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Stichting Halfweg praat u even bij over o.a. de
kwartaalbespreking met de verenigingen en
commissies.
Onze Volksfeestvereniging kan terugblikken op een
geslaagde kermis dankzij een goede organisatie en
niet te vergeten de kermisvierders zelf, een
uitgebreid verslag derhalve.
Het nieuwe koningspaar Ron en Anouk heeft haar
ervaringen tijdens en na de kermis op papier gezet.
Vriendenkring DVV onder de hoede van de nieuwe
voorzitter is bezig met realiseren van de nieuwe
accommodatie i.s.m. de Stichting, verder een
nieuwe opzet van de feestavond in november.
Ook de overige nieuwtjes ontbreken uiteraard niet.
CV de Maispotters staat aan de vooravond van het
nieuwe carnavalsseizoen en is volop bezig met de
voorbereidingen hiervoor.
AC Halfweg heeft een aantal bestuursmutaties
ondergaan en o.l.v. de nieuwe voorzitter is men vol
enthousiasme bezig met uitwerken van nieuwe
ideeën.
Beter laat dan nooit hebben we nog het verslag van
het succesvol verlopen PIGPOP.
Op sportgebied praten we u even bij over DVV en
het Paklack toernooi, verder doet Jentske haar
periodieke verslag. Tom Luttikhold vertelt over zijn
beklimming van de Mont Ventoux voor het KWF.
Zoals vorige keer reeds vermeld is Lando Klein
Gunnewiek naar de World Skill Games in Brazilië
geweest, daarbij hoort een mooi verhaal over zijn
ervaringen aldaar.
Ook wederom een vervolg op het levensverhaal
van Antoon Groot Zevert (Halfweg)
Al met al voldoende leesvoer om de komende
herfstperiode door te komen.
Veel leesplezier,
Redactie Halfweg Ni-js
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Stichting Halfweg
De dagen worden alweer een stuk korter, er is
voldoende regen gevallen, de vakantiespullen
liggen weer op zolder en de troonrede is
voorgelezen, kortom: we kunnen terugkijken
op het afgelopen zomer.
De kermis hebben we onder prachtige
weersomstandigheden kunnen houden.
Vanwege hogere inkoopkosten, BTW en
accijns verhogingen en een toename van de
algemene kosten waren we genoodzaakt de
muntprijs dit jaar te verhogen. Voor activiteiten
waarbij geen gebruik wordt gemaakt van de
Halfweg-munten blijft de lage consumptieprijs
gehandhaafd.
Omdat er geen groei is te verwachten van de
bezoekersaantallen en de omzet tijdens de
kermis en carnaval worden alle onkosten en
uitgaven steeds weer kritisch bekeken. Nadat
we bijna 10 jaar gebruik hebben gemaakt van
een uitzendbureau voor de betaling van het
personeel tijdens de kermis zijn we dit jaar
formeel zelf de werkgever. Hierdoor is er een
aanzienlijke kostenbesparing mogelijk.
Tijdens de jaarvergadering van de kermis
zullen we weer een uitvoerige toelichting geven
op onze financiële stand van zaken.
Sinds dit jaar houdt Stichting Halfweg enkele
keren per jaar overleg met vertegenwoordigers
van alle verenigingen en andere betrokkenen.
Hierdoor zijn we beter op de hoogte wat er
allemaal speelt binnen de verenigingen en
kunnen zaken die iedereen van belang zijn
beter op elkaar worden afgestemd
Crisis of geen crisis. In de regio worden de
cultuurhusen, multifunctionele accommodaties
of culturele centra dank zij forse subsidies
gebouwd of vernieuwd. Ondanks de subsidies
blijken deze voorzieningen voor de gebruikers,(
vaak kleine verenigingen) toch een forse
kostenpost. Wij prijzen ons altijd gelukkig dat
we niet afhankelijk zijn van ook maar één Euro
overheidssteun. Wat we niet krijgen kan ons
ook niet worden afgenomen! Dank zij de steun
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van de bevolking en de diverse verenigingen
hebben we in de loop van de jaren Stichting
Halfweg kunnen opbouwen en ontwikkelen.
Het is niet toevallig dat we regelmatig
verzoeken krijgen van verenigingen of
instellingen die nu elders onderdak hebben
maar toch gebruik willen maken van onze
accommodatie. De Grolse Hofzangers maken
alweer enkele jaren tevreden gebruik van
Halfweg. Onder voorwaarde dat het gebruik is
in te passen, en de belasting voor onze
vrijwilligers niet toeneemt, is er enige ruimte
voor toekomstige gebruikers.
De vervanging van de kleedruimte op het
sportterrein zal naar verwachting tegen het
eind van dit jaar plaats vinden. We hebben de
beschikking over een nood-klaslokaal dat met
enige aanpassing geschikt is te maken naar
onze wensen. Hierdoor kunnen we ook
voldoen aan de eisen die de KNVB stelt aan
voetbalaccommodaties. Met de gemeente
Berkelland zijn we in overleg hoe een en ander
volgens het nieuwe bestemmingsplan aan de
eisen voldoet.
Enige tijd geleden hebben we een enquête
gestuurd naar alle vrijwilligers van Stichting
Halfweg. Deze is verzonden naar 80 e-mail
adressen. Omdat er vaak meerdere vrijwilligers
per adres actief zijn blijkt hieruit wel dat we de
steun hebben van een groot deel van de
bevolking. Een groot aantal ingevulde
vragenlijsten hebben we terug ontvangen. Een
eerste voorzichtige conclusie is dat de
meerderheid positief is over Stichting Halfweg.
Daarnaast worden er tips gegeven of
opmerkingen geplaatst waarmee we zeker aan
de slag kunnen gaan.
Mocht je de enquête nog niet hebben
teruggestuurd dan hierbij het verzoek om dit
alsnog te doen.
Als we door de lijst van vrijwilligers kijken
merken we dat we graag meer jongeren willen
zien die actief worden voor Stichting Halfweg.
Stichting Halfweg,
Willem Tuinte

Vriendenkring D.V.V. Nieuws

Door het schrijven in dit Halfweg Ni-js wil ik mij
aan jullie voorstellen:
Mijn naam is Marc Groot Zevert (Hutteman), 25
jaren jong en woonachtig aan de Gunninkweg.
In 2008 ben ik begonnen met voetballen bij
D.V.V., na een jaar eerder gestopt te zijn bij
Grol. Voetballen bij D.V.V. was voor mij een
mogelijkheid om aan het sporten te blijven
zonder verplichtingen, maar met een hoop
plezier!
Sinds 2012 zit ik in het bestuur van D.V.V.,
nadat ik was benaderd door Michel Tuinte.
Afgelopen jaar nam hij afscheid van het
bestuur, na jarenlang voorzitter te zijn geweest.
Na onderling overleg met het bestuur, werd ik
tijdens de afgelopen jaarlijkse
ledenvergadering voorgesteld als nieuwe
voorzitter. Een taak die ik graag op mij wil
nemen en voort wil zetten wat jaren terug
begonnen is; Vriendenkring D.V.V. met een
jarenlange geschiedenis (bijna 50 jaar!) die niet
verloren mag gaan.
Het spreekt mij erg aan om met andere
mensen te kijken naar hoe het heden en het
verleden te kunnen combineren en samen met
andere verenigingen de gemeenschap VoorBeltrum en D.V.V. zo levendig mogelijk te
houden!
Hieronder leest u wat de laatste ontwikkelingen
zijn en wat D.V.V. op dit moment bezig houdt:

Jazz Veste-val
5 september was het jaarlijkse Jazz Veste-val.
Een gezellig en bovenal muzikaal gebeuren
met o.a. de Clemens van de Ven Band. D.V.V.
heeft op deze avond post gestaan bij
verschillende horecagelegenheden om de kas
te spekken.
Echter bleek ook dit jaar dat het lastig is om
genoeg vrijwilligers te vinden die post willen
staan. Dit heeft mede te maken dat het de
zaterdag voor de kermis in Beltrum is en veel
mensen bijv. gaan bloemen plakken.
Daarnaast hebben Michel Tuinte en Ronnie
Leusink aangegeven te willen stoppen met de
coördinatie en de werving van vrijwilligers. Zij
hebben dit jarenlang gedaan en vinden het nu
tijd voor iemand anders. Michel en Ronnie
bedankt voor jullie inzet!
Wij als D.V.V.-bestuur gaan in overleg om te
kijken wat hier mee te doen.
D.V.V.-familie-barbecue
Zoals geschreven in het vorige Halfweg-Ni-js is
het D.V.V.-bestuur druk bezig geweest met het
bedenken van een nieuwe opzet van de
D.V.V.-familie-barbecue. Na geïnformeerd te
hebben bij verschillende (oudere)leden, bleek
dat de themafeesten van oudsher een groot
succes waren. Wie kan het zich nog
herinneren? Varend op een boot, vissend en al
kijkend naar “zee”koeien?
Dit gevoel willen wij weer terughalen en
daarom dit jaar in plaats van de D.V.V.-familiebarbecue:

Het Sinterklaas Feest!
ZIE UITNODIGING ACHTERIN HET
KRANTJE
Accommodatie/kleedunit
Om gelijk met de deur in huis te vallen; we
hebben er 1 gevonden!
Via Dusseldorp hebben we een unit op de kop
kunnen tikken, die anders gesloopt zou gaan
worden. Het gaat om een unit die in 2003
nieuw is neergezet als noodlokaal voor een
school. Gezien de eisen/veiligheid voor
kinderen moeten deze voldoen aan hoge eisen
t.a.v. luchtbehandelingsysteem, verwarming
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e.d.. Het is een kwalitatief zeer goede unit die
binnen het gestelde budget valt. Zoals het er
nu naar uit ziet komt de unit aan het eind van
dit kalenderjaar vrij. Deze moeten wij dan zelf
demonteren, vervoeren en weer opbouwen.
Het wie, wat, waar en wanneer is op dit
moment niet bekend. In de komende tijd gaan
we dit bespreken en een plan van aanpak
maken. Wij hopen samen met onze vrijwilligers
van deze unit iets moois te maken waar D.V.V.
en andere verenigingen jarenlang plezier aan
beleeft.
Wordt vervolgd.
D.V.V. 50 jaar!
Naast dit alles staat ons in 2018 een heugelijk
feit te wachten. D.V.V. bestaat dan 50 jaar!
Een enorme mijlpaal die wij ook zeker niet
ongemerkt voorbij willen laten gaan. Hou het
Halfweg Ni-js, de site en social media in de
gaten en laat u verrassen!
Groeten,
Het D.V.V.-bestuur
D.V.V.-voetbal
door onze razende reporter (Michel Tuinte).
DVV 45+ voetbal
is weer zo wiet, de olde garde, de 45+
voetballers heb hun eerste toernooitje alweer
e’spölt. Disse kere was ut begin bie VIOS
Beltrum zelf. Wi-j waren in gedeeld bie Grol 2,
Grol 3, Eibargen en Buurse.
Eibargen doar tegen hef zich terug e’trokken.
Geen spöllers genog.
Dus wi-j mosten moar dree wedstrieden
spöllen.
De eerste wedstried tegen Grol 2 was een
dramatisch begin veur ons. Geen één bal werd
goot e’-raakt en wi-j lepen als kip zonder kop
deur ut veld. Niks lukte.
Grol maakte hier dankboar gebruuk van.
Wi-j verloren ok dus met 0-2.
Doarnoa ff mekare goot helg ankieken want
wat wi-j hier als 45+ team heb neergelegd was
veur de vele toeschouwers um te huulen.
Het hef goot e’holpen want tegen Buurse
begon ut ineens te lopen. Um elke
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kunstgrasspriet werd e’vochten en dat hef
e’holpen.
Wi-j wonnen dus met 2-0 van Buurse.
De letste wedstried tegen Grol 3 was echt mooi
um an te zeene. Beide teams kregen kansen
moar ut was Vios wie de kansen benutte. Wi-j
wonnen dus ok disse wedstried met 2-0.
De euforie was groot bie ons, ut eerste
toernooitje en al 6 punten.
Dit werd doarna natuurlijk flink gevierd in de
kantine. Ut was e’n gezelig toedoen doar in de
kantine.
Agnes Hemmink was er moar drok met, veural
die bitterballen die d’r mosten kommen. Hier
onze dank doar veur.
Op noar ut volgende toernooitje in Buurse,

DVV-voetbal
Ok de heren veldvoetballers van DVV/Vios 5
bunt begonnen. Veur dat ik begin met ut
verslag wil ik eerst Bart ten Have (smidjes)
verwelkomen bie DVV/Vios 5. Disse oude rot
hef in ziene jeugd joaren eerder bie DVV e’pölt
en no is hee weer terug e’kommen op zien
olde nust. Succes Bartje.
No teruge op ut verslag , DVV/Vios hef dus
ziene eerste twee beker wedstrieden achter de
rug.
Disse wedstrieden beschouwen wi-j gewoon
als oefenwedstrieden. Dit als veurbereiding op
de competitie. DVV/Vios waren ingedeeld bie
Grol 5 en
bie RKZVC 5.
Bie Grol hef DVV/Vios 5 een goeie pot neer
e’zet. Helaas verloren we die wedstried met 53, moar het getoonde spel van DVV/Vios gaf
uns vertrouwen op.
Dat bleek ok wal tegen de volgende beker
wedstried thuus tegen RKZVC. Disse wonnen
de heren ok met gemak met 5-2.
Op zundag, 13 sept. was ut zo wiet, de eerste
competitiewedstried tegen Winterswiek 11.
Iedereen was gebrand op e’n goede wedstried.
Dat blek ok wal want noar 38 seconden lag de
bal al in ut netje bie de tegenstander. Noa e’n
goede aanval van links, ingeleid deur Dennis
kon Joris v.d Bekke met e’n loepzuiver schot
de keeper verschalken. 1-0.
Moar wat doarnoa ging gebeuren was met
geen penne te beschrieven. Joris maakte

gewoon e’n hatrick in disse wedstried en
Dennis tekende nog de veerde goal an.
No denk jullie als trouwe lezer(res) van dit
mooie krantje dat dit veur DVV/Vios e’n
makkie was. De dree punten bunt binnen.
Helaas, uw als trouwe supporter mot ik jullie
teleurstellen. Wi-j a;s DVV/Vios werden van
alle kanten veur bie e’lopen..
Het was tikkie/takkie veur Winterswiek en ut
leek wal dat wi-j in vetraging zaten.
De ballen vlogen alle kanten langs onze
keeper Iwan . Ok al had hee e’n paar goede
reddingen moar hier kon hee ok niks meer an
doone. Ik zal eerlijk wen. DVV/Vios 5 verloor
met liefst met 4-16 van Winterswiek. E’n
nachtmerrie veur elke voetballer. Iwan hef nog
steeds last van sloapeloosheid. Hee zeet nog
steeds die ballen langs komm’n.
Moar neet getreurd, wi-j bunt DVV, de vrolijke
verleezers. En zo mot dat ok.
Ut is moar e’n spelletje. Loate wi-j dit moar
zeene als e’n klein incidentje. Winterswiek was
gewoon e’n klasse better als ons. Zo eerlijk
mot wi-j ok wal wen.
De volgende kere uut tegen Longa kan ut zo
wen dat DVV/Vios hiervan e’leerd hef en de
dree punten met nemt noar Veur-Beltrum. Zo
neet, dan bun ik bange dat de witte zakdoekjes
weer teveurschien komt bie ons onze trouwe
supporters.
Moar doar goa wi-j neet van uut.

de Achterhoek nog vertegenwoordigd door een
deelnemer uit Winterswijk, die deelnam op het
vakgebied van beeldhouwen.
De wereldkampioenschappen namen 4 dagen
in beslag. Van woensdag 13 t/m zaterdag 16
augustus. Iedere deelnemer kreeg een wand
toegewezen, waarop hij of zij volgens tekening
een radiator moest plaatsen, een badkamer
moest maken enz. Aan de achterkant van de
wand moesten o.a. leidingen aangelegd
worden voor een verwarmingsketel ,riolering
enz. Bij dit alles werd gelet op o.a. omgang
met het gereedschap op de maatvoering en of
er geen lekkages waren. Na alle beoordelingen
leidde dit tot een eervolle 19e plaats voor
Lando in zijn vakgebied. In dit vakgebied
deden 29 landen mee. De eerste plaats werd
gedeeld door de deelnemers van Duitsland en
Engeland.
Hoewel de focus op de Worldskills lag, was er
ook nog tijd voor andere dingen. Daags voor
de kampioenschappen werd een basisschool
bezocht. (Alle deelnemende landen hadden
een basisschool geadopteerd) en ook werd er
met de bus nog een stadtour door Sao Paulo
gemaakt alvorens men naar huis ging. Bij
thuiskomst op Schiphol 20 augustus hadden
alle Nederlandse deelnemers volgens Lando
een heel fijne ontvangst.
Het hele traject wordt afgesloten op
Prinsjesdag want dan komen alle deelnemers
in den Haag weer bij elkaar voor een evaluatie.

Uw razende reporter, Michel

SAO PAULO WORLDSKILLS 2015
In de vorige editie van Halfweg Ni’js meldden
wij dat Lando Klein Gunnewiek ( zoon van
Vincent en Ilona Klein Gunnewiek) zou gaan
deelnemen aan de WORLDSKILLS 2015 te
Sao Paulo. De Worldskills zijn de
wereldkampioenschappen voor beroepen. Om
het jaar strijden zo’n 1200 vakmannen en
vakvrouwen onder de 23 jaar om de titel van
beste vakman of vakvrouw in hun vakgebied.
Lando had zich als beste Nederlander
geplaatst in het vakgebied sanitaire en
verwarmingstechniek.
Dit jaar werden de wereldkampioenschappen
gehouden in Brazilie. Lando is hier naar
toegegaan samen met zijn ouders, vriendin
Carmen Tiggeloven en 2 leraren. Verder was
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Kaarten KC Halfweg
te Voor-Beltrum.
Bij KC Halfweg te VoorBeltrum wordt er weer
een start gemaakt voor
het nieuwe kaartseizoen
voor zowel Kruisjassen
als Twintigen op de
donderdagavond.

De kaartavonden zijn dit jaar op:
Kruisjassen;
8 okt; 5 nov; 3 dec; 14 jan; 11 febr; 10 mrt.
Twintigen;
22 okt; 19 nov; 17 dec; 28 jan; 25 febr; 24 mrt.
De gezamenlijke avond met Aalten,
Twintigen is op 7 april.
Er worden 6 avonden gespeeld, waarvan de
beste 4 tellen voor de eindoverwinning. Per
avond worden er 3 rondes van 20 giften
gespeeld.
Er zijn iedere avond heerlijke vleesschotels te
winnen, zowel met het kaarten als de loterij.
Een groot gedeelte van de opbrengst gaat naar
een goed doel in de regio.
Alle avonden beginnen om 20.00 uur, de zaal
is geopend om 19.30 uur. Opgave kan aan de
zaal, per paar, men hoeft zich dus niet vooraf
op te geven.
Voor verdere inlichtingen kan men contact
opnemen met Bennie Arink, b.arink@live.nl of
telefonisch, 06 - 1083 4324

Stichting Team Doelbewust
Hallo allemaal,
Zoals jullie in voorgaand Halfweg Ni-js hebben
kunnen lezen, heb ik geld ingezameld voor het
KWF. Team Doelbewust organiseerde
namelijk op 18 september het evenement
ColSensation voor de vierde keer. Bij dit
evenement wordt de Mont Ventoux
beklommen. De opbrengst gaat volledig naar
het KWF en stichting team doelbewust.
(www.colsensation.nl)
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Samen met mijn schoonfamilie en nog 240
anderen hebben we de kale berg beklommen
voor dit goede doel. Het doel van de
wielrenners onder ons was om deze berg twee
keer te beklimmen en dat is ons allen gelukt.
Het was een pittige klim, met name de laatste
6 kilometer waarbij je door het kale landschap
fietst en het hellingspercentage het hoogst ligt.
Het was een mooie belevenis en er heerste
een goede en bijzondere sfeer tussen alle
deelnemers die met het zelfde doel de strijd
aan gingen. Boven aan de berg werd bij velen
een traantje weg gepinkt.
De organisatie van ColSensation had deze dag
perfect georganiseerd. Wij als team hebben op
dit moment samen een bedrag van ruim 6000
euro binnen gehaald voor het KWF.
Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken
voor hun donatie.
Wil je nog een donatie doen dan kan dit nog tot
3 oktober want 9 oktober wordt de eindstand
van de totale opbrengst bekend gemaakt. De
opbrengst van dit jaar gaat o.a. naar een
onderzoek naar de lange termijn risico’s tot
terugkomen van kanker na behandeling tegen
kinderkanker en naar het effectiever maken
van immunotherapie bij diverse vormen van
kanker.
Groeten,
Tom Luttikhold

Volksfeestvereniging nieuws

Kermis 2015….drie geslaagde dagen….
Als kermisbestuur kijken we tevreden terug op
de kermis 2015.
Weer drie, bijna vier dagen een mooi feest
samen gevierd. Alle dagen een goede
deelname aan de activiteiten en volop mooi
weer.
Een korte terugblik;
We begonnen zaterdag 8 augustus met de
woorddienst in de tent, een mooie viering met
dit jaar als extra toevoeging, naast het
gelegenheidskoor, een Voor-Beltrums
kinderkoor op het podium. Nadien een gezellig
samenzijn met de DJ’s Henk en Bennie
waarbij er ruimte was voor een dansje voor de
“rijpere” jeugd. Een mooi begin voor jong en
oud voor de dagen die nog komen. Niet te
vergeten was er op zaterdagmiddag al door
enkele leden van het bestuur een bezoek
gebracht aan de zieken, ook iets wat zeker niet
vergeten mag worden!

Zondag 9 augustus begon al meteen zonnig
en werd er op het terrein bij Café Halfweg
fanatiek volleybal en voetbal gespeeld. Als
winnaar bij het volleybal kwam Velddiesels 2 te
voorschijn na de finale te hebben gespeeld
tegen DVV, die dus nummer 2 werd.
Het voetbal eindigde in een finale tussen
Koelinkbrink en Grolseweg, waarbij
Koelinkbrink de winnaar werd!
De jeugd vermaakte zich op het terrein met
schminken en haar opsteken, een
springkussen, waterspellen en als afsluiting het
penaltyschieten. Elk jaar wordt hieraan door
steeds meer kinderen deelgenomen. Dit jaar
als keeper Hans Stevens, die zich behoorlijk in
het zweet moest werken met al die
voetbaltalenten. Winnaars in de diverse
categorieën; Auke te Braak, Jade Berentsen
en Jarno Willems.
Ondertussen was er ook al de fietssterrit en
fietstocht begonnen. Ook hierbij een goede
deelname! Onze sterrituitzetters Bennie en
Theo hadden er weer een mooie route van
gemaakt en de dames Bauke Haarlink, Chantal
Klein Gunnewiek, Esther Klein Gunnewiek,
Judith Klein Gunnewiek hadden de meeste
punten behaald en werden de winnaar deze
middag.
In de tent draaiden er deze middag de DJ’s
Kools en Hutteman en ze werden afgewisseld
met een optreden van de band “Asbest”. Voor
de band “Asbest”een debuut op het podium en
zeker een geslaagd optreden. Op naar de
zondagavond, waarbij het gezellig druk en
lekker warm in de tent was met muziek van
Premium.
De opening op Maandag 10 augustus zullen
we ook zeker niet vergeten! Allereerst
natuurlijk de mooie optocht met het thema
“Normaal in Voor-Beltrum”, de Bennie Jolink
look-a-like optredens, de burgermeester die de
bevolking nog even “wakker “moest maken in
zijn openingswoord, vier zangers van ons
volkslied en aansluitend de buurtspelen. De
winnende buurt deze dag….. Auste 1. Er werd
natuurlijk in de middag en de avond verder
gefeest met Curls on Fire, een geslaagd
optreden en feest.
En dan zijn we alweer aan de dinsdag, de
laatste kermisdag. We begonnen met een
goed verzorgd ontbijt in de feesttent met
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deelname van 120 personen….Wauw wat
mooi! Waarna om 10.30 uur het vogelschieten
en vogelgooien voor volwassenen en jeugd
begon op het buitenterrein.
Allereerst werd de koning van de heren
bekend, Rob Luttikholt, die meteen de hele
vogel voor zijn rekening nam. Hierna volgde de
jeugdkoning Mick Arink en jeugdkoningin
Manou Bomers.
En de dames maakten het nog effe spannend
en uiteindelijk konden we Anouk Luttikhold tot
koningin huldigen. Er volgde een mooie
huldiging in de feesttent!
Ook de kermisdinsdag mooi weer, een
gezellige tropische sfeer in de tent met een
lekker verkoelend badje voor een zomerse duik
en goede muziek van de Perfect Showband.
We feliciteren alle winnaars van de
verschillende activiteiten en bedanken alle
vrijwilligers voor hun hulp en inzet deze dagen.
Alle overige uitslagen kunt U vinden elders in
dit Halfwegnieuws evenals het verslag van de
Koning en koningin 2015! We feliciteren alle
winnaars van de verschillende activiteiten en
bedanken alle vrijwilligers voor hun hulp en
inzet deze dagen.

En dan nog de jaarvergadering en
kermisevaluatie van de kermis 2015.
We willen deze avond houden op 30 oktober
a.s. om 20.00 uur bij Café Halfweg te Voor
Beltrum. Hiervoor nodigen we U graag uit. Een
avond om samen te evalueren en ideeën uit te
wisselen!
Met een vriendelijke groet van het kermis
Bestuur Voor Beltrum
Uitslagen kermis Voor-Beltrum 2015
Zondag 9 augustus
Volleybal
1. Velddiesels 2
2. DVV
3. Fc Plakbal
4. Noamatters
5. Beachparty Beltrum
6. Velleke
7. Katers
8. Opslag 4
9. De Puntjes
10. Auste
11. Koelinkbrink
12. Velddiesels 1
13. Grolseweg
14. Kippenhok
15. Kermis Eefsele
16. Nozems
17. Meisjes B1
18. Dames 2

Voetbal

Als kermisbestuur kunnen we U in ieder geval
al de datums voor 2016 doorgeven, volgend
jaar willen we de kermis vieren op 7, 8 en 9
augustus 2016.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Koelinkbrink
Grolseweg
Slingebekke
AVC
Losse Flodders
Velddiesels
Velleke
DVV

Penaltyschieten

Dinsdag 11 augustus

Jeugd 5-8 jaar
Winnaar: Auke te Braak

Vogelschieten Heren

Jeugd 9-12 jaar
Winnaar: Jade Berentsen

Vogelgooien dames

Jeugd 13-15 jaar
Winnaar: Jarno Willems

Hals
Re-vleugel
Li-vleugel
Staart
Romp en koningin

Fietssterrit

Vogelschieten jongens

1. Bauke Haarlink, Chantal Klein Gunnewiek,
Esther Klein Gunnewiek, Judith Klein
Gunnewiek
2. Marcel Helmers
3. Theo en Dorien Haarlink
4. Frans en Agnes ten Have
5. Jan en Irene Haarlink, Ans Hommelink

Hals
Re-vleugel
Li-Vleugel
Staart
Romp en jeugdkoning

Maandag 10 augustus
Buurtspelen
1. Auste 1
2. Koelinkbrink 2
3. Auste 2
4. Schependom
5. Auste 3
6. Velleke 2
7. Velddiesels
8. ’t Zooitje
9. Koelinkbrink 1’
10. Velleke 2
11. Leunkweg
12. Koelinkbrink 3

Koning 2015 Rob Luttikholt

Miranda te Braak
Miranda te Braak
Jona Kl Gunnewiek
Anne te Kiefte
Anouk Luttikhold

Mick Arink
Daan Ikink
Niels Tuinte
Pablo Vrieze
Mick Arink

Vogelgooien meisjes
Hals
Re-vleugel
Li-Vleugel
Staart
Romp en jeugkoningin

Fenne Knops
Fenne Knops
Carmen Luttikhold
Fenne Knops
Manou Bomers

Schijfschieten
1.Menno Wouters
2.Joop Haarlink
3. Robert Nijland
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Verslag van het koningspaar 2015
Hallo lezers van dit mooie blad Halfweg Ni-js.
Van de redactie hebben ze gevraagd of wij een
stukje wouden schrijven.
Wij zijn Koning Rob en Koningin Anouk.
Na al twee dagen een zeer gezellige kermis
maakte ik me op voor een derde dag.
Als buurt van de “oude” koningin zijn we naar
de kermis gegaan zodat we daar konden gaan
genieten van een overheerlijk ontbijt. Dit was
weer voortreffelijk verzorgt en erg lekker. Zeker
een aanrader.
Hierna konden we met een vol gevoel ons
gaan opmaken voor het vogelschieten en
knuppelen en hebben we ons naar het terrein
begeven.
Rondom de biercarrousel daar was het al snel
druk en de koffie hadden we al op dus er kon
voorzichtig geproefd worden aan een biertje.
Na de openingsschot door de pastoor waren
de ruim 70 anderen aan de beurt. Tijdens de
eerste ronde werd al duidelijk dat de vogel
geen lang leven was beschoren.
Ik was al eens een keer eerder koning geweest
en sindsdien schiet onze razende reporter voor
mij maar zoals nu wel blijkt heeft hij hem mooi
los é knalt . Daarvoor dank.
Eerst nog de discussie met Leo van de
Wielaker waar je het beste kon schieten maar
dan toch aanleggen en midden onder was
perfect.
Bij de jeugd daar ging het ook mooi en werden
jeugdkoning Mick Arink en koningin Manou
Bomers bekent.
Het was een mooi moment toen Anouk den
vogel der afknuppeln.
Hierna allemaal de tent in zodat ze ons de
versierselen konden omhangen met daarbij de
vaandelhulde zodat het feest kon beginnen.
Na een perfecte openingsdans werd de
polonaise al snel ingezet. Aan het eind van de
middag op de versierde platte wagen en zijn
we richting de koning gegaan .
Hier had de buurt mooi versiert en ervoor
gezorgd dat er voldoende plek was om te zitten
door middel bloemkratten die op kop gezet
waren met steigerplanken.
Het eten dat ons aangeboden werd was weer
lekker en goed verzorgd.
’s Avonds terug naar de tent waar het weer
snel gezellig was.
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Het was een super mooie dag.
Vanaf deze kant willen we iedereen bedanken
voor deze mooie dag.
Koningin Anouk en Koning Rob

Samen met jeugdkoningin Manou en jeugdkoning Mick

Vrijwilligersavond
Beste Halfweg-vrijwilligers,
Als dank voor jullie inzet het afgelopen jaar,
worden jullie (samen met jullie partner)
uitgenodigd voor de jaarlijkse Halfwegvrijwilligersavond, want uiteraard kan Halfweg
niet bestaan zonder jullie hulp!!
Deze vrijwilligersavond wordt gehouden op
zaterdag 31 oktober 2015 vanaf 20.00 uur.
Na het enorme succes van de afgelopen jaren,
ook ditmaal weer in de vorm van een themaavond. De dames van de bardienst hebben
opnieuw iets bedacht voor een leuke avond.
Jullie ontvangen op korte termijn de officiële
uitnodiging.
Bestuur Stichting Halfweg.

Gevonden voorwerpen
Tijdens de afgelopen kermis zijn er een 5-tal
fietssleutels gevonden op het kermisterrein,
dus mocht je er één kwijt zijn of ken je iemand,
laat het dan even weten aan één van de
bestuursleden van de Volksfeestvereniging of
Stichting. (tel. nrs. staan achterin het krantje)
Het bestuur

Nieuws van de Maispotters

Ben jij ook zo benieuwd wie het nieuwe stel zal
worden?
Kom dan op zaterdag 9 januari naar de
kleine maiskoele aanvang 20.30 uur!
Namens de Maispotters oet Veur- Beltrum
Tom Luttikhold (President Maispotters)

PAKLACK

We zijn nog allemaal aan het nagenieten van
het mooie nazomerweer. De nazomer betekent
dat we ons geleidelijk aan 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 Jochem en
Adjudant Toon, hebben voor 2015 namelijk
nog één taak te vervullen en dat is het regeren
over de BUUTAVOND en wel op 14
NOVEMBER 2015 !
De Buutcommissie heeft het afgelopen jaar
diverse buuts mogen bewonderen. Ze hebben
hier voor de Maispotters een mooie selectie
van kunnen maken en hebben 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. De all in prijs is al enkele jaren een
groot succes! Daarom vragen we ook dit jaar
weer een vast bedrag voor een hele avond
gezelligheid.
Want zoals het motto van het prinsenpaar luidt:
Wi-j tankt ‘m af & trapt ‘m an!
Enkele maanden na de buutavond is het ook
alweer tijd voor het prinsenbal. We hebben nu
een prachtig prinsenpaar maar de uitzoekers
zijn weer volop bezig om opnieuw een
fantastisch paar op het op het podium, in de
altijd goed gevolde Maiskoele, te mogen
begroeten. Het is elke keer weer spannend of
er een nieuw en geschikt paar gevonden zal.

Op vrijdag 11 september j.l. is het nieuwe
Paklack-seizoen gestart. Voor-Beltrum is
wederom vertegenwoordigd met Loa Moar
Lopen en de Heubels.
Als je de uitslagen en standen wilt volgen deze
zijn te vinden op internet. www.paklack.nl
Programma Seizoen 2015-2016
11-09-2015
25-09-2015
02-10-2015
09-10-2015
16-10-2015
23-10-2015
30-10-2015
06-11-2015
13-11-2015
20-11-2015
27-11-2015
04-12-2015
08-01-2016
15-01-2016
22-01-2016
29-01-2016

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

Der Angstgegner
Loofklappers
Blow me Baby
Treffers
Losse Flodders
Stark Wark
We’j Spölt Wieter
FC Klunt
KWW’12
Der Angstgegner
Swift Boys
Blow Me Baby
Loa Moar Lopen
We’j Spölt Wieter
Alle Remmen Los
KWW’12

05-02-2016
12-02-2016
19-02-2016
26-02-2016
04-03-2016
11-03-2016

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

Briketten
Swift Boys
Boskamp
Losse Flodders
Weidebleuters
Alle Remmen Los

18-03-2016
01-04-2016
08-04-2016
15-04-2016
22-04-2016
29-04-2016
06-05-2016

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

Loofklappers
Briketten
Treffers
Boskamp
Stark Wark
FC Klunt
Weidebleuters
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PIGPOP 2015
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PIGPOP 2015 ligt alweer even achter ons
en dit leek ons een mooi moment om even
terug te blikken. PIGPOP beleefde 30 mei
2015 haar vijfde editie van het festival en,
zoals elk jaar, weer op het terrein van
Stichting Halfweg. Vanuit het uitgangspunt
‘voor elk wat wils’ waren we aan de slag
gegaan om weer iets gaafs neer te zetten.
Overdag hadden we drie tenten vol met
mensen van alle leeftijden. Zo was er Bingo
in de Pigpub, een kindermiddag m.m.v.
kinderopvang ’t Belhameltje in de Royal Pig
Club en voor de creatieve jeugd was er in
het Danspaleis Pigs On Stage waar zij hun
talenten konden laten zien. Ondertussen
werd op het sportveld lekker gevolleybald
en waagden sommigen zich op PIGPOP’s
nieuwste onderdeel: Wipe Out! Een lange
stormbaan waar je zo snel mogelijk
overheen moet zien te komen. Tegen het
einde van de middag moest de vogel eraan
geloven, want het De Wannehaves hadden
de vogel weer opgehangen. Na 254
schoten mag Tim Koning zich Jeugdkoning
2015 noemen!
Het middagprogramma liep vlekkeloos over
in het avondprogramma met een prachtig
optreden van ‘Concordia meets PIGPOP’.
Het was volle bak in zowel de tent als op
het podium! Ook het avondprogramma liep
als een trein met tussen 20.00 uur tot 02.00
uur maar liefst tien acts uit heel Nederland
op de podia. Een uitschieter van de avond
was de Johnny Cash-tribute Def
Americans. Met de uit Beltrum afkomstige
Kim Wolterink op zang lieten ze de hele
tent meezingen. Van heinde en ver
kwamen mensen naar Voor-Beltrum om het
festival te beleven. De sfeer zat er goed in
en de reacties waren lovend. Daar doen we
het als organisatie natuurlijk voor!



We kunnen dan ook wel zeggen dat ons
jubileumjaar een groot succes was! We
willen iedereen bedanken die heeft
bijgedragen aan PIGPOP 2015, waaronder
vrijwilligers, sponsoren en bezoekers!



Tot volgend jaar!

Voor meer info:
www.pigpop.nl
En natuurlijk op Facebook
De organisatie

Jochem Beunk, Sander Esselink, Marco
Krabbenborg, Roger Koster, Roy Nijbroek,
Joost Klein Gunnewiek, Luc Nijhuis, Bart
Nijenhuis, Robert Huinink, Edo Hemmink, Roel
Krabben, Pascal te Bogt, Tjerk Haarlink, Bart
Klein Gunnewiek, Hilbert Wiegerinck, Anne
Nijenhuis, Mart Hilhorst, Jannis Groot
Kormelink, Ivo Spilman, Marleen Schilderink,
Bart ten Have.

Jentske Withag
Verslag deelname Jentske Withag de
Wielerstimuleringsdagen te Someren en
mountainbikewedstrijd te Solingen Duitsland.
Wielerstimuleringsdagen te Someren 2015.
Dat begint op zondag en duurt tot vrijdag
morgen , Zondag zijn we begonnen met een
proloog op de andere dagen hadden we een
tijdrit , criterium ,ploegentijdrit , handicaprace
en een echte klassieker . Meestal zat ik tussen
de vierde vijfde en zesde plek.
Tussen door deden we spelletjes en
behendigheden met de fiets verder konden we
spelen en was er nog een ex prof Jeroen
Blijlevens die mocht je vragen stellen en wat
vertelde over zijn wielercarrière .
‘s Morgens hadden we een ontbijt en warm
eten en een BBQ en een avond veel friet eten.
Ook kregen we zakgeld elke dag van de leiding
en dan kon je daar wat voor kopen een broodje
of chips of snoepjes
.Ook hebben we nog bingo gedaan en heb ik
gummetjes gewonnen.
En in het eindklassement van die hele week
ben ik als tweede geëindigd bij de meisjes van
CAT 3. En mochten we op het podium en

kregen een grote beker en een mooi bos
bloemen.
Dit was een leuke week waar we van alles
konden doen.

De eerste ronde zat ik nog achter haar. En
toen moesten we heel veel door de modder
lopen en fietsen op het droge .Ik was sneller in
de modder dan haar zowel lopend als op de
fiets en ik kon ook goed lopend mijn weg
vinden .
Ik ging haar voor bij. Er zat ook een stunt
parcours met veel draaien en keren heuvel op
heuvel af. En daar na zat er in het laatste
gedeelte van de ronde een vario race in, dit
zijn extra hindernissen met bijv , een wip wap
waar je over heen moet en als je er af valt
moet je een stukje om fietsen en dat was niet
zo lang stukje. Er zat ook een smal balkje en
pallets waar je aan op moest rijden. Bij de
laatste twee rondes ging het iets minder goed
en toen moest ik een stukje omrijden . ik had 4
minuten voorsprong op Luna en op de rest
nog meer . En bij de finish moest je over een
stuk weg. Ik ben eerste geworden we kregen
een beker en een grote bloem.

Wedstrijd Mountainbiken Te Solingen in
Duitsland 16 augustus 2015.
Toen we daar kwamen regende het heel hard.
Ik ben gaan infietsen en het bleef maar regen .
Maar die modder dat vindt ik wel leuk .Dat is
wel mijn ding. Er zat een steile afdaling in. En
toen botste ik elke ronden tegen het kussen
op. Toen zat het NK kampioen van dit jaar voor
me want die doet daar ook mee . Dat is wel
leuk. Ik heb samen in gefietst met mijn broer.
Ze fietste voor me want ik moest achterin
starten omdat ik niet al die wedstrijden rijd.

Dinslaken op 13 september 2015 is Jeldert 2e
geworden.
Groetjes Jentske
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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 9+10
Hoofdstuk 9: Het begin
Aankomst
Na een lange reis van 250 kilometer vol
problemen kwamen we midden in de nacht op
nederzetting Holambra aan. Ik ging naar Frans
Nijenhuis. Het was Kerst en we praatten de
hele nacht. ’s Morgens gingen we naar een
soort noodkerkje daar in de buurt. Dat was het
tweede kerkje van Holambra. Daar trof ik de
familie Kolkman uit Zieuwent; die kende ik nog.
Die Kerstdag reden Frans en ik met de sjaret
de ‘Fazenda’ (plantage) rond. Er werd gedanst
in de zaak van de timmerman. Ze hadden
planken op de machines gelegd, zodat de
meisjes aan de ene kant en de jongens aan de
andere kant konden zitten. Er werden plaatjes
gedraaid en volgens mij werd er alcohol
gedronken. Ik kwam er meer bekenden tegen,
uit Beltrum. Na een tijdje wilde Frans naar huis,
maar ik nog niet. “Ga maar”, zei ik, “ik kom wel
thuis”. “Maar het is wel 8 kilometer lopen”,
antwoordde hij. Maar ik zei dat ik wel thuis
kwam en ik bleef kijken. En jawel, er werden
veel walsen gedraaid. Ik zag drie zusjes bij
elkaar zitten en eentje ervan danste geweldig.
Ik vroeg haar ten dans en heb vele walsen met
haar gedanst. Toen ik het wel gezien had, ben
ik naar het huis van Frans gelopen.
In diezelfde week schreef ik naar Marietje en
naar huis. Na bijna vijf weken kreeg ik post
terug. Zelfs een brief van vader, die mij letterlijk
schreef: “Antoon, wat maak je me nou?! Ik
hoorde hier dat ik Marietje moest vertellen dat
jij daar al een ander meisje hebt!”. Ik kon mijn
ogen niet geloven. Maar vader schreef ook van
wie hij dat gehoord had: van de vrouw van Jan
Kolkman (een andere Kolkman dan die uit
Zieuwent), een achternicht van vader. Ik ben
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direct naar haar toegegaan en zij gaf toe dat ze
me die avond had zien dansen. Ik heb haar
een forse veeg uit de pan gegeven en
sindsdien altijd links laten liggen.
Aan het werk
De eerste week bleef ik bij Frans en hielp ik
hem. Toen kwam de familie Schildering, waar
ik de biggen voor had meegebracht. Zij hadden
al een bedrijf gekocht. Het land was net
ingezaaid met maïs, rijst en soda. Maar het
onkruid kwam ook al op en boer Schildering
vroeg me of ik hem met zijn knechten wilde
helpen. Dat wilde ik graag en zo ging ik samen
met zijn knechten, allemaal met een paard en
cultivator, het onkruid te lijf. De rijen waren 300
meter lang en als we drie rijen gehad hadden,
moesten de paarden
even rusten. Met een hitte van zo’n 25 tot 30
°C was dat ook goed voor ons. Als we dan
onder een boom zaten te rusten, vroeg ik de
mannen hoe allerlei dingen heetten. Dat
schreef ik vervolgens op en zo leerde ik mijn
eerste woordjes Portugees. Met die knechten
kon ik me al snel verstaanbaar maken – zij
begrepen wat ik bedoelde. Maar kwam ik met
een vreemde aan de praat, dan verstond die
mij niet omdat ik woorden niet goed uitsprak en
accenten verkeerd legde. Toch kon ik me al
snel redden.
Na een maand vroeg Jan Nabuurs me om bij
hem te komen werken: hij had een combine en
de oogst zou binnenkort beginnen. Ik ging bij
hem en zijn gezin wonen en werkte met de
machine. Soms maaide ik van ‘s morgens
vroeg tot laat in de avond de dag erop. Toen
alles na een maand of drie geoogst was, vroeg
Jan me wat ik met mijn leven wilde. Dat wist hij
allang, maar goed, ik vertelde hem dat ik graag
een groot bedrijf in Brazilië wilde hebben. Hij
vroeg hoeveel geld ik had. In die tijd
verhuisden er een tiental boeren naar Santa
Catharina, zo’n 1.000 kilometer verderop,
omdat ze het niet eens waren met
de Coöperatie. Veel Nederlandse boeren in
Brazilië waren lid van de Coöperatie, een
organisatie van producenten, vooral boeren, en
consumenten die zich verenigd hadden om zo
gezamenlijke doelen te bereiken. Maar als je
lid van de Coöperatie was, moest alles wat je
wilde in- en verkopen, via die Coöperatie.
De boeren die het niet met de Coöperatie eens
waren en naar Santa Catharina verhuisden,
hadden grote gezinnen, te kleine bedrijfjes en

veel schulden. In Santa Catharina begonnen
ze opnieuw. Vaak werd hun oude bedrijf door
een buurman gekocht, zodat diens bedrijf
groter werd. Ik ging naar een boer die ook weg
wilde. Hij had een mooi bedrijfje van 18
hectare en een groot huis. Jan Nabuurs, toen
nog mijn boer, zou proberen om het bestuur
van Coöperatie Holambra - daar zat hij in voor te stellen dat ik de schuld van die boer
over zou nemen. Als hij me zou helpen, zou
dat moeten kunnen. Maar het liep anders. De
broer van die boer zat ook in het bestuur en die
was het niet eens met onze plannen; hij wilde
zijn broer niet kwijt. Wel stelde de Coöperatie
voor dat ik de schuld van een ander bedrijfje
kon overnemen. Ik hoorde wat het moest
kosten en ging een kijkje nemen. Het bedrijfje
was 15 hectare groot: er stond een klein
huisje, een bouwvallig schuurtje en twee
kippenhokken. In verhouding tot het eerste
bedrijf vond ik de prijs te hoog. Ik
onderhandelde en we kwamen een prijs
overeen van 400 Cruzeiro’s: 300 van de
Coöperatie tegen een rente van 1,8 % per
maand voor tien jaar en de rest moest ik zelf
doen. Ik liet het geld van mij, mijn vader (2.000
Gulden) en van mijn schoonvader (1.000
Gulden) overkomen. In totaal had ik 5.000
Gulden; omgezet was dat 80 Cruzeiro’s. De
koop kon doorgaan.
Hoofdstuk 10: Ons eerste huis
In het kippenhok
Het bedrijf dat ik kocht was van de familie Theo
Hebink, die ook naar Santa Catharina vertrok.
Ik nam van hem een paard en wagen over en
allerlei andere spullen, waaronder 200 jonge
hennen en de deksel van een put met draaier,
om water te putten. Boer Hebink vroeg me om
er direct te gaan wonen.
Dan kon ik zijn vee voeren en op zijn vrouw
passen, die bang was voor onweer. Hebink
kon dan zelf vast beginnen met het bouwen
van een nieuw huis. Hij zou zes weken
wegblijven en als ik dan in het kippenhok ging
wonen, zou zijn vrouw niet alleen zijn als er
onweer kwam. Dat deed ik. Ik kocht het bed
van mijn boer (Jan Nabuurs) en ik mocht daar
om zes uur ‘s avonds komen douchen en warm
eten. Ook kreeg ik dan brood en koffie mee
voor de volgende dag. Van Jan Nabuurs’ huis
duurde het een 12 half uur om met een paard

over de weg naar mijn bedrijf te gaan. Lopend
door het water was het vijf minuten; met een
zaklamp was dat te doen. Op de eerste avond
legde ik het brood in een papieren zak en de
koffie naast mijn bed in een open kippenhok. Ik
was doodmoe en viel meteen in slaap. ’s
Nachts werd ik even wakker en voelde ik iets
over mijn bed lopen, maar ik sliep meteen weer
in. Toen het begon
te schemeren stond ik op en ging naar buiten.
Ik keek over het bedrijf en voelde me de koning
te rijk.
Ook al bestond het bedrijf nog uit schulden, ik
was nog nooit zo blij geweest. Maar toen ik
wilde gaan eten, was al het brood op. Het
waren ratten geweest die ‘s nachts over mijn
bed gelopen hadden. Ik ging maar weer naar
de boer. Die keek op en vroeg wat er was. Ik
haalde een hutkoffer en wat rattengif en vanaf
toen ging het goed.
Buitenwerk
Mijn eerste klus was het hakken van de
sinaasappelbomen. Dat is het mooie als je een
bedrijf overneemt: er stonden al
vruchtenbomen. Ik kon bananen eten,
sinaasappels, maumau en avocado’s. Als ik
geld nodig had, leende ik dat van Nabuurs,
tegen 2 % rente per maand. Dat ging dan op
rekening van de Coöperatie. Het ging allemaal
als vanzelf. Ik molk de koe en bracht de melk
naar vrouw Hebink en haar kinderen. Ik vroeg
haar dan of ze het paard nog nodig had en dat
spande ik dan voor haar in. Ik kocht een tafel,
een stoel, een lamp, een koekenpan en een
petroleumstel. En als de kruidenier kwam,
kocht ik wat ik nodig had.
Binnen aan de slag
Op een zaterdag ging Hebink verhuizen. Alle
andere mensen die ook weg zouden gaan,
kwamen helpen met opladen. Toen ze weg
waren, kwam Jan Wagenmakers, de
kruidenier. Hij hielp mij verhuizen van het
kippenhok naar het huis. Die eerste nacht in
het huis heb ik van alles gesloopt: de keuken
en het aanrecht, de WC enzovoort - het zag er
allemaal niet uit. Omdat ik nog even tijd had
voordat ik moest zaaien, begon ik met het
metselen van de douche en het toilet. Spullen
die ik nodig had, haalde ik bij Schildering, de
boer waarvoor ik de varkens mee had
gebracht. Die was zijn huis aan het verbouwen
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en alles wat hij niet nodig had, mocht ik
meenemen. Zo kon ik zijn aanrecht,
aanrechtkastjes en WC goed gebruiken. Ik
bouwde alles in en kon me douchen. Totdat ik
me kon redden in de keuken, ging ik voor het
warme eten nog naar Nabuurs.
Het leven komt op gang
Toen de zaaitijd aanbrak moest ik nog veel
kopen: zaaizaad, kunstmest, enzovoort. Ook
had ik het paard van Schildering gekocht. Daar
had ik mee op zijn land gewerkt en hij wou het
dier kwijt, omdat het te hard liep en de
kinderen het niet in toom konden houden. Ook
had ik nog allerlei gereedschap nodig.
Gelukkig brachten de kippen veel op; eieren
waren duur. Omdat ik geen knecht had, ging ik
met twee paarden naar het land. Nadat het ene
een paar geulen getrokken had, mocht het
even rusten en ging ik met het andere zaaien.
Anna, een Braziliaanse buurvrouw, vertelde
me op een dag dat de Brazilianen
mij “gekke Antoon” noemden, omdat ik de
paarden liet rusten en zelf doorwerkte. Iedere
Hollander had daar een bijnaam en “gekke
Antoon” was de mijne. Later gebruikte ik die
naam zelf ook: dan kon iedereen mij vinden.
Anna kwam ook geregeld bij me voor een
handje siergras dat in mijn tuin groeide. Toen
ik haar een keer vroeg waar ze dat voor
gebruikte, vertelde ze me dat ze daar thee van
zette voor de baby als deze buikpijn had. Ook
vroeg ze me een keer om een tak van een
boom, die in het weiland stond – een
laurierboom. Ze hing de tak onder de veranda
en plukte er een paar bladeren af als ze vlees
braadde.
Marietje komt
Inmiddels was Marietje al bezig met de reis
naar mij toe. Ze zou begin december
aankomen. Ik ging de dag ervoor al naar
Santos zodat ik niet te laat zou zijn. Omdat ze
met de familie Van Leeuwen meekwam, was er
een bus gehuurd en was er veel ruimte voor de
koffers. We namen allebei plaats achterin de
bus.
Op de Fazenda was er een groot onthaal in het
café, met eten. Daarna bracht ik Marietje naar
mevrouw Schut, waar ze in de huishouding zou
gaan werken. Ik beloofde haar dat ik haar de
volgende morgen op zou halen om haar mijn
bedrijf te laten zien. Ik had het huisje mooi op
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geknapt: het was gewit en geverfd en ook de
gewassen stonden er heel goed bij.
Dit zou het washok worden
Een maand later kwam haar kist met spullen.
Daar zaten ook wat dingen voor mij in. En er
was een wasmachine met benzinemotor bij,
waar ik ook een waterpomp op kon laten lopen.
Maar ik moest nog wel een pomp kopen. Die
vond ik bij een boer, die ook vertrok. Mijn put
was 15 meter diep. Er moesten twee buizen
naar beneden: eentje voor de aandrijfstang die
naar de zuiger ging die onder water hing en
eentje die het water naar boven bracht. Alles
liep voorspoedig. Marietje was snel gewend.
Op woensdagen maakte ze mijn huisje schoon
en konden we de week ‘doorzagen’. Als ik met
Marietje
ergens naar toe ging, deed ik dat met het
paard en de kar met daar een
sinaasappelkistje op. Daar zaten we dan
samen op. Maar dat vlugge paard liep zo hard
dat een wiel in de bochten de grond niet
raakte.
Marietje werkte bij de mevrouw Schut. Haar
man was de dorpssmid en garagemonteur. Hij
vond onze ritjes te gevaarlijk en bood aan
Marietje drie maanden loon vooruit te betalen,
mits wij daar een sjaret van zouden kopen. En
dat hebben we gedaan.
Bij Nabuurs mocht ik een kippenhok afbreken
en al het materiaal meenemen. Met dat
materiaal vergrootte ik de twee hokken die ik
zelf had en konden er 500 hennen in beide
hokken.
Bij Marietje op de boot zat ook een pasgewijde priester; die ging verder het
binnenland in. Na een jaar kwam hij bij ons op
de Fazenda voor een korte vakantie. Hij
vertelde dat hij Brazilië wilde verbeteren.
Hij werd naar een hele arme rimboe gestuurd.
Hij sliep er in bomen en moest bij arme
mensen om eten vragen. Hij is een paar keer
bij ons geweest. We gaven hem dan geld,
waarvoor hij missen zou lezen. Na een paar
jaar echter, kwam hij niet meer; hij kon niet
tegen de armoe van de rimboe op. De priester
had er wel een onderwijzeres ontmoet, die
goed verdiende. Hij kwam tot de conclusie dat
hij met lesgeven op school, meer goeds deed
dan met in de rimboe lopen. Hij is met die
onderwijzeres getrouwd en is
nooit meer bij ons geweest.
Wordt vervolgd

AC Halfweg
Na het grote succes van afgelopen jaar zal er
ook in 2016 weer een feest worden
georganiseerd.
Wat dit jaar het thema wordt zal nog een tijdje
geheim blijven, maar wat wel zeker is, is dat
het, net als vorig jaar, het weekend voor de
carnaval zal zijn.
Helaas gaan dit jaar 3 organisatoren ons
verlaten, deze 3 mensen (Lissa Pape, Niek
Hommelink en Thijs Luttikholt) zullen het stokje
doorgeven aan nieuwe leden De nieuwe leden
zijn:
Odile Scharenborg
Loes Garstenveld
Tjerk Klein Gunnewiek
Mart Arink
De overige bestuursleden zijn:
Michelle te Bogt
Marrisa Rooks
Gijs Klein Gunnewiek
Jeroen ten Have
en de nieuwe voorzitter die de hamer
overneemt van Thijs Luttikholt is Sten Klein
Gunnewiek
Verder willen we mede namens Stichting
Halfweg oud voorzitter Thijs Luttikholt,
bestuursleden Niek Hommelink en Lissa Pape
danken voor hun inzet voor AC Halfweg
gedurende de afgelopen jaren en de nieuwe
bestuursleden wensen we veel succes toe.
Wij hopen er dit jaar samen met jullie weer een
knallend feest van te maken.
Tot dan in de grote Maïskoele!
Het bestuur AC Halfweg

Tourtocht kermis 2015
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 ca. 25 km.

ROUTE BESCHRIJVING:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Start richting Groenlo
1e weg rechts ,Frankweg
4e weg rechts ,Veldpapendijk
Voorrangsweg oversteken LET OP
2e weg rechts ,Grensweg
Fietspad links , Haardijk
Voor Molenweg rechts
Over spoorbaan 2e weg rechts ,
Kalverbrookspad
9. Bij fietsknooppunt 28 rechts
10. Einde weg links , Hemmeledijk
11. Voorrangsweg oversteken , Grensweg
12. 1e weg links ,Maatweg
13. Fietspad links ,Hemmelepad
14. Harde weg oversteken
15. Fietspad rechtdoor vervolgen
16. Einde fietspad rechts
17. Op kruising ,Koolmansdijk vervolgen
18. 1e weg links , Goordijk
19. Einde weg rechts
20. PAUZE
21. Weg vervolgen
22. 1e weg links
23. Fietspad links ,Kolsteepad
24. Einde weg links ,Eimersweg
25. Op splitsing ,Molenweg vervolgen
26. 1e weg rechts ,Bellenbroeksdijk
27. Harde weg rechts
28. 1e weg links ,Avinkweg
29. 3e weg links ,Hogeweg
30. 1e weg links ,Oude Papendijk
31. Kruising rechts
32. 1e weg rechts ,Steenbraakweg
33. Op rotonde recht oversteken
,Ruurloseweg
34. 1e weg links van Ostadestraat gaat
over in van Kingsbergenstraat
35. Einde weg links ,Hartebroekseweg
36. Over brug fietspad links
37. Einde fietspad rechts
38. Direct links ,Dennendijk
39. Fietspad links
40. ,Hooihaarsweg links aanhouden
41. ,Veldweg rechts
42. 2e weg rechts ,Leunkweg
43. Eindeweg rechts
44. FINISH bij café 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
Sten Klein Gunnewiek
Voorzitter
Mart Arink
Tjerk Klein Gunnewiek
Michelle ter Bogt
Loes Garstenveld
Odile Scharenborg
Marissa Rook
Jeroen ten Have
Gijs Klein Gunnewiek

06 30429837
482138
461773
465063

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

06 30921010
06 15231661

0612992875
06 46698557

Volksfeestvereniging “Voor Beltrum”
06 16313690

Iwan Wolterink
Voorzitter
Willem te Vogt
Penningmeester
Carla Tuinte
Secretaris

350454
06 38307315
465676

Kaartclub Halfweg

Redactie Halfweg Ni-js

Marcel Luttikholt

Theo Klein Gunnewiek
Jan Pasman
Michel Tuinte

463707
481689
465676

Café Halfweg

465430
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Marc Groot Zevert
Voorzitter
José Zieverink
Penningmeester
Miranda te Braak
Secretaris
Vincent
Contactpersoon voetbal

telefoon

462433

Belangenvereniging Voor-Beltrum Auste
Bas Hommelink
Tonny Starte
Diana Nijland

06 28845561
06 12804711
06 33020060

Wat ? zult u nu denken « Kerst-Winterfair » ? , ja u ziet het goed, aangezien het volgende
krantje niet voor 12 december uitkomt hebben we gemeend dit toch te moeten plaatsen. Dus
zet het alvast in uw agenda.
Tenslotte lagen er in augustus ook al pepernoten in de winkel !?
Tot ziens op 12 of 13 december aan de Startmansweg op de Kerst-winterfair.
Trees en Fons Starte
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Beste leden volleybal, donateurs, klootschieters, sponsoren, onderhoudsploeg en voetbal,
kortom: VRIENDENKRING DVV, graag nodigen wij jullie allen uit voor:

Dit onvergetelijke Sinterklaasfeest zal plaatsvinden op zaterdag 21 november 2015 bij Café Halfweg en begint stipt om
20.00 uur.
Natuurlijk zal op deze avond Sinterklaas en zijn manschappen niet ontbreken. De komende periode houdt de
goedheiligman jullie nauwlettend in de gaten. Hij is al druk over jullie aan het schrijven in zijn grote boek. Hij is
zenuwachtig, maar kan ook niet wachten. Let op: hij kan ook tussentijds contact met je opnemen! Kortom: laat hem niet
met zijn cadeaus zitten.
Wij willen de vriendenkring DVV + partners bij deze dan ook uitnodigen om te komen, zodat het door jullie komst een
uitermate gezellige avond zal worden.
De kosten (incl. hapje, drankje en natuurlijk een cadeau!) bedragen € 25,- per persoon.
Graag voor 14 november a.s. opgeven bij een van onderstaande personen.
Mocht je onverhoopt niet kunnen dan horen wij het graag.

Dus... reageer allen snel even en kom ook naar deze fantastische avond.

OPGEVEN TOT UITERLIJK 14 NOVEMBER A.S. BIJ:
Joris Groot Zevert (joris@groot-zevert.nl)
Thijs Luttikhold (thijslutt@hotmail.com)
Bjorn Scharenborg (bjorn-scharenborg@hotmail.com)

Nicol Klein Gunnewiek (nicolklg@hotmail.com)
Marc Groot Zevert (m.grootzevert@gmail.com)
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