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Verder geeft Jentske Withag een verslag van haar
deelname aan een mountainbike wedstrijd in
Duitlsand. In de rubriek “waar is hij/zij gebleven”
heeft ons redactielid Jan Pasman ditmaal maar
liefst 4 oud inwoners weten te strikken, nl. Ronald
Garstenveld, Marian, Jolien en Annemiek Heinen.
Onze motorliefhebbers hebben in augustus de
jaarlijkse toertocht gereden, het verslag hiervan
leest u in ons krantje. Ook als u de toertocht van de
kermis nog eens wilt fietsen zit u bij ons op het
juiste adres.
Evenals het koningspaar blikt Volksfeestvereniging
Voor Beltrum nog even terug op het uitermate
gezellige Volksfeest van dit jaar en kondigen zij
tevens de jaarvergadering op 24 oktober a.s. aan.
Kaartclub Halfweg is ook al gestart met het nieuwe
seizoen waarvan de overige data v/h seizoen
2014 – 2015 nogmaals worden vermeld
Vriendenkring DVV heeft een aantal geslaagde
activiteiten achter de rug en de voetballers acteren
een niveau hoger, hoe is e.e.a. verlopen?
De Maispotters staan aan de vooravond van een
nieuw carnavalsseizoen te beginnen met de
buutavond in november.
Persoonlijk maken we kennis met een nieuwe
inwoner nl. Jochem Beunk en krijgt het jeugdig
touwtrektalent de gelegenheid zich voor te stellen.
Als laatste het mooie levensverhaal van Antoon
Groot Zevert (Halfweg)
Veel leesplezier,
Redactie Halfweg Ni-js
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Stichting Halfweg
Het jaar 2014 zit al weer in zijn herfst maar dit geldt
zeker niet voor Stichting Halfweg. Samen met de
nieuwe voorzitter wordt de komende maanden met
alle verenigingen binnen Halfweg een
“kennismakings” vergadering belegd om hun
wensen voor de korte en lange termijn aan te
kunnen geven.
Momenteel zijn we nog bezig met de (financiële)
afronding van het volksfeest nadat we afgelopen
week met alle belanghebbenden het volksfeest van
2014 geëvalueerd hebben. De volksfeestvereniging
is er weer in geslaagd om een super gezellig en
goed georganiseerd volksfeest af te leveren i.s.m.
Stichting Halfweg en het Kermis Management
Team (KMT) o.l.v. Edwin Arink , waarvoor dank.
Op de ledenvergadering van de
volksfeestvereniging op 24-10 a.s. wordt het één
en ander toegelicht incl. een beknopt overzicht van
de resultaten van Stichting Halfweg.
Wat verder nog loopt is de werkgroep voor het
opzetten van een nieuwe Multi functionele
kleedunit. Doordat Gemeente Berkelland na een
uitspraak van de raad van State het complete
nieuwe bestemmingsplan buitengebied heeft
moeten terugtrekken loopt ook dit project vertraging
op. Niettemin gaat de werkgroep onder
voorzitterschap van Nico Heinen binnenkort weer
verder met de besprekingen.
Verder is er een afspraak gemaakt met de DVV
over het maaien van het voetbalveld omdat GerritJan te Biesebeek minder tijd vrij kan maken om het
groeiende gras voor te blijven.
Op dit moment wordt door de onderhoudsploeg van
Stichting Halfweg 1x per week op dinsdag (als het
weer goed is) het kunstwerkterrein en het
voetbalveld gemaaid incl. verder onderhoud. Bij
thuiswedstrijden wordt op vrijdag/zaterdag door
DVV (Gerrit-Jan te Biesebeek) het veld nog een
keer gemaaid.
Momenteel loopt er nog een discussie met welke
maaier er op de langere termijn verder gemaaid
gaat worden, een kooimaaier maait korter maar
heeft ook meer onderhoud nodig dan een
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cyclomaaier. Deze beslissing zal op een passend
moment genomen worden en heeft geen haast.
Binnen Voor-Beltrum wordt de komende tijd alweer
met smart uitgekeken naar de naderende carnaval.
We wensen de Maispotters heel veel succes toe
met alle evenementen die komen gaan, te
beginnen met de buutavond op 8 november a.s.
Namens het bestuur van Stichting Halfweg wil ik
verder alle overige verenigingen en commissies
succes toewensen met de organisatie van hun
evenementen.
Voor alle vrijwilligers binnen Stichting Halfweg
wordt op vrijdag 28 november a.s. door de
barcommissie een vrijwilligersavond georganiseerd
als blijk van dank voor alle werk dat door jullie
verricht is. We gaan er van uit dat een ieder net als
vorig jaar weer in grote getale naar Café Halfweg
toekomt, het is jullie gegund.
Met vriendelijke groet,
Marc Huirne

Belangenvereniging
Glasvezel in het buitengebied van Berkelland!
Dus ook in Voor-Beltrum en Avest wellicht?
Wie zou dit nu niet willen een glasvezelaansluiting
om op die wijze sneller en beter
van internet, telefonie en televisie te kunnen
genieten. Maar ook naar de toekomst voor zorg
vrienden en kennissen op afstand bereikbaar te
kunnen blijven. Sterker nog geen goede
internetsnelheid of verbinding kan voor de
woningwaarde of bedrijven in het buiten
gebied grote gevolgen hebben.
Dinsdagavond 23 september zijn wij als
belangenvereniging bijgepraat door de Gemeente
Berkelland inzake het glasvezeltraject in het
buitengebied. De gemeente Berkelland heeft hier
inmiddels een projectleider voor aangesteld en is
bezig om de businesscase in beeld te krijgen. Met
andere woorden wat gaat een glasvezelaansluiting
per huishouden kosten.

De gemeente faciliteert dit traject en helpt bij de
communicatie echter de vraagbundeling moeten wij
als inwoners van Voor-beltrum zelf gaan doen.
Op dit moment gaat de gemeente ervan uit dat
over het hele buitengebied van Berkelland tussen
de 60% tot 65% van de inwoners daar moeten
meedoen om tot aanleg over te kunnen gaan.
Aan het einde van dit jaar zullen we weer
uitgenodigd worden en zal duidelijk zijn wat de
kosten voor een glasvezelaansluiting zullen zijn en
wanneer en hoe we de vraagbundeling gaan
oppakken met alle andere belangenbehartigers en
inwoners van het buitengebied Gemeente
Berkelland.
Maar ook zal duidelijk zijn wanneer er met de
aanleg begonnen zou kunnen worden als de 60%
tot 65% is gehaald.
Voor de leefbaarheid van het buitengebied en ons
mooie Voor-Beltrum een goede ontwikkeling
waarbij we samen de schouders eronder moeten
gaan zetten om daadwerkelijk het glasvezelnetwerk
aangelegd te krijgen.
Langs deze weg willen we reeds een oproep
doen aan u als inwoner van Voor-beltrum om
aan te geven of u ons zou willen helpen bij het
tot stand komen van de vraagbundeling.
Kortom meldt u reeds aan en help ons begin
volgend jaar om de vraagbundeling tot stand te
laten komen.
Voor vragen en of aanmelden kunt u mailen
naar bashommelink@hotmail.com
We houden u op de hoogte!
Belangenvereniging Voor-Beltrum/Avest
Tonny Starte
Diana Nijland
Bas Hommelink

Nieuws van de Maispotters
De bladeren vallen weer van de bomen, de herfst
staat weer voor de deur. Dit betekent dat we
geleidelijk aan weer richting het carnavalsseizoen
gaan begeven. Hopelijk heeft iedereen een fijne
zomer achter de rug en krijgt iedereen alweer zin in
een gezellige buutavond.
Ons huidige prinsenpaar , Prins Marcel en
Adjudant Ivo, heeft voor 2014 namelijk nog één
taak te vervullen: Het regeren over de
BUUTAVOND en wel op 8 NOVEMBER 2014 !

Voor deze buutavond heeft de buutcommissie ook
dit jaar weer enkele geweldige buutredeners
kunnen contracteren. Het belooft weer een avond
voor jong en oud te worden met veel humor en
volop gezelligheid.
We hopen dan ook op een goede opkomst net
zoals voorgaande jaren. Zoals gebruikelijk is de
KLEINE MAISKOELE voor iedereen toegankelijk.
De zaal is weer geopend vanaf 20:11 uur. Vorig
jaar was de all in prijs een groot succes! De kleine
Maiskoele was goed gevuld. Daarom vragen we
ook dit jaar weer een vast bedrag voor een hele
avond gezelligheid.
Want zoals het motto van het prinsenpaar luidt: wej
bunt no effen geen chauffeur, wej goat d’r veur!!”
Enkele maanden na de buutavond is het ook
alweer tijd voor het prinsenbal. Het is elke keer
weer spannend of er een nieuw en geschikt
prinsenpaar gevonden wordt. Ben jij ook zo
benieuwd wie het nieuwe prinsenspaar zal
worden?
Kom dan op zaterdag 3 januari naar de kleine
maiskoele aanvang 20.30 uur!
Namens de Maispotters oet Veur- Beltrum
Tom Luttikhold (President Maispotters)
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Motortocht 17 augustus 2014

We zijn allemaal weer heelhuids terug gekomen,
het was ongeveer 2 uur toen we terug waren.
Tijd voor een warme hap en wat anders om te
drinken.
De meesten brachten eerst de motor naar huis,
waarna het nog gezellig nazitten was bij Halfweg.
Wat we gehoord hebben vonden de meesten het
een geslaagde dag.
Hopelijk gaan we het komend jaar weer met zoon
groep weer een mooie tocht maken.
Tot volgend jaar.
Tonny Klein Gunnewiek.

Op
17
augustus was het dan weer zover, voor de derde
keer hadden we weer een motorrit uitgezet.
We zouden na de tocht met elkaar gaan
barbecueën als het weer het zou toelaten.
Maar helaas waren de voorspellingen niet al te
rooskleurig, en het was nog niet zeker of dan de
tocht nog wel door zou gaan.
Dus hebben we de BBQ afgeblazen.
Daar voor in de plaats hadden broodjes met een
warme hap erop.
Ondanks de slechte weersvoorspelling, hadden we
dit jaar toch meer deelnemers dan de andere jaren
26 personen.
We zouden om tien uur koffie drinken en om 11 uur
vertrekken.
Maar omdat er middags regen werd voorspeld,
hadden we de tocht met een uur vervroegt.
Dus vertrokken we 10 uur precies bij Halfweg.
De tocht ging richting Lochem Laren en zo richting
Raalte.
Na ongeveer 80 km mooie weggetjes en bruggen
te hebben gereden, kwamen we in Luttenberg bij
café De Schoenmaker waar we even een pauze
hadden ingelast.
Lekker even een kop koffie met appelgebak, toen
konden we er weer even tegen.
Daarna ging de tocht richting Lemele naar de
Sallandse heuvelrug en dan richting Hellendoorn
dan de Holterberg over, richting Holten Rijssen dan
richting Markelo Geesteren Borculo en zo naar
Halfweg ons thuishonk. Totaal 160 km.
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Jentske Withag
Verslag Mountainbikewedstrijd in NordreinWestfalen
Zondag 28 september heb ik een Mountainbike
wedstrijd gereden.
Bij de start was ik heel snel weg. Toen kwam er
een lang stuk weg. En toen moesten we een hoge
bult aan op. Met daarna een afdaling met een hele
korte bocht. Eerst een begin rondje dat is een klein
rondje. En de tweede ronde moesten we een hele
grote ronde.
Toen moest ik een tennisbal pakken uit een bak op
volle snelheid in een bak doen wie een paar meter
verder stond .
Maar door de snelheid kon ik de tennis bal net niet
pakken en toen kreeg ik een straf ronde en dan
moet je een stukje er om heen fietsen. Krijg je dus
zo’n 100 meter extra.

En toen gingen we de grote ronde doen. Meteen
een bultje aan op wie mooi naar boven liep weer
naar beneden en dan richting het bos in.
En toen moesten we een snelle lange afdaling naar
beneden waar ik nog een beetje bij kon remmen .
En ging ik verder. Toen kwam er nog een hele
hoge bult. Met een kleine afdaling en toen richting
finish. Waar het nog eens vals plat naar boven ging
nog een paar slinger bochten door en nog een
sprintje om van een jongen te winnen.
En toen kwam ik als tweede meisje door en als
zesde van de jongens en meisjes samen.
Ik kreeg een mooie beker van metaal gemaakt met
een adelaar erop want dat was het kenmerk van
die club En de cat. waar ik in fiets en plek 2.
En een bidon en een spuitbusje waar je band mee
kunt oppompen als die lek was.
Groetjes van Jentske

Waar is hij gebleven
In deze rubriek laten wij iedere keer een
Voorbeltrummer die naar elders vertrokken is aan
het woord.
Deze keer Roland Garstenveld
Naam : Roland Garstenveld (Van De Veldpape)
Geboren: 18-01-1975 aan de Veldpapendijk.
In 1999 ben ik vanuit Voor- Beltrum verhuist naar
Veenendaal en via Leersum uiteindelijk in 2007 in
Almere terecht gekomen.
Hier woon ik nu met mijn vrouw Myrhona en
zoontje (3) Jeremy).

Almere is de jongste stad van Nederland en ligt
daardoor erg onder de loep van de media vind ik.
Dit is mijn inziens ook de reden dat Almere vaak
negatief het nieuws haalt.
Ik zie die problemen echter niet. Natuurlijk moet je
net als in elke andere grote stad altijd wel
waakzaam zijn maar je kunt hier echt wel veilig
over straat.
Ik woon op zo`n 10 minuten lopen van het centrum
en ben hier van alle gemakken voorzien zoals een
supermarkt voor de deur, een gezondheidscentrum
om de hoek en diverse basisscholen in de buurt.
Als ik in de auto stap rij ik in 10 minuten tot buiten
de stad waar mooie natuurgebieden liggen zoals
Noorderplassen en Oostvaarderse plassen. En ook
een tocht over de dijk tussen het IJsselmeer en
Almere is altijd een mooi uitje. Dus voor lezers die
graag fietsen kom eens naar de provincie
Flevoland en ontdek het gebied tussen Lelystad en
Almere.
Met Annemarie Jorritsma als Burgemeester van
almere zit het politiek gezien ook wel snor hier. Er
word veel gedaan om het wonen in Almere
aangenaam te maken en te houden.
Ik werk inmiddels 8 jaar als hoog risico beveiliger
op Schiphol. Kort weg ben ik, samen met mijn
collega`s, verantwoordelijk voor de veiligheid van
vliegtuigen die een verhoogt risico hebben op
terroristische aanslagen. Op Schiphol zijn dit alle
toestellen die onder de Amerikaanse en Israëlische
vlag vliegen.
Diegenen die de kranten en andere media volgen
zullen dagelijks namen als El Quiada, Hamas, El
Shabaab, Boko Haram en tegenwoordig heel
bekend ISIS tegen komen. Deze Terroristische
organisaties zijn nog dagelijks actief in het
beramen en plegen van aanslagen overal op de
wereld.
En zeer actueel in Nederland zijn de “veteranen”
van de jihadstrijd in Syrië die terug komen.
Deze mannen en vrouwen hebben een gedegen
terroristische opleiding/training gehad in wapens en
explosieven en ze hebben connecties gelegd met
de diverse terroristische organisaties . Hierdoor
kunnen ze een gevaar zijn voor ons land en
Europa. Helaas hebben de Belgen al het eerste
noodlottige voorbeeld gehad. Een ex-strijder die in
het joods museum met een automatisch machine
geweer meerdere mensen dood schoot.
Maar niet alleen organisaties met een geloof
overtuiging zijn een risico voor de maatschappij.
Ook de zogenaamde Lone Wolfs hebben de
laatste jaren bewezen dat ze een gevaar vormen
voor de veiligheid, denk hierbij aan Andes Behring
die in Noorwegen 77 jongeren neerschoot.
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En dichter bij huis in Alphen Aan de Rijn waar
Tristan van der Vlis 7 mensen dood schoot.
Dus alles bij elkaar blijft het noodzakelijk om dit
soort mensen van de luchthavens te weren waar
alle nationaliteiten en godsdiensten bij elkaar
komen.
Wat de impact van een ”aanslag” op ons land heeft
hebben wij met zijn allen kort geleden nog
meegemaakt bij vlucht MH17 naar Maleisië.
Dagelijks heb ik de bloemenzee bij de ingang van
vertrekhal 3 op Schiphol zien groeien, alle bloemen
en brieven die daar liggen maken zichtbaar veel
indruk op alle mensen die er langs liepen..
Ook mijn collega`s die betrokken waren bij de
afhandeling van vlucht MH17 hebben een
vreselijke klap gekregen. Tijdens zo`n afhandeling
heb je nog veel contact met de passagiers, zowel
leuke als minder leuke, en altijd blijft een bepaalde
passagier of groep passagiers je nog wel even bij.
En als je dan een paar uur later hoort dat deze
mensen niet meer leven zal je waarschijnlijk nooit
meer de gezichten vergeten.
Tijdens mijn werk heb ik korte gesprekken met
passagiers en controleer ik de reis documenten.
Aan de hand van zo`n gesprekje schets ik een
profiel van zo`n passagier en schat in of deze
persoon een gevaar voor de vlucht kan zijn.
Het mooie van dit werk is de kennis die je op doet
van allerlei verschillende beroepen en culturen.
Wist je bijvoorbeeld dat in India een rolstoel naast
een hulpmiddel ook een status symbool is. Sta er
dus niet van te kijken dat als je op Schiphol bent
dat er plots meerdere Indiërs uit hun rolstoel
stappen en vervolgens te voet verder gaan. Als
medewerker op Schiphol kan ik dit respecteren
maar niet altijd accepteren, bijvoorbeeld als ze dan
ook maar even voor in de rij willen staan.
Verder staan er geregeld joden in hun gebed
kleding te bidden en dit gaat niet altijd even rustig,
soms moet hun even verzocht worden of het
volume waarin ze bidden iets lager mag omdat
sommige passagiers er wel eens van schrikken.
1 van mijn favorieten zijn de Amerikaanse
backpakkers die in Amsterdam zijn geweest en nog
steeds omringt zijn door een lucht van alcohol en
jointjes. Op mijn vraag wat ze in Nederland hebben
gedaan zie je ze (verschrikt) denken en meestal is
het antwoord dan:” rondvaart in Amsterdam,
bezoek aan Anne Frank huis en molens en tulpen
bekeken”. Op een gegeven moment kijk ik ze dan
wat lachend aan en verzoek ze om te stoppen met
liegen omdat de lucht die ze met hun meedragen
niet duiden op standaard toeristische attracties in
Amsterdam. Als ik ze dan heb overtuigd dat het in
Nederland geen misdaad is om te blowen zie je ze
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meestal opgelucht ademhalen en vervolgens geven
ze wel toe dat ze zich goed vermaakt hebben op en
rond de Amsterdamse Wallen in de diverse
Koffieshops.
Op deze manier kan ik nog wel even doorgaan met
anekdotes van situaties die ik op Schiphol
meemaak, maar helaas moet ik nu stoppen.
Rest mij iedereen te bedanken voor het lezen van
dit bericht vanuit Almere en misschien kom ik jullie
nog eens tegen tijdens 1 van mijn bezoekjes in
Voor-Beltrum.
Met vriendelijke groet’
Roland Garstenveld

Persoonlijk
Even voorstellen, in deze rubriek stellen
nieuwkomers in Voor-Beltrum zich voor.
Deze keer Jochem Beunk
Hallo dan! Ik zal me even voorstellen: ik ben
Jochem Beunk, 24 jaar, fietsenmaker, en woon
sinds enkele maanden in het prachtige VoorBeltrum aan de Veldpapendijk. Hier woon ik samen
met Lissa Pape, een echt’n Veur-Beltrumsen.
Naast Beltrum heb ik ook nog vier jaar in Friesland
gewoond, waar ik Media & Entertainment
Management heb gestudeerd en een grote
interesse heb gekregen in (muziek)evenementen.
Deze interesse deelde ik met een aantal mensen
uit Beltrum en omstreken, waardoor het PIGPOP
Festival in Voor-Beltrum is ontstaan.
Verdere interesses van mij zijn: oldtimers, films,
muziek, games en camperen. Op moment van
schrijven vooral druk met het opknappen en
pimpen van onze nieuwe stek. Kom gerust eens
aan.
Groeten Jochem

Waar zijn de zusjes Heinen
gebleven?
Marian, Jolien en Annemiek Heinen
Waar het begon: Grolseweg 22 in Voor-Beltrum
Niet geboren (daarvoor werd drie keer een uitstapje
gemaakt naar het oude ziekenhuis in Grolle), wel
getogen in het Voor-Beltrumse land door onze
ouders Nico en Tineke. Zo’n mooie zondagse
naam hebben we helaas niet, onze ouders ‘bunt
import’. En ons ‘plat’ is ook al niet zo goed… Maar
we hebben een mooie tijd gehad in het VoorBeltrumse!
In tegenstelling tot de meeste Voor-Beltrummers
zaten wij niet op de basisschool Sint Willibrord,
maar op De Hoeksteen. Vervolgens alle drie naar
Het Marianum. Daarna zijn we uitgewaaierd over
Nederland…
Marian (20 mei 1977): via Zetten naar Deventer
Na het behalen van mijn MAVO diploma ben ik
MDGO-VP gaan doen in Ede. Na een erg leuke tijd
te hebben gehad in de leerlingenflat in Zetten
(Betuwe) , door naar Deventer voor de studie HBOV. Door diverse verhuizingen van flatje naar kamer,
studio en uiteindelijk gezinswoning, ben ik
inmiddels behoorlijk wegwijs geworden in die
mooie stad Deventer.
Na het behalen van mijn HBO diploma ben ik
aangenomen in het Deventer Ziekenhuis op de
interne afdeling. Na drie jaar kreeg ik de kans om
de oncologie opleiding te volgen. Er ontstond
inmiddels behoefte aan een speciale oncologie
afdeling binnen het Deventer Ziekenhuis door
enerzijds een sterke toename van oncologie
patiënten en anderzijds door strengere regelgeving
wat absoluut noodzakelijk was.
Samen met mijn collega's denk ik dat we er tot nu
toe een afdeling van gemaakt hebben waar
kwalitatief goede en mooie zorg wordt geleverd
gedurende de gehele behandeling van de patiënt,
van diagnose tot behandeling en zorg rondom
laatste levensfase.
Door doorgaande ontwikkeling in behandeling van
oncologie patiënten weet het vakgebied mij nog
steeds enorm te boeien.
Al 14 jaar ga ik met veel plezier naar mijn werk,
maar het doet je wel beseffen te genieten van de
grote maar ook vooral van de kleine dingen in het
leven.
Ik ben inmiddels al bijna 10 jaar getrouwd met
Sander Fiering uit Lichtenvoorde en samen hebben

we 3 kinderen, Jens (8), Lonneke (6) en Gijs die 4
is, gaat nu net naar school. Sander werkt sinds
bijna 6 jaar ook in Deventer en dit maakt dat we
beide heerlijk op de fiets naar het werk kunnen.
Gelukkig geen file leed voor ons!
We wonen in een van de leukste straten van
Deventer, dit wordt vaak gezegd door de echte
Deventenaren. Een jaren ‘30 buurt dichtbij het
historische stadscentrum. Elf jaar geleden hebben
we dit huis gekocht, zijn de 2de bewoners en
hebben de boel flink moeten verbouwen en
opknappen.
Het is een zeer kinderrijke buurt waar de buren
elkaar goed kennen en leuk, gezellig met elkaar
omgaan. Samen voetbal kijken, bbq, samen met de
(buurt) kinderen naar het bos, of naar de speeltuin,
bij gebrek aan hele grote tuin (dat blijft toch nog
altijd jammer).
Dit maakt het wonen hier erg prettig en vooral heel
gezellig. Verder ga ik graag op donderdagavond
met vriendinnen een biertje drinken in de mooie
binnenstad, dit houden we ook al een aantal jaren
vol, ondanks dat iedereen kinderen heeft gekregen.
Met de buurvrouw loop ik een aantal keer per week
hard. Dit om in conditie te blijven zodat er in de
winter weer geschaatst kan worden, hopend op
mooi natuurijs en een paar mooie tochten.
Jolien (2 januari 1979): via Delft naar Utrecht
Na het VWO ben ik op mijn 18e naar Delft
vertrokken voor de studie Bouwkunde. Mijn eerste
kamer was in een 16-verdieping tellende jaren ’60
galerijflat met aan de ene zijde uitzicht op flats en
aan de andere zijde ook flats. Dat was niks. Zeker
niet als je net uit het groene Voor-Beltrum vertrekt.
Mijn tweede kamer was in een studentenhuis met
17 anderen. Ook veel beton, maar dat was
fantastisch. Mijn derde kamer was in een 19e
eeuws arbeiderswoninkje in het sfeervolle centrum
van Delft. Dat was ook geweldig.
In Delft aangekomen dacht ik ook qua sport is het
tijd voor iets nieuws: ik ga roeien. Voor succes kun
je beter het postuur van een Achterhoekse jonge
vent hebben dan dat van een vrouw van 1,63 m. Ik
was echter wel populair (lees: licht genoeg) om te
komen sturen… Erg leuk was het wel, ik heb m’n
studie een jaartje stil gezet voor het bestuur van de
studentenvereniging D.S.R. Proteus-Eretes.
Daarna mijn studie weer opgepakt, gekozen voor
de master Vastgoed en Volkshuisvesting, en in juni
2004 afgestudeerd.
Mijn eerste baan was bij het College bouw
zorginstellingen in Utrecht (2004 t/m 2008). Daar
heb ik kennis opgedaan van zorgvastgoed en alle
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wet- en regelgeving daaromtrent. Dat vonden ze bij
TNO interessant omdat ze de zorgmarkt wilden
aanboren en daar werk ik sinds 2009 als
onderzoeker en adviseur. Een mooie kans die ik
daar gekregen heb is het onderzoek dat als doel
had handvatten te bieden voor het realiseren van
zorgvastgoed met meer vastgoedwaarde voor de
toekomst. Dit heeft geresulteerd in het boek
‘Zorgarchitectuur | Zorgvastgoed, strategie en
concept voor rendement en waarde’, waar ik toch
wel een beetje trots op ben. De zorgmarkt is volop
in beweging, ik verwacht dan ook dat het de
komende tijd uitdagend zal blijven.
Mijn privé vastgoed/volkshuisvestingcarrière ging
na Delft verder in Utrecht. Samen met Nils, die ik in
Delft ontmoet heb en sinds 2008 mijn man mag
noemen, betrokken we eind 2004 een jaren ’30
bovenwoning. Nou ja, samen?! Nils werkt in Parijs
en woont daar ook tijdens werkdagen. Voor Parijs
werkte en woonde hij in Milaan, Londen en
Southampton. In november vertrekt hij weer naar
Milaan. Deze winter moeten we extra genieten van
de cappuccino’s, prosecco en pizza’s daar, want
afgelopen zomer maakte zijn werkgever EasyJet
bekend drie vliegtuigen in Amsterdam te
stationeren en wordt Schiphol vanaf 25 maart 2015
zijn thuisbasis. Joehoe! Wij hopen dat het een
succesvolle basis wordt (vlieg allemaal EasyJet!),
zodat wij gezellig écht met zijn drietjes kunnen
(blijven) samenwonen. Ja met z’n drietjes, want in
2012 is onze zoon Casper geboren.
Onze laatste verhuizing (in Nederland…) was in
2011 naar een rijtjeshuis, waarin wij nooit zouden
gaan wonen (uitspraak uit de jaren ’80, VoorBeltrum). Gelukkig wel in zo’n gezellige échte jaren
’30 buurt waar de mensen elkaar kennen en
dichtbij het bruisende centrum van Utrecht. Met om
de hoek een park en speeltuinen, wat zijn wij
openbaar groen en de plantsoenendienst gaan
waarderen (onze tuin is iets kleiner dan die van de
gemiddelde Voor-Beltrummer zal ik maar zeggen).
Annemiek (7 februari 1982): via Den Bosch en
Nijmegen naar Breda
Na het behalen van m’n HAVO diploma ben ik, niet
wetende wat ik precies wilde, naar Den Bosch
vertrokken en aan de studie plattelandsvernieuwing
aan de HAS begonnen. In 2004 had ik mijn diploma
binnen en in 2007 had ik ook de studie Sociale
Geografie in Nijmegen afgerond en een mooie
studententijd achter de rug. En toen ben ik een tijd
in Nijmegen blijven ‘hangen’…
Ik rolde in een baan in de ruimtelijke ordening en
vond al snel de ontwikkeling van bedrijventerreinen
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het meest interessant. Met name omdat je daar
met de nodige creativiteit en logisch nadenken het
meeste kan bereiken. Bij zogenoemde ‘rode’ en
‘groene’ ontwikkelingen is in Nederland alles zo
vast geregeld dat daarbinnen weinig mogelijkheden
zijn. Vanuit zowel de gemeentelijke als provinciale
overheid heb ik gewerkt aan herstructurering van
bedrijventerreinen. De overheid heeft ook zo z’n
beperkingen en sinds 2012 mag aan de slag bij de
Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging, het
regionale broertje van de landelijke
werkgeversorganisatie VNO-NCW. Ik werk voor
regio Midden-Brabant, waar de maakindustrie nog
goed vertegenwoordigd is. Daar behartig ik de
belangen van het Tilburgse bedrijfsleven bij de
(lokale) overheid. Daarnaast organiseer ik netwerken kennisbijeenkomsten voor de Tilburgse
ondernemers. Dit alles met het doel het
ondernemersklimaat te versterken.
Een jaar of 6 geleden heb ik Emiel leren kennen, hij
woonde al in Breda terwijl ik nog in Nijmegen zat.
Na zo’n 4 jaar LAT-ten was hij, naast werk, ook de
reden om te verhuizen naar het Brabantse. Onze
huizen zijn inmiddels verkocht en we wonen tijdelijk
in een huurappartement in het centrum van het
Bourgondische Breda. Op zoek naar een
gezinswoning mét een fatsoenlijke tuin, want ja,
met kerst verwachten we ons eerste kind.
Tot 2000 fietste ik meerdere malen per week naar
het Grol-veld, de ronde bal heb ik ingeruild voor
een ovale en speel al een tijd rugby. Een faire,
fysieke sport met goede “derde helft” tradities, met
als sportief hoogtepunt het behalen van het
landskampioenschap met de Nijmeegse Wasps.
Sinds twee jaar speel ik in de Tilburgse kleuren.
Naast werk en sport verdoe ik mijn tijd aan de
sociale dingen in het leven: met vriend(inn)en op
pad, vakanties vieren en andere leuke dingen.
‘Het leven is goed in het Brabantse land’. Zeker
waar. Ook hier staat voldoende maïs en gelukkig
zijn hier ook genoeg gelegenheden om een biertje
te drinken, zoals dat eerder de zaterdagavonden bij
City waren en de Voor-Beltrumse Kermis…
Goed goan!
Gelukkig zijn onze ouders honkvast en wonen ze
na zo’n 40 jaar nog steeds aan de Grolseweg 22.
Ideaal voor de Veur-Beltrumse karmisse. A'j plat
könt praoten, mo'j ut neet laoten. Ook niet tegen
ons, want we verstaan het wel. Met een biertje op
nog beter.

Nieuws van de Volksfeestvereniging
Kermis Voor-Beltrum 3-4-5 augustus 2014
Wat een fantastisch weer hebben we de afgelopen
kermis toch gehad. Lekkere temperaturen en veel
zon.
Dat is toch altijd wel een hele prettige
bijkomstigheid voor de kermis.
Het begon op de zaterdag met een goed bezochte
woorddienst en hierna een leuk stukje muziek van
Henk klein Gunnewiek en Bennie Nijhuis.
De reacties hierop waren zo positief dat we ze
direct voor 2015 weer hebben gecontracteerd.
De zondag morgen begon uiteraard weer met het
volleybal- en voetbal toernooi.
Op een paar uitzonderingen na was het een
sportief voetbal toernooi met een verrassende
winnaar. Want na vele jaren onderin te eindigen
heeft DVV het lek eindelijk boven. Een andere
keeper bleek de gouden greep. De tweede plaats is
voor de winnaar van vorig jaar: Grolseweg, en de
derde plek is voor Koelinkbrink.
Tijdens de finale wedstrijd streden de jeugd en de
pubers tegen elkaar bij het penalty schieten.
De meeste kinderen waren zelfs nog nat van het
water spektakel.
Keeper Ivo had het er maar moeilijk mee. In de
categorie Jeugd 5-8 jaar is de beker gewonnen
door Tijn Luttikholt, in de catagorie jeugd 9-12 jaar
was Juup Bomers de beste en bij de pubers was dit
Jade Berentsen.
Het volleybal kende een iets andere opzet dit jaar
zodat er tweemaal tegen dezelfde tegenstander in
de poule gespeeld kon worden. Revanche nemen
op je tegenstander was dus mogelijk! De
spannende eindstrijd werd gewonnen door de
Velddiesels. De katers werden tweede en DVV
derde.
‘S middags was het tijd voor de fiets sterrit en
toertocht. Ook dit jaar weer perfect uitgezet door
Bennie Ballast en Theo te Vogt. Jan Haarlink was
de beste “puzzelaar” op de voet gevolgd door Leo
Klein Gunnewiek. In de tent werd het feest op gang
gebracht door DJ Koelink, s’avonds gevolgd door
Aftershock. Een goede start van het feest in de
tent.

De jokers voor de buurtspelen werden op de
maandag morgen weer prima gepresenteerd
tijdens de optocht. Zelfs in Grolle heeft men
vernomen dat er in Veur-Beltrum een optocht was!
De kermis werd officieel geopend door 3e loco
burgemeester mevrouw Joke Pot. Daarna kon het
geweld beginnen: De slag om Veur-Beltrum werd
moedig gestreden. Koelinkbrink 2 werd kampioen,
gevolgd door Auste 1 en Koelinkbrink 3. De
mooiste joker was ook voor Koelinkbrink. In de tent
2 verrassende bands: overdag Tchom en s´avonds
Curls on Fire.
De dinsdag begon, al bijna traditioneel, met een
heerlijk ontbijt. Gevolgd door een van de hoogte
punten van de kermis: het vogel gooien en vogel
schieten. Maar ook het schijfschieten was druk
bezocht. De eerste plek hiervan was voor Tom te
Boome, de tweede plek voor Willem Wassink en de
derde plek voor Niek Hommelink.
Het vogelschieten bij de heren ging vlot. Ivo
Luttikholt ging eerst even het handje schudden
oefenen, om vervolgens de vogel eraf te schieten
en daarna het handen geven officieel te doen. De
dames hadden ietsje langer werk, maar een harde
gerichte worp van Miranda te Braak was het gene
wat de vogel nodig had. Ook bij de jeugd werd een
goed bezochte strijd geleverd. Met als resultaat
Jeugd koningin Sylke Tuinte en jeugd koning
Timon klein Gunnewiek. De koningsparen werden
s´middags en s´avonds prima in het zonnetje gezet
door de Perfect Showband.
Binnen het bestuur hebben we de afgelopen kermis
al uitgebreid geëvalueerd en we zijn ook erg
benieuwd naar jullie reacties. Samen met deze
editie van het halfweg ni-js ontvangt u ook de
uitnodiging voor de jaarvergadering op 24 oktober
aanstaande. Komt allen en help ons een kermis te
organiseren die naar een ieders wens is.
De kermis datum voor volgend jaar is ook bekend:
9, 10 en 11 augustus 2015.
Groeten namens de volksfeest vereniging,
Iwan Wolterink
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Verslag Koningspaar 2014
Beste lezers en lezerinnen van Halfweg Ni-js. Wi-j
koning Ivo en Koningin Miranda bunt benaderd
deur de razende reporter um een stukje te
schrieven oaver onze ervaring as kunningspaar.

Disse titel hebbe wi-j namelijk dit joar e-kregen.
Noa een goeie nachtrust op de moandagoavond
(dat is namelijk neudig a-j kunning wilt worden) en
het bewust neet op de moandagoavond aanwezig
wean op de karmisse wordt de kansen groter um
kunning te worden. Niks heb ik an het toeval oaver
e-loaten um disse titel in het bezit te kriegen.
Op dinsdagmorgen 5 augustus kwam ik bi-j va an’t
berre; D’R OET Vuggelscheten, of was het
andersumme, dat wet ik dan ok neet meer. Mo hef
koffie ezat veur de hele familie want doar was het
wachten nog op. Noadat mien breurs 1 veur 1 bi-j
de Gunnink kwamen dacht ik eerst dat ze noar de
gayparade wollen. Zee waren namelijk allemoal in
het roze en d’r was moar 1 greunen in de familie
die normaal het zwarte schoap is, later bleek ok
wal dat den het beste kon scheten! Zo zee-j moar
weer, ieders hef zien kwaliteiten. Um toch nog
egaal op de familiefoto te kommen hef mien mo
moar gauw een wit shirt bi-j de rode VIOS sukke in
de was edoane zodat ik ok met een roze shirt noar
de karmisse kon. Hier anekommen mosten wi-j
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wachten met opgeven want dee verrekte kearls van
’t Velleke waren ons weer veur. Wi-j bunt neet veur
1 gat te vangen en hebt onze joker Bart S. noar
veuren e-schoven, den hef in grote mate in de
hand wie de kunning wordt want den gef heel
Koelinkbrink altied op. Vele malen dank bun ik dan
ok verschuldigd an Smidjes junior.
Prachtig weer hadden wi-j dissen morgen en
noadat mien breurs de vuggel al dood hadden eschotten hoeven dat ding alene nog moar te vallen.
Mien geveul klopten wal aardig en toen ik veur de
veerde keer de trekker oaver mos halen wist ik dat
het inodder was. Hierveur wol niemand mien nog
feliciteren want doar stond ik al kloar veur, toen hek
eerst moar effen e-schotten en toen geleuven
iederene het zwarte schoap wal. Precies 4 joar
noadat mien breur Dennis koning was en mien va
d’r weer een schot noast zat, dus wil ie ooit kunning
worden dan mo-j oe gelijk veur of noa Leo van de
Wielaker opgevven.
Bi-j de kuninginne begon de dinsdagmorgen net als
elk joar met de karmisse, heel het Velleke lup dan
leug. Op noar het gezamelijke ontbijt in de tente dat
wederom super geregeld was door de firma
Wasarink. In de tent anekommen zat iederene te
wachten tot ze konden beginnen met het ontbijt. M.
Lensink, sinds een aantal maanden woonachtig in
Veur-Beltrum dacht dat ze op hum zaten te
wachten en leep as een streep naar het
broodjesbuffet. Noadat hee het bord vol had hebt
wi-j hum moar in-fluusterd dat eerst het olde
kunningspaar an de beurte is, vervolgens het
bestuur, dan de dames, hiernoa de kinderen en
dan pas de angetrouwden. Toen e dat heurden hef
e zien bord moar weer netjes leug epakt.

Oetendelijk hef e toch nog wat e-kregen want d’r
leep gelukkig geen hond in de tente. Op noar het
schiet en knuppelterrein! Hier was het al gezellig
drok bi-j de biercarrousel. Bi-j de kearls waren ze al
mooi op schot.

Toen Ivo bekend was as kunning gingen wi-j as
dames ok gerichter gooien. Bart S. zag de
krantenartikelen al veur zich met de tekst
“Koelinkbrink domineert kermis 2014”. Bi-j enkele
oplettende Vellekenaren was dit niet aan
dovemansoren gericht en spoorden ons an um
better ons best te doon, anders kregen wi-j de
pinpas neet terugge. Noadat jeugdkoning Timon en
jeugdkoningin Sylke bekend waren werd het tied
dat wi-j richting tent kwamen. De vogel stond nog
neet op de hoogste stand. Toch had ik het geluk
dat ik dissen good raken en was noa 4 joar weer
köninginne met ene van de Wielaker.
Noadat het olde köningspaar ons de versierselen
hebt oaverhandigd en noadat wi-j een
vaandelhulde hebt ekregen van de vendeliers en
mooder Maria kon het feest beginnen. ’s Middags
was het een geweldig feest veur jong en old in de
tente, mede dankzij de Perfecte Muziek van ene of
andere Showband . Disse band preufden neet
alene het bier moar ok de sfeer prima an. D’r kwam
een Bigbag vol luchtgitaren de tente binnen woar
de kearls van Arink en kamereude vuer hebt ezorgt. Toen de band dit zag werd het nummer van
Frans Bauer umezet in AC/DC, grandioos.
Vervolgens kwam er een prachtigen
buikschuifbane noast de tente woar ok jong en old
al dan neet geheel vrijwillig in is ewes. Olde liefdes
herleefden! De middag leep al op een eindje en de
trekker met plattewagen stond kloar met een
chauffeur van 17 joar want met die leaftied mag ie
tegenwoordig toch gin bier meer drinken, he Niels?!
B-j de Ringweg 17 anekommen hadden de
buurten alles perfect kloar ezet en versierd,
geweldig! De geluidsinstallatie deed ut perfect en
ging zelfs zo hard dat DJ Koelink nog effen kwam
kieken welk Type dit was. D’r waren leu dee
dachten dat de apparatuur defect was, niks was
minder woar, ze waren namelijk met de
stoelendans bezig. Met huid en haar werd er um de
laatste stoel gestreden. Al met al een super
geslaagde middag en noa een lekkere duik
genomen te hebben bi-j de buren in ’t zwembad
ging het avondfeest verder. De stemming zat er
weer vlot in en in de tente was het gezellig drok tot
in de late uurtjes.

Vanaf disse kante wille wi-j iederene bedanken
veur disse onvergetelijke dag. Wi-j kunt jullie moar
1 ding adviseren; volgend joar gewoon (weer)
metdoon want het is een geweldige ervaring ok al
kump de een van de Koelinkbrink en de ander uut
“t Velleke en het mek ok niks uut a-j een zwart of
wit schoap bunt.
Koning Ivo en Koningin Miranda.

Kaartclub Halfweg
Hierbij nogmaals de data voor het kaartseizoen
2014-2015

Kruisjassen
9 oktober 2014
6 november 2014
4 december 2014
8 januari 2015
5 februari 2015
5 maart 2015

Twintigen
23 oktober 2014
20 november 2014
17 of 19 december o.v.b.
22 januari 2015
19 februari 2015
19 maart 2015
Als afsluiting op 2 april gezamenlijke kaartavond in
en met Aalten.
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DVV-BBQ

Vriendenkring D.V.V. Nieuws
Ook DVV heeft niet stil gezeten, ik bedoel sportief

gezien. Het DVV 1 volleybalteam heeft zich op ‘t
Eefselse kermisvolleybaltoernooi van zich laten
horen. Een welverdiende 3e plek maar ze hadden
bijna op twee punten na in de finale gestaan. Maar
dames en heren van deze kant, “ proficiat”. Ook
het DVV 2 heeft zich kranig geweerd maar helaas
zijn ze in de kwartfinale uitgeschakeld. Maar ook
van deze kant, “super gedaan”.
DVV heeft wat met kermistoernooien want het DVV
voetbalteam heeft op ‘t Voor-Beltrumse
kermisvoetbaltoernooi de 1e plaats gehaald. Ook
namens ons, “proficiat”

Maar ook het DVV-beachvolleybalteam heeft zich
laten horen op het toernooi in Beltrum. Ze
behaalden daar de finale, maar ze moesten helaas
genoegen nemen met de 2e plaats. Maar niet
getreurd, het is gewoon chappoo dat jullie de finale
hebben bereikt.
Als rasechten DVV-er ben ik er wel trots op dat
DVV probeert om toch hier en daar mee te doen
met een toernooi. En ik hoop in de toekomst dat dit
nog vaak gaat gebeuren.
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De jaarlijkse DVV-bbq is in onze ogen wel een
succes geworden ondanks weinig deelname. Maar
dat had zijn reden, er zijn in die tijd veel activiteiten.
Daarom heeft de organisatie besloten om te kijken
naar een andere datum in het voorjaar of najaar.
(wordt vervolgd). Maar ondanks dat was de bbq
een gezellige boel. Het weer wou eerst niet mee
werken. Hierdoor konden de kinderen binnen bij
Halfweg een film kijken. Voor de kleintjes was er de
film K3, en voor de groten een actiefilm.
De volwassen daartegen vermaakten zich buiten
prima. Ze bakten er goed op los op het eten van
Cajato, die hier alles voor gezorgd hadden. We
hopen echt volgende jaar op meer deelname want
vergeet niet, we doen ‘t voor jullie, voor de jonge en
oudere leden onder ons.

Jazz-Veste-Val
Op zaterdag, 6 september waren we weer paraat
om op de jaarlijkse Grolse Jazz-Veste-Val als
portier te spelen.

Dit alles om de kas te spekken. Helaas deden er
maar 7 cafés mee, maar niet getreurd. Het was een
druk bezochte jazz-vesteval. Bij deze wil ik alle
personen bedanken die hier aan hebben mee
geholpen en een steentje hebben bij gedragen voor
DVV. Chappoo.
DVV voetbal
Het DVV/Vios voetbalteam is al weer een tijdje
bezig met hun favoriete spelletje.
Het ging in de bekerwedstrijden voortvarend. De 1e
wedstrijd tegen Meddo werd een doelpuntenfestijn .
Het werd liefst 10-0.
Ook de tweede wedstrijd uit tegen Eibergen verliep
vlekkeloos. Alleen bij een 1-4 tussenstand werd de
wedstrijd gestaakt.
De scheids was het gemopper zat van de eigen
mensen en zodoende liep hij van het veld af. Dus
dat hadden we ook in de zak. Einduitslag 1-4..
De derde wedstrijd thuis tegen Grol was een
wonderbaarlijke en verbazingwekkende wedstrijd.
U wilt het niet geloven, vorig jaar hadden we hun
ook als tegenstander en met pijn en moeite
wonnen we maar net.
Maar nu,……voor de rust stonden de heren van
DVV/Vios 5 al voor met 9-0.
Na de rust werd er maar even gespeeld, het was
ook beltrumse kermis en daar wilden de meesten
nog wel heen.
Hier en daar werd er nog gescoord door Grol en
DVV/Vios.
Einduitslag: 10-1
Dus dat betekent dat de heren door zijn naar de
tweede ronde. De volgende tegenstander is ook al
bekend, Longa 10 uit Lichtenvoorde.
Zo voortvarend de bekerwedstrijden waren voor
DVV/Vios 8, is de start van de competitie niet iets
om naar huis te schrijven. Twee wedstrijden
gespeeld, 0 punten. De eerst wedstrijd SDOUC uit
Ulft was een bijzondere wedstrijd. Ten eerste
begon de wedstrijd al te laat. Bij de tegenstander
waren de pasjes niet in orde en tot overmaat van
ramp wilde de doelman niet mee werken vanwege
zijn keepers shirt. Maar goed, de tegenstander,
waarvan de meesten van turkse afkomst waren,
konden verdomd goed voetballen.
DVV/Vios bakte er de eerste helft niks van. De
tweede helft ging het al een stuk beter maar we
verloren wedstrijd met 5-4.
Ik mag u een geheim verklappen, de tegenstander
had met het akkefietje met de pasjes maar 9
spelers op het veld staan. Dus U begrijpt hoe de
heren gevoetbald hebben.
De tweede competitiewedstrijd tegen Dinxperlo
was een genot om te kijken.

Het waren toffe gasten en waren zeer enthousiast
over het Halfwegdôme en café Halfweg. Er werden
foto’s gemaakt want dit hadden ze nog nooit
gezien.
Maar deze gasten konden ook goed voetballen en
eerlijk gezegd moest DVV/Vios ‘t zonder 4 of 5
spelers doen.
Een of ander buurtschapje moest zo nodig weer
een feestje bouwen en dat nog ook op een
zondag. Maar goed, dit terzijde het was een mooie
wedstrijd en DVV/Vios en Dinxperlo waren goed
aan elkaar gewaagd.
DVV/Vios had de ouwe rot Willem Wassink weer
gevraagd om te keepen en de altijd vrolijke Bart ten
Have (Smidjes) kwam als versterking in de
achterhoede, Maar de tegenstander ging toch met
de 3 punten naar huis, Want naar 75 min hadden
de meeste spelers van DVV/Vios “de knollen
schoon op”. En hier maakte de tegenstander
dankbaar gebruikt van.
Einduitslag: 3-8. We wensen de heren vele punten
anders krijgen we nog zo’n Feyenoord soap.
45+ voetbal
Zoals U misschien al gehoord heb gaan enkele
oudere DVV spelers deelnemen aan het 45+
toernooi. Dit zijn toernooitjes waar het halve veld
wordt gebruikt. Dan speelt men 7 tegen 7.
Men speelt gewoon onder Vios, want eerlijk gezegd
waren zij zeer enthousiast dat we dit gingen doen.
Er werd voor alles gezorgd, chappoo aan Vios
En dit 45+ team krijgt ook een logo op het shirt.
Autoschadebedrijf Jan Wouters gaat ons steunen
en dat betekent dat we na elk toernooitje, als we in
de kreukels liggen, heel gauw weer opgelapt zijn.
Ook komen weer oude DVV spelers terug in dit
team en we mogen Rob Luttikholt (de pieper),
Walter Huirne (tops) en Willem Wassink weer
verwelkomen. Ook oud speler Jeroen Schuurmans
komt terug, maar dan als leider, verzorger en als
vertrouwenspersoon.
Ons debuut hebben we al gedaan bij sportclub
Neeede. En het ging wonderbaarlijk goed. Van
Neede werd er gewonnen met 1-0 en Walter
Huirne liet zien dat hij het voetballen niet had
verleerd. Ff 4x scoren tegen Eibergen.
4-0. Maar tegen Barchem en Lochem waren we
niet tegen opgewassen.
Ze speelden slim en we verloren ook wel verdiend
met 0-3 en 0-4. Maar niet getreurd, daarna was het
gezellig napraten met een biertje en
gehaktballetjes.
Hier moest je wel snel bij zijn want onze prins
Marcel den eersten was net een raaf.
“Het leek wal dat het thoes niks te etten krig”.
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Bij het volgend toernooi waren we gastheer. Dus bij
Vios werd van alles geregeld om de gasten goed te
ontvangen.
Ook wij als team kreeg van vios de kleedkamer van
het eerste ter beschikking.
Het leek wal een balzaal, zo groot.
Daarna ff een foto gemaakt van ons team met het
logo op de shirts van onze sponsor Wouters. Het
voetbal daartegen kan ik U wel vertellen dat we
echt een gastheer waren. Alle teams kregen de
punten van ons. Van Lochem werd 0-3 verloren,
van Barchem 0-1 verloren, van Eibergen werd er
gelijk gespeeld 2-2 en van Neede werd ook met 0-2
verloren. Tja, gauw vergeten want het gaat om ‘t
gezellig samen zijn.
Daarna werd zoals gewoonlijk gezellig nagepraat
tot in de late uurtjes.
Namesn DVV,
Uw razende reporter, Michel

De jeugd heeft de toekomst
In januari zijn wij als jeugd van de TTV (touwtrek
vereniging) Bisons weer volop begonnen met
trainen voor het aankomende seizoen. Eén keer in
de week trainen we bij sportcomplex ‘de Sonders’
in Beltrum. Na 2 maand trainen hadden we onze
eerste wedstrijd in maart waar we onze prestaties
konden peilen. Met één team zijn we zonder enige
verwachtingen de wedstrijden tegemoet gegaan en
zijn deze dag kampioen geworden! Dit gaf ons
positieve druk en zijn de weken erna nog
intensiever gaan trainen. Op 6 April is de 6 maand
durende competitie begonnen. De Bisons namen
deel aan de competitie met 2 jeugdteams, een A
(gevorderde touwtrekkers) team en een B
(beginnende touwtrekkers) team. Op deze eerste
competitie dag heeft het A team alles gewonnen en
het B team werd 9e van de 12. Naar mate het
seizoen volgde werden de prestaties van het B
team beter, ze eindigden aan het eind van het
seizoen in de middenmoot, op een zeer mooie 6e
plek. Het A team ging het hele seizoen voor de
volle punten. Door tegenstanders die ook in de top
mee wilden draaien werd er af en toe nog wel een
paar punten afgepakt. In de zomerstop werd het
niveau verhoogd door trainingen met de senioren
mee te draaien. Na de zomerstop zijn er geen
punten blijven liggen en heeft het A team de laatste
3 competitiedagen alles gewonnen. De laatste
wedstrijden zijn getrokken in Vorden en hier is de
jeugd kampioen geworden! Ze wisten 227 punten
te pakken, de tweede plaats heeft 215 punten
kunnen pakken.
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Dit kampioenschap moest ‘s avonds natuurlijk flink
gevierd worden bij onze sponsor Dute!

“Het gensb-toernooi”
Ook werd er dit jaar weer met een team aan het
gensb-toernooi meegedaan, dit is een
internationaal jeugd toernooi waar teams t/m 18
jaar uit meerdere landen van Europa aan deel
kunnen nemen. Op vrijdag 23 augustus vertrokken
wij met een bus richting Folkestone Engeland. Hier
aangekomen werd eerst het touwtrekveld en de
omgeving verkend, om vervolgens na de warme
maaltijd richting het dorp te vertrekken om gezellig
met het team een cafeetje binnen te treden.
Maar…. hier werd natuurlijk rustig aan gedaan
want zaterdagmorgen om 6 uur was het zover op
naar de weegschaal. We wogen met ons team 545
kilo en we mochten maximaal met ons team 560
kilo wegen ruim eronder dus!!
Op naar het wedstrijdterrein. Er waren 39
deelnemende teams dus werden de teams over 4
poules verdeeld. We kwamen in een redelijk zware
poule terecht hier moesten alle zeilen bijgezet
worden. De eerste beurt werd gelijk gespeeld wat
de spanning dus al beetje opvoerde we moesten
toch echt flink ons best gaan doen om voldoende
punten binnen te krijgen. Uiteindelijk werden we 4e
in de poule wat betekende dat we net door de
poule heen gekomen waren. Nu dus nog in de race
met 16 andere teams. De wedstrijd wie nu volgde
was tegen Elektrotrekkers een Belgisch team dat 1e
was geworden in hun poule. Dit was dus een zeer
pittige strijd wie wij helaas met dit team niet
aankonden. Hier werden we dus uitgeschakeld en
werden uiteindelijk 11e van de 39 teams waar wij
zeer tevreden mee waren.

In de komende wintermaanden blijven we rustig
door trainen om op enig niveau te blijven en zo
volgend jaar met veel plezier weer volop aan de
competitie mee te kunnen doen met misschien
weer mooie resultaten.
(Lijkt jouw touwtrekken ook een leuke sport, kom
gerust eens een keertje kijken of ga eens bij een
van de leden langs!?)
Mart en Luuk Arink

11. Hoge scheiddijk vervolgen tot
,Vosheuvelweg
12. Vosheuvelweg links
13. Rechtsaf ,Meimansteeg
14. 1e weg links ,Kaapdijk
15. Rechtsaf . Koergerweg
16. Rechtsaf parallelweg ,Borculoseweg
17. 1e weg rechts , de Huikert gaat over in
,Wessel van Eyllaan
18. Rechtsaf , Isidorusweg gaat over in
,Fratersdijk
19. Eindeweg links
20. Rechtsaf ,Kooihuisweg
21. Eindeweg rechts ,Kooierlaan
22. PAUZE hoek Waterdijk - Kooigootsweg
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Fietstoertocht kermis Voor-Beltrum
2014
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 26,5 km., gemiddelde snelheid 10 km per
uur
( Let op Ieder fietst op eigen risico )
ROUTE BESCHRIJVING:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Start richting Beltrum
1e weg links ,Leunkweg
Kruispunt rechts ,Ringweg
Eindeweg links ,Hemminksweg
Einde weg rechts
Direct weer links fietspad ,de Slinge
Einde weg rechts fietspad vervolgen
,Goormansslatweg
8. Eindeweg links , Batsmaatdijk
9. Batsmaatdijk vervolgen tot ,Hoge
scheiddijk
10. Hoge scheiddijk rechts

Vervolgen rechts ,Baksweg
Kruising rechts ,Peppelendijk
1e fietspad links
1e weg rechts ,Dwarsweg
1e weg links
1e weg rechts ,Huiskesdijk
1e weg links , Veldkampsweg
Voorrangskruising oversteken
,Krabbenweg (let op )
31. Splitsing links
32. Eindeweg links , Ringweg
33. 2e harde weg rechts ,Abbinksweg
34. Eindeweg rechts fietspad ,Grolseweg
FINISH rechts bij de FEESTTENT

HET LEVENSVERHAAL VAN
ANTOON GROOT ZEVERT.
Antoon Groot Zevert (Halfweg) de broer van “Jan
Halfweg” heeft een boek geschreven over zijn
leven, de redactie heeft op dit boek beslag weten te
leggen en mag met instemming van Antoon zijn
hele levensverhaal in Halfweg Ni’js plaatsen. In het
boek verhaalt hij onder ander over zijn leven in
Brazilië waarnaar hij in 1958 vertrokken is
enzovoort…………
In dit nummer hoofdstuk 1+2.
Hoofdstuk 1: Baby
Ik ben op 8 januari 1936 geboren, ik Antoon Groot
Zevert, zoon van Gerardus Johannes Groot Zevert
en Johanna Wilhelmina Meekes. Mijn moeder is in
het kraambed gestorven. Mijn peetoom en
peettante wilden allebei wel voor mij zorgen, maar
omdat ze hierover geen besluit konden nemen
heeft vader mij met Zuster Femina, dat was de
vroedvrouw, meegegeven.
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Zodoende ben ik het eerste half jaar bij haar in het
klooster opgegroeid. Twee jaar na mijn geboorte is
mijn vader hertrouwd en kon ik weer thuiswonen.
Mijn vader was bakker, caféhouder, kruidenier en
boer. Hij verkocht van alles, van petroleum tot
brood, koffie en klompen.
Peuter
Boven mij had ik twee broers - Theo en Jan – en
na mij kwamen Harrie, Bennie, Jopie en zusje
Marietje. Toen ik zes jaar was, ging ik naar de
kleuterschool. Die school was in het klooster van
de zusters, waar ik na mijn geboorte een half jaar
was geweest. Als ik daar dan ’s morgens
aankwam,stond Zuster Femina mij vaak op te
wachten en vertelde dan aan iedereen: “Dat is
Toontje, die heb ik grootgebracht”. Op de
kleuterschool kwam ik in de klas bij zuster Anna. Bij
mooi weer gingen we wandelen en kransjes
vlechten van Mariabloempjes en lopen in de
bossen. Als ze mij in die tijd vroegen: “Wat wil je
later worden?”, dan zei ik steevast: “Zuster Anna”.
Hoofdstuk 2: Jeugd
De lagere school in oorlogstijd
Na de kleuterschool kwam ik in de klas bij juf
Kempering. Ik kwam bij Henkie Stoffels in de bank
te zitten. We werden allebei wel eens
vastgebonden, omdat ik voorwaarts en Henkie
zijwaarts wiebelde.
Ik was linkshandig, maar mocht niet met links
schrijven. Maar met rechts werd het niet mooi en
daarom heb ik nooit mooi leren schrijven. Juffouw
Kempering had de eerste en de tweede klas,
meester Harrie Nelissen de derde en de vierde en
meester Stoffels de vijfde, zesde en zevende klas.
We kregen catechismus van pater Kraaienvanger.
Ik ging niet graag naar school. We hielden de
meester wel eens voor de gek. Hij had verkering
met een roodharig meisje en daar plaagden we
hem wel eens mee.
In die tijd was het oorlog. Vader kocht een fiets van
Hanneke Hofman voor me. Dat was een
damesfiets met een verlaagd zadel, dat aan het
frame bevestigd zat. De fiets had houten “banden”.
Daar ben ik toen ook mee naar Overdinkel, een
bedevaartsplaats van de H. Gerardus, gefietst. In
Enschede gingen alle mensen aan de kant - zoveel
lawaai maakte de fiets op de keien van de straat.
Ook bracht ik op die fiets voor mijn vader het brood
rond, want mijn vader had behalve een café ook
een bakkerij. Als we een keer een beetje laat uit
school kwamen, stond vader al op de weg te
zwaaien dat we op moesten schieten, omdat het
brood nog bezorgd moest worden.
Meester Stoffels was een kettingroker: hij stak de
ene sigaret of sigaar met de andere aan. Op een
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dag ging meester Stoffels even de klas uit. Een
paar jongens en ik wilden even kijken of meester
Nelissen nog aan de andere kant van de
tussendeur was. Maar van die tussendeur waren
de onderste raampjes van matglas, zodat we
moesten springen om door het bovenste gedeelte
te kunnen kijken. Helaas, de meester zag ons. Wij
vlogen weer vlug de bank in, maar hij kwam naar
mij toe en sloeg mij zo hard, dat ik uit de bank viel.
Hij pakte mij bij de enkels en stampte mij met mijn
hoofd op de grond. Daar heb ik nu nog een plat
hoofd van.
In de oorlog zaten er Russen in onze school. Er
werd toen lesgegeven in de vergaderzaal en de
kinderen moesten allemaal een blokje hout
meebrengen voor de kachel.
Evacués
Thuis hadden we evacués uit Leut: twee mannen Wim en Toon (dat waren broers van elkaar ) en het
meisje van Toon. Toon hielp in de bakkerij; Wim
werkte op de boerderij en zorgde voor kachelhout.
Dat zaagde hij met de spanzaag van
boomstronken. Ik moest hem daarbij helpen. Hij
pruimde ondertussen op de nerven van tabaksblad
en zei dan tegen mij: “Daar word je sterk van”. En
toen ging ik het ook doen. Op een dag toen we aan
het zagen waren, hoorde ik vliegtuigen. Ik ging
kijken en Wim, die achter mij aangekropen was,
trok mij plotseling op de grond. De vliegtuigen
vlogen heel laag over ons huis heen. Toen lieten ze
aan de voorkant van ons huis zeven brandbommen
vallen; er sneuvelden heel veel ruiten.
Na een tijdje kwam er nog een broer van Toon en
Wim bij ons, met zijn vrouw en twee kinderen. Ook
kwam er een tante van moeder uit Apeldoorn vaak
een dag of tien bij ons. Ze naaide dan overalls voor
ons en hemdjes van meelzakken. Ik mocht de
naaimachine draaien. Als we haar weer naar de
trein brachten, nam zij ook eten mee terug.
Op een keer moest ik ‘s avonds een koe van ons
naar de buurman brengen. Die werd daar geslacht
en ik mocht daar bij blijven. Het slachten moest in
die tijd clandestien gebeuren.
De oorlog voorbij
In de oorlog hadden de Duitsers alles onder water
laten lopen. Toen de oorlog voorbij was en het
water was gezakt, gingen Wim, Toon en hun broer
met de fiets naar Leut om te kijken wat er nog van
hun huizen over was. Wij gingen weer naar school.
Op een dag, toen het al een lange tijd had
gevroren, lag er in de sloot een dik pak ijs. Het
water was eronder weggezakt. Iemand liep op het
ijs en zakte erdoor. Hij nam een stuk ijs en gooide

het op het asfalt. Het spatte helemaal uit elkaar.
Dat vonden we prachtig en we begonnen ook met
ijs te gooien. In korte tijd was de sloot leeg en lag
de weg vol met ijs. De politie kwam en we moesten
allemaal een schop halen om de weg weer vrij te
maken.
De eerste kermis na de oorlog hebben mijn broers
en ik meegedaan aan de optocht met versierde
fietsen. Van hout en gaas maakten we een
vliegtuig op een fiets, bekleed met heide. Het
verbeeldde de luchtweg Groenlo - Beltrum en ik zat
erin. We kregen er de eerste prijs mee.
In de Sinterklaastijd wilden we de zwarte pieten
eens te grazen nemen. We spanden een touwtje
even boven de grond,en jawel hoor, daar lag er
eentje met de neus plat op de grond. Natuurlijk
werd de roe toen nog meer gebruikt…
Ook moest ik in die tijd ‘s morgens de koeien
melken en voeren. Als ik gemolken had, bracht ik
moeder een pan melk. Zij was dan aan het
pannenkoeken bakken. Ik at er zo drie uit de pan
en dan kwam broer Harrie pas uit bed .Die nam
dan zijn sanatogendrankje; hij was een beetje
magertjes. Ik moest dan nog de kippen en de
varkens voeren, en daarna naar school.
(wordt vervolgd)

Vrijwilligers
Het bestuur van Stichting Halfweg wil de komende
maanden de lijst met vrijwilligers actualiseren, dit
betekent dat iedereen die bij de Stichting bekend is
persoonlijk zal worden benaderd (schriftelijk of via
mail). We willen graag weten of de lijst compleet is
en er evt. mensen ontbreken, dus mocht u
onverhoopt niet benaderd worden meld dit dan.
Verder is iedereen die zich geroepen voelt welkom
om zich aan te melden als vrijwilliger, m.n.
jongeren zijn van harte welkom.
Meld je aan bij het mail adres aan de voorzijde van
dit krantje.
De redactie van het Halfweg Ni-js wil ook graag in
contact komen met potentiële redactieleden, ook
hier zijn we op zoek naar jongere schrijvers,
schroom niet en meld je aan via
tkg.avest@planet.nl
Bij voorbaat dank voor jullie medewerking.
Groet,
Bestuur Stichting Halfweg.

PAKLACK

Op 26 september gaat het nieuwe Paklack-seizoen
van start.
Hieronder het programma van onze Voorbeltrumse
teams. De onderlinge ontmoeting tussen Loa Moar
Lopen en Heubels is vastgesteld op: 17-04-2015
Seizoen 2014-2015
26-09-2014 19.30 u Loa Moar Lopen
03-10-2014 20.15 u Heubels
10-10-2014 21.00 u Loa Moar Lopen
21.00
17-10-2014 u
Heubels
24-10-2014 20.15 u Loa Moar Lopen
07-11-2014 21.45 u Heubels
14-11-2014 21.00 u Loa Moar Lopen
14-11-2014 21.45 u Heubels

Der Angstgegner
Swift Boys
KWW’12
Treffers
Briketten

28-11-2014
12-12-2014
02-01-2015
09-01-2015
16-01-2015
23-01-2015
06-02-2015
06-02-2015
13-02-2015
20-02-2015
27-02-2015
06-03-2015
13-03-2015
20-03-2015

19.30 u Heubels
21.45 u Loa Moar Lopen
21.00 u Heubels
20.15 u Loa Moar Lopen
21.45 u Heubels
19.30 u Loa Moar Lopen
19.30 u Heubels
21.45 u Loa Moar Lopen
21.45 u Heubels
21.00 u Loa Moar Lopen
21.45 u Loa Moar Lopen
21.00 u Heubels
21.45 u Heubels
21.00 u Loa Moar Lopen

Losse Flodders
Weidebleuters
Swift Boys
Blow Me Baby
Treffers
Der Angstgegner
Weidebleuters
KWW’12
Loofklappers
ZZ Dubbelloch
FC Klunt
Boskamp
Stark Wark
Alle Remmen Los

27-03-2015
10-04-2015
17-04-2015
08-05-2015
08-05-2015
15-05-2015
22-05-2015

21.45 u
20.15 u
19.30 u
20.15 u
21.45 u
19.30 u
20.15 u

Loofklappers
ZZ Dubbelloch
Heubels
Boskamp
FC Klunt
Stark Wark
Alle Remmen Los

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

Briketten
Blow Me Baby
Losse Flodders
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Kampioen
Auto crosser Jean-Pierre Wouters begunt al aardig bekend te worden.
Ie kunt nog geen facebook of wat veur social media ok openen , hee steet er altied op.
No hef hee ok de Ramon cross gewonnen in Bornebroek en he is ok Twente-Cup kampioen e’worden.
En laatst is he nog 4e e’worden op ut NK sprint.
Wi-j mot eerlijk zeggen dat he toch wal talent hef.
Dat mag ok wal noa al dat oefenen op de ringweg of op een één of ander weiland/maisland.
Zoalang de buurte neet klaagt kan hee nog e’n helen groten worden.
Namens de redactie, “Jean-Pierre, proficiat moar neet allene an ow, want zonder ow breur Menno en ow va
Jan had ie dit neet bereikt. Wi-j wens ow nog volle succes de komende joaren.”
De kinder van Jean-Pierre en Menno hebt bei-j thoes versiert,en oma Annie was er moar drok met.
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Info Stichting Halfweg

Info Verenigingen

Bestuur

telefoon

Naam

Theo Klein Gunnewiek
Voorzitter
Marc Huirne
Penningmeester
Willem Tuinte
Secretaris

463707
06 42778053
465319
06 51911373
481327

Vriendenkring DVV

Barcommissie
Bernadet Stevens
Dinie Spiekker
Agnes Pape

464437
463571
465535

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

telefoon

465676
482138
461773
465063

Klootschieters DVV

Commissie hygiëne
Henriëtte Bomers

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

Carnavalsvereniging Maispotters
Dennis Luttikhold
Voorzitter
Tom Luttikhold
President
Marco Bomers
Penningmeester
Joost Tuinte
Secretaris

0545-477172

06 46698557

Volksfeestvereniging “Voor Beltrum”

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

463707
481689
465676

Café Halfweg

465430

Iwan Wolterink0
Voorzitter
Willem te Vogt
Penningmeester
Carla Tuinte
Secretaris

350454

465676

Kaartclub Halfweg
Marcel Luttikholt

462433

Belangenvereniging Voor-Beltrum Auste
Bas Hommelink
Tonny Starte
Diana Nijland

06 28845561
06 12804711
06 33020060

19

