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“Met buiten een striemend koude wind en binnen
een warme kachel zijn we bezig om de laatste
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Dit schreef ik vorig jaar, gelukkig beleven we de
lente nu een stuk mooier. Eigenlijk is het buiten
veel te mooi om binnen bezig te zijn met de 1ste
editie van 2014 maar we hebben veel te vertellen.
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Het carnaval hebben we inmiddels ruim achter ons
gelaten maar we blikken toch nog even terug met
het Prinsenpaar, zij kunnen allen terug zien op een
geslaagd Maïspottersfeest.
Stichting Halfweg bereidt zich voor op het afscheid
van voorzitter Nico Heinen, hier besteden we in de
volgende editie uitgebreid aandacht aan.
De Belangenvereniging komt aan het woord.
Vriendenkring DVV nadert het einde van de
voetbalcompetitie. Verder blikt DVV nog even terug
op haar activiteit in het kader NL doet, de dropping
en de algemene ledenvergadering.
Ook wordt de nieuwe grasmaaier met trots
gepresenteerd.
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 68ste Volksfeest 3, 4 en 5
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.
Jentske Withag is gekozen tot sporttalent 2013 en
doet ook haar eigen verhaal.
We hebben in de rubriek “waar is hij gebleven”
deze keer aandacht voor Gudo Klein Gebbink, hij
vertelt een pracht verhaal.
Ook kunt u lezen wat het PIGPOP festival te
houden op locatie Halfweg op het programma heeft
staan.
Alvast een heerlijk voorjaar en veel leesplezier
Redactie Halfweg Ni-js
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Stichting Halfweg.
Na een prachtige vrijwilligersavond, de Tiroler
avond en het hele carnavalsspektakel zijn we
alweer toe aan het voorjaarsnummer van Halfweg
Ni-js.
De vrijwilligersavond was deze keer op een nieuwe
leest geschoeid. Als thema was het casino
gekozen en iedereen kon naar hartelust gokken en
daarmee ook nog een prijs verdienen. De opkomst
was aanmerkelijk groter dan de voorgaande jaren
en daardoor ook bijzonder gezellig. Reden genoeg
om ook voor de volgende keer deze aanpak te
nemen en een leuk thema voor de avond te kiezen.
Het voorjaar is voor de Stichting de drukste periode
van het jaar. De bardiensten voor de Tiroleravond
en het gehele carnaval wordt geheel verzorgd door
vrijwilligers. Met name de carnavalszondag is een
ware topwedstrijd voor een ieder die achter de bar
staat. Een groot compliment voor de inzet en het
vakmanschap. Dit geldt ook voor de
muntencommissie die met grote zorg steeds weer
zorgt voor een correcte verkoop, met
pinmogelijkheid als primeur.
Dit jaar werd het alcoholverbod voor jongeren
onder de 18 jaar van kracht en waren wij allemaal
benieuwd hoe dit zou verlopen. Waarschijnlijk was
het goed dat we geen controle gekregen hebben
want het is een bijna onmogelijke taak om te
garanderen dat niemand onder de 18 bier drinkt,
ondanks alle maatregelen die we genomen
hebben. Gelukkig zijn wij niet de enige met dit
probleem en de toekomst zal leren hoe het verder
in de praktijk gaat werken.
Zoals in het vorige nummer van Halfweg Ni-js
gemeld hebben wij met medewerking van de
verenigingen onze hypotheek volledig kunnen
aflossen. Wat nog rest is een verrekening met de
verenigingen. Wij werken voor wat betreft de
financiële verslaggeving samen met Club Vooruit,
een gesubsidieerde organisatie die verenigingen
en Stichtingen helpt met de financiële administratie.
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Veel werk is verzet door de penningmeester en zijn
helpers, waardoor wij nu beschikken over een
duidelijke balans en verlies en winst rekening,
zodat een ieder direct kan zien hoe wij er financieel
voorstaan.
De onderhoudsploeg gaat weer over naar het
zomerrooster dwz dat er iedere dinsdagmorgen
voor het onderhoud aan het terrein en het
kunstwerk gedaan zal worden. Met DVV gaan wij
op korte termijn bespreken hoe wij verder gaan met
de kleedruimtes en het onderhoud. De wijziging
van het bestemmingsplan geeft ons ruimere
mogelijkheden voor een permanente oplossing.
De tijd gaat snel. De stichting bestaat in mei twaalf
jaar. Het bestuur kent zittingstermijnen van 3 jaar,
en na 4 periodes vind ik het tijd om een ander mijn
functie te laten overnemen. Wij zijn blij dat wij Theo
Klein Gunnewiek, U allen wel bekend, bereid
hebben gevonden het voorzitterschap van Stichting
Halfweg over te nemen. Met enige weemoed schrijf
ik dan ook dit stukje in de wetenschap dat het de
laatste keer is. Het zijn twaalf jaar geweest waar ik
met veel plezier op terug kijk. Ik wens hierbij Theo
en het bestuur alle succes toe.
Met vriendelijke groet
Nico Heinen

DVV dropping 25 januari 2014
Beste mensen, door de voorzitter van DVV ben ik
gevraagd om een stukje te schrijven over de
dropping van 2014. Aangezien je beter een goede
buur kunt hebben dan een verre vriend is dit het
resultaat geworden. Over vrienden gesproken,
onze vriendengroep bestaat uit 11 jongens. We
kennen elkaar al vanaf de lagere school, we
hadden maar liefst 16 jongens in de klas en maar 4
meiden. Van deze 16 zijn er altijd 11 bij elkaar
gebleven. Wat vriendengroepen spreken af om de
eerste van de maand of met het verzetten van de
tijd bij elkaar te komen. Bij ons is de DVV dropping
dus zo’n moment of beginnende traditie wanneer
we elkaar weer zien en spreken. Niet alleen wij
maar ook anderen hebben deze altijd prachtig
georganiseerde avond aangegrepen om even bij te

praten in het nieuwe jaar. Dit jaar werd de dropping
gehouden op 24 januari een regenachtige
zaterdagavond. ’s Middags kwamen er via de
telefoon al Apps met foto’s langs van proviand in
de vorm van worst, kaas, chips gevulde koelkasten
en tassen met Jägermeister, Dropshot en noem
alle andere gevaarlijke componenten maar op die
niet samen gaan met het heerlijke gerstenat. Na
een blik geworpen te hebben op buienradar
hadden wij als vriendengroep al snel in de gaten
dat dit geen eenvoudige avond zou worden. Het
thema was namelijk “Duizend bommen en
granaten”. De avond was georganiseerd door het
kermisbestuur en dat zij organiseren kunnen is wel
bekend, getuige ook deze avond. We werden om
19.30 uur bij Halfweg verwacht en hier stond de
koffie al klaar. De opkomst was prima ondanks het
steeds slechter wordende weer. De eerste groepen
vertrokken en na de eerste halve liter snel te
hebben leeggedronken was het onze beurt om het
gure weer te trotseren. Buiten stonden twee
opgewekte jongemannen ons op te wachten met
beide een witte bus. De een met een molen erop
en de ander met reclame van een bloemenzaak,
oer Hollands dus. Nadat de deuren werden
dichtgeslagen werden wij onder het genot van de
eerste dropshot vervoerd naar een boerderij in de
nabijheid van het Kooibos. Hier aangekomen
stonden twee zeer slecht sprekende imitatie
Duitsers onze met geladen buksen op te wachten.
De een was vriendelijk en stil, de ander had de
mond nog groter dan een echte Duitser en leek
verrekte veel op een buutreder uit Voor-Beltrum die
zo bij de ondergrondse kan. Dit was in het donker
en doordat zij onze zaklampen in beslag namen
kunnen wij ons natuurlijk ook vergist hebben in
deze mensen. We kregen een handgranaat mee en
een vlag. Later bleek dat de handgranaat een
geverfd rauw ei was. Enkele mensen van andere
groepen verstopten deze op plaatsen waar je
normaal geen ei, laat staan handgranaat bewaard!
Buiten aangekomen moesten we onze weg
vervolgen naar het bos. Hier aangekomen stond
een zeer vriendelijke goedlachse soldaat ons op te
wachten. Hij probeerde te marcheren als een echte
soldaat, door waarschijnlijk de te krap geleende
broek lukte dit niet volledig. Om hem dan ook maar
als vriend te houden boden we hem een borrel aan
en zonder aandringen was deze al eerder op dan
we erg in hadden. We kregen de aanwijzing dat we
de veilige zone in gingen. Na nog even gekeuveld
te hebben over trekkers en verbouwingen besloten
we om onze tocht voort te zetten. Na kronkelige
paadjes doorstaan te hebben kwamen we bij de
eerste hindernis. Dit was niet eenvoudig, we
moesten namelijk tijgeren onder een
camouflagenet door niet wetende dat we hier onder

ook nog een persoon zat die ons moest laten
schrikken. Tenminste dat hoorden wij later van
andere groepen waar dit effect wel tot slagen
kwam. Wij waren al lang verheugd dat we zonder
vuil te worden de overkant behaalden. Ook hier
waren de posten ons goed gezind en onder het
genot van een door ons aangeboden Jagdbitter
werd er gepraat over koetjes en kalfjes en nieuwe
varkensstallen. Achter ons hoorden we al gegil en
besloten de tocht in het duister voort te zetten. Een
stel goed geschminkte kwajongens joegen ons de
stuipen op het lijf door uit het niets tevoorschijn te
komen. Wat verderop lag er een brancard klaar en
het was de bedoeling dat we hierop een persoon
uit de groep naar het hospice moesten brengen. Na
democratisch te hebben gestemd besloten we dat
de lichtste persoon uit onze groep plaats moest
nemen op de stretcher. Aangezien deze ook net als
wij de 35 gepasseerd is begon de wet van de
zwaartekracht te tellen met als gevolg dat de
brancard het niet overleefde. Aangekomen bij de
medici werden wij goed verzorgd door enkele
dames die zo bij Sensire in dienst kunnen. Na ook
hen beloond te hebben met worst en kaas
vervolgden wij onze weg. Er volgden
angstaanjagende momenten, vallende poppen uit
bomen, kletterde stenen totdat we in de verte het
geronk van vliegtuigmotoren hoorden. De kenners
onder ons konden aan het geluid horen dat dit onze
makkers moesten zijn. Buiten het bos gearriveerd
zagen we een prachtig opgebouwd vliegtuig met
volgspots als lampen, bovenop een metershoge
zandbult. Hierin zaten 2 jonge piloten die vlieguren
op de grond al wel gemaakt hebben maar niet in de
lucht. In de verte hoorden we ook al andere
strijders. Aangekomen in een goed verwarmde
schuur stonden hier de posten klaar om ons te
voorzien van de welverdiende drank. We wisten dat
we verder moesten maar ons lichaam wist dat we
op deze locatie beter af waren. De veilige zone
achterlatend werd het weer ook grimmiger.
Slagregens, windstoten zowel in als buiten de
regenbroek speelden ons parten. We zouden
onderweg ook enkele bekende personen tegen
moeten komen. Indien wij deze konden
identificeren dan waren hier extra punten mee te
behalen. We zagen wel de voorzitter van het
kermisbestuur langsrijden. Niet wetende dat hij
normaal nooit geen snorretje heeft en dat hij nooit
met slecht weer een rondje rijdt in een geleende
legerjeep zonder kap, zonder licht om 22.00 uur ’s
avonds in de stromende regen. Om niet teveel op
te vallen besloten we om niet via de slecht
gedraineerde paden te lopen maar via de
dichtbegroeide bossen waar zelfs Columbus nog
nooit geweest is. In de verte hoorden we een quad
aankomen die moeite had om op het pad te blijven
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en niet in de bekke te belanden. Met gevaar voor
eigen leven schuilden we achter bomen om maar
uit het gezichtsveld te blijven van ongure types en
spoken waar zelfs je eigen vrouw knap bij is. Na dit
gevaar getrotseerd te hebben werden we
opgeschrikt door niet alleen een kettingzaag die
verzopen was maar ook de persoon die hem
probeerde te starten, de regen kwam echt met
bakken uit de lucht. Door de regen heen zagen we
in de verte een bus staande een met een molen
erop en de ander met reclame van een
bloemenzaak. We wisten dat we onze missie
volbracht hadden. Voldaan gingen we onder het
genot van een schnaps de bus in en werden bij
onze thuishaven afgeleverd door twee goedlachse
mannen.
In een bomvol café Halfweg werd nog tot in de late
uurtjes werd nagepraat. Voor ons als
vriendengroep is deze traditionele avond in ieder
geval alweer gereserveerd in de agenda van 2015.
Maarten te Braak

Nieuws van de Maispotters

Ook op de zondag tijdens het frühshoppen was er
een verandering doorgevoerd. De drank werd in
plastic bekers geschonken i.p.v. glazen. Dit zorgde
ervoor dat de tappers achter de bar gestaag door
konden tappen en het verbeterde ook de veiligheid
in de tent.
De tent was afgelopen jaar groter dan de jaren
ervoor omdat elk jaar weer blijkt dat vele
buurtverenigingen ons graag bezoeken op de
zondagochtend. Ook dit jaar was de opkomst weer
groot en we hopen dat het volgend jaar weer zo’n
succes zal worden.
Tot slot wil ik alle vrijwilligers die het carnaval mede
mogelijk hebben gemaakt van harte bedanken voor
hun inzet. Fijn om te merken dat we elk jaar weer
op jullie kunnen bouwen.
Ik wens iedereen fijne paasdagen en wij kijken
alweer uit naar het volgende carnavalsseizoen.
Deze gaat van start tijdens de buutavond op
zaterdag 8 november 2014 bij Halfweg. Noteer
deze datum alvast in uw agenda.
Hopelijk zien we jullie dan weer terug!
Voor meer informatie kunt u kijken of
www.maispotters.nl of volg ons op Facebook
Alaaf!
Tom Luttikhold,

De carnavalsperiode is alweer een tijdje geleden.
Ook dit jaar kijken wij weer terug op een geslaagd
carnavalsjaar. Niet alleen Prins Marcel en adjudant
Ivo hebben met volle teugen genoten maar ook
vele anderen hebben veel plezier beleefd aan de
carnavals dagen van afgelopen jaar. De leus van
het prinsenpaar was: “Wej bunt no effen geen
chauffeur, wej goat dr veur”. Ze zijn er, met het
stuur in de hand, vol gas voor gegaan! Elders in het
Halfweg Ni-js kunt u lezen hoe zij het hebben
ervaren.
Op de zaterdagavond van het carnaval hebben we
dit jaar, met het bestuur, voor een andere invulling
gekozen met als doel om meer jongeren naar de
tent te trekken. Dit doel is zeker bereikt! Ook aan
de wat oudere carnavalist werd gedacht; zij konden
op vertoon van een geldige legitimatie en een
leeftijd van 55+ gratis naar binnen. Het resultaat
mocht er dan ook zijn; de opkomst was dit jaar
beter dan het jaar er voor. Hopelijk zet deze trend
zich volgend jaar door. Als carnavalsvereniging
zullen wij er alles aan doen om het carnaval voor
iedereen aantrekkelijk te maken en te houden.
Carnaval is er tenslotte voor iedereen.
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President van de Maispotters oet Veur-Beltrum

Prins Marcel en Adjudant Ivo
Hoi allemoale,
Beste carnavalvierders en alle (aanhangers).
Ut Halfweg Ni-js kon’n ze neet vol kriegen,
doarumme hebt ze ons eu vroagt um nog un klein
stuksken te schrieven
over how carnaval hebt beleaft.
Ut meeste wet jullie al oaver ons, dus doar goat wi-j
jullie neet meer met
lastig val’n.
Noa un drokke anloopperiode met van alles en nog
wat regel’n , dachten wi-j
daw d’r kloar veur war’n.
Achteraf is ut ons goot bevol’n.
Wi-j hebt nog un paar punten wat ons bi-j is eu
beleven is.

Moar toen wi-j allemoale binn’n war’n mos d’r noa
twee minuten al un ni-jen tank an eu vult wonn’n.
Moar ondanks dissen parchtigen morgen deur noar
Grolle um te dwell’n.
Ik, Ivo mos tussen vulle mooie vrowleu deur moar
heb dur niks met eu doane.
Ha, ha, ik had wal trek moar bun dur met noar
Halfweg eu goane. Doar hadden ze ut buffet good
in orde, dus ie kent mej. As un speer noar
Halfwegen de vrowleu in de kälte loaten stoan.

De opkomst was grandioos.
Eindeluk konnen wi-j recht toe recht an proaten,
dachten wi-j toen wi-j bekend waren.
Moar toen begon de ellende pas.
Wi-j mosten bier drinken in zo’n korten tied, Wauw
,nog nóóit met eu maakt, dachten wi-j.
Moar ut tegendeel hef zich wal bewezen. Wi-j hebt
de deure bi-j City dichte doane moar geen road van
elf te bekennen, die Mietjes!!!!!
Het ziekenbezoek:
Woar wi-j onwies tegenop eu zeene hebt, is ons
onwies met eu voll’n.
Alléén een te kleine auto. At onzen President ( T.
uit G.) de wind leet goan kwam eu dréé keer langs
waaien.
Dus een puntje veur ut volgende
prinsenpaar/prinsessenpaar, zorg veur een grote
busse woar ie iets van los kunt zetten.
De Willibrordusschool:
Ankomm’n bi-j F. uit G.
Ut huus was prachtig versierd, met geen enkele
punaise in’t plafond. De ballonnen mos ie één
keere langs de bokse strieken um ze an’t plafond te
kriegen en doar war’n wi-j drok met.
Noa de koffie met de Hakselkapelle op noar de
Veur-Beltrumse schoole.
Ut was doar prachtig. Moar toen doar de koelkaste
løg was( was nog lange neet, doar had ik wal veur
eu zorgt, secr. Mel.), weer trugge noar Frans. Alles
veurzeen van hapjes, nootjes en BIER en dat moar
veur € 50,00 . Willie en Frans hoe kriegt jullie dat
veur mekare, Petje af !!!!
Frühshoppen/Dwell’n:
Met twee bussen brekkende en brekkende vol
,PRACHTIG, op noar Leevelde.
Wi-j mossen noar binn’n en hebt de Hakselkapelle
dréé kere af eu draaid um ut volk noar binn’n
te kriegen, moar ut spul was nog neet binn’n.

Wi-j hebt eigenluk nog zo vulle punten moar dur
was neet genog plek meer in ut Halweg Ni-js dus
holle wi-j ut kort.
LEU BEDANKT
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Veur disse mooie tied.
Wi-j wenst ut a.s. prinsenpaar/prinsessenpaar vul
succes in 2015.
Onze leus is noo,
Wej bunt noo weer chauffeur, wej goat d’r veur.
Groetjes, Prins Marcel 1 en Adjudant Ivo

Belangenvereniging Voor Beltrum/ Avest
Op 24 januari jl. heeft de gemeente Berkelland een
overleg georganiseerd voor alle Berkellandse
buurtschappen en belangenverenigingen naar
aanleiding van het afgesloten buurtschappenconvenant voor de periode 2011-2014.
Tijdens dit overleg zijn ondermeer de speerpunten
voor de belangenvereniging Voor-Beltrum/Avest
aan de orde geweest te weten de
woningbouwmogelijkheden voor jongeren, het
Landelijk Ontwikkelgebied en de organisatie en
financiering rondom de AED.
Als een van de weinigen heeft de belangenvereniging Voor-Beltrum/Avest gebruik gemaakt
van het buurtschappenbudget te weten € 3.000.
Hiervoor is een zitmaaier aangeschaft.
In de loop van 2014 wordt er opnieuw met de
buurtschappen overleg gevoerd over een nieuw
convenant. Het is op dit moment niet bekend of het
nieuwe college bij het nieuw af te sluiten convenant
weer een budget van € 3.000 bekend zal stellen
voor de bekostiging van een activiteit o.i.d. die de
hele buurtschap ten goede komen.
Het verslag van dit overleg evenals het convent
2011-2014 zijn bij een van de leden van de
belangenvereniging Voor-Beltrum/Avest op te
vragen.
Groet, Diana Nijland
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Alweer de vierde editie
De eerste editie herinneren we ons nog allemaal
als de dag van gisteren. Zon, zon, zon en een
graadje of …28?! En nu staat de vierde editie
alweer voor de deur. Met weer nieuwe onderdelen.
Wat dacht u van een bingo voor ouderen? En
vogelschieten voor de jeugd, in samenwerking met
de Wannahaves? Kortom het wordt weer een groot
feest voor écht iedereen!
Scharenborg Assurantiën –
hoofdsponsor PIGPOP
Voor de komende jaren zal Scharenborg
Assurantiën hoofdsponsor zijn van PIGPOP.
Uiteraard zijn we hier enorm blij mee. Op het
festivalterrein zullen we hier dan ook op gepaste
wijze aandacht aan
besteden. Wellicht komt
u daar dan ook onze
PIGPOP-auto weer
tegen. Na een jaar van
afwezigheid is ie er
namelijk weer. Wellicht
heeft u hem inmiddels
op diverse plaatsen in
de regio gespot.

organiseren samen met de Vrienden van
Hassinkhof en is bedoeld voor de ‘oudere’
inwoners van Beltrum, Voor-Beltrum en omstreken.
Op deze wijze willen we nog meer mensen
betrekken bij ons festival.
PIGPOP, voor elk wat wils… is niet voor niets onze
slogan. We zijn dan ook blij dat we het
vogelschieten voor jeugd van Beltrum, in
samenwerking met de Wannehaves, een plek
kunnen bieden op ons festival. Zo wordt PIGPOP
echt een festival voor iedereen!
Muziekprogramma - ook voor elk wat wils
Het is ons gelukt om een door 3FM genomineerde
band te boeken voor PIGPOP. Daar zijn we
natuurlijk erg trots op. De band Town of Saints zal
op PIGPOP van zich laten horen. In maart werden
ze door 3FM genomineerd als Serious Talent.

PIGPOP 2014: Bingo, vogelschieten en een
DJ-tent
Biggenparadijs, Pigs On Stage, sport (volleybal en
voetbal) en muziek, het zijn vertrouwde onderdelen
geworden van PIGPOP. Het Biggenparadijs zal als
vanouds weer worden verzorgd voor ’t
Belhameltje. Ook zal er een soort van kindertheater
zijn voor de jongste bezoekers.
Het festivalterrein dit jaar bestaan uit maar liefst
drie tenten. Zo zal er ’s avonds een DJ-tent zijn
waar gerenommeerde DJ’s er voor zullen gaan
zorgen dat daar het dak er af gaat! Maar overdag
zal er in één van de drie tenten onder andere eerst
nog een Bingo plaatsvinden. Deze Bingo
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Verder kunnen we van het zeggen dat we dit jaar
breed hebben geprogrammeerd. Dat wil zeggen
dat we ook bij de programmering ‘voor elk wat wils’
als uitgangspunt hebben genomen. Wat te denken

van de speciale DJ-tent? Waar onder meer DJ Kay
Heezen achter de draaitafel zal staan. En de
Achterhoekse boerenrockformatie Vol Gas zal er
als afsluiter voor zorgen dat PIGPOP knallend
wordt afgesloten! En voor de rest… laat u
verrassen.

De organisatie zorgt voor comfortabele stoelen.
Verder krijgen de deelnemers een borrel bij
aankomst en zijn er hapjes tussendoor voor de
deelnemers.
Verdere informatie wordt de komende tijd gegeven
in de Echo en middels een boekje dat huis aan huis
verspreid wordt.

Aanmelden voor sport en Pigs on Stage
Voor het aanmelden van teams voor het volley- en
voetbaltoernooi verwijzen we naar onze 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 24 mei 2014!
Voor meer info:
www.pigpop.nl
En natuurlijk op Facebook

PAKLACK
De organisatie
Sander Esselink, Jochem Beunk, Roy Nijbroek,
Roger Koster, Robert Spilman, Joost Klein
Gunnewiek, Peter Nijhuis, Ronnie te Veluwe, Bas
Hommelink, Luc Nijhuis, Marco Krabbenborg, Edo
Hemmink,
Roel Krabben, Tjerk Haarlink, Pascal te Bogt,
Hilbert Wiegerinck en Bart Klein Gunnewiek.

SPECIAAL BERICHT VOOR
ALLE 50 – PLUSSERS
BINGO – PIGPOP 2014 24 mei 2014
Dit jaar is er tijdens het Pigpop-festival speciaal
aandacht voor 50 Plussers en wel in de vorm van
een Bingo
De start van de bingo is gepland rond 14.00 uur en
de bingo zal duren tot de klok van 17.00 uur.
Bij het ter perse gaan van dit nummer is het
volgende bekend:

Op 6 september
jongstleden is de
Paklackcompetitie
van start gegaan,
ook dit jaar doen
er weer 17 teams
mee, waaronder uit Voor-Beltrum : Heubels en Loa
Noar Lopen
Loa Moar Lopen doet het tot dusverre het beste
van de twee, zij staan op dit moment op de 11e
plaats met een puntentotaal van 13. Loa Moar
Lopen heeft ook het treffen tegen de Heubels
gewonnen met 4-3 en mag zich dus een jaar lang
Zaalvoetbalkampioen van Voor-Beltrum noemen.
Heubels maakt wel een zeer slecht seizoen door
en staan op een met Stark Wark gedeelde laatste
plaats met slechts 1 enkel punt uit 12 wedstrijden.
Onderstaand treft u de uitslagen en het resterende
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 Heubels
20-09-2013 Loa Moar Lopen
04-10-2013 Heubels
11-10-2013 Loa Moar Lopen
18-10-2013 Heubels
18-10-2013 Loa Moar Lopen
01-11-013 Heubels
01-11-2013 Loa Moar Lopen
15-11-2013 Loa Moar Lopen
15-11-2013 Heubels
29-11-2013 Loa Moar Lopen
29-11-2013 Heubels
13-12-2013 Loa Moar Lopen
13-12-2013 Heubels
27-12-2013 Loa Moar Lopen
03-01-2014 Heubels
10-01-2014 Loa Moar Lopen
17-01-2014 Heubels
24-01-2014 Loa Moar Lopen
24-01-2014 Heubels
07-02-2014 Loa Moar Lopen
07-02-2014 Heubels
21-02-2014 Heubels
07-03--2014 Loa Moar Lopen
21-03-2014 Loa Moar Lopen
04-04-2014 Heubels
04-04-2014 Loa Moar Lopen
18-04-2014 Heubels
18-04-2014 Loa Moar Lopen
02-05-2014 Heubels
09-05-2014 Loa Moar Lopen

Treffers
1-10
Boskamp
2-4
Boskamp
4-7
Losse Flodders
1-1
Losse Flodders
4-6
Stark Wark
3-0
Stark Wark
uitgesteld
Der Angstgegner
2-10
Dute Biermacht
4-2
Der Angstgegner
2-4
Weidebleuters
1-6
Dute Biermacht
7-7
Briketten
0-8
Weidebleuters
2-9
FC Klunt
2-3
Briketten
2-5
Blow Me Baby
0-1
FC Klunt
1-9
Alle Remmen Los 1-7
Blow Me Baby
0-2
Loofklappers
3-0
Alle Remmen Los 0-1
Loofklappers
1-15
Heubels
4-3
KWW’12
0-6
KWW’12
Swift Boys
Swift Boys
ZZ Dubbelloch
ZZ Dubbelloch
Treffers

Jentske Withag
Eibergs sporttalent van het jaar 2013
Na haar Nederlandse titel in het mountainbiken van
2013 en de 2e plaats van 2014 viel Jentske vrijdag
14 maart j.l. wederom in de prijzen. Zij werd
gekozen tot sporttalent van het jaar.
Zie hieronder het verslag dat overgenomen is van
de website Weekblad Berkelland Nieuws.
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BELTRUM - Ze werd vorig jaar nationaal kampioen
mountainbiken en die mooie prestatie leverde
Jentske Withag uit Beltrum vrijdagavond de titel
sporttalent van het jaar op bij de jaarlijkse
sportverkiezing.

De winnaars van de sportverkiezing.
foto: Ria Nijhof

In een volle zaal Spilman kreeg ze haar prijs, een
glastrofee met inscriptie, uit handen van FC
Twente-voorzitter Joop Munsterman, die als
gastpresentator was uitgenodigd.
Dat het met het jeugdig sporttalent in Eibergen,
Beltrum en Rekken wel goed zit, bleek uit het
aantal genomineerde talentjes. Liefst dertien
nominaties telde deze categorie, die niet eerder zo
sterk bezet was. De prijs ging uiteindelijk naar
Jentske Withag.
Sportman van het jaar werd Daniël Lokerse, die
met de Pasruiters Nederlands kampioen werd.
Vera Abbink van de Molenruiters kreeg de trofee
voor sportvrouw 2013. Ze werd vorig jaar Gelders
kampioen in het Z-springen.
De voetballers van Sportclub Rekken werden vorig
seizoen kampioen van de 5e klasse en werden
uitgeroepen tot sportploeg van het jaar.
Ook de touwtrekkers werden op het podium
gevraagd. Ze pakten vorig jaar twee medailles op
EK en kregen uit handen van Annie Borckink de
naar haar vernoemde trofee. Daarnaast werden
drie touwtrekkers extra in het zonnetje gezet.
Jolanda Jansen (tweede) Gerben Jansen en Ruud
Geerdes (eerste) presteerden met hun team
uitzonderlijk goed op de World Games. Ze kregen
voor deze prestatie ieder een Annie Borckink
Award.

Publieksprijs
Voor het eerst werd dit jaar een publieksprijs
gehouden. Iedereen in de zaal, uitgezonderd de
genomineerden, kon een stem uitbrengen op zijn of
haar favoriet. Winnaar van deze eerste
publieksprijs werden de voetballers van Sportclub
Rekken.
Ook werd een vrijwilligersprijs uitgereikt. Die was
voor Jan Barts, voor zijn vele verdiensten voor de
Touwtrekkersvereniging Eibergen.
Presentatrice Sjoukje van Ommeren werd
bijgestaan door FC Twente-voorzitter Joop
Munsterman, die op het podium menig interviewtje
afnam en in de pauze en na afloop met groot
enthousiasme op de foto ging met iedereen die dat
wilde.

Veldrijden, Jentske vertelt
Jentske Withag heeft ook dit jaar goed gepresteerd
op het NK Veldrijden, hieronder haar verslag.

Ik ben tweede op het NK veldrijden.
Met in fietsen was het een snel parkoers maar ook
technisch. Bij de start had je geen fluit maar een
stoplicht, als het stoplicht op rood staat mag je nog
niet gaan maar bij groen mag je gaan. Toen stond
die op groen Lotte was als eerste weg en ik was
als tweede weg. Toen ging we door de modder en
toen door het bos er zaten veel bulten in. De
bulten waren makkelijk maar de afdaling niet.
Toen moesten we nog een paar rondjes.
Een meisje haalde mij in ik haalde haar met de
laatste ronde in. Ik zat dicht bij de eerste en toen
kwamen we binnen. Toen werden de eerste drie
naar een klein tent begeleid. We zaten in een tent
en juryman kwam bij ons praten. Daarna mochten
we op het podium. En kreeg ik een zilveren
medaille en een groot bos bloemen.
Groetjes Jentske.

Dit zijn de wedstrijden die ik gefietst heb van de
afgelopen winter veldrijden 2014 dit zijn uitslagen
waar bij ik tussen de jongens fiets . Alleen het NK
is tussen de meisjes.
2014-1-4

NK Veldrijden
NK
Jeugd

2013-12-18 Jeugdveldrit
2013-12-21

Nationaal

21e Veldrit
Nationaal
van Woerden,

Bakel

2

Liessel

3

Woerden

5

Rabobank
2013-12-15 Cyclo-cross
Oploo

Nationaal

Oploo

5

2013-12-08 Jeugdveldrit

Nationaal

Hapert

5

34e
2013-12-01 JEUGDVELD Nationaal
RIT

LIESHOUT 6

2013-11-23

Veldrit Jeugd
Nationaal
& Senioren

Eerde

3

2013-11-16

D´n Bergse
wielerronde

Nationaal

Berghem

4

2013-11-03

Nationale
veldrit

Nationaal

Almelo,
sportpark
7
de Sumpel

2013-10-27

Veldrit
Zeeland

Nationaal

Zeeland

DNF

3e
2013-10-13 cyclocrosswed Nationaal
strijd Nijverdal

Nijverdal

5

Lierop

4

2013-10-06

Rabocyclocro
Nationaal
ss Lierop

9

10

Waar is hij gebleven
Naam: Gudo Klein Gebbink (van Theo Stevat)
Geboren: 5 juni 1975 Woonadres Voor Beltrum:
Frankweg 12 Vertrokken uit Voor Beltrum: Na de
studie in Dronten en Wageningen, 13 jaar in Den
Haag en Voorburg, sinds November 2012 in Hilton
bij Pietermaritzburg, Kwazulu Natal, Zuid-Afrika

Sawubona Voor-Beltrum!
Goedemiddag vanuit Zuid-Afrika, om precies te zijn
de provincie Kwazulu-Natal, vroeger geregeerd
door King ‘Shaka Zulu’, bij menigeen nog wel
bekend door de gelijknamige serie op de
Nederlandse TV. Daar zit je dan op
carnavalszondag met 28 graden op de veranda…
In Nederland zijn de Maispotters aan de carnaval
en met deze temperaturen, kan de maïs er al bijna
in ook… Hier gaan de miellies (maïs) er al bijna
weer af, want de zomer loopt op z’n eind, de
seizoenen zijn hier namelijk omgedraaid op het
zuidelijk halfrond.
Anderhalf jaar geleden heb ik met vrouw Eveline en
zoons Noud (4) en Max (2) het boeltje opgepakt en
zijn we vanuit Voorburg naar Pietermaritzburg, het
voorstadje Hilton om precies te zijn, verhuisd. Het
is hier het Engelstalige deel van Zuid-Afrika. Noud
gaat hier naar een locale school en spreekt daar
Engels en thuis Nederlands. Lijkt ingewikkeld, maar
voor kinderen is die overgang echt geen enkel
probleem. Echt Afrikaans wordt hier eigenlijk niet
gesproken, dus dat ‘ga ons nie vinnig* leer nie’.

(vinnig = vlot). Afrikaans is wel echt een mooie taal
met al die dubbele nie’s bijvoorbeeld. Omdat het
direct van het Nederlands afstamt, is het af en toe
ook erg grappig voor ons Nederlanders. Zo ga je in
Nederland niet zo makkelijk de snelweg af naar de
Aftrekplek (=parkeer/informatieplaats) als hier en
denk ik niet dat veel mensen hun dochters vol
enthousiasme naar het Marianum zouden sturen,
als middelbare school net als hier ‘Hoërskool’ zou
heten…
De levensmentaliteit in Afrika is over het algemeen
een stukje relaxter dan in Europa. Een mooi
voorbeeld is de uitspraak die ik een paar maanden
geleden van een klant hoorde: ‘Jullie in Europa
hebben horloges, maar wij hier in Afrika hebben de
tijd…’
En die tijd benutten we hier ten volle. We hebben
het hier heel goed naar onze zin. De omgeving is
prachtig en heel groen, het regent hier ook meer
dan genoeg. Binnen een uur rijden zitten we aan
het strand en een kleine 2 uur de andere kant op in
de (Drakens)bergen. Het is hier fantastisch
mountainbiken, golfen en wandelen en in de
weekends gaan we er vaak op uit met de jongens.
Het toppunt van de Afrikaanse cultuur is de Braai.
En denk nou niet dat onze Barbecue daarbij in de
buurt komt. Ik word uitgelachen als ik de briketten
tevoorschijn haal. Dat is inderdaad een barbecue,
geen Braai, kaaskop!(=Hollander) Braaien doe je
met hout, waarmee je gloeiende kolen maakt,
waarop dan Lam en Rundvlees, maar vooral Bok
en Kudu wordt gebraaid. Voor echt braaien neem
je de tijd!
Hoe komen we eigenlijk in Zuid-Afrika terecht? Ik
werk nu 15 jaar in de veevoeding voor Provimi, 2
jaar geleden overgenomen door het Amerikaanse
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Cargill. Cargill, misschien niet bij iedereen bekend,
is de grootste handelaar in graan en soya in de
wereld en ook een grote speler in veevoeding. We
investeren serieus in Afrika, omdat we hier
gigantische verbetermogelijkheden zien in de
voedselproductie met de juiste kennis en
productiemogelijkheden. In 2050 moet de
wereldvoedselproductie verdubbelen om iedereen
te kunnen voeden en Afrika heeft een gigantisch
onbenut potentieel aan land om een belangrijk deel
daarvan in te kunnen vullen. We bouwen op dit
moment een gloednieuwe premixfabriek waar we
vitamine- en mineralen premixen voor vooral
pluimvee, rundvee- en varkensvoeders produceren.
Verder zijn we een team aan het opbouwen dat
veevoeding en productiekennis naar onze klanten
kan brengen en hen kan helpen om efficiënter
vlees, eieren en melk te produceren voor de locale
markt. Deze klanten zitten vooral in Nigeria,
Ghana, Kenia, Zambia, Mozambique, Tanzania en
Zuid-Afrika. Het is echt heel mooi de kans te krijgen
dit op te zetten en die fabriek steeds hoger boven
de grond te zien komen. Op 1 september moet de
eerste premix uit de nieuwe fabriek van de band
rollen.
Het reizen op die landen is altijd weer een
belevenis. Lange rijen bij de paspoortcontroles,
pakken dollars bij je voor als de pasjes weer eens
niet werken, maar ook heel creatieve mensen. Zo
was ik vorig jaar in Mozambique en reed ik achter
een vrachtwagentje met zand. De weg was op z’n
zachtst gezegd… verschrikkelijk! Diepe kraters van
zogenaamde potholes, gaten in de weg. Voor we
het wisten stoppen die mannen het verkeer,
scheppen een gat vol met het zand uit de wagen
en gaan tol heffen voor alle auto’s die er langs
willen… Voorbeeld van modern ondernemerschap!
Daar kun je moeilijk over doen of je kunt er om
lachen. Vaak is de respons slechts 3 letters, T-I-A:
This is Africa!
Een moeilijke kant van Zuid-Afrika, is de
gigantische ongelijkheid. Na de apartheid worden
er wel stappen gemaakt, maar de verschillen zijn
nog steeds heel groot. Dat veroorzaakt ook hoge
criminaliteit. Wij wonen hier op een zogenaamd
‘gated estate’, een wijk met een hek eromheen en
bewaking op en rond het terrein. Dat is de keerzijde
van het hier wonen. Met het bedrijf ondersteunen
we een aantal lokale projecten o.a. voor in de steek
gelaten kinderen om daar toch wat aan te doen.
Kleine stapjes, maar toch, alle beetjes helpen.
Ondanks dat blijft Zuid-Afrika toch een geweldig
land. Pa en ma zijn april vorig jaar geweest en mijn
zussen, Karin en Astrid, in oktober. Na een mooie
tour hebben ook zij, naast aan het Veur-Beltrums
land, aan Zuid-Afrika hun harte verpand! Begin
volgend jaar komen ze als het goed is weer. Goede
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wijn, wilde dieren, mooie natuur en een mooie
logeerkamer, wat wil je nog meer?
Wij zitten hier nog minstens anderhalf jaar. Daarna
loopt het contract af en komen we waarschijnlijk
weer terug naar Nederland. Waar weten we nog
niet, maar dichter bij Voor-Beltrum, opa en oma en
de kermis dan nu, gaat het zeker zijn. Voorlopig
gaan we er hier nog een hele mooie tijd van
maken, want het is hier geweldig. T-I-A: This is
Africa!

Kaartclub Halfweg
Tonnie Ballast en Jan Wallerbos winnen twintigen
bij KC. Halfweg te Voor Beltrum
Na een spannend kaartseizoen
hebben de heren Tonnie Ballast
en Jan Wallerbos met 5485 pt. het
kaartseizoen twintigen gewonnen.
Op de laatste speelavond
verdedigden ze een voorsprong
van 19 punten op het koppel
Anton Wiegerink en Jan Ten Hagen die op de
tweede plaats eindigden met 5398 pt. Het koppel
Bennie Ballast en Jos te Poele gingen op de laatste
speelavond van de zesde naar de derde plaats en
behaalden 5353 pt gevolgd door de Harry's te Vogt
en te Boome met 5302 pt. De eerste dame Mieke
Scharenborg en Tonny Roelvink eindigden met
5263 pt. op de vijfde plaats. De oudgedienden
Harrie Pasman en Theo te Vogt speelden 5259 pt,
6e gevolgd door het eerste dames koppel 7e pl.
Jeanne Ernst en Ludwien Geessink met 5201 pt.
op plaats acht. 9e plaats H. Bleumink en G. Frank
met 5152, en op de 10e pl. ook weer een dames
koppel Tonny te Boome en Paula Ribbers met
5122 pt. 11e pl. Paul Haarlink en Stef te Woerd met
5058 pt. 12e pl. Jan Elshof en Willy te Woerd met
5037 pt. 13e pl. Jan Heutink Paulien Ribbers met
5022 pt. 14e. pl Bennie Nijhuis en Silvia

Garstenveld met 5018 pt. 15e pl. J. te Boome en
M. te Woerd met 5013 pt. 16e pl. F.Wallerbos en T.
te Brake met 4931 pt. 17e pl. de fam. Meijer met
4923 pt. 18e pl. J. Pierik en L. ten Have met 4784
pt. 19e pl. M en J. te Woerd met 4744 pt. en de
dames M. Nijbroek en A. Gr. Zevert sloten de rij
met 4604 pt. op zich al een heel knappe prestatie
gezien hun toch al respectabele leeftijd en dan het
gehele seizoen volhouden. De laatste avond werd
gewonnen door het koppel Tonnie Ballast en Jan
Wallerbos met 1338 pt. gevolgd door Bennie
Ballast en Jos te Poele met 1331 pt, gevolgd op
een punt de heren Gerrie Luttikhold en Joop
Bennink, de poedel prijs ging de laatste avond naar
Harrie Pasman en Theo te Vogt met 1092 pt. Ook
de opkomst mag iedere avond spectaculair heten,
van de 20 koppels waren er drie die een keer
moesten afzeggen en slechts een koppel twee
keer. De andere koppels waren iedere avond met
of zonder invaller aanwezig. Ook hierdoor blijkt
maar weer dat kaarten, ondanks de leeftijd en
beschikbare tijd, altijd gespeeld kan worden. Dit is
voor ons ook de reden om in oktober weer te
starten met het nieuwe seizoen, waarvoor u zich
altijd kunt aanmelden voor het gehele seizoen of
per avond. b.arink@live.nl tel. 06 1083 4324.
Op donderdag 27 mrt wordt er een afsluitende
kaartavond gespeeld samen met de katers uit
Aalten om het persoonlijk kampioenschap
Twintigen, ook hiervoor kan zich nog per koppel
aanmelden.

dan de gebroeders Rots. Op de derde plaats
eindigde het koppel Mieke Scharenborg en Tonny
Roelvink met 18600 pt. Op de vierde plaats
eindigden de fam. Wopereis uit Lievelde met 18550
pt. gevolgd door de dames te Winkel en Groote
Haar uit Ruurlo met 18470 pt.
Op de zesde plaats eindigeden de heren H.
Pasman en Th. te Vogt met 18460 pt.
7e. J. Wallerbos en T. Ballast met 18010 pt.,
8e. J. ten Hagen en A. Wiegerink met 17760 pt,
9e. G. Wassink en B. te Winkel met 17650 pt,
10e. J. Holkenborg en L. Hofman met 17550 pt,
11e. F. Wallerbos en T. Baks met 17490 pt,
12e. H. Wessels en M. Firing met 17370 pt,
13e, A. Luttikholt en H. Hietbrink met 17180 pt,
14e, J. Woertman en J. Heutinck met 17130 pt,
15e. J. Storteler en B. Leuvekamp met 16640 pt.
De laatste overwinning van het seizoen ging naar
de heren J. ten Hagen en A. Wiegerink met 4790
pt. en de tweede plaats was er voor de fam.
Wopereis uit Lievelde met 4750 pt. de poedelprijs
was er voor J. Heutink en J. Woertman.
Op donderdag 13 maart is er de laatste kaartavond
twintigen van dit seizoen en op 27 maart is er een
afsluitend toernooi Twintigen, samen met de
kaartclub uit Aalten.
De avonden beginnen om 20.00 uur, de zaal is
open om 19.30 uur. Voor beide avonden is het
mogelijk om per paar nog mee te doen voor de
dagprijzen.
Voor inlichtingen B.arink@live
of tel. nr 06-1083 4324

Persbericht feestmiddag bewoners
van de Hassinkhof en senioren van
Beltrum en omstreken,

Gebroeders Overkamp winnaar Kruisjastoernooi
KC. Halfweg te Voor-Beltrum.
De gebroeders Overkamp uit Vragender zijn
winnaar geworden van het kaartseizoen
kruisjassen bij Halfweg. Ze hadden na zes
kaartavonden, de beste vier tellen voor de
eindoverwinning, 19040 pt, precies 300 pt. meer

Cabaretgroep “Stadse Leu” treedt voor de
tweede keer op voor senioren Beltrum en VoorBeltrum
Het aantal aanmeldingen voor de voorstelling van
Stadse Leu op woensdag 2 april overtrof de
verwachtingen en daardoor hebben we diverse
mensen moeten teleurstellen. Speciaal voor deze
mensen hebben we besloten “Stadse Leu” nog
een keer naar Beltrum te halen.
30 april a.s. treedt het Cabaretgezelschap “Stadse
Leu” uit Enschede voor de tweede keer op in
woonzorgcentrum Hassinkhof te Beltrum. Dit
tijdens een gezellig samenzijn, dat bedoeld is voor
de bewoners van de Hassinkhof en senioren uit
Beltrum en Voor- Beltrum. Deze middag wordt
aangeboden door de Stichting Vrienden van de
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Hassinkhof in nauwe samenwerking met
activiteitenbegeleidster Renske Winkelhorst en
chef-kok Joop Abbink.
De aanvang is om 14.30 en eindigt rond 17.00 met
een broodmaaltijd.
De middag is geheel gratis en verzorgd.
Deze middag is ook al bijna volgeboekt en mensen
die deze middag nog willen meemaken kunnen
contact opnemen met

DVV Beachvolleybal terrein Halfweg
Na een uitermate goed verlopen eerste seizoen
2013 starten we binnenkort weer met het
volleyballen op ons prachtige beachvolleybalveld
op het terrein van café Halfweg. Vorige week
zaterdag hebben we tijdens de actiedag van
stichting NL doet het veld weer helemaal speelklaar
gemaakt (zie foto).

mevr. Rikie Scharenborg - 0544481955

Nieuws van de Volksfeestvereniging
Het belangrijkste is voor de meesten hopelijk geen
nieuws meer: de kermis 2014 is op 3, 4 en 5
augustus.
De voorbereidingen zijn op gang gekomen en we
kunnen melden dat naast de attracties ook de
muziek zo goed als rond is:
-zaterdagavond, dj Henk vd Wielaker met z’n
jukebox
-zondagmiddag, dj Koelink
-zondagavond, Aftershock
-maandagmiddag is nog niet rond
-maandagavond, Curls on Fire
-dinsdag de hele dag, Perfect Showband
Dus iedereen kan weer beginnen te trainen voor
het voetbal en volleybal en de elektrische fietsen
kunnen weer worden opgeladen voor de sterrit.
Mochten er mensen zijn die graag fietsen en graag
post willen rondbrengen voor de volksfeest
vereniging dan vernemen we dat graag. Het gaat
dan om het rondbrengen van het kermis boekje,
het halfweg ni-js en enige circulaires. Je kunt je
hiervoor melden bij een van de bestuursleden.
Op woensdag 28 mei as gaan we weer naar
Slagharen met alle kinderen van groep 3 t/m 8 uit
Voor-Beltrum, Avest en zij die lid zijn van
Volksfeestvereniging Voor-Beltrum. De informatie
brief hierover is inmiddels verstuurd, of wordt een
deze dagen verstuurd. Dit is afhankelijk van de
snelheid van de TNT.
Groeten van de bestuursleden.
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Vanaf zondag 13 april wordt als het weer het
toelaat elke zondagmorgen vanaf 10.30 uur
gevolleybald. Willem Wassink zal hiervoor aan de
vaste speelgroep de week vooraf een mail
rondsturen waarop eenieder gevraagd wordt te
reageren dus of aanmelden of afmelden. Dan
weten we of er voldoende animo is om te gaan
spelen.
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.

De afsluiting werd verzorgd door onze after party
koning DJ BACHIE.
Namens de AC willen we dan ook alle bezoekers
en vrijwilligers bedanken voor de gezellige avond.
Organisatie Activiteitencommissie Halfweg

Tot ziens en alvast een heel prettig
volleybalseizoen toegewenst..
Met vriendelijke groeten,
Marc Huirne en Willem Wassink
Contactpersonen DVV Volleybal

Tiroler party 2014
Na het succes van 2013, heeft de activiteiten
commissie besloten om wederom een Tiroler party
te organiseren. (Onder het motto: wat good is moj
good hol'n)
Veel vergaderingen, nieuwe ideeën, en dom gelul
verder heeft dit uiteindelijk weer geresulteerd in
een grandioos succes! Een feestje waar de veur
beltrumse gemeenschap weer trots op mag zijn!
Dit jaar was er extra aandacht besteed voor de
aankleding. De wanden waren voorzien van
verschillende panoramische uitzichten, uut de
Alphen.
Menig stelletje kon zich terug trekken in weliswaar
een heuse ski gondel.
Het weer buiten was alles behalve winters, echter
binnen was het winterweer te herkenen aan de
hevige sneeuwval.
Bij binnen komst werd iedereen getrakteerd op een
welkomst drankje, beter bekend als schnaps!
Dit werd uitgedeeld door de mooie “Tirolere
madels”.
De eerste uurtjes hadden we DJ ROEL & LUC, bij
deze fijne plaatjes werden dan ook de nodige
bierpullen vertapt.
Midden op de avond hadden we een gast uit het
verre zuiden HANNES KABANNES. Na een kleine
(wel bekende) Belgische stagnatie ging ook hier de
polonaise er meteen in.

Vriendenkring D.V.V. Nieuws
Het jaar 2014 kan voor DVV al niet meer stuk, want
bij deelname van het
Rabobank Coöperatiefonds 2013 heeft DVV een
mooie cheque van € 5000,-- gewonnen. En we
mogen U dan ook met veel genoegen zeggen dat
we hiervoor een mooie grasmaaier hebben
aangeschaft.
Via één van onze sponsoren Ebbers,
mechanisatiebedrijf uit Huppel hebben onze DVV
experts een mooi grasmaaier uitgekozen. We
hopen natuurlijk dat we hiermee jarenlang het
heilige gras van het Halfweg Dôme kunnen
maaien.
Onze vaste maaier Gerrit-Jan te Biesebeek is
lovend over deze machine en we hopen dat hij en
wij zelf veel plezier aan dit machientje hebben.
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terug op 5-6. Men had zelf de gelijkmaker op de
slof maar dit was eigenlijk de gehele wedstrijd te
zien niet rechtvaardig. Eindstand: 5-6.

DVV-voetbal
De voetballers hebben tijdens de winterstop niet stil
gezeten.
Nou ja, winter, het leek wel zomerstop.
Maar goed, de jongens hebben niet gezeten want
als er niet op het grasveld wordt gevoetbald kan
gaan de heren de zaal in.
We gaan zoals we al 12 jaar lang doen naar het
speedsoccer in Zieuwent. En warempel, de
deelname is dan ook heel goed. Dan wordt er
duftig gevochten om elke bal. En voor enkele
spelers is dan ook wel goed die lichaamsbeweging.
En vooral voor die echte carnavallisten onder ons
mogen best wel eens een kilo of 2 eraf lopen.
Maar ja, tussen onze voetballers moesten er zo
nodig twee heren zijn die graag het prinsenpaar
2014 willen zijn. Tja, als teamspelers kun je die
jongens niet alleen laten gaan tijdens de
carnavalsperiode.
Dan wil men ook alles meemaken.
DVV/Vios 5 – Varsseveld 7
Maar goed, de eerste officiële wedstrijd na de
winterstop was tegen Varsseveld 7 thuis. Uit
hadden we gewonnen met 2-4, dus we dachten,
“kat in bakkie”
Maar de eerste 25 min. van de eerste helft was
dramatisch om te zien, om te janken, zooo slecht.
Niks lukte en bij elke actie waren we een stap te
laat. Zodoende stond Varsseveld al met 1-3 voor.
Daarna kwam Vios 5 iets beter in de wedstrijd en
net voor rust maakten we nog de 2-3.
Maar na de rust waren we weer niet bij de les, en
al gauw keken we op 2-5 achterstand aan. Leider
Weinand was niet te genieten en zag dit alles met
lede ogen aan. Was zijn tactiek op alle punten voor
niks geweest. Maar Vios kreeg (veel te laat) grip op
de wedstrijd en kwam wonder boven wonder nog
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Longa ’30 – DVV/Vios 5
De uitwedstijd tegen Longa uit Lichtenvoorde
begon al goed. Bij aankomst kregen we te horen
dat de wedstrijd 35 min. later begon vanwege
wedstrijden ervoor die door omstandigheden ook
later zijn begonnen.
Dus we haden alle tijd om warm te lopen. Maar tot
overmaat van ramp blesseerde zich onze dure
aankoop Luc Bekeman (alias Götze) zich. Dat was
een streep door de rekening van onze leider
Weinand. Hij had weer ‘n tactiekvolle opstelling in
gedachten en dan moet je ook nog op kunstgras
voetballen. Maar het was een spannende wedstrijd
om te zien. Vios 5 was de betere in deze wedstrijd
maar Longa kwam door een goed uitgevoerde
counter op 1-0. Maar de heren van DVV/Vios 5
lieten zich niet van de wijs brengen en liet af en toe
grandioos mooi voetbal zien en kwam dan ook dik
verdiend op gelijke hoogte. Rob Hutteman liet zich
even van zich horen. Een eenmansactie van hem
schoot hij strak in de onderhoek. 1-1. Dit was ook
de ruststand. Na de rust werd het een beetje
rumoerig op het veld, vele spelers van Longa
begonnen als jonge lammetjes steeds te mekkeren
op de goed fluitende scheidsrechter. Maar helaas
deden we als team hier aan mee en dat betaalde
zich uit.
Door niet goed op te letten bij een vrije trap stond
de spits van Longa als een vrij man alleen voor
het doel. Hij was dan ook koelbloedig en maakte de
2-1. Maar de jongens uit Voor-Beltrum en
omstreken lieten zich niet van de wijs brengen en
kort daarop maakte Dennis met al zijn frustratie de
2-2 binnen.
De laatste 10 min ging men voor de volle winst
maar het mocht niet baten. Helaas viel onze mede
aanvaller Ronny S. door een ongelukkige actie uit
met een knie blessure. Eindstand 2-2.
Pax 8 – DVV/Vios 5
De thuiswedstrijd tegen dit team hadden we
geflatteerd verloren met 1-3. Dus we hadden wat
recht te zetten. Maar ik zal duidelijk zijn, het was
een ongelofelijk slecht veld en de jongens van
DVV/Vios 5 hadden een off day. Niks lukte.
Het was al gauw 0-2. DVV/Vios 5 kregen wel wat
kansjes maar die liepen op niks uit. Maar de
grootste kans was van Michel, na de rust kwam hij
erin en zijn eerste actie stond hij alleen voor de
keeper. Maar zoals gewoonlijk faalde hij deze keer
ook weer.
In blessuretijd maakte Pax aan alle illusies een
einde. Eindstand: 3-0

DVV/Vios 5 – Vosseveld 5
Bij deze tegenstander hadden we de handen vol in
de uitwedstrijd. Hun spits maakte toen 4 van de 7
doelpunten. We verloren ook met 7-3. Dus we
waren gewaarschuwd. Maar ik moet eerlijk zeggen
en dat kunnen alle supporters die een warm hart
hebben voor ons Vios 5 ook beamen, het was een
fantastische wedstrijd. Vooral de eerste helft was
een genot om te kijken. Er werd op hoog niveau
gespeeld en beide teams gingen volop de aanval.
Maar het was DVV/Vios 5 die als eerste scoorde,
de pas trotse vader geworden van een jonge zoon,
Joris schoot de bal na een dieptepasje van Michel,
keihard in de kruising. 1-0. Even later schoot Marc
fantastisch met een hoogbal de 2-0 in, naar een
wonderbaarlijke schone pas van Tom werd Marc in
de gelederen gesteld. Maar Vosseveld beet van
zich af en naar een fraaie uitgespeelde kans werd
het 2-1. DVV/Vios 5 was even van de wijs gebracht
en later werd om de gelijkmaker ingetikt. 2-2. Er
werd veel strijd geleverd aan beide kanten, maar
onze spits Joris liet zich niet dollen, door zijn
doorzettingsvermogen hadden 3 man van
Vorsseveld het nakijken en schoot de 3-2 binnen.
Men dacht dat men met deze stand de rust in ging,
maar door een slimme, vrije trap werd er niet goed
opgelet en de spits van hun was koelbloedig en liet
onze
doelman Ivo zien hoe je een keeper moet
omspelen. 3-3
Met de rust was iedereen het eens dat dit nog een
moeilijke 2e helft kon worden.
Maar na de rust lag de bal al in het netje van de
tegenstander. Door fantastisch mooi samenspel
van het middenveld werd Marc weer weg gestuurd
en maakte de 4-3.
En na deze goal liet Vorsseveld de kopjes hangen
en onze aanvalstrio kregen legio kansen. Hiervan
werden er 5 van benut.
Joris scoorde nog 2x, Rob Hutterman pikte nog zijn
goaltje mee en onze Luc (alias Götze) was na een
blessure weer present en hij ging ook ff op
avontuur en maakte de 9-3. Dit was ook de
eindstand, maar de supporters hebben een
fantastische wedstrijd gezien en de jongens kregen
een staande ovatie van de harde kern. Daarna
werd de eerste overwinning van 2014 ook gezellig
nagevierd in het café.
KSV 4 – DVV/Vios 5
Helaas was ik als razende reporter er niet bij. De
redactie stuurde me naar den Haag om een klein
verslag te doen van de NSS (Nuclear Security
Summit 2014). Hier komen alle wereld leiders bij
elkaar.
(Zie elders in de krantje).

Dus een berichtje naar onze leider Wilfried en die
stuurde vol trots een berichtje terug dat de heren
de drie punten mee hadden genomen naar VoorBeltrum. Eindstand: 2-8. Doelpuntmakers: Rob Gr.
Z. 4x,
Marc Gr. Z. 2x en Sjaak Kl. G. 2x.
DVV/Vios 5 – Winterswijk 10
Op een prachtige zonnige zondagmorgen kwam
Winterswijk 10 op bezoek. Een lastige
tegenstander waar we met de uitwedstrijd net van
gewonnen hadden.
Tja, het werd ook heel lastig want de eerste helft
was bijna niet om aan te zien, veel balverlies. Toch
kregen we een paar dotten van kansen, maar de
voetbalwet zegt, als je ze niet maakt dan valt de
goal aan de kant.
En zo ging het ook zo, Winterswijk scoorde de 0-1.
Reserve doelman Iwan kon niks uit brengen door
deze prachtige kopbal van een speler van
Winterswijk. Ff later werd het nog erger want
winterswijk maakte koelbloedig de 0-2 door een
fout van de verdediging..Leider Weinand liep de
hele te ijsberen want hij zag met lede ogen aan hoe
er werd gevoetbald. Van armoe is hij naar het toilet
gegaan, naar zijn zeggen om “ff e’n bolle te goan
drieten”. Maar we wisten het wel beter, hij was
gewoon aan het uithuilen van het vertoonde spel
van de jongens.
In die tussentijd toen Weinand weg was hebben
reserve spelers collectief besloten om de tactiek te
veranderen. Het werd er wel iets beter op en net
voor rust scoorde Rob Hutteman de
aansluitingstreffer. 1-2.
Na de rust kwam DVV/Vios beter in zijn spel. Er
kwamen weer kansjes maar het was toch weer
Winterswijk die scoorde door een mooie
uitgespeelde counter1-3.
Iedereen , inclusief de scheids was er heilig van
overtuigd dat de bal niet over de lijn was, maar
onze eigen grensrechter Menno zei dat de bal wel
over de lijn was. Hij kreeg veel respect van
Winterswijk door zijn beslissing. Maar DVV/Vios liet
niet zijn kopjes hangen want ff later was het alweer
2-3. Joris werd in stelling gebracht en maakte
simpeltjes de 2-3. De laatste 25 minuten ging
DVV/Vios vol in de aanval en Winterswijk werd in
het nauw gedrukt.
Het duurde ook niet lang meer toen de gelijkmaker
viel. Door een mooi balletje van Michel kon Dennis
de 3-3 maken.
Toen knakte er wat bij Winterswijk want even later
werd via Elard, Joris weer op z’n wenken bediend
en maakte de 4-3 en vlak voor tijd maakte Rob aan
alles een einde. De buitenspel werkte niet bij de
verdediging van Winterswijk en Rob stond alleen
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voor de keeper en maakte met een mooi lobje de
5-3. Dit was ook de einduitslag.
DVV/Vios 5 heeft met deze uitslag goede zaken
gedaan voor de strijd om de 2e plaats. Nog 6
wedstrijden te gaan staan de heren op de 3e plaats
met 26 punten.
Winterswijk 9 staat ruim voor met 40 punten en op
de 2e plaats staat Longa 10 met 27 punten.
Chappoo Kearl’s.

NL doet

(en DVV ook)

er is een aansluiting gemaakt voor ‘t schoonmaken
van de nieuwe grasmaaier,
het beach-volleybalveld is weer tip top in orde
gemaakt en enkele dames hebben de kleedkamers
grondig aangepakt.
Daarna werd er door Cajoto lekkere broodjes met
warm vlees bezorgd bij Halfweg. Dit hadden de
vrijwilligers met een lekkere bak koffie wel
verdiend.
Bij deze willen we namens DVV iedereen
bedanken die hier mee aan geholpen hebben.
Chappoo mensen.
DVV jaarvergadering
Op vrijdag 28 maart jl was weer de jaarlijkse DVV
ledenvergadering.
Er waren 27 personen aanwezig bij deze
vergadering. Hier nog enkele belangrijke punten,
-José Zieverink blijft nog weer 3 jaar in het DVV
bestuur.
- Financieel zie het er goed uit ook al heeft DVV
uitgaven moeten doen zoals reclamezuil, nieuwe
grasmaaier en een aflossing van de hypotheek.
-Binnenkort gaat een delegatie van het DVVbestuur om tafel met het Stichting bestuur over de
toekomst van het Halfweg Dôme.

Ook dit jaar heeft DVV mee gedaan met NL doet
van het Oranje Fonds.
Het Oranje Fonds organiseert elk jaar een groot
vrijwilligersactie. NL doet zet vrijwillige inzet in de
spotlights en stimuleert iedereen om ‘n dag de
handen uit de mouwen te steken. Hier kun je voor
inschrijven met vrijwilligerswerk en je kunt er een
leuk bedrag mee verdienen.
DVV heeft op zaterdag, 22 maart jl enkele klussen

gedaan op het voetbalveld.
Eén van de ballenvangers is gerepareerd,
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-Sport en Activiteiten 2013/2014
We hebben een mooi jaar achter de rug.
We zijn kampioen geworden en schonken Vios
na bijna 25 jaar weer een kampioen.
Door dit kampioenschap zijn we gepromoveerd
van Vios 8 naar Vios 5, van de 7e klasse naar
de 6e klasse, waarin we goed meedoen en op
dit moment op de 3e plaats staan.
In augustus is de jaarlijkse D.V.V. BBQ weer
geweest. Het mooie weer en een gezellige
goede opkomst werd het een geslaagde
middag
Om een beetje in conditie te blijven is er
wederom de mogelijkheid geweest om te
kunnen speedsocceren in Zieuwent. De
opkomst was alle drie keer goed.
Hiervan heeft VIOS 2x de zaalhuur vergoed
en 1x is door DVV betaald.
In september was het jaarlijkse JAZZ festival.
Vele vrijwilligers hebben namens D.V.V. hier als
post gestaan. Mensen dank hiervoor mede
dankzij jullie heeft D.V.V. weer iets extra’s in
kas.
Op 25 januari was er de jaarlijkse dropping.
Een spectaculaire avond voor zowel
deelnemers, organisatoren als de vrijwilligers
die post stonden. De dropping was goed
voorbereid door het kermisbestuur en iedereen

heeft ervan genoten. Nadat we weer op de
thuisbasis waren genoten we van een heerlijke
warme maaltijd.
Volgend jaar zal de groep van Tom
te Boome dit organiseren.
Voor het komend jaar zullen de activiteiten niet
veel afwijken van het afgelopen jaar.
Het Beachvolleybal zal door een aantal
vrijwilligers weer opgepakt worden.
Verder blijven de activiteiten: voetbal, volleybal,
BBQ, JAZZ festival en de dropping gewoon
doorgaan zoals we gewend zijn.
DVV wil aantal mensen bedanken:
Als eerste de wassers voor de tenues van
VIOS 8: Marc Huirne en Thijs Luttikholt
Voor de 2e helft 2013/2014 heeft Tom Luttikholt
zich vrijwillig aangeboden.
Wilfried en Weinand.
Het leidende duo dat ervoor zorgt dat VIOS 5
iedere zondag weer met de juiste complete
samenstelling het veld betreedt en de
successen worden behaald zoals eerder
genoemd.
Weinand zorgt ook nog dat het veld mollenvrij
blijft
Vincent klein Gunnewiek.
Vincent zorgt dat de lijnen op het veld staan, en
dat er tijdens rust een lekkere warme kop thee
aanwezig is. Daarnaast onderhoud hij alles in
en rondom de unit.
Gerrit-Jan, die op zijn eigen manier zorgde dat
het veld er weer perfect bij ligt.
We zijn hier zeer content mee en hopen nog
lang van zijn diensten gebruik mogen maken.

Nuclear Security Summit 2014
Wat mot dat toch e’n bak vol geld e’kost hebb’n
doar in Den Haag. Want doar waren laatst al die
wereldleiders bie mekare um effen bie te proaten.
Veur het gewone volk was ut wal biezonder al die
veiligheid doar in Den Haag. En veural um den
president van Amerika, Obama.
Tjonge, tjonge wat den allemoale toch hef met
e’nomm’n veur zien veiligheid. Echt Amerikaans, zo
groot meugelijk. Den Haag was dan ok stomp
afgezet doar een grote afzetting, Ie konden
nargens deur, ie mosten kilometers umrieden om
bie plaats van bestemming te komm’n. En oaveral
en bienoa um elke vief meter stond er politie en
ME. Goot ut was mooi um met te maken, helaas
geen zak e’zeene van Obama.
Dus gauw weer noar huus hen, en dan kom ie in ut
mooie Veur-Beltrum, dan zee in de wieten tot ow
verbazing ok een grote witte afzetting en doar
achter ok weer völle blauw. Is hier ok iemand die
zich belangriek veult en deurum die afzetting????
Of is een er buurtoorlog gaande tussen
Koelinkbrink en het Velleke.???
Nee heur, dat hooft ook neet hier in Veur-Beltrum,
Bie de Bekke. hadden ze e’n groten witte mure
e’zet um dat terrein van hun.

Ook speciale dank voor onze hoofdsponsors:
Timmerbedrijf Luttikhold en spuiterij Wouters
voor de extra steun die we elk jaar mogen
ontvangen van hun, ook alle overige sponsoren
enorm bedankt.
Namens het DVV bestuur hebben wederom
met de jaarwisseling een kleine attentie
gegeven
Het is onmogelijk iedereen te noemen die “op
welke manier ook” zich vrijwillig hebben
ingezet. Daarom een applaus voor jezelf of voor
diegenen die zich afgelopen jaar belangeloos
voor onze vereniging hebben ingezet.

Uw Razende Reporter, Michel
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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
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06 28845561
06 12804711
06 33020060

