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Buiten is het nu nog nat en kil, maar de klok is
inmiddels een uur vooruit gezet en de zomertijd is
begonnen, alleen van het woord krijg je al
lentekriebels. Nog even met Pasen het Halfweg
Ni-js doorlezen en het voorjaar mag beginnen. Er
zijn voldoende activiteiten en nieuwtjes waar we op
terug kunnen blikken en een aantal nieuwe
gebeurtenissen staan al weer op de agenda.
De voorzitter praat u bij over nieuws van de
Stichting Halfweg.
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De Maispotters doen uitgebreid verslag van de
Carnaval. President Tom blik terug op dit
geslaagde evenement. Het Prinsenpaar geeft een
uitgebreid verslag van hun ervaringen en uiteraard
wordt ook de jeugd niet vergeten.
Verder doet Jentske Withag verslag van haar
deelname aan een mountainbike wedstrijd
In de rubriek “waar is hij gebleven” heeft ons
redactielid Jan Pasman ditmaal oude herinneringen
opgehaald bij oud inwoner Joop Ottink
Volksfeestvereniging Voor Beltrum heeft ook al
weer de eerste Kermiskriebel en vertellen alvast de
laatste nieuwtjes over het komende Volksfeest.
Kaartclub Halfweg geeft halverwege het seizoen
een tussenstand.
Vriendenkring DVV heeft haar jaarvergadering
achter de rug met aftredend voorzitter Michel,
waarvoor ruimschoot aandacht
De voetballers acteren een niveau hoger, hoe is de
stand van zaken nu het seizoen ten einde loopt
Iwan laat ons nog even nagenieten van de mooie
DVV dropping
AC Halfweg blikt nog even terug op het “niet Goed
en wel Vout” feest in de tent bij Halfweg.
Zoals u ons publicatiebord heeft kunnen zien staat
PIGPOP ook weer op de agenda, bij ons wordt u
geïnformeerd over het programma.
Als laatste een vervolg op het mooie levensverhaal
van Antoon Groot Zevert (Halfweg)
Veel leesplezier,
Redactie Halfweg Ni-js
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Stichting Halfweg
Nu ruim een half jaar na mijn aantreden en vele
kennismakingsrondes verder wil ik even
terugblikken.
Ik kan niet anders constateren dan dat alle
verenigingen enthousiast bezig zijn, vol ideeën
zitten en met goede adviezen richting Stichting
komen. De bereidheid tot samenwerking is zeker
aanwezig. Ook in het gesprek met de eigenaren
van café Halfweg Gerdi en Willem Wassink werd
openhartig gesproken over hun en onze ervaringen
tot op heden en werden we voorzien van tips die tot
een verbeterde samenwerking kunnen leiden
waarvoor dank.
Wel had ik het idee, nu ik figuurlijk aan de andere
zijde van de tap sta, dat communicatie het sleutelwoord is in de hele samenwerking.
Hiervoor hebben we afgelopen maand met de
verenigingen om tafel gezeten, mede om een
aantal kleine irritaties uit de weg te ruimen.
We weten met z’n allen dat de Stichting niet zonder
de verenigingen kan, dit om café Halfweg een
bestaansrecht te geven, anderzijds hopen we en
hebben de verenigingen dit ook uitgesproken dat zij
niet zonder Stichting kunnen.
Met z’n allen hebben we in onze kleine
gemeenschap iets moois opgebouwd en floreert
het verenigingsleven als ooit tevoren, dit komt voort
uit de eendrachtige samenwerking en dit willen we
graag zo houden.
Als Stichtingsbestuur kunnen en weten we
uiteraard niet alles. maar we blijven er voor gaan.
Waar is het bestuur het afgelopen kwartaal zoal
mee bezig geweest?
De accommodatiecommissie o.l.v. Nico Heinen
i.s.m. afgevaardigden van alle verenigingen is tot
de conclusie gekomen gezien een aantal onzekere
factoren om te kiezen voor een sobere en
financieel verantwoorde aanpak die desondanks
toch een goede bijdrage kan leveren aan de
accommodatie. Ook het veld verdient qua
onderhoud de nodige aandacht en zal er worden
gezocht naar een opslag voor de nieuwe
terreinmaaier. Op korte termijn zal er een
beslissing worden genomen, wij houden u op de
hoogte.
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De Activiteitencommisie, Maispotters en het
echtpaar Huirne kunnen in alle opzichten terug zien
op geslaagde feesten i.s.m. Stichting Halfweg en al
haar vrijwilligers. Samen met de besturen en
vrijwilligers van de genoemde verenigingen hebben
velen in de prachtig versierde feesttent bij Halfweg
kunnen genieten tijdens diverse feestelijke
activiteiten. Een pluim voor iedereen die hier een
bijdrage heeft geleverd.
Dan was er nog de DVV dropping met als begin- en
eindpunt café Halfweg, waar zelfs sprake was van
een inschrijvingsstop aangezien er maximaal een
kleine 100 deelnemers konden worden toegelaten,
DVV ook proficiat met deze geslaagde activiteit.
Als we naar de toekomst kijken hebben we ook nog
een aantal zaken op onze agenda staan.
Allereerst vind op 30 mei a.s. wederom het
PIGPOP festival plaats, waarover elders in krantje
meer.
Volksfeestvereniging Voor Beltrum is inmiddels
volop bezig met de voorbereiding voor het jaarlijkse
Volksfeest te houden op 9,10 en 11 augustus.
Binnenkort zitten we om tafel met Jeroen Koster
die onze website nieuw leven in heeft geblazen, wij
hopen u binnenkort het resultaat hiervan te kunnen
laten zien.
In het café is o.a. tijdens de carnavalsevenementen gebleken dat onze geluidsinstallatie
niet geheel aan de gestelde eisen voldoet, hier
gaan we op zoek naar een beter alternatief.
Als bestuur hebben we bij de verenigingen het
voorstel neergelegd om ieder kwartaal met een
vaste afgevaardigde van alle verenigingen om tafel
te gaan zitten en zodoende een vinger aan de pols
te houden omdat we graag op de hoogte willen
blijven wat er zoal leeft binnen onze gemeenschap.
Op deze manier hopen we tijdig in te kunnen
spelen op specifieke wensen en tevens te
voorkomen dat er door gebrek aan communicatie
misverstanden en/of onmin ontstaat, tevens willen
we graag op de hoogte blijven van actuele zaken.
Verder willen we zoals in het verleden bij grote
evenementen gezamenlijk het draaiboek voor de
betreffende activiteit samen doornemen.
Geniet van het voorjaar en de komende activiteiten,
tot ziens bij café Halfweg.
Stichting Halfweg,
Theo Klein Gunnewiek

Vriendenkring D.V.V. Nieuws

De jaarlijkse ledenvergadering van DVV die werd
gehouden op vrijdag 20 maart was een goede en
toch een indrukwekkende vergadering.
DVV doet op het financieel gebied goede zaken.
Een mooi positief saldo.
Maar dat is ook te danken aan het jaarlijkse jazzvesteval, NL Doet en de dropping. En ook niet te
vergeten de Rabobank Cooperatie Fonds, waar
men een mooie kooimaaier over heeft gehouden,
Door al die inzet van vrijwilligers en leden van DVV
hebben we dit toch mooi bereikt.
Er staan ook weer activiteiten op de planning voor
dit jaar, zoals de jaarlijkse DVV-bbq, en een 45+
voetbaltoernooi, dit samen met een
volleybaltoernooi.
(wordt vervolgd).
DVV is ook momenteel in bespreking met de
Stichting over de toekomst van DVV.
Er is een commissie samengesteld waar een aantal
personen van DVV, het kermiscomité, Maispotters
en de Stichting inzitten om eventueel te kijken naar
een andere unit of de oude unit aan te passen.
Op het sportgebeuren gaat het bij het voetbal goed.
Er is een 45+ voetbalteam opgericht en die gaan
ook dit jaar weer deelnemen aan het 45+ toernooi.
Ook wordt binnenkort ‘t beachvolleybal opgepakt.
Wie hier wil aan deelnemen kan contact opnemen
met Willem Wassink.
Het volleybal in de sporthal gaat in zekere zin
goed, maar af en toe is er toch te weinig deelname.
Ook hier vragen we aan U , wil men een keer een
balletje slaan, neem dan contact op met Marc
Huirne.

Daarna waren er bestuursverkiezingen.
Men nam afscheid van twee bestuursleden
waaronder de voorzitter Michel Tuinte en
bestuurslid Ronnie Leusink.
Met veel enthousiasme werden er ook twee nieuwe
bestuursleden voorgesteld aan de leden. Bjorn
Scharenborg en Thijs Luttikhold . Maar het DVV
bestuur krijgt nog een versterking er bij, Joris Gr.
Zevert neemt ook deel in het bestuur. Maar dan als
stage loper. Ronnie Stapelbroek wordt zijn stagebegeleider.
Ook werd de nieuwe voorzitter voorgesteld, Marc
Gr. Zevert (Hutteman) neemt deze zware taak op
zich.
Maar voor hij iedereen wil bedanken deed hij nog
een woordje aan Michel en Ronnie.
Hallo allemaal,
Het stoppen van Michel en Ronnie bij het bestuur
van DVV voelt als de zonsverduistering van
gisteren, een zware tegenvaller en staat voor een
unieke gebeurtenis. Wat Michel en Ronnie allemaal
voor DVV gedaan hebben is zeker uniek te
noemen. Beide heren zijn samen goed voor 50 jaar
ervaring binnen het DVV bestuur.
Michel kwam in 1997 in het bestuur waarna hij na 2
jaar werd gebombardeerd tot voorzitter. Dit heeft hij
liefst 16 jaar gedaan. Als je Michel Tuinte zegt, zeg
je DVV. Het zijn 2 handen op 1 buik.
Michel is mede bekend door toespraken die hij
hield, die altijd begonnen met,
“goeie oavond leu”.
Ronnie zat sinds 2003 in het bestuur, 12 jaar lang.
Net als Michel heeft hij veel betekend voor DVV.
Had DVV een opslagruimte nodig dan was Ronnie
de beroerdste niet.
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Zoals beide heren wel eens aangaven hebben ze
moeilijke momenten gekend met DVV, maar ook
zeker mooie momenten.
Heren, jullie kunnen trots zijn op DVV en DVV is
trots op jullie.
Bedankt!
Tot slot deed Marc nog een bedankje aan de
sponsoren, vrijwilligers en de leden voor hun inzet
voor DVV en niet te vergeten, de bardienst, Maria
Luttikhold.
NL Doet
DVV heeft ook dit jaar mee gedaan aan NL Doet
van het Oranjefonds. Hier ontvangen we altijd een
mooi bedrag voor.
Tussen de buien door werd er flink geboend en
geschrobd in en om de kleedunit van DVV. Maar
ook de doelen op het voetbalveld werden onder
handen genomen. Eerlijk waar, als je van de
Beltrum komt rijden doen je de ogen zeer.
Zo blinkend schoon, je kent het niet weer.
Daarna werd onder een genot van een kop koffie
en een heel gezond broodje gezellig nagepraat.
DVV-voetbal
Het blijft steeds wisselvallig bij het voetbalteam
DVV/Vios 5.
De ene keer spelen ze een draak van een
wedstrijd, dan wordt er verloren van één van de
ondersten. En de andere keer winnen ze van één
van de bovensten.
Waar het aan het ligt, geen idee.
Men moet maar zo denken, als de jongens maar in
de wei zijn en het belangrijkste is toch na die tijd.
Nabespreking van de wedstrijd is er niet meer bij,
Gewoon de dagelijkse dingen, die zijn belangrijker.
Stand
1. AD’69 4
2. RZZVC 4
3. Grol 7
4. Pax 7
5. SDOUC 6
6. Fc Trias 7
7. Dinxperlo 4
8. Fc Winterswijk 9
9. DVV / Vios 5
10. Varsseveld 7
11. Fc Winterswijk 11
12. Fc Eibergen 6

34 p
33 p
31 p
28 p
26 p
23 p
18 p
17 p
16 p
15 p
15 p
11 p

DVV 45+ voetbal
Deze heldhaftige knakkers hebben al hun eerste
toernooi achter zich. Deze keer zijn
ze ingedeeld bij de Grolse Boys, Grol, Zieuwent en
Winterswijk.
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Het toernooi werd gehouden in Winterswijk. En
eerlijk gezegd, we deden het echt niet slecht. Er
werd net verloren van Zieuwent met 1-0. Tegen de
Grolse Boys hadden we moeten winnen. 1-1.
Tegen Grol was een kansloze zaak, 4-1.
Winterswijk daartegen werd knap op 1-1 gehouden.
Ook hier geldt de gezelligheid daarna.
Het DVV bestuur,
FF wat kwiet
Moi beste lezers en lezeressen,
Noa 18 joar in ut DVV bestuur heb ik beslott’n um
te stoppen als veurzitter bie DVV. Ik most hier goot
oaver noadenken um tot dit besluut te komm’n. En
ik mot heel eerlijk wen, bie ut afscheid tijdens de
joarvergdering viel ut mien wal zwoar.
DVV, “ De Vrolijke Verliezers”
In de begin joaren van 1990 bun ik begonnen als
voetballer bie DVV.
Mooie tied was dat, café voetbal en later het
Zilverenbaltoernooi. Wi-j heb in die tied mooie
tegenstanders gehad bie Halfweg, zoals De Losse
Flodders, De Kemper, Noadost, De Zaak, Fc Idink,
Stepelo enz. In die tied hadd’n wi-j twee pouls met
16 teams. Moar DVV was allene neet voetbal, ze
konden ook mooie feestjes organiseren, zoals het
oerfeest, motortreffen, cruisetocht (gewoon op de
koele bie Stotteler). In 1997 bun ik het bestuur
e’komm’n en in 1999 (zoals de nieuwe veurziiter
Marc al neumde) gebombardeerd als veurzitter.
In die zestien joar is er heel wat gebeurd in en
rondom Halfweg. De meeste lezers wet dat wal.
Dat hoef ik neet op te schrieven.
Moar ik wal effen stille stoan bie Jan Halfweg. Zien
overlijden hef mien zeer geraakt, hee stond altied
veur ons kloar en ik heb altied fijn met hum samen
gewarkt.
Samen het krantje, wel bekend als het DVV
Proatje Elke moand effen an de Beatrixstroate in
Grolle redactievergadering. Mooie tieden waren
dat. Doartegen heb ik ok mooie dingen met
e’maakt, ten eerste heb ik altied fijne
bestuursleden um mien e’had. Völle schik met
mekare had en ze stonden ok altied kloar veur
DVV. Bedankt leu.
Ten tweede, ik wil toch de voetbalvereniging de
Grolse Boys bedanken, doar konden wi-j e’n joar
terecht toen wi-j bie Halfweg weg mosten.
Ten derde was het mooi dat Halfweg bleef bestoan
in Veur-Beltrum, deur toedoen van ut bestuur van
Stichting Halfweg en deur heel völle vrijwilligers.
Chappoo. Ten vierde, het voetbalteam DVV is van
café voetbal naar het KNVB voetbalcompetitie
gegaan. Een grote metamorfose op ‘t voetbalveld.

En niet te vergeten VIOS Beltrum. Want zonder
hun was ut niet gelukt. Grandioos.
Ten vijfde: Het artikel in ut voetbalblad
Voetbalinternational. Wat vele verenigingen niet
lukte is ons wal gelukt. En toen die live uitzending
bie

En ut Halfweg Ni-js, dat hop ik samen met Jan en
Theo nog joar’n te doone.
Eén ding hop ik wal, dat wi-j met zien allen de kop
in dezelfde richting heb en dat Halfweg en VeurBeltrum een hechte gemeenschap blif.
Allen dank,
Michel Tuinte

Voorzitter Michel Tuinte stopt ……

Voetbal International, Johan Derksen met de
klompen. Moar ik bun nog Michel van Egmond
dankbaar wat hee allemoale hef e’schreven oaver
ons. Super, Super

Ten zesde, Het kampioensfeest van DVV/Vios 5.
In Beltrum vind ze nog steeds hier en doar stro.
Fantastisch um dit met te maken als trotse
Veurzitter.
Ten zevende: de goeie samenwerking met Willem
en Gerdi Wassink, Stichting Halfweg, Bardienst,
Het Kermiscomité Veur-Beltrum en de
carnavalsvereniging Maispotters. Allen dank.
Ten achtste Ik wil iedereen die een warm hart hef
veur DVV bedanken veur alles.
Ik wil bij deze Marc heel völle succes wensen als
de ni-je veurzitter van DVV.
Ook wil ik de nieuwe bestuursleden heel völle
succes wensen.

Tijdens de afgelopen ledenvergadering van
Vriendenkring DVV heeft voorzitter Michel Tuinte
zijn voorzittershamer overgedragen aan Marc
Groot Zevert. Dit na een periode van 18 jaar
waarvan 16 jaar als voorzitter.
Ik heb het genoegen al vele jaren met Michel te
mogen samenwerken en ook buiten het
verenigingsleven kun je niet om hem heen.
Sinds hij samen met Carla een nestje bouwde in
Voor-Beltrum heeft hij zich op allerlei manieren
ingezet voor de gemeenschap, diverse
verenigingen en activiteiten.
Zoals bovengenoemd heeft hij jarenlang DVV vol
enthousiasme geleid en er voor gezorgd dat DVV
qua gezelligheid en sportiviteit een onmisbare
schakel in Voor-Beltrum en Avest is.
In samenwerking met de Stichting was hij mede
initiatiefnemer voor het aanleggen van een KNVB
waardige accommodatie en wat nog belangrijker is
een KNVB waardig voetbal elftal DVV-Vios 5.
Inmiddels uitgebreid met een 45+ team.
Verder geeft hij het goede voorbeeld als het om
feesten gaat, altijd vol enthousiasme sleept hij
iedereen van buurt tot familie erbij.
Ook is hij de stuwende kracht achter de jeugd
binnen onze gemeenschap, of het nu
carnavalswagenbouwers, sportactiviteiten of om
buurtspelen met de kermis gaat, hij weet de
jongelui te enthousiasmeren en met z’n vele ideeën
het gemeenschapsgevoel bij te brengen.
Binnen de redactie van het Halfweg Ni-js levert hij
ieder krantje een grote bijdrage aan het vele
leesplezier dat wij u trachten te geven.
Zo kan ik nog wel even doorgaan, maar wat zeker
zo belangrijk is, dat we ook de komende jaren op
welke manier dan ook mogen genieten van Michels
bijdrage aan onze gemeenschap in welke vorm dan
ook.
Michel bedankt.
Theo Klein Gunnewiek
Redactie Halfweg Ni-js
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Volksfeestvereniging nieuws
Beste inwoners van Voor-Beltrum, Auste en
omstreken
De voorbereidingen voor onze kermis op 9, 10 en
11 augustus zijn weer in volle gang. We hebben
met een deel van ons bestuur onze
tentenleverancier Visser uit Babberich bezocht en
daar ideeën op gedaan voor ons feest.
Wat kunnen we U al vertellen;
De attracties zijn in ieder geval geboekt, de tent zal
weer komen staan en het muziekprogramma is
bijna rond.
We kunnen alvast vermelden dat we
zaterdagavond na de viering in de tent weer lokale
DJ’s hebben weten te strikken die ook onze oudere
jeugd zullen vermaken. En ook de zondagmiddag
zal door lokale DJ’s worden ingevuld.
De zondagavond zullen we een optreden van
Premium kunnen verwachten, maandag de hele
dag en avond de Groenlose band Curls on Fire en
voor de dinsdag staat de Perfect Showband weer
vast. Zij zullen er net als afgelopen jaar weer een
mooi feest van maken en de koningsparen hun
verdiende huldiging verzorgen.
We zullen rond juni nog even bij U langs komen om
de jaarlijkse bijdrage op te halen, maar nadere
informatie hierover volgt.
We wensen U voor nu fijne paasdagen toe en U
hoort nog van ons.
Het bestuur van de Kermis Voor-Beltrum

Dropping 2015
Zaterdag 28 februari 2015, kinder uut logeren, nog
snel effen onder de pompe en dan op de fietse
noar Halfweg.
Zo rond half acht hew af e sprokkn. Dan buw mooi
op tied an de beurte.
De koffie drink ik wal op moar smek mien neet, tied
veur wat starkers.
Drankmeister J. Pasman hef ne flesse
Mummelman en drankmeister H. van de Klumper
hef Jeagermeister. Zal mien beni-jn woar aw met
begint.
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Oh-joa, veur de vrouwleu bunt der een hoop van
die kleine fleskes met allerlei spul der in. Ik wet
toch ok neet hoo dat grei allemoale heet.
Eindelijk, rond half negen worde wi-j in de bakkerije bi-j eproat over wat der oons allemoale te
wachten steet.
Wi-j wordt met ne busse noar de grensweg in
eefsele e-bracht. En doar als vluchtelingen los
eloaten.
Wi-j mosten zelf moar zeen te overleaven.
Oh-joa, der werd nog wal een pakketjen oet
edeeld.
Doar zat wat chips, toitetpapier en nog wat andere
rotzooi in. Aj doar as vluchteling van mot rond
kommn dan haal ie t ende neet. Moar goot daw zelf
nog wat haddn.
Toen ging t lopen an, deur de weide, deur t bos,
oaver ne sloot.
En den sloot hef ons in de problemen e-brach.
Tenminste, neet allemoale, moar bi-j eene van
oons. Iedereene kon makkelijk over dat sleutjen
hen kommn moar alleene C van de piepe neet. C
had vanaf dat moment enorm last van zweet veute.
Moar good dat ze in t velleke wal n betjen
eigenwies bunt, want ze hef de tocht gewoon oet
elopen.
Effen later an de bosrand was t bienoa raak. F van
de Bekke werd bienoa deur n waterballon eraakt.
Moar goot dat t personeel neet zo good kan mikkn.
Moar gauw zeen daw wieter komt. Deur de buske,
weilanden en ok t bouwland mos der an geleuven.
Ondertussen vergette wi-j neet te drinkn en de
Jeagermeister schut ok al mooi op. De vrouwleu
haddn ok nog wat hapjes e regeld. De blokken
keaze en worst gingn der vlot in.
Nog effen wieter t bos in en langs t water lag een
groot bot. H. van de Klumper zei dat den van ne
koo was moar H. van de vos wist zeker dat e van n
varken was. En loaw earlijk ween, bi-j de Vos hebt
ze wal vestand van varkens.
Effen wieter kwamen wi-j bi-j de drankpost.
Eindelijk: bier.
Dat biertje was um de smaak van de Jeagermeister
weg te speulen, want der most ok nog wat anders
e-preuft wordn. Van allerlei vremde drankjes in een
bekertje, en dan moar roadn wat t was. Moar wie
kent der tegenwoardig nog citroen brandewien, n
advokaatjen en ander drankjes die bij de aldi en lidl
neet te koop bunt. Moar goot dat de vrouwleu in
onze groep neet meer de jongsten waarn, wi-j
haddn ze allemoale goot. Toen ging t weer an: deur
de weide en t bos en doarnoa de schuurmansweg
op. De Jeagermeister was op en de Mummelman
smekkn good.
Wieterop kwamen wi-j bi-j de reurlseweg. Hier
stond een neet al te betrouwbaar uutzeend vlot
kloar. Wi-j mosten dus de bekke oaver. Der konden
ongeveer 4 man tegelieke op dat gammele vlot,

dus wi-j mosten dree keer hen en weer. De eerste
twee keer ging dat good, moar de darde keer was t
mis.
Wat wi-j ok. Op t vlot zaten der twee van de
Klumper, eene van de Vos en ne verdwaalden oet
Vroagender. Den oet Vroagender woont al ne
mooin tied in Veur Beltrum moar hef volgens mien
nog gin fatsoenlijken bi-j naam.
Met t oetstappn ging t mis. De Vos en eene van de
Klumper gingn tegelieke stoan, t vlot kwam an t
schraggeln en den andern van de Klumper dacht:
loat ik moar dichte bi-j de grond blievn.
Dat was neet de beste optie. Hee ging kopjen
onder. Zelfs de mutse kon he oet vringn.
Toen haw dus veer nattn bi-j oons. Snel op noar
Halfweg dus. Moar dat ging neet op. Wi-j werden
an e valln deur ne militair van Kolnbrander. Moar
doar hew zelf effen korte metten met emaakt. Met
veer keerls hew um noa ezeene. Volgens mien hef
he noo nog steeds last van de rugge…
Wieter deur de weiden kwamen wi-j bi-j Vekamp in
de schure. Doar mosten wi-j t veur Beltrumse
volksleed zingn. Dat was veur oons natuurlijk gin
enkel probleem. Alleene haw der eene van
Winkelman bi-j oons en den kendn nog neet alle
coupletten oet de kop. Moar zi-j hef beloaft dat dat
met de karmisse veur mekaare was.
Wieterop kwamen wi-j langs t oldershoes van
Pasman. J wol zien breur natuurlijk ok effen een
borreltjen loaten drinken. Moar bi-j eene bleef dat
neet. Dus leepn wi-j al weer vertraging op.
En doar achter in de schure mosten wi-j ok nog
effen ne tente bouwn. Doarnoa ging t in een tempo
deur noar Halfweg. Achte van oons haddn dorst en
veere haddn t kolt. Gouw an t bier want de
mummelman was ok al op. Gelukkig was der ok
nog wat te vrettn. Ne groote gehaktbal. Sommige
leu zeiden dat der ok een breudjen onder lag, moar
den hek neet ezeene, zo groot was den gehaktbal.
Wieter hew nog effen noa ezettn en toen weer op
de fietse op huus an.
Organisatie, nog bedankt veur dissn mooin oavend,
t was super veur mekaare.
Volle wille van t karmis bestuur.

Belangenvereniging
Aansluiting in buitengebied op
glasvezel kost eenmalig 500 euro
In de raadsvergadering van 3 maart 2015 heeft de
gemeenteraad van de gemeente Berkelland het
besluit genomen mee te doen met de
glasvezelmaatschappij Achterhoek BV. Deze
glasvezelmaatschappij gaat de aanleg en

exploitatie van het breedbandnetwerk in het
buitengebied verzorgen. Ook is nu bekend dat de
aansluiting op glasvezel in het buitengebied (witte
gebieden) voor de inwoners eenmalig 500 euro
gaat kosten. Daarnaast betalen inwoners
afhankelijk van hun pakketkeuze een
abonnementstarief aan de provider. Naast
Berkelland doen ook de provincie en negen
Achterhoekse gemeenten mee in de
glasvezelmaatschappij. Berkelland brengt bijna 6
miljoen euro in om het buitengebied aangesloten te
krijgen. Met de aanleg van het netwerk in alle
gemeenten is in totaal een bedrag van bijna 70
miljoen euro gemoeid.
Aanleg in witte gebieden
In Berkelland gaat het om bijna 4.000 adressen, in
het zogenaamde ‘witte gebied’. Dit zijn adressen
waar nog geen enkele breedbandvoorziening ligt.
Hier ligt alleen nog maar een 'koperdraadje’ voor
de telefoonverbinding. Een snelle
internetverbinding is voor de leefbaarheid in het
buitengebied belangrijk.
Perspectief grijze gebieden
De adressen in het buitengebied waar wel een
coax-kabel ligt - zogenoemde grijze gebieden
kunnen nu geen gebruik maken van de aanleg in
het buitengebied. Europese regelgeving staat niet
toe dat de overheid hieraan meewerkt. Berkelland
heeft wel bedongen, dat het glasvezelnetwerk dat
nu aangelegd gaat worden, voldoet aan de eisen
om het grijze gebied aan te koppelen of het
netwerk op termijn te kunnen verkopen aan
marktpartijen. De verwachting is dat aanleg in de
witte gebieden een vliegwieleffect voor de grijze
gebieden heeft.
Aanmelden voor aansluiting
De Bewoners van de 4.000 adressen die in
aanmerking komen om mee te doen aan dit
project krijgen begin april een brief met een
uitgebreide toelichting. De aanleg van het
glasvezelnetwerk gaat pas door als 50% van de
bewoners deelneemt. Het aanmelding voor de
aansluiting vindt later dit jaar plaats zodra er meer
bekent is over de abonnement mogelijkheden.
Over dit laatste is de provincie in gesprek met
meerdere aanbieders op dit moment.
Wat houdt dit nu voor (Voor-)Beltrum in?
Goed nieuws! Eigenlijk komt het erop neer dat
Beltrum alleen witte gebieden heeft en dus geheel
wordt aangesloten. De enige twijfel vormt het
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bedrijventerrein aangezien deze buiten de regeling
kan vallen. Hierover is de Raad van Overleg
Beltrum nog met de gemeente Berkelland in
gesprek.
Maar dit komt allemaal niet vanzelf. 50% is een
absolute ondergrens en hiervoor zullen we nog wel
flink aan de bak moeten.
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 in de loop van dit jaar om
de vraagbundeling tot stand te laten komen.
Voor vragen en of aanmelden kunt u mailen naar
bashommelink@hotmail.com
Ook de Raad van Overleg Beltrum heeft deze
zelfde oproep geplaatst in haar nieuwsbrief, `t
Belletje, in de maand maart 2015. Waarbij het
uiteindelijk plan is om per buurtschap een aan een
aantal vrijwilligers te mobiliseren welke samen met
ons (Belangenvereniging Voor-Beltrum/Avest en de
Raad van Overleg Beltrum) de vraagbundeling te
gaan organiseren.
We houden u op de hoogte! En wilt u helpen
schroom dan niet te mailen naar het aangegeven
mailadres van Bas Hommelink.
Belangenvereniging Voor-Beltrum/Avest
Tonny Starte
Diana Nijland
Bas Hommelink

Nieuws van de Maispotters

Het kon dan ook niet anders dan een geslaagd
carnaval worden.
De leus van het prinsenpaar was: “Wi-j tankt ‘m af
en trapt ‘m an”. Ze zijn er, op hun brommers, vol
gas voor gegaan! Elders in het Halfweg Ni-js kunt u
lezen hoe zij het hebben ervaren.
Eén van de hoogtepunten met de carnaval van dit
jaar was misschien wel het frühshoppen en dweilen
op Rosenmontag. Nog nooit vertrokken de bussen
richting Lievelde zo vol als dit jaar. Met maar liefst
185 mensen bezochten we de Jonge Nölepeters in
hun vernieuwde residentie. Later op de dag was
het een prachtig gezicht om alle Maispotters in één
lange polonaise door de binnenstad van Groenlo te
zien lopen.
Ook de andere carnavalsdagen met het
carnavalsbal op zaterdag, het frühshoppen in de
grote Maiskoele, het kindercarnaval en het slotbal
waren erg geslaagd. Ondanks, of moeten we
zeggen, dankzij de aangescherpte regelgeving
vanuit de overheid. Met het bestuur en de vele
vrijwilligers hebben we er in ieder geval voor
kunnen zorgen dat alles weer goed georganiseerd
was en dat iedereen , jong en oud, met veel plezier
carnaval kon vieren.
Ik wil dan ook het bestuur en alle vrijwilligers die de
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 14 november 2015 bij Halfweg. Noteer
deze datum alvast in uw agenda.
We zien jullie dan graag weer terug!
Voor meer informatie kunt u kijken of
www.maispotters.nl of volg ons op Facebook
Alaaf!

De carnavalsperiode is alweer een tijdje geleden.
Ook dit jaar kijken wij weer terug op een geslaagd
carnavalsjaar. Niet alleen Prins Jochem en
adjudant Toon hebben met volle teugen genoten
maar ook vele anderen hebben veel plezier beleefd
aan de carnavalsdagen van afgelopen jaar. Ik heb
dit prinsenpaar leren kennen als erg ijverig en
actief! En met behulp van de fanatieke uitzoekers
van dit jaar liep de voorbereiding al gesmeerd en
gingen we vol vertrouwen de carnavalsperiode in.
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Tom Luttikhold,
President van de Maispotters oet Veur-Beltrum

Carnavalsverslag
Maïspotters 2015
Ons carnavalsavontuur zit er weer op! Na
maandenlange zwijgen zijn we op 3 januari 2015
gehuldigd als kersvers Prinsenpaar van de
Maïspotters. De bekendmaking, nadat we samen
een kratje zenuwen weg hebben gedronken bij

Willem Wassink kon het gebeuren. Vanuit de
woonkamer hoorden we het laatste liedje in het
filmpje voorbij komen. Tijd voor ons om op de
brommer te stappen en het café in te crossen. Dit
verliep niet geheel vlekkeloos. De Prins moest
eerst een kilometer de bromfiets aandrukken
voordat hij naar binnen kon. Eenmaal binnen
gekomen stond Jochem al lang en breed voorop
het podium, terwijl Toon nog halverwege in de zaal
aan het wachten was totdat iemand zijn tree bier
uitgedeeld had.

’T gras is altijd greuner in Veur-Beltrum. Dat mag
ook wal met al die kooimaaiers. ’T Lik ons handig
hiervoor een schema op te stellen zodat iedereen
netjes ziene beurte krig.

Toen kon het eindelijk bekend worden, een last van
onze schouders. Prins Jochem de 1e en Adjudant
Toon. Na veel lachen en klappen werd het tijd voor
de huldiging en natuurlijk onze proclamatie! Die
ging als volgt..

Ten zevende:

Ten eerste:

Ten achtste:

Ik bun prins Jochem Beunk de eerste. Zoon van de
beste scheidsrechter van Beltrum, Wieke Beunk en
José Noasman. Ik kom uut de stroate, moar woon
sinds een joar in Veur-Beltrum an de bekke, an de
goeie kante.
In het dagelijks leaven wark ik veur Johan v/d Smid
in de fietsen en bun ik drök met PIGPOP.

Nooit ewett’n dat de bopper ook nog een zondagse
naam had en ook nooit geweten dat ie een echt
beroep had: penningmeester van de maïspotters.

Ten tweede:
Ik bun adjudant Toon Pasman van de Vos. Zoon
van Willem van de Vos en Angela Kraaijenvanger.
Van de Heelweg in Beltrum noar de Vrakkinkweg in
Veur-Beltrum.
In het dagelijks leaven probeer ik samen met mien
deerne het een en ander te verhuren en wark ik
voor mien zelf als hovenier. Als één van jullie
tuinen nog een beurt kan gebroekn dan heur ik dat
geerne.
Ten derde:
Als geboren Beltrummers bunt wi-j al meerde keren
e vroagd veur de Belhamels. Moar wej hebt
natuurlijk pas Joa ezegt toen de Maispotters ons
vrogen.
Ten vierde:
Ze zegt dat d´r crisis is in Nederland, moar doar is
in Veur-Beltrum niks van te zene. Hoop vri-jstoande
woningen en de ene boerderi-je nog groter dan ’n
ander. Zie hebt zelfs een slurfkuilmachine en
Fertimex! Wi-j wissen neet wat wi-j zagen. Ze geeft
hier aardig uut. Better een gat in oe hand, dan
andersumme. Ie wet wal, zo’n hand in oe gat.
Ten vijfde:

Ten zesde:
De wonderen bunt de wereld nog niet uut.
Afgelopen joar ging Ivo nog van adjudant noar
schutterskoning. Ik goa van schutterskoning noar
adjudant.

Ie zölt neet zeggen, moar ook wi-j bunt noar school
e wes. En wal hier bi-j Halfweg. Dat kunt d’r neet
vulle zeggen. Wi’j hebt hier vulle opgesteekt.

Ten negende:
De karmisse in Veur-Beltrum zut d’r elk joar weer
iets gelikter uut. Neet te geleuven, ’t begint steeds
meer op PIGPOP te lieken. In Grolle doot ze de
ruuten al dichte en de radio an.
Ten tiende:
In Veur-Beltrum speelt ze neet alleen volleybal
moar probeert ze af en toe ook nog een potje te
voetballen. Voor ons is er maar één echt bal en dat
is het Prinsenbal!
Ten elfde:
Diss’n carnaval ff geen band of banden plakken.
De enige band woar wie tijdens de carnaval over
proat is onze neeje band met jullie, de Maispotters!
Dat doot wi-j onder het motto: “Wi-j tankt ‘m af en
trapt ‘m an!”
Na deze woorden begon ons carnaval pas echt! De
week erop konden we gelijk drie dagen aan het
werk. Vrijdag 9 januari was de 40+ avond, zaterdag
10 januari Prinsenbal Noamatters, zondag 11
januari frühshoppen bij de Watterrott’n in Eibergen.
Dit weekend hebben we al volop kunnen genieten
van muziek en dans, vooral bij de Waterrott’n.
Vrijdag 16 januari zijn we nog naar de pronkzitting
van de Knunnekes geweest. Onvoorstelbaar dat zij
het elk jaar weer weten uit te verkopen. De Prins is
hier geweest zonder Adjudant, aangezien deze

9

moest drummen tijdens het Prinsenbal bij de Jonge
Nölepeters.
De zondag erop was het onze beurt om te stralen.
Zondag 18 januari was namelijk het frühshoppen bij
De Belhamels in Beltrum en meteen onze eerste
officiële optreden als Prins en Adjudant. Geheel in
stijl zijn we met de limousine van het prachtige
Voor-Beltrum naar Beltrum gebracht. Vervolgens
hebben we in een bomvol Belhamelshoes ons daar
nog maar eens wat minder populair gemaakt. Onze
cadeaus naderhand maakte veel goed. Vooral de
trillende maïskolf werd zeer gewaardeerd. Het
frühshoppen in Beltrum ging mooi, maar eerlijk is
eerlijk: de afterparty bij Halfweg met alle andere
carnavalsverenigingen was mooier!
Op naar het volgende feestje! Zondag 25 januari
ging we naar de Bacchus. We waren daar een
beetje aan de late kant. Netwerken met de andere
Prinsenparen ging hierdoor een beetje mis. Gauw
een groepsfoto maken en weer het podium
bestijgen. Nadat we tijdens de loterij alle
hoofdprijzen in de wacht hebben gesleept gingen
we weer richting onze eigen kleine Maïskoele, waar
het totdat Boer Zoekt Vrouw begon gezellig bleef.
De zaterdag erop hebben we de limousine weer uit
de schuur getrokken om naar de Hooghedendag te
gaan. Deze werd dit jaar georganiseerd door De
Jonge Nölepeters. Hartstikke gezellig en hoop
informatie en inspiratie kunnen krijgen over de
andere hoogheden. Dit konden we goed gebruiken
voor ons eigen frühshoppen.
Het carnaval gaat niet alleen over rozen en vrijdag
6 februari hebben we dan ook onze ziekenbezoek
ronde gemaakt. Helaas waren er dit jaar ook weer
zieken. Het was een bijzondere avond en het werd
gelukkig erg gewaardeerd. Wij wensen hun dan
ook nog veel beterschap toe.
Het weekend der weekenden stond op de agenda,
het carnavalsweekend! Vanaf vrijdag 13 februari tot
en met woensdag 18 februari onder de panne. We
konden eerst rustig inkomen bij het kindercarnaval
vrijdagmiddag op de Willibrordschool waar menig
ranja en chips over de toonbank ging. We hadden
de eer om te mogen jureren voor verschillende
playbackshows, dansjes en moppentappers. Nog
even nagezeten bij Frans Klein Gebbink en ’s
avonds alweer op tijd naar Zieuwent voor het
Eumkesbal. We werden daar zelfs tot twee keer toe
binnen gehaald door de DJ. Helaas bleken het de
tweede keer De Belhamels te zijn! Nadat het
nieuwe Prinsenpaar van De Eumkes bekend werd,
was het voor ons tijd om naar Groenlo te gaan voor
het Prinsenbal bij de Noamelkers uit Zwolle. We
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hebben zelf het feestje daar maar gemaakt,
aangezien de meeste Noamelkers al naar huis
waren.
De zaterdag begon met de carnavalsmis in de
Calixtuskerk waar wij voor de verandering een keer
voor in de kerk mochten zitten. Prachtig om een
keer mee te maken, ondanks het hoog Knunneke
gehalte. Sociaal als wij zijn hebben we het
Prinsenpaar van de Knunnekes tijdens de collecte
nog van een euro voorzien. Vervolgens gauw de
kerk uit om ons klaar te maken voor het
Carnavalsbal in de Grote Maïskoele. Na de
sleuteloverdracht van burgervader Jan Klein
Nijenhuis was Voor-Beltrum nu echt van ons! De
rest van de avond was een goede aanloop van wat
komen zal.
Zondagmorgen, frühshoppen in onze eigen Grote
Maïskoele. Al snel was de tent bommetje vol, er
kon geen Knunneke meer bij in. Tussendoor met
de Bobper nog naar de optocht in Groenlo wezen
kijken. Helaas mocht de Bobper niet meer rijden en
moesten we met de fiets. Puntje voor volgend jaar.
Op maandagmorgen gingen we al vroeg richting
het frühshoppen van de Jonge Nölepeters in
Lievelde. Met een recordaantal Maïspotters hebben
we hun residentie gevuld. Met 185 personen
aanwezig hebben de Maïspotters wel weer
bewezen hoe springlevend de vereniging is.
Vervolgens weer met de bus richting Groenlo om
daar te gaan dweilen. We begonnen bij Café
Frieling, probeer daar maar eens zoveel
Maïspotters kwijt te kunnen. Na tien bier en een
broodje worst met de polonaise richting City Lido.
Op de markt meerdere ererondjes gelopen, waar
we ook nog een aantal verloren Belhamels met
grote ogen naar onze stoet zaten te kijken. Tegen
zes uur weer richting de Kleine Maïskoele om daar
gezellig met een kleine 100 man te genieten van
een heerlijk buffet. Aansterken is gelukt, want ’s
avonds hebben we eerst weer bij Niek Hommelink
gezeten en vervolgens bij City Lido de deuren
dicht gedaan.
Dinsdagmiddag was het weer feest in de Grote
Maïskoele: Kindercarnaval! Wederom aan de ranja
en chips. Iets waar wij en ook de Raad Van Elf
absoluut geen moeite mee hadden. Het was een
heel circus en de kinderen hebben zich ontzettend
vermaakt. ’s Avonds was alweer het sluitingsbal,
het einde naderde. Na een hoop strakke teksten en
leuke stukjes was het al zo twaalf uur en moesten
we de sleutel weer inleveren. We hebben samen
een traantje weggepinkt, maar het feest was nog
lang niet afgelopen. Met een grote delegatie
Maïspotters zijn we bij de adjudant nog wezen
eieren bakken. Eef Klein Gebbink kon het niet laten
om een Tourtje Achterhoek door de woonkamer te

doen met de Solex. Uiteindelijk hebben we nog vijf
biertjes met de jas aan gedronken en al met al
gingen de laatsten pas na zessen richting bed.
Woensdag was ons laatste officiële gedeelte: het
askruisje halen in de Calixtuskerk in Groenlo. Dit
was het dan. We leverden de capes en steken in bij
President Tom en zullen deze pas eind van het jaar
weer mogen dragen. We kunnen terugkijken op
een geweldig carnavalsjaar wat onze
verwachtingen zwaar heeft overtreft. We willen alle
Maïspotters bedanken voor een geweldig jaar en
we zien elkaar snel weer!
Alaaf,
Prins Jochem 1e & Adjudant Toon

KINDERCARNAVAL
17 FEBRUARI

worden in de springkussen door jong én oud.
Zo vloog de middag voorbij. Nadat er flink
geoefend was, konden de kinderen hun
circuskunstjes vertonen aan het publiek.
Iedereen keek aandachtig en er was natuurlijk
flink applaus! Daarna was het hup,
aanvalluh…! naar de tafels bestrooid met
patat, ketchup, mayo en frikandel. Na de
buikjes vol gegeten te hebben, was er nog
even tijd voor het vragenrondje en de
polonaise en kwam er aan kindercarnaval
2015 een einde. De kinderen gingen moe en
voldaan met een snoepzak naar huis.

PAKLACK
Na 10 speelronden staan de Voorbeltrumse teams
nog dicht bij elkaar, Loa Moar Lopen en Heubels
staan respectievelijk op plaats 13 en 15. Loa Moar
Lopen heeft 6 punten en de Heubels wisten nog
maar 4 punten binnen te slepen.
Hieronder de uitslagen van de Voor Beltrumse
teams op een rijtje.
Seizoen 2014-2015

Op dinsdagmiddag 17 februari ging om
13.30 uur het kindercarnaval van start.
Prins Jochem en Adjudant Toon heetten
Wederom een geslaagde kindercarnaval!
zo’n 75 kinderen welkom, weer een geweldig
aantal! Ook werden Prins Stijn en adjudante
Britt van de St. Willibrordusschool aan de
kinderen voorgesteld. Na het voorstelrondje
barstte het feest weer mooi los in de
Maïskoele, te beginnen met een optreden van
de Maïspotters’ Dansmarietjes. Vervolgens
vermaakten de kinderen van groep 3 t/m 8 zich
in een circus-workshop. Er werd gefietst,
gerold en gedanst. We zagen vele rode
koppies. Voor de allerkleinsten waren er
allerlei knutselactiviteiten: oa sieradenkistjes
en cupcakes versieren. Tussendoor werd er
duftig geproefd of de cupcakecreaties lekker
smaakten. Ook kon er lekker gesprongen

26-09-2014
03-10-2014
10-10-2014
17-10-2014
24-10-2014
07-11-2014
14-11-2014
14-11-2014
28-11-2014
12-12-2014
02-01-2015
09-01-2015
16-01-2015
23-01-2015
06-02-2015
06-02-2015

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

Briketten
Blow Me Baby
Losse Flodders
Der Angstgegner
Swift Boys
KWW’12
Treffers
Briketten
Losse Flodders
Weidebleuters
Swift Boys
Blow Me Baby
Treffers
Der Angstgegner
Weidebleuters
KWW’12

13-02-2015
20-02-2015
06-03-2015
13-03-2015
13-03-2015
20-03-2015

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

Loofklappers
ZZ Dubbelloch
Boskamp
FC Klunt
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

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

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

3-4
3-2
1-4
1-15
7-6
3-12
0-4
3-5
2-4
1-2
3-3
0-1
0-6
3-5
5-8
0-6
1-7
2-1
2-7
0-7
3-4
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Jentske Withag
Hieronder een verslag van het NK veldrijden te
Hapert.
Jentske behaalde een prachtige 5e plek, hieronder
een door haar zelf geschreven verslag

een eerste, tweede of derde plek op het NK
gehaald hebt .
Ook ben ik genomineerd voor de verkiezing
sporttalent van 2014 voor mijn MTB brons en
veldrijden zilver bij de sportfederatie in Café de
Klok Eibergen . Er waren nog tien andere
genomineerden . Ze lieten allemaal filmpjes zien.
En toen vertelden ze wie het geworden was. Deze
keer was het iemand anders. Toen kregen we nog
een pen . Het was een leuke avond. Tot de
volgende keer maar weer . Groetjes Jentske

Hieronder de officiele uitslag door de redactie van
de website van de KNWU geplukt.

Geheel links burgermeester Joost van Oostrum,
Jentske Withag, Oud NK Schaatsen Moniek
Kleinsman
NK veldrijden te Hapert januari 2015
We reden naar het NK .En toen we er waren ging ik
infietsen.Er zat een afdaling en die wist ik niet of ik
die moest en toen heb ik dat even gevraagd. Ik
vond de afdaling wel erg stijl, maar toen ik er af
ging was het helemaal niet zo eng als ik dacht. Er
zat ook een balkje in en toen moest je twee keer
van een balkje af .Toen begon de wedstrijd en de
start ging niet zo goed omdat de weg op bepaalde
plekken nog glad was en ik daardoor net niet
genoeg vaart kon maken om weg te komen. Bij de
start hadden ze al zand gestrooid maar niet overal
even veel. . En toen ik in het veld was kwam ik als
vijfde door . Toen viel er een meisje voor mij. Die
kon ik inhalen en toen lag ik vierde. Toen moesten
we over een brug die glad was en toen ging ze stil
staan op de helling en dan gleed je weg . En daar
moest ik ook eraf . En toen ben ik er snel langs
gegaan .En op de brug moest je op de fiets blijven
zitten anders gleed je weg. Ook nog door een
zandbak maar die was niet moeilijk . Met de laatste
ronde haalde iemand mij in en toen werd ik vijfde .
maar we zaten dicht bij NR 3 . Ik heb een goede
wedstrijd gereden . Einde van mijn verhaal .
P.S Jeldert is 20e geworden op het NK een zeer
zwaar parcours waar ook de profs rijden met echt
heel veel modder er deden er 78 aan mee.
Ook ben ik nog bij de Gemeente Berkelland
geweest voor de huldiging van de Berkelland
Kampioenen . Daarvoor word je uitgenodigd als je
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pos.

deelnemer

woonplaats

1

Carmen van der Veen

ZWOLLE

2

Indy verwaarst

HAARLE

3

Lotte Bakker

VEENOORD

4

Isa Looienga

DRACHTEN

5

Jentske Withag

BELTRUM

6

Nienke Veenhoven

OOSTZAAN

7

Nina Maathuis

ROTTERDAM

8

Jony van den Eijnden

GEMERT

9

Nienke Dullemond

OOLTGENSPLAAT

10

Meis Vermeulen

LOON OP ZAND

11

Bibi Verzijl

BERKEL EN RODENRIJS

12

Noëlle Booy

BERKEL EN RODENRIJS

13

Isabel Arensman

DEIL

14

Mirre Knaven

STRIJBEEK

15

Sanne van Herk

LUIJKSGESTEL

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 5+6
Hoofdstuk 5:
Militaire dienst
Ik ging de militaire dienst in. De eerste zes weken
mocht je niet naar huis. Daarna om de 14 dagen
van zaterdag tot maandagmorgen. Dan was ik thuis
en waren er altijd wel pilleweggen om te bezorgen.
Pilleweggen zijn krentenbroden van 30 cm breed
bij 120 cm lang. Die moesten vaak ver weg
bezorgd worden, daar waar er een kindje geboren

was. Het was gebruikelijk dat je dan ook een borrel
kreeg.
Die zomer heb ik bij ons thuis het land geploegd en
ingezaaid - met de trekker van Nijenhuis. In dat jaar
was er bovendien in Beltrum ruilverkaveling en bij
ons kwam alle grond naast het huis te liggen. Toen
ik daarmee aan het werk was, kwam Antoon van
de mulder (molenaar) vragen of ik het land ook
ging inzaaien. Dan kon hij het graszaad leveren. En
dat deed hij.
Op een avond was er dansen in Concordia. Annie,
onze hulp, ging er naar toe. Die avond schoot ik
een bok: het meisje dat ik wilde, was al vergeven ik was net te laat. Annie en ik zaten aan een tafel
met het personeel van Nijenhuis. Antoon van de
mulder liep langs en ik grapte: “Als er wat verkocht
kan worden, ben je er wel, maar een glas bier zit er
niet aan”. Dat liet hij zich niet zeggen en in een
mum van tijd stond de tafel vol bier. Die avond ben
ik met Annie naar huis gefietst; zij had ook niets
aan de hand…
Zondagmorgen werd ik laat door vader gewekt, met
veel kabaal. “Jij met je soldatenkleren aan, je hebt
je bezopen en bent in de sloot bij Zeeman
terechtgekomen. Er waren veel mensen bij. Je kon
er amper uitkomen. Schande voor de zaak. Hoe
kan dat?!”. Toen het eindelijk stil werd, antwoordde
ik “Waar heb je het over? Ik ben met Annie naar
huis gekomen. Vraag het haar maar”. En toen was
alles opgelost.
Wat bleek, er waren nogal wat jongens in ‘die
pakken’ in het café en toen was een verhaal gauw
verteld.
Verlof op de boerderij
Die herfst was het heel nat. Ik kon in dienst verlof
vragen om bij mijn boer aardappels te rooien. Daar
heb ik enorm van genoten. Ik zat weer bij het
personeel aan tafel en kreeg weer pannenkoeken.
In die tijd waren er ook weer dansavonden en daar
gingen we met zijn allen naar toe. En daar kreeg ik
verkering met Marietje, het meisje dat bij mijn boer
voor Doortje in de plaats was gekomen. Dat moest
stiekem, want de boer zou dat nooit goedvinden.
Het ging een tijdje goed, maar de jongens kregen
het in de gaten. Ik ben daarom naar de boer
gegaan en vroeg een gesprek met hem aan. Ik
moest met hem
mee naar de ‘mooie kamer’ - daar kwam je nooit. Ik
vertelde hem het verhaal en hij zat even met zijn
handen in het haar. Hij vond het moeilijk: “Het is
een goede vrouw voor jou, maar het maakt het wel
lastig voor ons”. Ik moest na de dienst maar
terugkomen en hij zou wel een oplossing vinden.
Veertien dagen later was er een oplossing: ik
moest bij de buren slapen - dat was een dochter
van hem. Daar bleef het deurtje van het
varkenshok van het slot zodat ik ‘s avonds via het

varkenshok naar de opkamer kon, waar ik zou
slapen. Alles was opgelost…
Terug op de kazerne
Voordat je afzwaait, komt eerst ‘die oude hap’. Dat
wil zeggen dat je diensttijd er bijna opzit. Ik moest
op maandagmorgen weer terug naar de kazerne en
om twee uur exerceren. Er was een jonge kornet
die ons commandeerde en die riep op een gegeven
moment: “Groot Zevert, handen hoger”. Omdat mijn
medesoldaten riepen “oude hap”, deed ik net of ik
niets gehoord had en marcheerde ik op dezelfde
manier verder. Toen wij naar binnen gingen, stond
er op het bord: “Groot Zevert op rapport” en dat
betekende dat ik me moest melden. De kornet zat
op de stoel van de kapitein, want hij was die
middag
de enige van mijn meerderen die aanwezig was. Hij
gaf mij als straf zeven dagen ‘licht’, wat inhield dat
je ‘s avonds een paar keer naar de bel moest
lopen. Toen hij mij om een reactie vroeg, zei ik: “Je
bent de eerste die mij in 17 maanden een douw
(straf) geeft”. De volgende morgen moest ik bij de
kapitein komen. Die gaf mij er zeven dagen ‘streng’
bij. Zeven dagen in een cel van 1,5 bij 2,5 meter.
23½ uur zitten en een half uur luchten per dag. Dat
luchten was niet meer dan achter elkaar in een rij
lopen – er waren er meer met straf - met een
soldaat met een geweer achter je. Toen ik voor de
eerste keer buiten
was, vroeg ik de anderen wat zij de hele dag
deden. “Klim met blote voeten en klamme handen
tussen de muren naar boven. Boven in de
luchtkoker liggen wel boekjes”, vertelden ze. Ook
kregen we ‘De Salvo’, een weekblad van de
kazerne. Ik nam een paar extra exemplaren en
scheurde ze aan repen. Daarvan vlocht ik een lijst
van wel één vierkante meter voor de foto van
Marietje. In de cel zat een raampje met heel fijn
gaas. Daar drukte ik de lijst op een paar plaatsen
doorheen, zodat hij bleef hangen.
Toen ik uit de cel mocht, vroegen ze me of ik
kleuterleidster was… Ik heb de lijst laten hangen.
Het einde was in zicht. Ik was soldaat af.
Hoofdstuk 6:
Een nieuwe baan
Terug bij Nijenhuis
Toen ik weer bij Nijenhuis kwam, was alles anders.
Niets was meer wat het geweest was: als ik achter
was, was Marietje voor of andersom. ‘s Avonds, als
de anderen naar bed gingen, moest ik mijn jas
aantrekken en naar de buurman. Ik kreeg de
wekker mee; die stond op half 6. Als ik dan weer bij
de boer kwam, lag alles daar nog in diepe rust. Ik
riep ze en zette de melkmachine aan. Daarna riep
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ik ze voor de tweede keer. Alleen als er melk
monsteren was, moest ik niet voor zes uur komen.
Dan versliep ik me en kwam dan wel eens pas om
acht uur opdagen.
In mijn diensttijd ging Nijenhuis’ zoon Bernard met
vrouw en kinderen naar de Noord-Oostpolder en
begon daar te boeren. Hij nam de helft van het vee
mee en allemaal nieuwe machines. Frans (de
andere zoon van boer Nijenhuis (bijgenaamd
Sievering)) vertrok naar Brazilië. Ik hoorde goede
berichten en zette er zelf ook mijn zinnen op om
daar naar toe te gaan. Maar toen ik vader vertelde,
hoeveel geld ik daar voor nodig had, zei hij:
“Verdien het eerst maar”.
Op zoek naar ander werk
Maar het werken bij Nijenhuis ging niet zo goed
meer. Marietje en ik werden teveel bij elkaar weg
gehouden. En dus zei ik in februari mijn dienst per
1 mei op. Ik zette een advertentie in ‘De Boerderij’,
een weekblad een voor boeren. Daarin bood ik
mijzelf aan als werknemer en vroeg meteen een
loonopgave.
Ik kreeg diverse brieven: sommigen boden rond de
1.200 Gulden, maar er waren er ook drie die 1.600
Gulden wilden betalen. Vader wilde weten waar ik
naar toe zou gaan. En dus bezocht ik op een dag
drie adressen: in Zieuwent, Vragender en Meddo.
Ik sprak met ze af dat als ik wilde komen, ik op
zondag terug zou zijn - anders ging het niet door.
Vader koos voor Meddo: daar woonde zijn neef en
die kon dan mooi een oogje in het zeil houden. Ik
zou die zondag dus aan Meddo doorgeven dat ik
zou komen. Ik ging echter eerst in Groenlo naar de
tweede mis en zou vandaar uit naar Meddo gaan.
Toen ik in de kerk bij een pilaar stond, kwam er een
jongen van de Landbouwschool bij me staan, die
vroeg of ik al een nieuwe baas had. Ik vertelde hem
dat ik na de dienst naar Meddo zou gaan, waarop
hij zei: “Laten we er straks eerst even over praten”.
Hij vertelde me dat men op de plek waar hij
gewerkt had in Vragender, ook een knecht kon
gebruiken en dat hij daar 2.400 Gulden verdiend
had. Ik besloot meteen om er met hem naar toe te
gaan. Dus ik fietste met hem naar Vragender naar
Broer van den Tepper. Toen we daar aankwamen,
was de boer naar de kerk. Zijn vrouw zat met de
kinderen en twee ‘oudjes’ rond de
kachel de rozenkrans te bidden. Wij bekeken alvast
de boerderij, het nieuwe achterhuis, een trekker en
de koeien en varkens. Toen de boer uit de kerk
kwam, zag hij ons en we kwamen meteen ter zake.
Hij wilde me echter niet meer dan 2.000 Gulden
betalen. Ik ging daarmee akkoord, maar eiste wel
dat als ik voldeed, ik toch 2.400 Gulden zou krijgen.
Het was inmiddels al middag geweest, dus ging ik
vlug naar huis om vader te vertellen dat ik naar
Vragender zou gaan. Dat stond hem niets aan. Hij
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zou wel naar ome Jan gaan - dat was een broer
van mijn moeder en een buurman van Broer van
den Tepper om te
vragen wat voor een man die Tepper was. Ik ging
ondertussen weer terug naar mijn werk bij
Nijenhuis.
Twee weken later kwam ik weer terug en was
benieuwd wat vader te vertellen had. Volgens
vader had ome Jan geen goed woord over voor
Van den Tepper. Die zou mij me dood laten
werken, want hij wist niet van ophouden. Hij deed
loonwerk en groef bouwplaatsen uit. Dat kon mij
niets schelen: het verdiende goed en daar ging het
mij om. Op 1 mei zou ik verhuizen. Helaas overleed
die nacht mijn oude boer Nijenhuis. Zonder dat ik
het wist belde Johan, de jonge boer en zoon van
Nijenhuis, naar Tepper om te zeggen dat ik drie
dagen later kwam, omdat ik eerst het achterhuis
schoon moest maken.
Dat was rotwerk: allemaal handwerk met borstel en
bezem. Ik had één gelukje: Marietje moest ook
helpen. Daags na de begrafenis kreeg ik mijn
envelop met inhoud. Ik keek erin: er zat 600
Gulden in, voor een half jaar. Ik was niet van plan
dat geld aan vader te geven. Ik ging naar huis en
vertelde vader dat de meeste jongens in dienst al
een spaarbankboekje hadden en dat ik dat ook
wilde hebben, zodat ik zo vlug mogelijk naar
Brazilië zou kunnen. Vader beloofde voor mij naar
de bank te gaan en het geld op een rekening te
storten - ik ging op weg naar Vragender.
(Wordt vervolgd)

Waar is hij gebleven?
Joop Ottink
Zoooo ’en waor bun i’j der dan enen van?’’
In de rubriek waar is hij of zij gebleven, dit keer hoe
het Joop Ottink vergaat. Hier volgt zijn verhaal.
Zoooo ’en waor bun i’j d’r dan enen van?’’ Dit was
steevast de vraag die je vooral van de wat oudere
bewoners van het huis kreeg waar je als kleine
jongen om de een of andere reden beland was. Ik
ben Jopie Ottink zei ik dan in netjes schoolnederlands. Ottink? Van Welken Ottink bun ie dan?
was dan de 2e vraag. Tja hoe leg je dat dan nu
weer uit. Om aan deze onduidelijkheid direct een
einde te kunnen maken kreeg ik van mijn vader en
moeder het volgende devies: ad ze dat vroagt dan
zeg maor da’j d’r ene bunt van Ottink Buitink –
Wieggers Bogtman op Panneman Berkemeier. En
warempel alle vragen waren daarmee in één keer
beantwoord. Ook bij de bakker en de kruidenier,
waar ik op de terugweg van school naar huis

boodschappen moest doen, stonden wij in die tijd
zo te boek. Het was in die tijd de manier de manier
om de 5 Ottink’s uit Avest uit elkaar te kunnen
houden.

Van links naar rechts Willie-Ronnie-Peter-Jopie-Hennie

Voor diegene die nu nog niet weet wie ik ben. Mijn
naam is Joop Ottink geboren 3 maart 1956 (dus nu
59 jaar) in de jeugdjaren woonachtig aan de
Deventerkunstweg 16 (voorheen Borculoseweg) in
Avest “Auste” Ik ben de oudste van de vijf zonen en
één dochter van Herman Ottink (Buitink) en Dien
Wieggers (Bogtman) De reden dat sommigen mijn
minder goed zullen kennen is daarin gelegen dat
mijn jeugdjaren zich hoofdzakelijk buiten Beltrum
(Voor-Beltrum) hebben afgespeeld. De oorsprong
hiervan is gelegen in het feit dat wij kerkelijk gezien
ingedeeld waren bij de Callixtus Parochie te
Groenlo. Dit betekende automatisch dat je ook naar
de basisschool te Groenlo ging, dit was immers
met elkaar verbonden. Groenlo kende meerdere
basisscholen en de indeling naar welke
basisschool in je ging was weer afhankelijk van het
aantal ingeschreven leerlingen en de alfabetische
volgorder van hun achternaam. Een vrije
schoolkeuze bestond in die tijd nog niet. Het
kantelpunt lag altijd zo rond de O waardoor het
voor mij en mijn broes en zus voorkwam dat we
gedurende het doorlopen van de basisschool een
aantal keren van school moesten wisselen. Een
bijzonderheid was wel dat wij als enige met 5
broers in één leerjaar tegelijk op de Canisiusschool
hebben gezeten. (zie foto)
Na basisschool heb ik een opleiding Bouwkunde
gedaan aan de LTS te Eibergen en vervolgens aan
de MTS te Hengelo (O) Na eerst een aantal jaren
op een architectenbureau gewerkt te hebben heb ik
uiteindelijk mijn huidige baan in de interieurbouw
gevonden. Het bedrijf waar ik nu werk is
gespecialiseerd in winkel en project inrichtingen. Bij
winkels denken moet je dan vooral denken aan

mode, schoen, opticien, wit&bruingoed, boeken en
drogisterij winkels etc. Ofwel in vaktermen de nonfoodsector. Mijn werkzaamheden behelzen het
begeleiden van de projecten vanaf offerte tot
oplevering, dit in de ruimste zin van het woord.
Hoewel een groot deel van de werkzaamheden
zich afspelen in Nederland heb het genoegen
gehad bijna alle landen binnen Europa in verband
met mijn werkzaamheden al eens bezocht te
hebben. Zelfs buiten Europa heb ik ook al veel
landen mogen bezoeken waarvan die aan de stad
Krasnoyarsk in centraal Siberië in Rusland in veel
opzichten wel de meest bijzondere was.
Een hoogtepunt in mijn jeugdjaren was toch wel de
Voor-Beltumse Kermis. Als kleine jongen staat mijn
de optocht van de basisschol in Voor-Beltrum
onder begeleiding van een muziekcorps naar het
kermis terrein nog als de dag van gisteren bij. Daar
aangekomen in de feesttent werden we na de
toesprak van de burgemeester en het spelen van
het Wilhelmus getrakteerd op ranja en een zak
snoep met daarin een paar kaartje voor de
draaimolen. De Koning te rijk was ik! Nog lang ben
ik een trouw bezoeker van de kermis geweest. Wat
jaren later ben ik ook betrokken geraakt bij het
bouwen van een bloemencorsowagen.
Nieuwsgierig geworden hoe één en ander in zijn
werk ging ben ik eens een kijkje gaan nemen bij
onze buren Startman (Starte) bij de groep Auste.
Voor ik het wist stond Jan Kok bij me en zei ”mooi
da’j der bunt, ie kunt ok wal wat doon, of lik oe dat
niks?” Natuurlijk leek mij dat wel wat en ben daarna
nog ruim 20 jaar lid van deze groep geweest. Ik kijk
met groot plezier terug op deze tijd waarin ik met
name geleerd heb dat wanneer je met een groep
enthousiaste mensen bij elkaar bent, ongeacht hun
achtergrond, iets groots en moois neer kunt zetten.
Een basis waar elke vereniging op draait en
successen boekt.
Zoals ik al gemeld heb ben ik altijd sterk op
Groenlo georiënteerd geweest en ging daar ook
vaak uit en het is dan ook daar dat ik mijn vrouw
Diny ontmoet heb. Wij zijn nu inmiddels ruim 34
jaar getrouwd en woonachtig in Groenlo. We
hebben twee kinderen, 30 en 26 jaar oud, die
inmiddels hun eigen weg in de maatschappij
hebben gevonden. In de tijd dat je eigen kinderen
opgroeien komen er nieuwe verantwoordingen en
ander belangstellingen bij en moet je af en toe
keuzes maken omdat je nu gewoonweg niet alles
kunt blijven doen. Het is in die tijd dat de contacten
met Voor-Beltrum sterk zijn verminderd hoewel ik
alles wel kan en ben blijven volgen omdat nog
steeds twee van mijn broers in Auste wonen.
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Doordat de kinderen het huis uit zijn en ik voor het
werk inmiddels minder vaak onderweg ben heb ik
de laatste jaren weer tijd vrij kunnen maken voor
mijn hobby. Ik heb namelijk een grote
belangstelling voor oudheidkunde en geschiedenis.
Vooral de periode van de tachtigjarige oorlog heeft
mijn bijzondere aandacht omdat daar de basis is
gelegd voor ons huidige Nederland. Niet dat ik
deze belangstelling al vanaf de schooltijd had,
integendeel zelfs, ik vond het maar een
verschrikkelijk vak en had mij voorgenomen alles
wat geschiedenis te maken had na mijn schooltijd
ver achter mij te laten. Het was dat ik eens met
mijn oom Hendrik “Buitink” van het ouderhuis van
mijn vader in gesprek raakt over waar de naam
“Buitink” toch vandaan kwam. Daarvoor had ik er
nog nooit bij stil gestaan en toen hij mij wist te
vertellen dat deze naam tot wel 1600 terug ging en
hij mij ook nog eens wees op een aanwezige
paarden”zomp” waar de initialen W.B. (Buitink) en
het jaartal 1760 in stonden was mijn eerste
belangstelling gewekt. Ik wou er toch wel iets meer
van weten en voordat ik er erg in had werd ik door
genealogie en oudheidkunde gegrepen en van het
één kwam het ander en ben nu met verschillende
projecten bezig. Misschien dat daar later ook nog
wel iets bij zit voor een publicatie in het “Half-wegNij’s” maar daarover later. Inmiddels ben ik al jaren
lid van de Oudheidkundige Vereniging Groenlo en
sinds vorig jaar ook bestuurslid. Bij mijn vele
zoektochten ben ik onlangs ook weer in contact
gekomen met Jan Kok waarmee, zoals velen
wellicht zullen weten, ik de belangstelling voor
oudheidkunde deel.

De muziek was natuurlijk volledig in stijl. Met
geweldige dansplaten van DJ Marc en Jeroen, ging
het over naar een show vol entertainment met
Ruben Arink & Erwin ten Have’s Kanslozerij Show.
Met een grote gitaar die rechtstreeks in het
Guiness Book of Records thuis hoort. De hoofdact
Loco Loco Disco show maakte het feest compleet.
Kortom het was een zeer geslaagd feest waar we
met veel plezier aan terug denken. Wie weet krijgt
dit volgend jaar een vervolg!

Ooit zei eens iemand tegen me, je komt elkaar
twee maal in het leven tegen. Dus wij gaan elkaar
nog eens ontmoeten. Groet aan allen en tot dan!
Joop Ottink.

Niet goed, wel vout feest
Op zaterdagavond 7 februari het weekend voor de
carnaval vond het eerste Niet Goed, wel Fout Party
plaats. Georganiseerd door de Activiteiten
Commissie Halfweg. Na twee succesvolle jaren
Tirolerfest vonden we het tijd worden voor een
nieuw thema. Dit werd gevonden in het thema
Goed Fout. De dresscode was dan ook: Goed
Fout. Daar had de jeugd uit Voor-Beltrum en
omstreken geen enkele moeite mee. Pruiken,
glitterjurken, mannen in jurkjes, onderbroeken over
broeken…het was een bont festijn waarin ieder zijn
creativiteit tot uiting liet komen.
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Activiteitencommissie Halfweg

PIGPOP: Een begrip!
PIGPOP is inmiddels een begrip geworden en is
uitgegroeid tot een volwaardig en volwassen
festival. Het is ooit begonnen met één tentje, maar
het terrein heeft nu echt de uitstraling van een
festival gekregen. Na vijf jaar is de organisatie erin
geslaagd om iets heels moois neer te zetten en
men blijft nog altijd op zoek naar nieuwe
elementen. Ook dit jaar zitten er weer verrassingen
in het programma!
DE PIGPOP-auto: Een icoon!
Wie herinnert zich niet het moment dat je voor het
eerst de roze Opel Corsa van PIGPOP zag?
Waarschijnlijk weet iedereen nog waar die hem
voor het eerst gezien heeft: Langs de Twenteroute
op een carpoolparkeerplaats, op het Mariaplein
uiteraard, … De auto heeft zeker bijgedragen aan
de naamsbekendheid van PIGPOP. Ook dit jaar zul
je hem overal tegenkomen. Kijk! Zo ziet dit jaar
onze PIGPOP-auto eruit!
PIGPOP 2015:
Wederom een
hoop spektakel en
verrassingen!
Naast de inmiddels
vertrouwde
onderdelen zoals
het Biggenparadijs,
Pigs On Stage,
sport (o.a.
volleybal) en
muziek, zijn - net
als vorig jaar - ook weer de Bingo en het
Vogelschieten onderdeel van het programma. De
terreinindeling zal hetzelfde zijn als vorig jaar, dus
drie muziektenten met een eigen programmering.
Und jawohl, ein Biergarten mit Bierstube!!
Supertoll! “PIGPOP, voor elk wat wils…” zal ook dit
jaar meer dan op gaan. Met het toevoegen van de
Bingo en het Vogelschieten aan het programma
lukt dit al aardig. Maar er is nog een toevoeging.
Maar wat….??? Dat kunnen (of willen;) we nog niet
zeggen.

Muziekprogramma: AC/DC en Johnny Cash!
Over de programmering van vorig jaar hebben we
veel complimenten gehad. De diversiteit en brede
programmering zorgde ervoor dat iedereen het
echt naar zijn zin had. Dit proberen we ook dit jaar
weer na te streven. Wat dachten jullie van de band
‘Bon Scotsch’, een AC/DC Tribute-band? Dus
mocht je geen kaartje hebben voor AC/DC in
Gelredome dit jaar,wees dan niet getreurd en kom
naar PIGPOP. Niet getreurd… kom naar PIGPOP.
En wat te denken van Johnny Cash? Ook zijn
muziek zal
galmen over het
festivalterrein.
De Def
Americans, met
de (oud)
Beltrumse Kim Wolterink als zangeres, zullen hier
garant voor staan. Daarnaast hebben we ook
natuurlijk weer de Dancetent en onder meer DJ
Mike Gerritsen en Feest DJ Martin. Kortom, nu al
genoeg redenen om op 30 mei 2015 naar PIGPOP
te gaan!!!
TOT DAN!
Voor meer info:
www.pigpop.nl
En natuurlijk op
Facebook
De organisatie
Sander Esselink, Jochem Beunk, Roy Nijbroek,
Roger Koster, Robert Spilman, Joost Klein
Gunnewiek, Ronnie te Veluwe, Bas Hommelink,
Luc Nijhuis, Marco Krabbenborg, Edo Hemmink,
Roel Krabben, Tjerk Haarlink, Pascal te Bogt,
Hilbert Wiegerinck, Bart Klein Gunnewiek, Marleen
Schilderink, Mart Hilhorst, Janis Groot Kormelink,
Ivo Spilman en Bart ten Have.
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Kaartclub Halfweg
Kruisjassen
De laatste avond kruisjassen
van dit seizoen is gewonnen
door het koppel Mieke
Scharenborg en Tonnie
Roelvink met 4840 pt, gevolgd
op de tweede plaats met
slechts 10 pt minder het koppel
Harrie Pasman en Theo te
Vogt. Een mooie derde plaats was er voor Tonnie
Ballast en Jan Wallerbos met 4750 pt, De vierde
plaats was er voor de Gebroeders Rots, met Joke
als invaller met 4590 pt. en de fam. Wopereis
werden vijfde met 4430 pt. De poedelprijs ging
deze keer naar Jan Woertman en Jan Heutink
3980 pt.

Na een spannend seizoen werden uiteindelijk de
heren Jan ten Hagen en Arno Wiegerink met een
totaal score van 19140, vier van de zes wedstrijden
telden voor de eindoverwinning, de uiteindelijke
winnaars. De gebroeders Rots met Joke
als geregelde invallerster eindigden met 18910 pt
tweede, de heren Harrie Pasman en Theo te
Vogt eindigden met 18870 pt op de derde plaats.
De nieuwkomers vader en zoon Weeber eindigden
met 18490 pt. op een mooie vierde plaats, de
heren Jan Walterbos en Tonnie Ballast behaalden
18170 pt.
In de loop van oktober start het nieuwe
kaartseizoen weer bij Cafe Halfweg te Voor Beltrum Voor de avonden Kruisjassen is de
organisatie nog op zoek naar kaarters voor het
nieuwe seizoen. Voor hen die het Kruisjassen niet
of niet goed beheersen is er de mogelijkheid om
een oefenavond mee te maken. De avonden
worden gespeeld op donderdagavond en beginnen
om 20.00 uur.

was de nieuwe kaartpartner dit seizoen van Hennie
en ze gingen dus al gelijk met de heerlijke
vleesschotel aan de haal. Op de tweede plaats
eindigden dit jaar het toch wel gerenommeerde
koppel Harrie Pasman en Theo te Vogt met 5290
pt. gevolgd op de derde plaats, met een nipt
verschil, het toch ook al menig jaar kaartend koppel
Tonnie Ballast en Jan Wallerbos met 5282 pt. De
veteranen onder het kaarten de heren Jan Elshof
en Willem te Woerd behaalden een mooie vierde
plek met 5270 pt. gevolgd op de 5e plaats de
eerste dame, Marietje te Woerd met Jan te Boome
met 5255 pt. de tweede dame Paulien Ribbers
met Jan Heutink werden 6e met 5242 pt gevolgd
door de kaartveteranen de heren Anton Wiegerink
en Johan ten Hagen met 5230 pt. op de 7e pl. 8e
plaats Mieke Scharenborg en Tonny Roelvink met
5174 pt, 9e plaats Silvia Garstenveld en Bennie
Nijhuis met 5143 pt, 10e pl. Bennie Ballast en Jos
te Poele. met 5137 pt. Het kaartseizoen start weer
in oktober met Kruisjassen gevolgd in de derde
week van oktober met Twintigen. Voor deze
kaartavonden is het vanaf dan weer mogelijk om de
wintermaanden weer goed door te komen. Men
hoeft zich niet vooraf aan te melden, dat kan iedere
avond aan de zaal. De avonden beginnen om
20.00 uur en er zijn heerlijke vleesschotels te
winnen.
Voor verdere inlichtingen kun u contact opnemen
met Bennie Arink, b.arink@live.nl of telefonisch,
06-1083 4324

Vrijwilligers
Het bestuur van Stichting Halfweg is nog steeds
bezig om de lijst met vrijwilligers te 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

Twintigen

Bij voorbaat dank voor jullie medewerking.

Het kaartseizoen Twintigen is dit jaar gewonnen
door het koppel Hennie Piepers en Willem Wekking
met een puntentotaal van 5362 pt, de heer Willem

Groet,
Bestuur Stichting Halfweg.
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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

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

Marc Groot Zevert
Voorzitter
José Zieverink
Penningmeester
Miranda te Braak
Secretaris
Vincent
Contactpersoon voetbal

telefoon

06 30429837
482138
461773
465063

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

06 30921010
06 15231661
0545-477172
0612992875
06 46698557

Volksfeestvereniging “Voor Beltrum”
06 10534243
06 30585727
06 12279943
06 16313690

Redactie Halfweg Ni-js

Iwan Wolterink
Voorzitter
Willem te Vogt
Penningmeester
Carla Tuinte
Secretaris

350454
06 38307315
465676

Kaartclub Halfweg

Theo Klein Gunnewiek
Jan Pasman
Michel Tuinte

463707
481689
465676

Café Halfweg

465430

Marcel Luttikholt

462433

Belangenvereniging Voor-Beltrum Auste
Bas Hommelink
Tonny Starte
Diana Nijland

06 28845561
06 12804711
06 33020060
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