampioensschap van ons voetbalteam is DVV weer
in de picture gekomen in Beltrum en omstreken.
Gelukkig ook want we doen het voor onze leden en
natuurlijk voor het Voor-Beltrumse gemeenschap.
Dan kan anderen zien hoe levendig Voor-Beltrum
is.
Rabobank Coöperatiefonds
U kon het al lezen dat DVV niet stil zit want DVV
moet zich weer aan beste kant laten zien. DVV
heeft zich opgegeven bij het Rabobank
coöperatiefonds om mee te strijden voor ons doel,
een nieuwe grasmaaier. En,…..U gelooft het of
niet, DVV is genomineerd. Op 18 nov. moet DVV
strijden tegen andere verenigingen om zoveel
mogelijk stemmen te krijgen voor dit project. Een
aantal heren is hier al druk mee bezig. (Lees elders
in het Halfweg Ni-js hoe het is afgelopen)
DVV-voetbal
Na het kampioensschap van het vorig seizoen zijn
de heren weer druk bezig voor komend seizoen. Ze
heten nu niet DVV/VIOS 8 maar DVV/VIOS 5. Ze
zijn gepromoveerd van de 7e klasse naar de 6e
klasse.
Maar om eerst weer op het goede niveau te komen
hebben de heren zich ingeschreven voor het
regionale bekertoernooi. Maar dat was eigenlijk niet
nodig want met een poep en scheet wonnen we de
poule waar men was ingedeeld. Het leek wel dat de
heren de gedachten kreeg dat er toch een sensatie
inzat om deze beker ook in onze gelederen konden
krijgen. Maar in de volgende ronde was Eibergen 4
toch iets gehaaider dan wij. Door persoonlijke
fouten van DVV/ VIOS 5 kreeg de tegenstander de
doelpunten cadeau.
Geflatteerd werd er verloren met 5-1.
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Competitie:
Tussendoor was de competitie ook al weer
begonnen en de heren begonnen zeer sterk.
De eerste uitwedstrijd tegen KSH 3 werd met
vlagen zeer goed gevoetbald en er werd gewonnen
met 1-8.
Het leek wel het All Stars uit Barcelona.
Tikkie-takkie, effe terug spelen, weer diepte pas en
“plof” weer een doelpunt.
KSH 3 kreeg daarna last van nachtmerries, en toen
werd er besloten om terug te keren naar de 7e
klasse
De eerste thuiswedstrijd tegen Longa 9
begonnen de heren slap aan de wedstrijd.
Het hele team leek wel een dieselmotor,
Het moet eerst warm worden. Longa daartegen
speelde in deze wedstrijd tactisch zeer sterk. Maar
in de tweede helft moesten ze toch het onderdelf
spitten. Ze kwamen nog wel voor, maar dat was
van korte duur. Vios 5 benutte de kansen wie ze
kregen. Eindstand. 3-1.
De uitwedstrijd tegen Varseveld 7 was Vios 5
gewoon de betere in de eerste helft.
Door veel fouten in de opbouw en niet scherp
verdedigen van Varsseveld ging Vios 5 met 0-3 de
rust in. In de slotfase kwam Varsseveld nog
verrekte dichtbij met twee doelpunten. Maar Vios 5
bleef kalm en in de laatste minuut werd de 2-4 nog
gemaakt. Eindstand 2-4
De thuiswedstrijd tegen Pax 8 leed Vios 5 de
eerste nederlaag. Hier ben ik helemaal kort in: “Wi-j
hadd’n de kop er neet bie”
En tot overmaat van ramp brak onze doelman in de
blessuretijd zijn pink.
Eindstand 1-3.
De uitwedstrijd tegen Vosseveld 5 was een
wedstrijd van Vios 5 tegen de spits van de
tegenstander. Ze hadden de handen vol aan die
slimme gast. Hij stond steeds op de goede plek.
Van de 7 goals maakte deze gast er 4. Onze
tweede doelman Iwan, die eindelijk zijn debuut
mocht maken kon alleen maar toe kijken, met de
gedachte: “ik had better op de banke kunn’n bliev’n
zitt’n”.
Vios 5 deed nog wat terug maar het was te laat.
Eindstand: 7-3
De thuiswedstrijd tegen KSV 4 was een wedstrijd
die niet om aan te kijken was. Eerst begon de
wedstrijd een half uur later want enkele heren
hadden die avond er voor een iets te gezellige
avond gehad.
Tja, jonge leu en drank en dan nog de weide in op
een vroege morgen. Dat valt niet mee. Dus ze
konden beginnen met de warming-up op de bank.
Het weer was ook niet best en dat kon je zien aan
het voetbal.
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KSV is een stugge ploeg die vooral aan het
verdedigen dacht. Maar toch vond Vios 5 voor rust
vier keer het doel. KSV daartegen maakte nog een
tegengoal. Na de rust werd er 15 min.
Doorgespeeld maar het weer werd alleen maar
slechter en beide teams waren het eens om bijtijds
te stoppen en de wedstrijd maar verder te spelen/
bespreken in het café. Je zit droog, biertje erbij met
een balletje. Wat wil je nog meer. Eindstand 4-1.
De uitwedstrijd tegen Longa 10 waren enkele
heren van Vios niet bij de les. Kan zijn dat ze last
hadden van de kou en de wind. Onze tweede
doelman Iwan had er maar druk mee. Hij deed er
alles aan om het doel schoon te houden. Maar door
zijn wonderbaarlijke reddingen heeft Vios 5 maar
verloren met 5-1. Van hetzelfde was het 10-1
geworden. Eindstand 5-1.
De thuiswedstrijd tegen AD’69 was een
rumoerige wedstrijd. In deze wedstrijd mocht door
DVV aangetrokken doelman Hans Stevens zijn
debuut maken. Ivo is voorlopig uit de running en
tweede doelman Iwan was er niet wegens zijn
werk. Dus werd besloten om een nieuwe doelman
te zoeken. Deze Stevens heeft jaren gekeept bij
het zaterdagteam van Vios. Maar zijn glorie jaren
waren toch bij het team ’t Velleke. En eerlijk
gezegd, hij heeft het niet verleerd. Ad’69 was in de
eerste helft de betere ploeg ondanks dat we
eigenlijk al 2-0 voor hadden moeten staan. Helaas,
Wilfried had zijn vizier niet goed staan. Hierna werd
AD sterker, maar door een aantal goede reddingen
van onze doelman bleef het nog lang 0-0. Maar net
voor rust kwam AD toch op verdiende voorsprong.
Maar na de rust werd het alleen maar rumoeriger.
Het voetbal werd er niet beter op. Veel gepraat met
de scheids en vooral met tijdtrekken waren de
gasten heel goed.
Maar de voetbalwet liet zich ook van zich horen.
Wie de kansen niet benut dan krijg je zelf een paar
om je oren. Elard scoorde vlak voor tijd met
wonderbaarlijk mooi schot de gelijkmaker. 1-1. En
in de blessuretijd kopte Bjorn fabuleus de 2-1
binnen, Eindstand 2-1. En de jongens Aalten
dropen zeer geëmotioneerd het veld af. En Vios
5??……die hadd’n völle schik.
De thuiswedstrijd tegen Grol was een genot om
naar te kijken. Beide ploegen wilden voetballen.
Het was een open wedstrijd maar zonder goals.
Maar het was een leuke wedstrijd voor de vele
toeschouwers in onze mooie Halfwegdôme.
Eindstand 0-0.
Daarna werd er nog lang nagepraat in het café
want de Grolsen waren met de fiets gekomen.

Tussenstand klassement 6e klasse
1. FC Winterswijk
2. Pax 8
3. Vosseveld 5
4. Longa 10
5. DVV/ Vios 5
6. AD ’69
7. Grol 8
8. Longa 9
9. Fc Winterswijk
10. Varseveld 7
11. KSV 4

Rabobank Coöperatiefonds

7 wedstr.
7 wedstr.
8 wedstr.
8 wedstr.
8 wedstr.
9 wedstr.
8 wedstr.
8 wedstr.
7 wedstr.
8 wedstr.
8 wedstr.

19 p.
15 p.
14 p.
14 p.
13 p.
12 p.
10 p.
8 p.
7 p.
6 p.
0 p.

Topscoorders Vios. Voor ons betekent dat de
gebroeders Hutteman beide met 6 doelpunten
topscoorder zijn van Vios 5
1
2
3
4
5
6
7
8

Freek Helmers
Jurgen Huinink
Hans Wolterink
Sjoerd Wiegerinck
Bram Krabbenborg
Ginny ten Thije
Marc Groot Zevert
Rob Groot Zevert

H1
H8
H7
H6
H7
VR1
H5
H5

11
11
7
8
6
6
6
6

Overige DVV-Nieuws
Namens het DVV –bestuur willen we al die mensen
wie ons hebben geholpen met het Jazz-Vesteval
BEDANKEN voor hun inzet. Toppie. Zelf Joris v/d
Bekke vond het fantastisch, grandioos en vooral
gezellig.. En dat zegt genoeg.
De jaarlijkse DVV dropping wordt gehouden op 25
januari 2014.
Schrijf deze datum alvast in je agenda.

Op 18 nov. was het zowiet.
DVV was genomineerd veur het Rabobank
Coöperatiefonds. Wie hadd’n als doel, e’n ni-jen
maaier veur ons mooie voetbalveld in het
Halfwegdôme.
Marc Huirne en Wilfried Kl. Gunnewiek
hadd’n een stukje ingediend.
Dus mos er op den dag e’n presentatie komm’n. Er
werd flink nagedacht deur e’n aantal fanatieke
DVV-ers. De oplossing was er. Theo Kl.
Gunnewiek werd gevraagd um disse presentatie te
willen presenteren. Hee kan mooi dom lullen op
een mooi maniere. He wol dat geerne doone.
Theo ging als Sinterkloas zien verhaal doone. Joop
Luttikhold als groene piet met e’n zeise en Ronny
Stapelbroek als groene piet 2 met e’n olden
handmaaier assisteren hum op ut podium.
Ook werd de olde grasmaaier noar eibargen
gebracht veur de ingang. Dan konden de gasten
direct zeene dat wi-j wal e’n ni-jen grasmaaier
mosten hebb’n.
En ik mot eerlijk zegg’n, de gasten waren direct
stille toen Sinterkloas op ut podium kwam.
Iederene was muusstille en luusteren goot noar
Sinterkloas zien verhaal. Noar afloop was iederene
zeer enthousiast en ie konden wal marken dat wi-j
wal de mooiste presentatie hadd’n.
Ondanks dat die anderen genomineerden ok wal
e’n mooi stukje hadd’n.
Doarna kon er worden gestemd en de spanning
was te snieden. De veurzitter van DVV keek de
hele tied steeds noar boaven met de vroage aan
onzen lieven heer. “Tienduuzend, tienduuzend”
Moar toen de uutslag bekend werd gemaakt
eindigde DVV op de darde plaatse. Het werd geen
tienduuzend, moar e’n mooi bedrag van
viefduuzend euro..

DVV DROPPING
25 JANUARI 2014
Allen namens DVV een fijne Sinterklaasavond en
alvast zalige kerstdagen en gelukkig en vooral
gezond 2014
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Stichting Jongerenwerk Beltrum en Stichting Marga
Klompé gingen als grote winnaar noar huus met
€10.000,-. Met dit geld konden zee e’n nieuwe
inventaris aanschaffen. De andere prieswinnaars
waren:
Tweede pries € 7.000,- Vereniging Agrarisch
Natuurbeheer Berkel en Slinge.
Veerde pries € 3.530,- Kinderklup Rekken.
Viefde prijs € 3.000,- Koninklijk Onderscheiden
Muziekvereniging Euphonia.

Vol enthousiasme deden zij verslag van het actieve
verenigingsleven in deze kleine gemeenschap en
dat allemaal met eigen middelen, zonder subsidies.

En hiernoa werd er nog gezellig noageproat.
Namens DVV willen wi-j toch iederene, jong en old
uut Veur-Beltrum en umstreken harstikke bedanken
veur hun stem. Ok wille wi-j de leu bedanken die
deze presentatie in elkaar hebben gezet. Chappoo.

Hiermee is tevens mijn aanwezigheid verklaard.

Uw Razende reporter, Michel
Onderstaand de tekst van de presentatie die
Sinterklaas namens DVV hield op deze avond.
----------------------------------------------------Presentatie op maandag 18 november
Dag lieve grote meisjes en jongens,
Fijn dat jullie in zulke grote getalen op deze
surprise avond van de Rabo bank gekomen zijn.
Jullie denken vast wat moet Sinterklaas hier, nou
dat zal ik jullie uitleggen.
Sint is een grote kindervriend maar ook een grote
vriend van de Rabobank, want hij geeft cadeautjes
aan de kinderen en dat kan Sint natuurlijk niet
alleen betalen, daarvoor heeft hij de Rabobank
nodig.
Zo ook gisteren ging ik met cadeautjes richting
Voor Beltrum en werd ik vol enthousiasme onthaald
tijdens de intocht door alle 223 gezinnen met haar
648 inwoners die deze gemeenschap rijk is.
Het gebeurde in het centrum nl. bij café Halfweg.
Na afloop kwam ik in gesprek met enkele
vrijwilligers en bestuursleden van de vele
verenigingen die Voor Beltrum rijk is.
Zo wordt het café beheerd door Stichting Halfweg
geheel bestaande uit vrijwilligers, zij zorgen voor
het beheer en onderhoud van al het onroerend
goed zoals het café en bemensing tijdens diverse
evenementen.
Verder zorgen de verenigingen zoals Vriendenkring
DVV, CV de Maïspotters en Volksfeestvereniging
Voor Beltrum die gebruik maken van deze locatie
voor de activiteiten
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De voorzitter van DVV vertelde mij dat zij een
verzoek ingediend hadden bij het coöperatiefonds
van de Rabobank Eibergen voor de aanschaf van
een nieuwe kooimaaier en inmiddels genomineerd
waren. Toen kwam bij mij het idee op om vanavond
namens DVV een goed woordje te doen.

Allereerst wil ik de Rabo bank bedanken voor de
nominatie van DVV.
Wie of wat is DVV? Eind jaren 60 kwamen een
aantal kroegtijgers bij Café Halfweg onder het
genot van een biertje op het idee een wildvoetbal
team op te richten.
Kroegbaas Jan Halfweg had nog wel een weide ter
beschikking, dus even met de zeis erdoor, een
paar schapenkeutels en koeienflanzen opruimen,
wat lijnen trekken en een paar houten doelpalen
plaatsen.
De tegenstander werd gevonden in de Holterhoek
bij café Overkamp beter bekend als de Koeiestal
en de wedstrijd kon beginnen.
Uiteraard kreeg dit onervaren en ongetrainde team
flink om de oren maar de stemming na de tijd was
des te beter, vrolijk zelfs. Zo was de naam dan ook
al gauw gevonden De Vrolijke Verliezers, nu
bekend als Vriendenkring DVV en inmiddels ruim
45 jaar bestaat.
In de loop der jaren werd het terrein steeds beter
en het maaien steeds minder amateuristisch want
zo’n 5 jaar geleden werd nl. besloten om het wilde
voetbal vaarwel te zeggen.
Onder de vlag van Vios Beltrum ging DVV op haar
eigen vernieuwde en goedgekeurde accommodatie
spelen in de KNVB competitie (DVV/Vios B 8) wat
afgelopen jaar resulteerde in een prachtig
kampioenschap.
Dit leidde zelfs tot een mooi artikel in de VI.
Het terrein wordt door vrijwilligers onderhouden,
zeg maar de groene pieten, de paaimietjes eh sorry
de maaipietjes. Ja, ze waren de tijd al ver voor uit,
geen zwarte maar groene pieten om te
benadrukken dat grasmaaien geen slavenarbeid is.
Eerst begon terrein Piet Joop met de zeis, daarna
kwam Piet Wilfried met de gazonmaaier maar er
werd steeds meer gevraagd door de voetballers,
dus kwam Piet Willem met de trekker en maaibalk.
Uiteindelijk kwamen ze in het bezit van een
professionele Robrini zitmaaier, die werd bestuurd
door Piet Vincent.

Ja, en toen kwam Piet Gert-Jan, die nu met lege
handen staat want zoals u buiten heeft kunnen
zien, heeft Robrini het begeven uitgerekend bij
aanvang van het nieuwe seizoen.

Artikel Cycloon 1927

Kunstgras kost al gauw zo’n € 250.000- ,
uitbesteden is te duur en ik kan het ook niet betalen
“ik ben toch zeker Sinterklaas niet” of eh oh ja toch
wel. Op de inwoners kunnen we geen beroep dan
aangezien de meerderheid meer geld leent dan
spaart bij de Rabo bank.
Zodoende dient DVV het verzoek in om in
aanmerking te komen voor een bedrag uit het
coöperatiefonds waarmee de aanschaf van een
nieuwe kooimaaier kan worden gerealiseerd.
De gehele gemeenschap Voor Beltrum maakt
optimaal gebruik van het voetbal-/ volleybal en
evenemententerrein tijdens de kermis, het carnaval
maar uiteraard ook DVV met al haar activiteiten
(voetbal, volleybal, klootschieten). Ook Pigpop,
wereldberoemd in Beltrum en omgeving maakt er
gebruik van.

Nieuws van de Maïspotters

Als goede vriend van de Rabobank wil Sinterklaas
graag namens de Rabobank een gulle gift aan DVV
doen. Kinderen jullie zijn oud en wijs genoeg en ik
hoop dat jullie stemmen op DVV, dus zeg maar na
“Ja Sinterklaas”
Bij een goede uitslag is DVV van plan de
reservebank om te dopen tot Rabo bank
Dank voor uw aandacht en Sinterklaas zal op 5
december aan jullie denken.
------------------------------------------------------------

Beltrum, 26 september 2013
Hallo allemaal,
Na 12 jaar met veel plezier het secretariaat
van carnavalsvereniging de Maïspotters te
hebben mogen beheren, laat ik jullie weten
dat dit per 1 oktober a.s. overgenomen wordt
door Joost Tuinte.
Alle correspondentie ten behoeve van de
Maïspotters mag vanaf 1 oktober gericht
worden aan;
Joost Tuinte
Avesterweg 40a
7156 L.E. Beltrum
06-46698557
joosttuinte@hotmail.com

Na stemming door de aanwezige leden mocht DVV
de 3e prijs met het daarbij behorende geldbedrag
van € 5000, - in ontvangst nemen.

Bedankt voor de prettige samenwerking.
Groeten Miranda te Marveld
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Een winddeel van deze molen levert op papier
ongeveer 500 kWh per jaar
Kijk op je energie nota en je weet hoeveel
winddelen je kunt aanschaffen om in de buurt van
die 85 % te komen

Heeft de burgemeister van de Maïspotters een
tik van de (wind)molen gehad, of toch niet??
De Achterhoek op weg naar gebruik van meer
duurzame energie.
Geen carnavalsgrap! Nee tegen die tijd is er even
energie genoeg!!
Je leest veel over diverse initiatieven om meer
duurzame energiebronnen in te zetten. Ook in de
Achterhoek Vaak gaat het dan om “inkopers” die
weer doorverkopen. Zelf, of samen met anderen
energie opwekken voor eigen gebruik staat nog in
de kinderschoenen. Toch kan dat nu ook. Het is
ook een kwestie van organiseren. Lees het
volgende!
Ik heb een windmolen gekocht!! Echtwaar…. ga nu
eigen stroom maken!
Wat is er aan de hand? Ik ben lid van de vereniging
Eigen Huis.
Samen met een aantal leden hebben we in maart
2013 een coöperatie opgericht
Dit in samenwerking met de Windcentrale. De
molen en de coöperatie heten “De witte Juffer”
Medio januari a.s. gaat de coöperatie van start en
gaat stroom leveren. Het is een bestaande molen
van acht jaar oud, in een bestaand windmolenpark
nabij Culemborg, en kan nog zeker twaalf jaar voor
100% mee
Hoe werkt het: Mensen kopen “Winddelen “. Dat
kunnen er een of meerdere zijn. Een Winddeel is je
aandeel in de coöperatie, en je bent daarmee een
stukje eigenaar van de windmolen.
De prijs van een winddeel was € 200, - Dit is geld
dat belegd is, zit dus vast in de windmolen. Zie het
als een “spaarpot” waar je voorlopig niet aan komt.
Ik heb er twee gekocht. Dit als aanvulling op mijn
zonnecollectoren.
Geen zon, vaak wel (Grolse) wind.
In Nederland mag je als particulier gemiddeld
jaarlijks 85% van je eigen energieverbruik
opwekken.
Haal je enkele jaren achter elkaar meer dan 100%,
dan wordt je BTW- plichtig, en is de aardigheid, in
ieder geval financieel, er af.

14

Moet je energiebelasting betalen?
Deze betaal je altijd, of je koopt of zelf opwekt
maakt niet uit.
Er is een wettelijke regeling in de maak die de
energiebelasting op zelf opgewekte stroom omlaag
gaat brengen. Zou goed nieuws zijn, maar zolang
de overheid krap bij kas zit zal het er wel niet van
komen
Alle winddelen voor “De witte Juffer” waren in
ongeveer veertien dagen verkocht!! Een groot
succes.
Gemiddeld levert een winddeel per jaar ruim 500
kWh stroom.
Dat kan vanwege wisselende wind of ongeschikt
weer iets meer of minder zijn.
Deze 500 kWh vertegenwoordigt een waarde aan
stroom van € 42, - volgens de huidige stroomprijs
van de grote stroomleveranciers.
Koop je van hen stroom dan is je “spaarpot” € 200,
-: € 42, - in 4,76 jaar leeg!!
Steek je de “spaarpot” van € 200, - in een
winddeel, dan levert deze jaarlijks
ook € 42, - aan stroom, maar de “spaarpot” raakt
niet leeg.
Die kan, als investering in een winddeel, met
gemak twaalf jaar mee.
Dat is de tijd dat deze molen nog zeker 100%
capaciteit kan leveren.
Daarna neemt dat, volgens deskundigen, met
enkele procenten af.
Is het allemaal rozengeur en maneschijn?? Nee dat
niet!!
Er is ook onderhoud en beheer van de molen nodig
De eerste twee jaar is dat nihil, daarna vijf jaar lang
per winddeel elk jaar € 27, Dan vijf jaar van elk € 29, -.
Gemiddeld over 12 jaar is dat € 23,30 per jaar, dit
inclusief prijsstijgingen.
Nog even de cijfers:
Opbrengst: 12 jaar x de huidige stroomprijs· = 12 x
€ 42, - = € 504, Af: 12 jaar onderhoud = 12 x € 23,30 = € 279,60
Voordelig verschil in 12 jaar: ····· = € 224,40
In de “spaarpot” zit nog steeds de eerste € 200, - !
Had je die op de bank gezet en je had een netto
rente gehaald van 3%, dan kom je na 12 jaar aan
een “spaarpot” van€ 268, - , maar je had dan nog

geen stroom bij huis! Twaalf jaar stroom is 12 x €
42, - = € 504, Die kan je van de rente opbrengst van de
“spaarpot” zijnde € 68, - niet betalen. Ook een
rente van 10 % haalt dat niet!!
Het is ook zeker dat de stroomprijzen blijven
stijgen. Dat was de afgelopen jaren gemiddeld 3 %,
en dat zal zeker nog wel verder door gaan.
Blijft de waarde van de “spaarpot” in stand? Nee,
de inflatie knaagt daar ook aan. Maar dat geldt ook
voor geld op de bank!!
Ook zal volgens deskundigen de economische
waarde van de windmolen na 12 jaar wel met ruim
de helft gedaald zijn. Na 12 jaar schat men de
waarde van de “spaarpot” op 30 tot 35 % van de
inleg. Dat is zeg € 65, Daardoor daalt het voordelig verschil van € 224, - € 135 = € 89, Ten opzichte van iemand die geen winddeel heeft,
bespaar je 12 jaren ook de uitgaven voor aankoop
van stroom. Dat is € 504, Zet dat geld jaarlijks op een spaarrekening met
1,20 % rente en het groeit in twaalf jaar naar ruim €
534, - Aan rente dus € 34, - opbrengst. Het echte
voordelige verschil is dan: € 89, - + € 504, -+ € 34, = € 627, Mooi meegenomen! En…. Intussen genoeg “eigen”
stroom bij huis
Het voordeel wordt nog groter naar mate de
stroomprijzen stijgen.
Is de berekening “waterdicht”?? Dat is nu niet voor
de volle 100% zeker te zeggen! In ieder geval is
deze tot zekere hoogte wel “winddicht”
Helaas is er nog maar een energieleverancier die
werkt met coöperaties die windmolens beheren. De
anderen doen dat nog niet!
Nog geen concurrentie op de markt. Greenchoice
is nu nog de enige.
Tot zover. Interesse of meer weten?? De volgende
sites verstrekken informatie.
www.windcentrale.nl www.greenchoice.nl
www.eigenhuis.nl
De Windcentrale is voornemens meer windmolen
coöperaties op te richten.
Belangstelling wordt gepeild via voorinschrijvingen.

Meer Ni-js van de Maïspotters,
Het hakselseizoen is weer achter de rug net als de
11e van de 11e. De carnavalsperiode is dus weer
begonnen.
Op de Voor-Beltrumse buutavond hebben we
wederom genoten van de diverse optredens van
verschillende geweldige buutreedners.
Onze nieuwe opzet voor deze avond beviel erg
goed. Het was gezellig vol in de kleine Maïskoele.
Voor één vast bedrag kregen de bezoekers een
hapje en een drankje en zat er ook een lot in voor
de hoofdprijs van de loterij.
Ons huidig prinsessenpaar, Prinses Michelle 1e en
Adjudante Carina, hebben voor één van de laatste
keren in hun regeerperiode de scepter mogen
zwaaien.
Ook zijn “ de Oetzeukers” weer volop bezig om
voor het aankomende carnavalsseizoen weer zo’n
fantastisch paar klaar te stomen. Wie weet ben jij
wel degene die in januari tijdens het prinsenbal op
het podium zal staan.
We laten ons allen weer verrassen en laat, de altijd
spannende onthulling, van het nieuwe paar niet
aan je voorbij gaan! Wees er allen bij op:
Prinsenbal zaterdag 4 januari in de Kleine
Maïskoele aanvang 20.30 uur.
Alvast enkele omschrijvingen over dit nieuwe paar
zijn:
Deze twee zijn niet bang voor elkaar!!
De een houd van lekker eten, de ander vind het
eten lekker!! Als je te ver over iets nadenkt kom je
vaak bij het begin terecht!!
Carnaval valt dit jaar op zaterdag 1 t/m dinsdag
4 maart 2014
Zet dit alvast in je agenda!! En komt allen.
Namens de Maïspotters oet Veur- Beltrum
Tom Luttikhold (President Maïspotters)

Burgemeister of neet, meewerken aan de inzet van
meer duurzame energie kunnen we allemaal.
Misschien wel met een nieuwe molen ergens in of
buiten de Maïspottershook Wie pakt hier het
initiatief? Wind is, en komt er genoeg, anders lenen
we wel bij de buren.
Groeten, Jan, de burgemeister van de Maïspotters.
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Nieuws van de kermis Voor Beltrum
Kermis 2013
Als kermisbestuur kijken we terug op een
geslaagde kermis het afgelopen jaar. Toch maar
weer drie dagen een goed gevulde tent, volop
activiteiten met veel deelname, een mooie indeling
van ons terrein, mooi kermisweer, lekkere
tompoesjes en tevreden bezoekers.
De uitslagen van de diverse spelen staan in dit
Halfweg Ni-js elders.
Op naar kermis 2014……
We kunnen in ieder geval al bekend maken dat de
kermis in 2014 zal plaatsvinden op 3, 4 en 5
augustus 2014 en dit is het eerste weekend van
onze bouwvakvakantie. Dus hiermee kan bij de
vakantieplanningen en plannen al weer rekening
gehouden worden. Over het programma kunnen
we nog niets zeggen, alleen dat alle
vermakelijkheden/attracties er weer zullen zijn. En
ideeën en suggesties altijd welkom blijven!
Ook gaan we in 2014 en wel op 28 mei 2014 weer
met alle kinderen uit de groepen 3 t/m 8 naar
Slagharen. Dit driejaarlijks uitstapje zijn we weer
aan het organiseren. Voor alle schoolgaande
kinderen in Groenlo is dit al een vrije dag, voor de
kinderen uit de overige plaatsen zullen we dit t.z.t.
aan de ouders per brief laten weten. Dus nader
bericht hierover volgt.
Niet te vergeten hebben we nog de 40+ avond a.s.
10 januari 2014. Ook altijd een mooie avond met
ook dit jaar een verrassend en avondvullend
programma!
Iets verderop in januari, 25 januari 2014,
organiseert het kermisbestuur nog de DVVdropping. Ook hiermee zijn de voorbereidingen
bezig.
Activiteiten en feestjes genoeg nog in het
vooruitzicht!!!
We wensen U alvast een fijne decembermaand
met alle feestelijkheden die daarbij horen en tot in
het nieuwe jaar 2014!
Kermisbestuur Voor-Beltrum
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Algemene ledenvergadering op vrijdag 25
oktober 2013.
Locatie: Halfweg
Aantal personen: 45
1. Opening.
Iwan heet iedereen van harte welkom op de
ledenvergadering. De koffie en 2 consumpties zijn
gratis. En net als vorig jaar is er bij het puntje
mededelingen een vereniging toegevoegd, het
Halfweg Ni-js.
2. Notulen algemene ledenvergadering
2012.
Het verslag wordt met microfoon voorgelezen. Er
komen geen op-/aanmerkingen.
3. Financieel verslag.
Dit gaat via een power point presentatie.
Een aantal puntjes.
-de 40+ avond kostte meer door duurdere
buutreedners.
-de vergaderkosten zijn altijd rond de € 700, -de diversenkosten zijn de helft van 2012 door oa
geen spandoeken
-daar tegen staat dat we € 500, - betaald hebben
voor het evenementenbord
-en we hebben elk jaar de zelfde vaste lasten
-dit jaar ook geen geld van Delta Lloyd, dit is 1x in
de 3 jaar.
-drukkosten zijn iets duurder door extra drukkosten
40+ avond.
Bezoekersaantallen vergelijk met 2012
Zondag: 756 (+1), maandag: 388 (+4), dinsdag:
232 (-16)
2012 minder door oa donaties voor bv sproei
installatie en beplanting
Ontvangsten zijn: € 59.702, Uitgaven: € 47.765,39
totaal op de bank: € 32.133,24
Jan Pasman: Kermis en Stichting Halfweg doen
alles samen, waarom doet de kermis dan het
prijzengeld? Dit is van oudsher al zo. Als er een
buitenstaander bij komt, dan wel alles samen.
Tonny Starte zegt hierop dat het ook allemaal
samen was toen Spilman er bij zat.
Jos Kl. Gebbink vraagt hoeveel personen er voor
21.45 uur binnen waren op maandag. Ongeveer
100 personen.
Theo Kl. Gunnewiek vraagt hoe het zit met het
horecagebeuren, maar dit is voor straks als de
Stichting aan het woord is.

4. Verslag kascommissie.
Michel Tuinte en Roy Kl. Gebbink zaten in de
kascommissie. Roy doet het woord.
Ze hadden een paar kritische vragen, maar Willem
heeft alles goed en netjes beantwoord.
Willem wordt bedankt.
Michel gaat eruit en Tonnie Klein Gunnewiek komt
in de kascommissie.
5. Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar zijn Iwan en Frederike.
Ze gaan beide door.
Aftredend en niet-herkiesbaar is Bert.
Bert, hij was “de stille kracht”. Rustig met
vergaderingen, maar wel voorop lopen met werken.
Hij heeft 6 jaar in het bestuur gezeten, waarvoor
veel waardering. Hiervoor krijgt hij een kleine
attentie.
We hebben nog niemand gevonden en er heeft
zich voor de vergadering niemand gemeld.
We gaan de komende tijd rustig naar iemand op
zoek.

-het project “hartveilig wonen” wordt niet meer
betaald door de gemeente, dit kost € 200, -.
Ze hebben een brief geschreven aan de gemeente
of ze toch nog willen betalen voor de AED.
Berkelland is de enige gemeente die niet meer wil
betalen hiervoor.
-en de belangenvereniging heeft € 1500, - in kas.
*Maïspotters.
Dennis Luttikhold neemt het woord.
Ook dit jaar niet veel te melden, volgende week 31
oktober zelf de jaarvergadering.
Iedereen is van harte welkom.
Dan neemt Willem Wassink het woord. Op 9
november is de Veur-Beltrumse buutavond. Deze
avond is voor iedereen, en voor een vaste prijs
drinken. En een totaal ander programma dan de
40+ avond.
Jos Kl. G. vindt dat je de naam niet zo maar kunt
veranderen.

-we hebben ook een gesprek gehad met de
jongens van de Boerendag. Ze hadden voor
volgend jaar in het zelfde weekend de trekkertrek
vastgezet.
Zij konden dit in principe moeilijk verzetten door de
sleepwagen. Nu hebben ze toch nog kunnen ruilen
met Ruurlo. Zo zit de boerendag het weekend voor
de zwarte cross en wij het weekend erna.
Jongens alsnog bedankt hiervoor.
Jos Klein Gebbink zegt dat lukt jullie niet met de
zwarte cross.
En ook hebben intussen alle attracties toegezegd
te komen.

*Raad van Overleg.
Joost Tuinte is verhinderd, maar Iwan is zelf ook
naar de jaarvergadering geweest, dus hij doet
verslag.
-onderhoud aan wegen. Klachten melden bij de
gemeente en het liefst via de mail.
-ABCTA. De 4 starterswoningen zijn gereed.
-cultuurhuus. Ze gaan dit jaar slopen, er is 27 nov.
een infoavond hierover.
-glasvezel. Ze doen een pilot. Geen subsidie, maar
een lening.
-project “voor mekaar”, maar daar heeft Tonny
Starte het al over gehad.
Joost Tuinte is gestopt met RvO, en de vervangster
is Lissa Papen.
Theo Kl.G. had nog een vraag over het onderhoud
aan de wegen. Kun je het ook melden dat de
klinkers zijn verzakt door mollen?? Dan krijg je de
Mölleweg was het commentaar.

7. Mededelingen.
Volgens de notulen van vorig jaar mag de
belangenvereniging als eerste.
*de belangenvereniging Voor-Beltrum en Auste.
Tonny Starte neemt hier het woord.
Ze hebben veel bij de hakken gehad.
-Door de afbraak van het diepvrieshuisje in Auste is
er geen licht meer op het kruispunt, hier willen ze
een lichtpunt plaatsen.
-met landschapsbeheer kon je meedoen met
erfbeplanting
-door het convenant van de gemeente van € 3000,hebben ze een zitmaaier aangeschaft
-het project “voor mekaar” speelt vooral in Beltrum
-ze hebben een koningslinde geplaatst met
koningsdag.

*Stichting Halfweg
Nico Heinen doet hier het woord. Hij heeft de riem
al los, doar zakt um de bokse vanaf.
-Ze hebben overal vaste commissies voor en die
draaien lekker.
-ze willen een ander contract met de Grolsch en
dat schiet niet op, maar dat ligt aan de
vertegenwoordiger.
-er komt een nieuwe drank/-horecawet. Dit om
oneerlijke concurrentie tegen te gaan.
Eigenlijk betekent dit dat om 00.00 uur de tap dicht
moet. Alleen de burgemeester kan hier ontheffing
voor verlenen.
-er is een nieuw deurslot, en die kan niet
bijgemaakt worden. Elke vereniging heeft een
eigen sleutel.

6. Kermis 2014 op 3-4-5 augustus.
Over de muziek kan Willem nog niks zeggen,
alleen dat Kaliber niet komt.
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-vrijwilligersavond. De barcommissie heeft hier een
initiatief voor genomen en we krijgen ‘s avonds een
casino avond.
-er komt een bestuurswissel. Nico stopt en Willem
Tuinte tzt.
Het nieuwe bestuurslid moet de toestemming
hebben van minimaal 1 vereniging, maar het liefst
van alle 3.
-de stichting staat er goed voor.
Ze hebben nog een lening van € 30.000, - bij de
bank.
Ze kunnen zelf € 15.000, - betalen en de rest is
voor de verenigingen.
De kermis neemt € 10.000, - voor haar rekening en
DVV en de Maïspotters ieders € 2.500, -.
Dit is een lening aan de verenigingen, die krijgen
het tzt dus terug.
Marc Huirne is nu de financiële man, en moet dus
het financiële plaatje laten zien.
Hij wil dat ook via een power-point doen, alleen dat
werkt dus niet.
Hij doet het dus maar zonder extra hulp. Hij heeft
een overzicht t/m september 2013.
-een week voor het carnaval was er de Tiroler
party, en dat was een groot succes. € 4000, verdient.
Het carnaval en de kermis waren ook succesvol.
Er staat ongeveer € 25.000, - op de bank/spaarrekening.
-in 2014 is er opnieuw een Tiroler party.
Theo Kl. G zegt dat de kermis € 2.500, - minder
heeft verdiend.
Heeft dit nog invloed op de in-/uitgaven? Marc
antwoordt hierop dat de kermis de kermis
organiseert, en dat heeft er dus geen invloed op.
En zegt Marc er zijn 2000 munten minder verkocht
á € 1,90 tijdens de kermis.
*DVV.
Hier neemt Nicol Klein Gunnewiek het woord.
-ze hebben ingeschreven voor het Rabo
coöperatiefonds. Met een aanvraag voor een
nieuwe kooimaaier voor € 8.500, -.
De presentatie en stemming zijn op 18 nov. bij het
Hof van Eckberge. Als je wilt stemmen moet je je
wel zelf aanmelden bij de bank.
-Tonny Klein Gunnewiek vraagt hoe het zit met de
klootschieters, die zijn er niet meer.
Ja, antwoordt er iemand, da’s kloten.
Nico antwoordt hierop dat ze hun toch het
vertrouwen hebben gegeven om in het café te
zitten, en dat ze zonder opgaaf van reden weg zijn
gegaan. Iemand in de zaal “klootzakken”.
-Theo heeft complimenten over het
beachvolleybalveld, als je mee wilt doen kun je je
aanmelden bij Willem Wassink.
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*kaartclub Halfweg.
Zijn er niet, dus het zal nog steeds wel goed gaan.
*redactie Halfweg Ni-js.
Hier neemt Theo Klein Gunnewiek het woord.
’t Gaat al 12 jaar goed, ook al 12 jaar dezelfde
redactie. Ze zijn dit jaar een andere keer
uitgekomen ivm het kampioenschap. Er komt
medio nov./begin dec. weer een krantje uit.
Ze willen graag vanuit de jeugd nieuwe aanwinst
voor de redactie.
Op zoek naar nieuws is het moeilijkst. Maar
hopelijk zit achter in de hoek van het café nieuwe
aanwinst.
We horen geen negatieve reacties. Als je het
krantje ontvangen wilt moet je eerst lid van de
kermis worden.
Er wordt door iemand gezegd dat het niet op de
site staat, dat klopt. Maar dat kan makkelijk want
het staat gewoon op de computer. Hij wil dit met
Jeroen Koster opnemen.
*overige mededelingen.
Willem Tuinte geeft aan dat er overleg is met de
gemeente. Onder de 18 geen alcohol verkoop.
Hoe willen we dit aanpakken? Iwan meldt dat we in
gesprek gaan met de gemeente en dan het liefst
voordat burgemeester Bloemen vertrekt.
8. Rondvraag.
Iwan begint zelf.
-Hij begint hierbij met het bedanken van de vutters
voor de opbouw en afbraak. Alleen heten het geen
vutters maar de onderhoudsploeg.
Ook Theo te Vogt bedankt voor het jarenlang
fluiten met de voetbalwedstrijden, hij stopt ermee.
En natuurlijk de jongens niet te vergeten die
hebben geholpen met afbreken.
-er zijn natuurlijk ook dit jaar weer verbeterpunten,
*toertocht-sterrit. We zitten er over te denken om
volgend jaar geen toertocht meer te doen.
*opgave voor het ontbijt op de dinsdagmorgen kan
beter.
*de spitsuren bij de Timp moeten verbeterd
worden.
*de buks voor de jongens moet er natuurlijk ook
niet mee stoppen ondertussen.
-er zijn ook goede punten.
*het facebook/twitter gebeuren.
*de terreinindeling
*de kaartavond. Hopelijk komen er meer mensen
uit Voor-Beltrum
*de attracties. Het geklaag is nu een stuk minder,
aangezien de mensen hun geld al binnen hebben.

-Jos Klein Gebbink.
Op de maandagavond in het café leek het wel “’n
still’n umgang”, ze mochten geen muziek draaien.
Fons Klein Gunnewiek zegt dat er maar 2 mensen
die hebben gekaart later in de tent waren.
Doel is om meer mensen naar de kermis te lokken.
Reactie uit de zaal, doe dan het café op
zondagavond los.
Nico Heinen had bardienst en vraagt zich af of het
begrip kaarten wel goed is. Het is een goed
initiatief, maar misschien ook casino of bingo.
Fons Klein Gunnewiek had wel een positief punt.
Ze hebben wel meegedaan met de bitterballen.
Iwan meldt hierop dat we open staan voor goede
ideeën.
-Jan Pasman.
Waarom de toertocht afschaffen? De reden is de
deelname van ongeveer 10 personen, en er is al
een vol programma.
Theo Klein Gunnewiek vond het moeilijk.
Reactie is je hebt Lucie toch, die wil wel alleen naar
huis.
Marc Huirne is als laatste vertrokken, want de
volleybal was te laat afgelopen.
-Sten Klein Gunnewiek.
De zeskamp was goed geregeld, maar toch liever
een zwembad erbij.
De dinsdagavond was mooier dan de
maandagavond
In de pauzes rustige muziek, maar in Beltrum
hebben ze een dj. Kan dat ook? We nemen het
mee. Het is een goede tip.
-Veronique Klein Gebbink.
Is het een idee om het vogelschieten naar de
maandag te verzetten en de buurtspelen naar de
dinsdag? Misschien is dit leuker voor het
koningspaar, zijn ze een dag langer
koning/koningin.
Gerard van Elteren is er ook en die antwoordt dat
ze de dinsdagavond inderdaad weer geweest zijn
en ze hebben aandacht zat gehad. Hij had een
beetje een probleem met de zwaartekracht.
Jos Klein Gebbink vraagt of er misschien goede
stoelen beschikbaar gesteld kunnen voor het hoog
leven. En dan heb je ook nog het stagediven. Dit is
gevaarlijk, maar het is eigen risico.
Willem Wassink zegt dat je dat wel kunt overleggen
met de muziek.
Gerard antwoordt hier weer op dat je niet weigert
op zo’n dag om hoog te leven.
-Dennis Luttikhold.
De deelname voor het vogelschieten is goed, hoe
zit dat bij de vrouwen. Bij de vrouwen meer animo
voor gooien dan schieten.

Jos Klein Gebbink misschien kan de kogelvanger
aan een hoogwerker en dan doen we het zelf.
Harry Klein Gunnewiek zegt dat er nogal wat
kosten aanzitten en die we altijd hebben de
goedkoopste is.
Theo Klein Gunnewiek vraagt of de echte jagers
niet een eigen schuttersvereniging willen hebben.
Iwan zegt over de kogelvanger dat we die blijven
huren omdat het dan altijd zonder risico voor ons
is.
-Tom te Boome.
Bij de jeugd moet toch eigenlijk wel het reglement
aangepast worden. Dus ook maar 1 x gooien als
schieten niet meer lukt.
Harry Klein Gunnewiek heeft de buks getest. Het
lag niet aan de schuttersspullen, maar het geweer
stond scheef. Oftewel er heeft iemand die er geen
verstand van had aangezeten.
-Tom te Boome.
Het nieuwe evenementenbord is niet te lezen, er
staat een boom in de weg.
-Theo Klein Gunnewiek.
Vanaf wanneer mogen de kinderen meedoen met
schieten en gooien? Vanaf 10 jaar.
En hij heeft nog complimenten voor de
terreinindeling.
-Tonny Klein Gunnewiek
Als we iets op het evenementenbord willen zetten,
moeten we dan eerst naar Koppelman om platen te
bestellen? Willem Wassink zegt het kan ook met
een triplexplaatje. Nu is het allemaal aluminium,
met plakletters die makkelijk te vervangen zijn.
-Tom Luttikhold.
Het voetbal is dat volgend jaar ook weer 7-7? Mooi,
prima.
-Ruben Arink.
De dinsdagavond, hoe verder? Iwan antwoordt
hierop. Als er minder dan 200 mensen komen, dan
stoppen. Kaliber hadden we op dinsdag, maar toch
’s avonds minder mensen. We zitten in een 2spoor. We hadden ’s avonds 234 mensen met veel
plezier. Bij ‘s middags doorgaan, na 4 uur wordt er
veel minder bier verkocht, volgens de barmensen.
Theo Klein Gunnewiek zegt dat het gezellig was.
Tonny Klein Gunnewiek vindt het met een spantje
minder ook een stuk gezelliger.
Nu op maandagavond al verzetten.
Iwan zegt dat we niet te klagen hebben over de
bezoekersaantallen. De visboer had 5 % minder
verkocht.
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-Tom Luttikhold.
Is het wat om een basisband te hebben en dan
iemand van x-factor/idols.
-Roy Klein Gebbink.
Of Kiek-now-us of kliet-hoor-us

Volleybal:
1. Grolseweg 1
2. Kaarters
3. Velddiesels 1
Sterrit:

-Maria Luttikhold.
Kan d’r geen tuutje muntjes voor mensen af in de
carrousel?
Nico Heinen reageert hierop. Dit is een belangrijk
punt bij de SH, dit kan niet. Want de vrijwilligers
krijgen dit niet. Hierop reageert Maria met dat het
dan een keer voorkomt dat je geen mensen meer
krijgt om te staan in de carrousel.
Willem Wassink zegt ook nog dat het altijd dezelfde
vrijwilligers zijn met de kermis.
Iwan reageert met. Door al onze vrijwilligers
kunnen we doen, wat we doen.
In de carrousel en in het café staan met de kermis
vrijwilligers.
-Theo Klein Gunnewiek.
Hij vraagt of de koningswagen wel mag en veilig is.
Allemaal eigen risico.
9. Sluiting.
Iwan sluit de vergadering met de woorden vooral
voor achter in.
Jongens, mooi dat jullie er zijn. Als je tips hebt,
geef ‘t door.
En voor iedereen bedankt voor de aanwezigheid en
voor de inbreng.
-----------------------------------

Uitslagen kermis 2013
Zondag 11 augustus 2013
Voetbal:
1. Velddiesels
2. Koelinkbrink
3. AVC
4. Grolseweg
5. Velleke
6. Losse Flodders
7. Slingebekke
8. DVV
Penalties:
5-8 jaar Loek te Woerd
9-12 jaar Timon Klein Gunnewiek
Pubers Gijs Kolkman
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1. Jan en Agnes Pape
2. Anton Helmers, Jan Pasman en Theo
Huurneman
3. Gerrit en Jannie Groot Wassink
Maandag 12 augustus 2013
Buurtspelen:
1 Velleke
2 Koelinkbrink 2
3 Velddiesels
4 Auste 3
5 Auste 1
6 t Zooitje
7 Leunkweg
8 Koelinkbrink 1
9 Schependom
10 Koelinkbrink 3
11 Auste 2
12 Velleke 2
Koelinkbrink heeft de prijs voor de mooiste joker in
de wacht gesleept.
Kaartavond
Twintigen;
Winnaar: Koppel te Woerd/Haarlink
Kruisjassen:
Winnaar: Koppel Wiegerink/ten Hagen
Dinsdag 13 augustus 2013
Schijfschieten:
1 Jean-Pierre Wouters
2 Rob Groot Zevert
3 Irene Huinink
Vogelschieten en vogelgooien
Koning: Gerard van Elteren
Koningin: Ilse te Fruchte
Jeugd koning: Bjarne Huirne
Jeugd koningin: Manoe Bomers
------------------------------------------

Koningspaar Voor Beltrum 2013

en den volgenden schutter ging al noar ut geweer.
Felicitaties waren er direct van alle kearls en de
speculaties over de koninginne war’n in volle gang.
Gerard gaf den veurkeur an un “Queen van 1000
wekke”en Stef Roerdink verzekerden um durvan
dat he noar eigen zeggen “ut lelleke olde vel” van
um gin koninginne word’n , want zee deet neet met.
Spanning al umme wee zal ut word’n.
Bei’j ut knuppeln waren de neudige rondes al e
west en waren alle ledematen al e vlogen. Dus den
romp mos hogerop. Ut was ne heftigen stried, want
de koninginne titel is fel begeert in veur-Beltrum.
Noa ut vall’n van den vogel bei’j ut scheten word’n
den konning e keurd deur de vrouwleu en was
beslotten deur te gooien. Ut was den keal van de
motorzaak en doar kon ie ut wal me doon. Bei’j ut
raken van de romp ging menig vrouwleu harte
snellen sloan. Bei’j de beurte van Ilse gingen de
eerste 2 worpen knetter mis, moar noa opperste
concentratie en wettend dat ut de laatste kans was
is den 3de worp ne voltreffer. Ilse word’n koninginne
2013 en dach “noa kan ik neet meer terugge” ok
veur eur de felicitaties van iederene en in ut
bijzonder van ne blije koning.

Noa ’n heftiggun moandag waren wej weer vrog in
de tente veur ’n prima ontbijt. Ilse was met
vriendinnen en familie an ’t ontbijt en Gerard moch
met de koninginne 2012 anschoeven.
Na ’t eerste ei e tikt te hebben was Ilse getipt doar
de “bookmakers” as koninginne 2013. Frederiek
maakte alvas de foto veur socialmedia. Gerard
word’n bej de inschrieving al e woarschuwd deur
Andrea um d’n vogel d’r veural neet af te scheeten
i.v.m. vakantie 2014.
Nodat d’n pastoor ut eerste schot had e’lost was ut
de beurte an ut konningspaar 2012 um ut
vogelscheeten te starten. Noa enkele rondes was
d’n vogel bej de kearls al aardig e havend, stat en
vleugels waren d’r al af. Umstanders had’n Gerard
d’r van overtuugd dat den vogel d’r nog lange neet
af was, want d’r zat gin beweging in. Dus eerst
moar bier bestelt. Beij de volgende beurte van
Michel Reyerink gingen d’r vulle splinters af, moar
nog steeds niks an de hand volgens de
deskundigen. De beurte was weer an Gerard en
zonder da he ut in de gaten had ging den vogel d’r
af. Verbazing al umme, Gerard was al weg e lopen

Noa vulle zegen van boven in ne sprinte noar de
tente veur de koffietoafel met wat lekkers. ( jammer
genog gin tompoezen veur ut koningspaar). Beij de
doarop volgende huldiging leet Ilse al direct op zich
wachten. Hare Majesteit mos nog even toiletteren.
Noa alle plechtigheden veur ’t koningspaar kon ’t
feest beginnen. Aller eerst ’t veur-Beltrums
volkslied. Doarno de polonause met ’t hoge leaven.
Woarbie Ilse in een riante fauteuil werd rond
udregen doar jonge kearls. Gerard most der o kan
geleuven, echter hej was al in lichte staat en veel
van ’t bankje af. De deern’s van de EHBO hebt
Gerard wear ’n betje op kalefaterd zodat ’t wear
wieter kon goan. Ilse redde de middag deur as solo
zangeres de keals van kaliber ’t wark oet hande te
nemmen.
Teggen half vieve kwam den rode trost van boer
Leunk Ilse en Gerard ophalen. Veur ’n rondje
Beltrum woar Ilse en Bram woont. Beide buurte
hadd’n de boel al mooi versiert. Noa ’t lekkere etten
van Cajoto bie de motorzaak van Gerard kwam ’t
spul rond half tiene wear in de tente. Onder
begeleiding van de buurte en kaliber werd ’t un
mooi feestje, woar ’t stagediven neet achterwege
kon blieven. Bie Gerard ging ’t even mis. Hej dacht
dat geet ook wal zonder vangers. En dat heffe
wetten want he,j hef 6 wekke bie hoes u lopen.
Um 01:00 uur hef ’t koningspaar ’t podium
beklommn um iederene te bedanken veur d’n
mooien dag woarbie Gerard nog zei
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“volgende keerre wear bie ons.”
Hoezee hoezee hoezee..
Koningin Ilse te Fruchte
Koning Gerard van Elteren

Kermisfiets-toertocht:
Voor degenen, die tijdens de kermis niet
meegedaan hebben met de fietstoertocht en
deze toch een keer willen fietsen, volgt
hieronder de routebeschrijving
De start is bij Café Halfweg
Lengte 24,3 km., gemiddelde snelheid 10 km per
uur
Route beschrijving;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Start richting Beltrum
1e weg rechts Gansepoelweg.
Einde weg links
1e weg rechts Damweg
Einde Damweg links
Einde weg links, en direct weer rechts
Spilmansdijk
7. Na huisnummer 8 1e weg links
8. Austepad volgen
9. Einde weg rechts Meenweg
10. Voorrangsweg oversteken Bruininksweg
11. 2e weg links Molenweg
12. Molenweg volgen tot Olden Eibergsedijk
links af (geen oude Eibergseweg)
13. Einde weg links Borculoseweg
14. 1e weg links Veldweg
15. Veldweg volgen
16. 1e weg rechts Dennenweg
17. 1e weg rechts picknick plaats (korte
pauze)
18. Fietspad vervolgen
19. Einde weg rechts Wolinkweg
20. 1e weg links Voshaarweg
21. Einde weg links Borculoseweg (let op
Fietspad)
22. 3e weg links Holtmaatsdijk
23. Holtmaatsdijk gaat over in Kanaalweg
24. 1e weg links Wolinkweg
25. 2e weg rechts langs hek Gelders
landschap
26. 1e weg links in het bos.(korte wandelroute)
27. Op splitsing in het bos rechts aanhouden.
28. Op kruising in het bos links richting wit hek.
29. Einde bos rechts. (is Veldweg maar staat
bij verlaten bos niet aangegeven)

22

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Op kruising links Oude Eibergseweg.
1e weg links fietspad Bomersdijk
Voorrangsweg oversteken (PAS OP)
Einde weg links
Voorrangsweg rechts
2e weg rechts Eibergseweg
1e weg links Horsterweg
1e weg rechts Sonderspad
1e weg links Bultmansweg
Einde weg rechts Avesterweg
1e weg links Hieminkpad
Fietsroute knooppunt 95 volgen
Schepersmaat
42. Einde weg rechts
43. 1e weg links Buurseman
44. Knooppunt 41 volgen Mollepad
45. Na Mariakapel rechts aanhouden
46. Einde weg rechts Molleweg
47. Einde weg rechts Grolseweg
48. FINISH bij café Halfweg

Activiteitencommissie Halfweg
Tirolerfest Voor-Beltrum
Op zaterdagavond 22 februari vindt er wederom ein
tolles Tirolerfest plaats. Dit zal plaats vinden op de
zaterdagavond vóór het carnavalsweekend in de
verwarmde feesttent op het terrein van Stichting
Halfweg. De avond zal geheel in stijl plaats vinden,
dus zet uw Tirolerhose maar vast in het vet! De
Tiroler artiesten worden later bekendgemaakt. De
kaarten kosten €5, - en zijn verkrijgbaar bij Dute en
Spilman. Aan de kassa kosten de kaarten €7,50
per stuk. De tent is open vanaf 20:00. We hopen
jullie allen te mogen verwelkomen op 22 februari
2014!
Jeugdactiviteiten commissie

FIJNE FEESTDAGEN EN
VEEL GELUK EN GEZONDHEID
IN

2014

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

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
Joost Tuinte
Secretaris

06 46698557

Volksfeestvereniging “Voor Beltrum”

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

463707
481689
465676

Café Halfweg

465430

Iwan Wolterink
Voorzitter
Willem te Vogt
Penningmeester
Carla Tuinte
Secretaris

463088
465676

Kaartclub Halfweg
Marcel Luttikholt

462433

Belangenvereniging Voor-Beltrum Auste
Bas Hommelink
Tonny Starte
Diana Nijland

06 28845561
06 12804711
06 33020060
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