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Een week voor Kerst zit ik in een T-shirtje achter
de laptop om laatste Halfweg Ni-js te maken.
Te gek voor woorden maar we moeten het er mee
doen, daarom ditmaal een flink portie leesvoer voor
onder de Kerstboom zodat u het weer even vergeet
en hopelijk mag bijdragen tot geslaagde
feestdagen.
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* verslag ledenvergadering
* 40+ avond

Stichting Halfweg blikt even terug op het afgelopen
jaar maar uiteraard kijken ze ook vooruit.
Maispotters zitten midden in de carnavalsperiode
en zien vol spanning uit naar de presentatie van
het nieuwe prinsenpaar met aansluitend het
carnavalsfeest in het weekend van 14-17 febr.
Vriendenkring DVV heeft voetballend de 1ste
competitiehelft achter de rug en is in de winterstop
met man en macht bezig met de nieuw te
realiseren kleed accommodatie. Verder hebben ze
het prachtige grote Sinterklaasfeest achter de rug
en zijn ze bezig met de voorbereiding van de altijd
spannende dropping.
Volksfeestvereniging is in een ietwat rustiger
vaarwater aanbeland en doet verslag van de
algemene ledenvergadering, maar samen met de
Maispotters wordt begin januari alweer de 40+
avond georganiseerd.
AC Halfweg is volop in de weer met het “Goed fout
& lekker stout” party dat een week voor de carnaval
wordt gehouden in de grote Maiskoele.
Ook geven we ditmaal de SJB (Beltrum) een
podium.
Onze Belangenvereniging praat ons bij over de
voortgang van het project “glasvezel buitengebied”
en de mogelijkheden “wonen in Voor-Beltrum”.

Info Stichting Halfweg en verenigingen

Redactieadres Halfweg Ni-js :
Avesterweg 17a
7156 MH Beltrum
tel. 0544 – 463707
e-mail :tkg.avest@planet.nl

Persoonlijk komen aan bod; Jentske Withag met
haar sportieve prestaties, Frans Bomers in de
rubriek “waar is hij gebleven”, Tonnie te Boome en
haar onderscheiding, Jan Klein Nijenhuis praat u bij
vanuit Thailand en afsluitend het vervolgverhaal
van Anton Groot Zevert.
Rest ons als redactie u fijne feestdagen toe te
wensen en een gezond en gelukkig 2016.
Redactie Halfweg Ni-js
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Stichting Halfweg
Voor de laatste keer dit jaar het gras in de tuin
gemaaid en de feestdagen kunnen weer beginnen.
Ook stichting Halfweg kan tevreden terugkijken op
het afgelopen jaar.
Als dank voor hun inzet hebben we onlangs weer
een vrijwilligersavond gehouden. Elke inzet, of dit
enkele uren per jaar of enkele dagdelen der week
zijn, is van onschatbare waarde voor Stichting
Halfweg. Hierdoor kunnen we een accommodatie
behouden waar andere dorpen of buurtschappen
jaloers op zijn. Naast Halfweg is dit een
evenemententerrein, een sportterrein met
kleedruimte, een beachvolleybalveld en het
kunstwerk op de hoek Grolseweg – Frankweg. De
Barcommissie heeft wederom gezorgd dat deze
avond weer perfect was georganiseerd.
Wij zelf denken natuurlijk dat we alles goed
aanpakken in samenwerking met een grote groep
vrijwilligers. Maar om de echte meningen te peilen
hebben we onlangs een enquête gehouden om er
achter te komen wat we misschien nog beter
kunnen doen. Een groot aantal antwoorden hebben
we binnen gekregen. Veel vrijwilligers zetten zich al
jarenlang in voor Stichting Halfweg, vaak al vanaf
de oprichting in 2002. Het geringe verloop is een
goede zaak. Omdat de vrijwilligers vaak
samenwerken met een kleine groep collega’s is er
behoefte aan meer onderling contact, en instructie
over de werkzaamheden. Dit gaat over de
werkzaamheden maar ook vooral over de vraag
wat te doen als er onvoorziene dingen gebeuren en
het optreden bij een mogelijke calamiteit.
Binnenkort willen we hier aandacht aan besteden.
Ook de communicatie met Stichting Halfweg kan
op een aantal punten nog wel worden verbeterd.
Daarnaast kregen we voldoende praktische tips
over de uitvoering van de werkzaamheden en de
beschikbaarheid van materialen en gereedschap.
Bedankt voor de goede reacties.
De afgelopen weken zijn we volop bezig met het
vernieuwen van de kleedruimte. Na de laatste
wedstrijd voor de winterstop is de oude kleedruimte
ontmanteld. Het gebruikte prefab klaaslokaal dat
we hebben kunnen verwerven is ook
gedemonteerd en vervoerd. Het gebouw staat
alweer op zijn nieuwe plaats en aan de inrichting
wordt de komende weken gewerkt. Volgens
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verwachting zal de kleedruimte na de winterstop
alweer kunnen worden gebruikt voor de
voetbalteams en zal ook de scheidsrechter nu ook
een eigen kleedruimte krijgen.
Sinds enkele jaren hebben we voor de uitvoering
van de financiële administratie hulp van Club
Vooruit. Deze dienst is indertijd opgezet door de
Rabobank en een viertal gemeenten in de
Achterhoek. Het doel is dienstverlening op vele
terreinen aan verenigingen en stichtingen die vaak
worden bestuurd door vrijwilligers. Dank zij deze
hulp kunnen we een goede en heldere
administratie opzetten waardoor we beter inzicht
hebben in onze financiële situatie. Bovendien is het
een garantie dat bij bestuurswisselingen de
boekhouding goed wordt voortgezet, wat belangrijk
is voor de continuïteit. Inmiddels maken veel
verenigingen van de diensten gebruik. Vanaf
komend jaar zal de Rabobank een fors deel van de
bijdrage intrekken en twee van de vier gemeenten
stoppen helemaal met de financiële ondersteuning.
Er zal nog worden onderzocht of op de een of
andere manier nog een doorstart mogelijk is, maar
het einde van Club Vooruit lijkt in zicht. Het is
natuurlijk jammer dat in een tijd waarin een steeds
groter beroep wordt gedaan op vrijwilligers deze
instelling zomaar wordt wegbezuinigd.
Het carnaval seizoen staat weer voor de deur. Dit
betekent buutavond, prinsenbal, 40+ avond, en zo
voort. Om de muzikale en andere ondersteuning
beter mogelijk te maken is onlangs de
muziekinstallatie van Halfweg voor een deel
vervangen en verbeterd. Hierdoor zijn er meer
mogelijkheden en kan de installatie vanaf elke
plaats binnen Halfweg worden bediend.
De Activiteiten Commissie staat alweer te popelen
om haar volgende activiteit te houden. Op 30
januari wordt de Goed Fout & Lekker Stout party
gehouden. Na een aantal succesvolle jaren
rekenen ze weer op een goede belangstelling en
een volle tent.
Aan het einde van het jaar willen we iedereen die
een bijdrage heeft geleverd aan Stichting Halfweg
bedanken voor zijn of haar inzet. We wensen
iedereen fijne kerstdagen, een goede jaarwisseling
en een voorspoedig 2016 toe.

Bestuur Stichting Halfweg,
Theo Klein Gunnewiek, Marc Huirne en Willem Tuinte

Vriendenkring D.V.V. Nieuws

In de afgelopen weken is alles rondom de unit
in een sneltreinvaart gegaan. Samen met
afgevaardigden van de verenigingen is een
bouwcommissie opgesteld. Tijdens de
vergaderingen van deze commissie zijn de
tekeningen besproken, het budget vastgesteld
en een planning gemaakt. Aangezien DVV
(Vios 5) half februari de tweede helft van de
competitie moet voetballen, is er voor gekozen
om in de winterstop de oude unit te gaan
verplaatsen en de “nieuwe” unit op te gaan
bouwen.

Hallo allemaal!
DVV is de laatste tijd druk in de weer!
Hieronder leest u wat de laatste ontwikkelingen
zijn en wat DVV op dit moment bezig houdt:
DVV-familie-barbecue
Zoals eerder geschreven in het Halfweg-Ni-js
was het DVV-bestuur druk bezig met het
bedenken van een nieuwe opzet van de DVVfamilie-barbecue. Na geïnformeerd te hebben
bij verschillende (oudere)leden, bleek dat de
themafeesten van oudsher een groot succes
waren.
Dit jaar hebben we “Het Sinterklaasfeest”
georganiseerd. Super om te zien dat jong en
oud dit niet wilden missen! Volgens ons was dit
een groot succes en zeker voor herhaling
vatbaar.
Verderop een verslag van “Het
Sinterklaasfeest” namens onze Razende
Reporter.
Accommodatie/kleedunit

Op moment van schrijven is de oude unit reeds
verplaatst en het grondwerk gedaan. De
“nieuwe” unit is al gedemonteerd en verplaatst
richting Voor-Beltrum. De komende weken zal
in teken staan van het opbouwen en
gebruiksklaar maken van de unit voor aanvang
van het tweede deel van de competitie.
DVV wil vast iedereen bedanken die zich
hiervoor inzet in welke vorm dan ook. Zonder
jullie was dit alles niet gelukt. Bedankt!

NL-doet 2016
In 2016 doet DVV weer mee met NL-doet. Een
initiatief van het Oranje Fonds. Voor DVV is dit
een gelegenheid om klusjes te doen rondom
het Halfweg Dome. Hiervoor krijgen we een
leuke vergoeding om de kas te spekken.
Deze vrijwilligersactie zal plaatsvinden op 11 of
12 maart. Meer info volgt.
DVV kijkt met veel plezier terug op afgelopen
jaar en wensen jullie fijne feestdagen en het
beste voor 2016!
Groeten,
Het DVV-bestuur
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DVV 45+ voetbal
Het zit er weer op, het 45+ voetbal.
Ie wilt ut neet geleuven moar wi-j bunt tweede
e’worden achter Grolle 2.
Chappo an alle spöllers, want wi-j heb wal ff
loaten zeene dat wi-j best wal e’n balletje kunt
trappen.
Toch wil ik ff op terug kieken op enkele
wedstrijden. Vooral in Buurse.
Deze vereniging hef er alles an e’doone um dit
toernooitje deur te loaten goan.
Dit vanwege droevige omstandigheden bij één
van hun spöllers.
Heel netjes werd veur de wedstrijden e’n
minuut stilte e’holden. En eerlijk gezegd, doar
krieg ie kippevel van als ie doar samen met
alle teams um den cirkel stoat.
Moar no terug op ut voetbalverslag.
Wi-j bunt netjes met un e’n taxibusje noar
Buurse gebracht. Dat was veur de
teambuilding. En verrekt, het hef nog e’holpen
ok nog. Van Grolle 2 werd e’wonnen met 1-0.
Het was duftig sjouwen tegen disse grolsen,
moar deur onze inzet hebbe wi-j hun toch ff e’n
poepie loaten roeken. Tegen Buurse werd
daartegen verloren met 0-1.Wi-j dachten te
gemakkelijk oaver, kat in bakkie dachten
enkele spöllers onder ons. Tja, dan krieg ie
hem an de konte.
Tegen Grolle 3 werd bienoa alles weer recht
e’zet. De hele tied waren wi-j heer en meester
en stonden ok verdeend veur met 0-1. Moar
deur knullig verdedigen in de letse minute viel
de geliekmaker.
Moar noa die tied in de kantine met de
bitterballen bie hande was alles al gauw
vergetten.
Het letste toernooitje was in Grolle.
En weer mosten wi-j beginnen tegen
Grol 2. Er waren kansen an beide kanten.
Allene ut vizier stond neet goot.
Het leek erop dat ut e’n geliekspöl werd, moar
toch ging disse kere Grol met de dree punten
weg. In de allerletse minute werd de bal van
richting veranderd en onze goed keepende
Jeroen stond an de grond genageld en keek
met lede ogen an hoe de bal in ut doel rolde. 10.
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Tegen Buurse werd alle schroom uitgehaald en
Buurse werd 5-1 van ut kunstgras geveegd.
Moar tegen Grol 3 hadd’n wi-j den scheids neet
met. Alles wat wi-j deden floot hee pardoes af.
Zelf e’n strafschop wol hee neet geven. Moar
er was gerechtigheid, e’n minuut later. Ronnie
L. (onzen marathon loper) leep ut hele veld
oaver en schoot zuuver in de goal, 0-1.
Doarnoa hadd’n wi-j kansen zat um wieter uut
te lopen. Moar de poal en latte stonden in de
weg. Tja, toen kwam den scheidsrechter weer
in beeld. Den gaf Grol opens e’n strafschop.
Onzen allerleefste verdediger ( den duut echt
geen vleege kwoad) Weinand hat volgens um
e’n oavertreding gemaakt. Moar er was
gerechtigheid, onze keeper Jeroen hield de
bal, door schitterde reflex tegen.
Nou ja, den spöller van Grol schoot recht op
de keeper.
Doarnoa was in de kantine de pries uutreiking.
Grol 2 is kampioen e’worden en wi-j tweede.
Ok was er e’n fairplay trofee en wi-j dachten
allemoale dat deze troffee wal an Buurse werd
e’geven. Moar wi-j bunt in Grolle en dan wet ie
meestal wal wat er gebeurd. De trofee ging
noar Grol 3.
Toch wil ik namens DVV/Vios 45+,
Grol 2 feliciteren met hun kampioenschap.
Ok wil ik namens DVV sponsor Jan Wouters
bedanken veur zien bijdrage.
En volgend joar bunt wi-j weer van de patij.en
dan zeet wie wal hoe ‘t eindigd.
Zoals Marcel Leusink altied zegt: “als er moar
bitterballen bunt”
DVV-voetbal
Oaver de jongens van het DVV/VIOS 5 elftal
kan niks anders zeggen dat deze competitie
echt een drama is. Wi-j stoat letste in de
competitie. Woar an ut ligt, doar kan ik heel
duudelijk in wen.
Ten eerste bunt er heel spöllers in de
lappenmand en neet te vergetten wi-j traint
gewoon neet genog. En als letste, de oldjes
van ut 45+ mot telkens opdraven um toch e’n
volledige team op ut veld te kriegen. Leiders
Wilfried en Weinand bunt er mooi drok met. En
eerlijk gezegd, onzen spits Joris v.d Bekke is
kats uut vorm. Sinds hee den vos hef

e’schotten tijdens het jachtseizoen hef hee de
kop er neet meer bie. No ff terug kieken op de
wedstrieden.
Noa die grote nederlaag tegen Winterswiek
ging ut neet better. Uut tegen Longa 8 kregen
wi-j klop met 4-1. Wi-j begonnen best wal goot
en kwamen ok nog veur met 0-1. Moar toen
de geliekmaker kwam wol ok niks meer lukken.
Of er e’n soort vloek oaver ons kump. Thuus
tegen Reurle 5 zeiden tegen wi-j tegen
mekare, “no mot ut gebeuren”, en eerlijk woar
het wonder gebeurde ook nog. In e’n
bikkelharde wedstrijd werd Reurle verslagen
met 4-3.
Zal dit de ommekeer wen??? Helaas, de
thuiswedstrijd tegen RKZVC uut Zieuwent leep
veur geen meter. Niks wol lukken, de kansen
die wi-j hadd’n werden gewoon verprutst.
Normaal is ut Michel Tuunte den mis schöt,
moar wat die anderen leeten zeene was echt
um te huulen. Zelf van twee meter veur ut
leuge goal schot onzen ijverige Chiel ten Have
de bal hoog oaver. Bie de geitenweide van
Stapelbroek konden wi-j den bal ophalen. De
jongens van Zieuwent hadden ut vizier better
inorde. Eindstand. 0-6.
Tja, en dan mot ie de volgende kere uut tegen
Grol 6. En dit team steet boavenan.
Moar toch werd er in de eerste helfte heel goot
e’spölt, wi-j waren geliekwaardig met Grol. En
met de rust was ut gewoon 1-1. Zal toch wat
wen dat wi-j hier e’n mooi resultaat neer
konden zetten. En ik mot eerlijk wen, in disse
wedstried hadden wi-j meer verdeend. Ok in de
tweede helfte deden wi-j goot met. Moar zoals
gezegd, ut vizier steet neet goot en doar hat
Grol geen last van. Ok hier kregg’n wie klop
met
5-1.
De volgende wedstried was echt een
degradatie duel. Wi-j mosten uut tegen
Barchem. Tjonge wat e’n wedstrijd, Den
scheids was echt iemand wie aandacht wol
hebben. Noa dree minuten staakte hee de
wedstrijd. Hee leep noa e’n toeschouwster
den veur de boarding stond en rustig heur
sigaretje an ut rooken was. Zee most buuten
de boarding stoan of anders wegwezen. Ik zee
nog steeds den verbaasde blik van onze
reserve Marcel Leusink. Den wol ok net e’n
sjekkie draaien in de dug-out. Moar hee
bedacht zich en stopte zien sjag toeten moar
gauw weg. De wedstrijd werd voortgezet en de

jongens van DVV/Vios 5 waren goot op dreef.
Onze nieuwe spits Thijs v.d Wielake had
eindelijk zien dag. Het lek net Marco van
Basten, toen den europees kampioen werd. In
1988. Alles lukte bie Thijs en hee maakte de
ene en andere mooie goal. Wi-j wonnen ok
disse wedstried met 1-3.
En bli-j dat de jongens waren, mooi um te
zeene
Moar de vreugde was van korte duur toen de
volgende wekke Pax 7 uut Hengelo Gelderland
kwam in ons mooie Halfwegdome. Ut was
neet um an te zeene en ik wil d’r niks oaver
schrieven. Ut was gewoon bar slecht.
Eindstand 0-5.
Moar wi-j goat gewoon vrolijk vedan en de
volgende wedstried tegen Longa 10 gingen wij ok weer vrolijk terugge met
0 punten. Eindstand 4-1
Nu zult U als trouwe lezer(res) wal denken,
“geet ut wal goot komm’n met DVV/Vios 5”.
Tuurlijk kump ut goot, ie heb slechte tieden en
goeie tieden, en wi-j zit no in de slechte tied.
En eerlijk woar, de kearl’s doot er alles an um
e’n goeie wedstried te spöllen en af en too lukt
dat aardig. Ok uut tegen Winterswiek 12 heb
wi-j zeker één van onze beste wedstrieden
e’spölt. Allene de wind hadden wi-j neet met.
Helaas verloren wi-j die met völle reagen en
wind wedstried met 8-4.
Eén van de letste wedstrieden mosten wie
weer noar Winterswiek, en no tegen Trias 8.
Ok hier hebben wi-j eln goede pot neer e’zet
en dat op kunstgras. Het lek erop dat wi-j e’n
puntje pakten, moar als de duuvel er met spölt
verloren wi-j in de letste minute de wedstried
met 3-2.
De laatste thuuswedstried tegen Longa 8 veur
de winterstop (nou ja, winterstop) verloren wi-j
ok binnen 10 min. met 0-4.
Dit echt e’n dramatische najaarscompetitie
sinds joaren toen wi-j KNVB competitie gingen
spöllen. Natuurlijk hopen we dat na de
winterstop de meeste spöllers weer terug bunt
en dan wil ik ut wal zeene woar wi-j eindigd.
Noo stoat wi-j letste en doar wordt ie neet
vrolijk van. Ach, de darde helfte goat de zure
gezichte gauw weer terugge noa vrolijke
gezichtjes. Het is moar e’n spelletje en ie kunt
altied met de boavensten met doone. Ik denk
moar zo, als wi-j moar plezeer heb met
mekare.
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En wi-j kunt ut ok wal want jl hebbe wi-j e’n
oefenwedstried e’spölt uut tegen
VIOS 6. En die stoat men hun mooie gezellige
ploeg boavenan in de competitie.
En warempel wi-j heb hun ff e’n poepie loaten
roeken. Met 3-7 winst gingen wi-j heeeel vrolijk
van ut veld af. Dat konden wi-j neet zeggen
van leiders Rob Kl. Tuente en René Bennink
van Vios 6.
Die zaten effen beteuterd te kieken.
Ach kearl’s, dat bunne wi-j al moanden gewend
dat wi-j an de konte kriegt.
Gewoon blieven lachen en dan kump alles
goot.
Topscorer VIOS
Toch een hoogtepunt van ons mooie team
DVV/VIOS 5, want één van onze spöllers,
Marc Gr. Zevert (hutteman) is topscorer
geworden van het vorige seizoen bij VIOS. Bij
het thuisfront van VIOS werd Marc in het
zonnetje gezet. Hij kreeg uit handen van Ivo
Spilman een mooie beker.
Van onze kant, Proficiat Marc met deze troffee.

Uw razende reporter, Michel
Het Grote Sinterklaasfeest.
Op zaterdagavond, de 21e nov. was voor alle
DVV-leden een feestavond.
De organisatie had als thema,
“het grote Sinterklaasfeest”.
We moesten om acht uur bij Halfweg
aankomen. Men had het café super mooi
versierd en onder het genot van een kop koffie
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met pepernoten wachten we angstvallig af op
Sinterklaas en zwarte piet.
Toen opeens op het raam werd gebonkt.
Enkele DVV leden die nog geloven in
Sinterklaas kropen van angst onder de sta
tafels. De muziek ging aan en we zongen
allemaal in koor, “Sinterklaasje kom binnen
met je piet”. En daar was hij dan,
Sinterklaas. Alleen, zonder zwarte piet.
Sinterklaas (gespeeld door Paul Scharenborg)
ging er goed voor zitten en vertelde in een
mooi gedicht over DVV en de organisatie.
Totdat er weer op het raam werd gebonkt.
Daar zul je het hebben, de zwarte pieten
komen nu zeker binnen. Het muziekdeuntje
van “Sinterklaasje, kom maar binnen”. Ging
weer aan.
Maar tot verbazing van iedereen, stond er
ineens weer een Sinterklaas (alias Prütje
Peter) in het café. Met groot lawaai begint hij
de andere Sinterklaas uit te foeteren. “Ik mot
toch hier wen”. Wij allemaal schik, wat gaat er
nu dan gebeuren. Wordt er weer opeens op
het raam gebonkt en ging weer het
muziekdeuntje aan van “Sinterklaasje kom
maar binnen”. Komt er opeens een derde
Sinterklaas (alias Harry Mentink) aanstormen.
Stonden er ineens drie Sinterklazen op het
podium. We waren allemaal benieuwd wat er
ging gebeuren totdat er weer op het raam werd
gebonkt. Het zal toch niet waar zijn, weer het
hetzelfde Sinterklaasmelodietje en jawel hoor,
daar stond de vierde Sinterklaas (alias Bob
Kip) bij de ingang. Iedereen keek mekaar aan
en dachten allemaal, hoeveel Sinterklazen
zullen er komen.
En we hadden gelijk want ff daarna werd het
weer op het raam gebonkt en weer het
hetzelfde Sinterklaasmelodietje, stond daar
ineens de vijfde Sinterklaas (alias Rob Kl.
Tuente).
Iedereen vond het prachtig want we hadden
gauw door dat dit echt de laatste Sinterklaas
was. Daarna onder genot van een drankje en
een hapje werden we in groepen gedeeld. De
sinterklazen noemden een naam op en daar
hoorde je dan bij.

Daarna werd er gezellig nagepraat over deze
avond.
Ik wil de organisatie, de hulp sinterklazen en
de vrijwilligers van de bardienst bedanken voor
deze super mooie avond. Chappoo

De groepen kregen allemaal een naam,
De Opblaaspieten, de IS pieten, de Stafnikov
pieten, NSB pieten en de Prutje pieten. .De
groepen werden naar verschillende locaties
gebracht per bus zoals, jachthutte v.d Bekke,
bij de Wielake op deel, bij Huttemans keet, in
de nieuwe schuur van Scheenk en bij Tuunte
café.
Daar kregen we de opdracht om over de
andere groep met de enkele personen die in
groep zaten om een mooi gedicht te maken.
En er moest een cadeau gemaakt worden voor
deze groep. Nou ja, dan kun je zien dat er
ineens fanatiek werd gewerkt en dat ze alles
uit kast halen om een mooi gedicht te maken.
We hadden zeker een uur over om aan deze
opdracht te voldoen.
Daarna werden we weer terug gebracht nar
Halfweg. Daar konden de groepen hun
gedichten laten horen en cadeaus laten zien.
Het was echt fantastisch om te zien hoe
creatief mensen kunnen zijn.
Het ene gedicht was nog mooier dan het
andere. Soms met tranen van het lachen werd
er weer prachtig mooi gedicht met een zeer
scherpe tekst voorgelezen.
Af en toe werd er in gegrepen door Prütje
Sinterklaas, die nam dan ff het woord.
Zoals, “niks van woar”of “leugenaar”
Men had ook prachtige creatieve cadeaus,
zoals een echte Plofkip voor de IS Pieten.
De kip had een echte bomgordel om van
nitraatbommetjes. Gelukkig heeft de kip het
overleefd en zit weer veilig in het hok.
Er werd al gezegd hier en daar , dat het nog
mooier was dan de buutavond. De sinterklazen
waren de jury en mochten punten geven. Alle
groepen werden als winnaar gekozen en
ieders kreeg een mooie attentie.

Uw Razende Reporter, Michel.

Kaarten KC Halfweg te Voor-Beltrum.
Bij KC Halfweg te VoorBeltrum zit de eerste helft
van nieuwe kaartseizoen
voor zowel Kruisjassen als
Twintigen op de
donderdagavond er weer
op.
De kaartavonden in 2016 zijn op:
Kruisjassen;
14 jan; 11 febr; 10 mrt.
Twintigen;
28 jan; 25 febr; 24 mrt.
De gezamenlijke avond met Aalten,
Twintigen is op 7 april.
Er worden over het hele seizoen 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
7

Wat is er voor de jeugd te beleven in
Voor-Beltrum en omstreken?
Beste lezers,
Onlangs ben ik benaderd om in het bestuur
van SJB zitting te nemen. SJB staat voor
Stichting Jongerenwerk Beltrum. Omdat VoorBeltrum veel jeugdigen heeft die “Beltrum
georiënteerd” zijn is dit een mooie kans om
hier een win-win situatie van te maken.
Enerzijds omdat het SJB veel organiseert en
wij hier ons steentje in bij kunnen dragen en
anderzijds kunnen wij (lees de jeugd uit VoorBeltrum) meeliften op de succesformule van
deze actieve stichting. Zij organiseren het
gehele jaar door allerlei activiteiten die
allemaal georganiseerd worden door alleen
maar vrijwilligers.
Het SJB is als het ware de paraplu waar vele
werkgroepen/activiteiten onder hangen.
Binnenkort is er het Glazen Huus van 27
december tot en met 31 december op het
Mariaplein. Zeker de moeite waard om hier een
kijkje te nemen en wat heerlijke oliebollen te
kopen voor het goede doel namelijk de jeugd.
Ook komen zij in Voor-Beltrum huis aan huis
om oliebollen aan de man te brengen.
Andere activiteiten waar enkele jeugdigen uit
Voor-Beltrum al positieve ervaringen mee
hebben is het Walhallakamp voor jongeren van
12 tot en met 16 jaar. Dit wordt in de
zomervakantie georganiseerd, net als het
Flierefluiterskamp voor de kinderen die nog op
de basisschool zitten.
Wat u misschien niet weet is dat zij ook nog
een hobbyclub hebben op de dinsdag en
woensdagavond waar kinderen onder
begeleiding kunnen knutselen.
Het bunkerteam organiseert op de
vrijdagavonden in oktober tot eind mei
activiteiten voor groep 7 en 8 in het nieuwe
Jeugdhuske in Beltrum.
Andere werkgroepen zijn werkgroep 6-11
jarigen, werkgroep Hassinkhof, Timmerdorp,
en zelfs een ijsbaan in de winter als het weer
het toelaat. Kortom genoeg te beleven voor de
jeugd!
Wilt u meer informatie dan kunt u kijken op
www.sjbeltrum.nl
Heeft u zelf kinderen op de basisschool zitten
of in de leeftijd tot en met 16 jaar en wilt u op
de hoogte gehouden worden van de
8

activiteiten van SJB stuur dan een mailtje naar
teveele@zonnet.nl zodat er een adresboek
aangemaakt kan worden voor de
communicatie. Heeft u vragen of leuke ideeën
spreek mij hier gerust op aan.
Met vriendelijke groeten,
Maarten te Braak.
.

Belangenvereniging
Nieuwsbrief Glasvezel Buitengebied
Nieuwsbrief nr. 4 | 24 november 2015
College stelt raad voor lening aan CIF te
verstrekken voor aanleg glasvezel in
buitengebied Berkelland
Het college van burgemeester en wethouders
vraagt de gemeenteraad op 8 december of zij
het college opdracht wil geven een
leningsovereenkomst met CIF uit te werken.
Een lening onder marktconforme condities van
maximaal € 5 miljoen voor de aanleg van
glasvezel in het buitengebied van Berkelland.
CIF (Communication Infrastructure Fund) heeft
een plan gemaakt om een glasvezelnetwerk uit
te rollen in het buitengebied van de gemeente
Berkelland. Het plan volgt op de eerdere uitrol
van glasvezel door CIF in grote delen van de
voormalige gemeente Borculo. Ook in de
Twentse buurgemeenten van Berkelland legt
CIF in samenwerking met Cogas nu een
glasvezelnetwerk aan. Hierdoor ziet CIF kans
om ook de inwoners van het Berkellandse
buitengebied aan te sluiten op glasvezel. Om
dit te kunnen realiseren vraagt CIF aan de

gemeente Berkelland een lening onder
marktconforme condities.
Wethouder Han Boer ziet het verzoek van CIF
als dé kans op glasvezel voor de bewoners
van ons buitengebied: “Met het verstrekken
van een lening aan CIF wordt aanleg van
glasvezel in het buitengebied op korte termijn
mogelijk. Al vanaf 2008 zet Berkelland zich in
voor breedband in het buitengebied. Snel
internet is een absolute noodzaak voor een
leefbaar buitengebied en ligt nu binnen
handbereik. Snelle verbindingen zijn zeer
belangrijk voor ondernemers, scholen, het
verenigingsleven, thuiswerkende inwoners en
studenten, natuurlijk zorg op afstand maar ook
voor dagelijks en recreatief gebruik”.
CIF is van plan glasvezel aan te leggen
wanneer minimaal de helft van de bewoners
van het buitengebied een abonnement
afneemt. De daadwerkelijke aanleg zal in de
maanden daarna kunnen plaatsvinden. Aan
het einde van het eerste kwartaal van 2016 wil
CIF de bewoners een aanbod kunnen
voorleggen. Het aanbod is concurrerend met
het huidige aanbod van een abonnement met
tv, internet en bellen (triple play) in het
buitengebied. Het aanbod zal naar verwachting
voor 95% van de bewoners gelden. Voor de
resterende circa 5% van bewoners, die geen
gebruik kunnen maken van het standaard
aanbod, zal CIF een maatwerkoplossing
aanbieden. In aanvulling op de aanleg in de
buitengebieden onderzoekt CIF de
mogelijkheden om ook de bedrijventerreinen te
verglazen.
Achterhoekse plannen
Om te komen tot de aanleg van glasvezel in
het buitengebied zijn meerdere plannen en
verschillende constructies aan de orde
geweest. Samen met de provincie en
Achterhoekse gemeenten is hard gewerkt aan
een oplossing en is veel gelobbyd bij
Economische Zaken en Europa. Dit heeft ook
in de markt tot reuring en beweging geleid. Het
verzoek dat CIF nu doet aan Berkelland is daar
een voorbeeld van. Gedeputeerde Jan Jacob
van Dijk: “Ik ben blij voor de inwoners van het
buitengebied van Berkelland. Ik zie het als een
goede stap in het gezamenlijke proces naar
breedband in de Achterhoek.”
Onze contactgegevens:
Gemeente Berkelland

glasvezel@gemeenteberkelland.nl
www.gemeenteberkelland.nl
0545-250 250
Zijn er passende woningen (koop/huur)
beschikbaar voor de jeugd in VoorBeltrum?
Dit is de vraag die we ons als
belangenvereniging regelmatig stellen en
daarom willen we graag in contact komen met
alle “jeugdige” inwoners
vanaf 18 jaar tot ongeveer 30 jaar die plannen
hebben of die op zoek
zijn naar een passende huur- of koopwoning.
Uiteraard hopen we dat jullie in Voor-Beltrum
blijven wonen echter
wellicht is het aanbod onvoldoende? Ook zijn
we benieuwd of jullie willen huren
of kopen? Waar moet deze woning aan
voldoen? Of is er überhaupt behoefte om in
Voor-Beltrumse te gaan of blijven wonen?
Kortom allemaal vragen welke we graag
beantwoord willen zien om vandaar
uit actief in overleg te gaan met de gemeente
Berkelland maar ook met
woningbezitters in Voor-Beltrum op zoek te
gaan naar passende mogelijkheden
om de jeugd in Voor-Beltrum te kunnen laten
blijven wonen.
Echter voordat we hiermee aan de gang
kunnen willen we eerst weten of
deze behoefte er daadwerkelijk is en daarover
willen we graag met jullie in gesprek en
wel op:
Dinsdag 23 februari 2016 om 20.00 uur
bij Café Halfweg.
Kortom heb je hierover een mening of ben je
zoekende of heb je een concreet beeld
van wat je zoekt echter deze mogelijkheden
zijn er nog niet dan meld je aan voor
deze avond via dit mailadres
bashommelink@hotmail.com
Tot dan!
Belangenvereniging Voor-Beltrum/Avest
Diana Nijland - Tonny Starte - Bas Hommelink
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Waar is hij of zij gebleven
In de rubriek waar is hij of zij gebleven, dit keer
hoe het Pater Frans Bomers is vergaan en
vergaat. Hier volgt zijn verhaal

Als ik aan Veur-Beltrum denk.
Eind augustus van dit jaar (2015) mocht ik op
zondagmorgen in Beltrum de heilige mis
opdragen. Dat deed ik graag. Het Herenkoor
zong prachtig. Na de mis tikte Jan Pasman mij
op de schouder en vroeg of ik een stukje wilde
schrijven voor Halfweg Ni'js over mijn
herinneringen aan Veur-Beltrum en over mijn
verdere levensloop daarna.
Afkomst
Wie zichzelf wil kennen zal om te beginnen
moeten terugkeren naar zijn “roots”, de plaats
en de mensen waar en met wie hij zijn
jeugdjaren heeft doorgebracht. Ik ben 21
februari 1938 geboren in Voor Beltrum als zesde
kind in het boerengezin van Bernard en Marie
Bomers-te Braake. Ik ben dus van “Old
Leeftink”, zoals we nog meestal met de naam
van de boerderij worden genoemd. Onze buren
waren Reierink (“Ni’j Leeftink”) en Klein
Gunnewiek (“de Helmer”). Veel herinneringen
heb ik niet aan Voor-Beltrum, omdat ik er alleen
maar de eerste dertien jaar van mijn leven heb
doorgebracht. Het was voor mij een zorgeloze
jeugd; dat mag je als een compliment zien aan
mijn ouders en Voor-Beltrumse omgeving. Ik
heb het leven op de boerderij als zeer weldadig
ervaren, alhoewel het voor de boeren toen (en
nu?) zowel een zorgelijke tijd was –daar heb ik
als kind niets van gemerkt - en gemoedelijk
tegelijk. De relatie met onze buren was heel
goed. Ik zie ze nog midden op de dag uren lang
praten met mijn vader op de brink, op één knie
en met het gat op de klomp. In deze tijd bijna
niet meer voor te stellen.
Oorlogstijd
De laatste jaren van Tweede Wereldoorlog
waren vierhonderd Duitse soldaten bij ons thuis
op de boerderij ingekwartierd. Ik zie ze nog op
de brink hun dagelijkse oefeningen maken,
waarna er een papperige groene soep in grote
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bussen werd uitgedeeld. Af en toe werd
ongevraagd een paard, een varken of een stier
door de bezetters uit de stal gehaald en
geslacht om het soldatenvolk fysiek en mentaal
in conditie te houden. Tegelijkertijd hadden we
een tiental onderduikers in huis, die, als het
buiten veilig was op de deel van tabaksbladeren
sigaren maakten. Er waren ook nog een paar
evacuees uit Groesbeek, uit de families
Dennissen en Thijssen, met wie we het huis
deelden. Over opvang van vluchtelingen
gesproken! Met de twee meiden en knechten
erbij was het iedere dag thuis volle bak. Met
enkele van mijn broers ging ik wel eens pootje
baden of paling (aal’n) vangen in de Slinge,
hetgeen onze ouders streng verboden hadden.
Daar aan de waterkant vonden we eens van die
rare dingen, die we mee naar huis namen. Het
bleken mijnen te zijn, die zo maar in onze
handen hadden kunnen exploderen.
Mijn moeder ( uit de buurtschap Zwolle) had
twee priesterbroers, Frans en Theroor te
Braake, die beiden kapelaan in Utrecht waren
en telkens uitgehongerde parochianen naar de
familie in de Achterhoek stuurden om eten te
halen. Ik zie nog mijn vader in de schuur een
paar kilo rogge halen, zodat ze er brood van
konden bakken. Heeroom Theroor te Braake
was aalmoezenier, reed in een groen pak op
een zware motor, kwam veel thuis en bracht
soms een groot blik met rolletjes snoep mee. En
dan mocht je ook nog bij hem vóór op de
benzinetank van de motor zitten. Hij pakte dan
je kleine handen vast en drukte daarmee op het
gashendel aan het stuur. Hoe meer gas en
lawaai hoe meer roeping. Ik denk dat hier mijn
verlangen om priester te worden is ontstaan.
De gezellige godsdienstlessen later op school
van kapelaan Wagemans hebben daar ook aan
bijgedragen.
1 April 1945, eerste Paasdag, werden we
bevrijd. We gingen ’s morgens te voet naar de
kerk in Groenlo, maar die was nog bezet door
de laatste verzet biedende Duitsers, die de
gestolen fietsen nog wilden bewaken. We
keerden terug en gingen helemaal te voet van
Groenlo naar Beltrum voor de Paasmis. Ik was
doodmoe van dat lange lopen. We hadden
Engelse soldaten op het erf, met wie mijn vader
eieren ruilde voor Player-sigaretten en kwatta.
Vanwege de bezetting van de school in Groenlo
heb ik maar een heel korte tijd op de eerste klas
gezeten, ik meen bij café Meijer. Ik kreeg een

briefje mee voor mijn ouders, dat Frans was
bevorderd tot de tweede klas.
Na-oorlogse jaren.
Dramatisch was de ziekte en de dood van mijn
moeder, 38 jaar oud. Ze stierf 18 september
1946. Dat is voor mijn vader een tijd van diepe
crisis geweest. Haar dode lichaam lag in een
kist midden op de deel, precies onder het
“liekspier”. De buren kwamen iedere dag de
rozenkrans bidden als ondersteuning en
rouwbetoon. De begrafenisstoet achter de
lijkwagen, getrokken door twee met zwarte
kleden bedekte paarden van Bernard van de
Vos (Reinders) uit Eefsele maakte grote indruk
op mij. Ik zag mijn vader voor de eerste (en
enigste) keer in mijn leven huilen. We liepen als
kinderen een jaar lang met een rouwbandje op
de arm van de jas. De rouwtijd is in onze tijd
helemaal verdwenen. De jongeren gaan het
weekend na de begrafenis gewoon weer uit.
Iedere crisis biedt echter ook weer kansen.
Anderhalf jaar later, 4 mei 1948, hertrouwde
mijn vader met Anna Roes uit Silvolde, ook 46
jaar oud. Dat werd een groot feest van drie
dagen. De buren kwamen roosjes maken. De
koeien waren in de wei, de schuur (Schoppe) en
de stal waren grondig schoongemaakt. Er
werden een paar koks ingehuurd voor het eten
en ’s avonds trad een orkestje op om het
dansen te begeleiden. Ik heb toen voor het eerst
bier geproefd en werd er doodziek van. Anna
Roes, mijn tweede moeder, was een zegen voor
ons gezin. Zij was rijk begiftigd met gaven van
hoofd, hart en hand.
Mijn ouders hadden voor het beter onderwijs
van hun kinderen gekozen voor de school in
Groenlo. Dat had als gevolg dat ik in VoorBeltrum bijna alleen maar één (zand)weg goed
heb leren kennen, nl de weg van ons thuis naar
de school en de kerk in Groenlo. Die weg liep
via De Hooihaar (Severt) en de ’s winters zo
donkere Den’ndiek naar de Tolbrug. Op de
Ruurloseweg naar Groenlo was toentertijd
amper nog motorisch verkeer. Die andere brug,
de N’jkampbrug, passeerden we alleen voor het
werk. De helft van de landerijen, “de Fruchte”
geheten, lag aan de andere kant van de Slinge
naast de boerderij van de Gunnink (Brinke). Ik
vond het altijd een verschrikking als we met die
onwillige koeien over de brug moesten. Ik heb

nooit leren melken, vermoedelijk omdat mijn
vader al lang begrepen had, dat er in mij geen
boer zat. We gingen iedere morgen voor
schooltijd eerst naar de kerk. Zondags zaten we
met vier of kinderen in de gepachten bank
midden in de kerk. De oude boer Brinke (Gait
van de Gunnink) zat altijd pal achter ons en
kneep ons in de arm als we niet goed stil zaten.
Dat was met instemming van mijn ouders. Moet
je nu in onze tijd om komen!
De andere kant van Voor-Beltrum, langs de
Borculoseweg, ken ik maar een klein beetje. De
gezellige jaarlijkse Voor-Beltrumse kermis was
een van de weinige keren dat ik bij Halfweg
kwam; de andere keer was als ik meeging naar
Bernard Pierik voor het beslaan van een paard;
en naar Henkie Pierik als de fiets weer eens
mankementen had. Op Vastenavond met de
foekepot langs de deuren gaan, - de overall
volgepropt met hooi, zodat je echt een
boerenpummel was,- dat was iedere keer weer
spannend om hoeveel versnaperingen dat zou
opleveren. Op een gegeven avond kwamen we
bij een boer in de varkensstal, die hier niet zo
van gediend was. Hij gooide de emmer met
varkensvoer leeg over het hoofd van een van de
jongens, en toen was er voor ons de lol wel van
af.
Wij kinderen konden ons thuis rond de boerderij
bijzonder goed vermaken, vooral met voetballen
en slagbal. De kinderen in de buurt deden volop
mee. Mijn vader was geen voetballiefhebber.
Daarom was de voetbalclub TRIAS ( trapt raak
in alle standen) die mijn broer Hennie had
opgericht met versterking van enkele
schoolkameraadjes uit Groenlo maar van korte
duur. Telkens waren de klompen kapot, en de
was die in de wei op de bleek lag, kreeg
natuurlijk de nodige vuile spetters mee.
Seminarietijd.
In de zesde klas bij meester Leisink (met
ongeveer vijftig jongens), vroeg kapelaan
Wagemans wie er “allemaal” (sic) naar het
seminarie wilden. Zes jongens staken hun
vinger op. De parochie Groenlo alleen al had
toen zo’n twintig seminaristen, bijna allemaal
boerenjongens, behalve Johan Kolkman, die
was van de kolenboer. September 1951 vertrok
ik naar het seminarie van de paters Lazaristen
in Zundert onder Breda. Mijn broer Hennie was
daar al een jaar eerder zijn priesteropleiding
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begonnen. Het seminarie lag pal aan de
Belgische grens. Herman Berenschot was daar
douanier. De seminariejaren verliepen
doorgaans goed, mede vanwege de
voetbalvelden, waar ik een paar keer per week
mijn energie kwijt kon en mijn heimwee en
frustraties kon vergeten. Onder de vakanties
gingen we graag naar huis in Voor Beltrum en
hielpen mee op de boerderij. Als dan begin
september mijn broers en zussen weer
verlangend uitzagen naar de Beltrumse kermis
moesten Hennie en ik weer terug naar het
seminarie. Dat was soms een zware beproeving
van mijn roeping. In 1957 werden wij gekleed
en gingen we voortaan in zwarte toog en met
hoed door het leven. “Dee jongens van Old
Leeftink hebt de kleer’n ok al an!”, klonk het in
de buurt. Dat was wel wennen in het begin,
want je hoorde ineens bij de geestelijke stand,
terwijl je nog maar een broekje was van amper
twintig. We kregen een degelijke opleiding in
filosofie en theologie in Panningen en Eefde.
Slechts één keer per jaar mochten we naar huis,
tien dagen in juli. In de wekelijkse brieven van
mijn moeder kregen we de nodige informatie
over familie en het reilen en zeilen in VoorBeltrum. Samen op de fiets onderweg naar de
kerk in Groenlo vroeg Jannoa Ni’jkamp eens
aan mijn moeder: “Hoo wiet bunt oewe jongens
al met de studie? Kunt ze al biechtheur’n?”
Nou, zo ver waren ze nog lang niet. De Tien
Geboden zijn nogal moeilijk. Ja, dat wist Jannoa
zelf ook wel. Samen met Hennie ben ik 19 maart
1964 in de kapel van de paters Lazaristen in
Helden-Panningen tot priester gewijd, samen
met nog negen medebroeders.
Met Pinksteren deden we onze Eerste H. Mis in
Groenlo. Deken van Dam verwelkomde ons op
het kerkplein. Het zag zwart van het volk.
Hennie merkte op, dat het wel leek op het
optreden van de Beatles. Eerste Pinksterdag
was nog echt een kerkelijke feestdag, waarop
er buiten de kerk nergens wat te doen was.
Dansen was alleen op de tweede Pinksterdag
geoorloofd! Na dankzegging in de Calixtuskerk,
waar een geweldig koor van heren en jongens
een mis van Mozart zong, gingen we in een
open koets met witte paarden via de toen in
aanbouw zijnde Mariakerk over de Ruurloseweg
en de Ringweg naar de met vlaggen en roosjes
versierde boerderij in Voor- Beltrum. Hele
slierten fietsers en auto’s volgden. De prachtig
geklede bruidjes waren apetrots dat zij het feest
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mochten opluisteren. Onze geweldige buren
waren weken druk geweest met de
voorbereiding. Onvergetelijk. Datzelfde
gebeurde veertien jaar later weer, in 1978, toen
Hennie in Groenlo tot bisschop werd gewijd voor
zijn bisdom in Ethiopië. De buren van inmiddels
de Schuurmansweg lieten zich niet onbetuigd.
In 1964 had de Calixtusparochie in Groenlo vijf
neomisten, die er hun eerste H. Mis deden. Jan
Frank van de Barakkenplas († 2007 in Nieuw
Guinea), Gerard (Gait) van de Mulder (Groot
Severt) uit Voor Beltrum († 2007) en Ferdinand
Banning uit de buurtschap Zwolle, mijn broer
Hennie ( † 1998 in Haarlem) en
ondergetekende. Johan Kolkman († 1984 in
Kameroen) en mijn klasgenoot Ben Gelinck (†
1968 India) waren al een jaar eerder, in 1963,
tot priester gewijd. Dat was het staartstuk van
het Rijke Roomse leven, dat toen ook in Groenlo
nog hoogtij vierde.
Taiwan 1964-1980
Na mijn priesterwijding in 1964 vertrok ik naar
de missie in Taiwan.(Formosa)
Eerst moest ik een jaar naar de taalschool om
de taal te leren, Taiwanees, een Zuid Chinese
taal. Erg moeilijk. In Taiwan heb ik mij vooral
gewijd aan het diaconale werk van het
evangelie, nl de zorg voor de armen en de
zieken.
Mijn eerste standplaats was in Toucheng, in het
oosten van Taiwan. Jarenlang ging ik twee keer
per week met een volkswagenbusje vol zieke
mensen naar het 30 km verderop gelegen
missieziekenhuis van de Italiaanse paters
Camillianen. Dankbaar en prachtig missiewerk!
Er waren toen veel poliokinderen in ons gebied.
Ze waren niet ingeënt tegen polio. Samen met
een medebroeder hebben we een grote
poliokliniek gebouwd en hebben daar in de loop
der jaren zo’n 750 kinderen kunnen helpen,
zodat ze naar school konden en een vak leren.
Mijn parochie lag langs de Stille Oceaan, een 40
km lange smalle kuststrook, die al direct over
ging in onherbergzaam berggebied. Veel
armoede. We hebben daar een Vissers
coöperatie opgericht met een half miljoen
gulden aan hulp van de Nederlandse
Vastenaktie en de Novib. Helaas gingen we na
tien jaar failliet vanwege corruptie en onderlinge
verhandeling op zee van de ’s nachts gevangen
vis van de Coöperatie. Wij buitenlanders

mochten niet op zee komen voor controle,
omdat de zee tussen Taiwan en China verboden
oorlogsgebied was.
De tweede helft van mijn verblijf in Taiwan heb
ik gewijd aan het studentenwerk in Taipei, de
hoofdstad met vijf miljoen inwoners. Daarvoor
moest ik eerst weer naar de taalschool om de
officiële Chinese taal, het Mandarijns, te leren.
Ik had een groot studentencentrum met
inwonende studenten en was tevens
aalmoezenier van de katholieke studenten van
vier hogescholen en universiteiten. Boeiend
werk. Jonge Chinese studenten zijn niet anders
dan westerse studenten. Ze willen allemaal
vrijheid, vrede en broederschap, veel plezier en
veel geld verdienen. Eindeloos heb ik met hen
de popmuziek-liederen van die tijd, van de
Beatles, de Rolling Stones, de Carpenters, The
Seekers, Elvis Presley, Bob Dylan, Tom Jones
en vele anderen beluisterd en bestudeerd. Ik
bespeurde bij de studenten dezelfde idealen en
dromen over liefde, vrijheid, rechtvaardigheid,
romantiek en toekomst als bij jongeren elders in
de westerse wereld. Onvergetelijke ervaring. In
1980 ben ik teruggekeerd naar (de missie van)
Nederland.
Pastoraat in Nederland 1980-2015
Heerlen. De overgang van de missie in Taiwan
naar het pastoraat in Nederland was veel groter
dan ik me had voorgesteld. Maatschappij en
kerk waren enorm veranderd en
geseculariseerd. . In oktober 1980 werd ik
benoemd tot kapelaan in Heerlen. De mijnen
waren een paar jaren eerder gesloten. Mijn werk
bestond bijna uitsluitend uit godsdienstlessen
geven op school en heel veel huisbezoeken
doen. Ik trof veel ontevredenheid aan onder de
ex-mijnwerkers, want de uitkeringen waren erg
laag en de gezondheid van velen liet het
afweten. Het kerkbezoek was al navenant.
Eefde. In 1982 werd ik benoemd tot overste van
Het Spijk in Eefde, voormalig huis voor de
priesteropleiding, dat nu een
kloostergastenverblijf was geworden. Daar
organiseerde ik o.a. vakantieweken voor
alleenstaanden. Je hoefde maar een advertentie
in een landelijke krant te zetten, of je had zo
vijftig aanmelders. Eenzaamheid, een groot

maatschappelijk probleem in een hoog
ontwikkeld land als Nederland.
Schalkhaar. Mijn voorkeur ging naar het
gewone parochiepastoraat. In 1985 werd ik tot
pastoor benoemd in Schalkaar bij Deventer, een
plattelandsparochie met nog een kwart aan
boeren. Dat zijn voor mij tien prachtige jaren
geworden. Het kerkbezoek was uitstekend,
mooie liturgie met goede koren en een
bloeiende kerkelijke jongerenvereniging.
Lent en Oosterhout (gld) en Slijk-Ewijk
In 1995, 57 jaar oud, wilde ik nog één keer
verkassen en een nieuwe uitdaging in het
pastoraat aangaan. Ik werd benoemd tot
pastoor in de Over Betuwe, in de drie dorpen
langs de Waal: Lent, Oosterhout en Slijk-Ewijk.
Een mooie parochie, maar al sterk op zijn
retour, mede door de Waalsprongplannen van
Nijmegen. Het tuindersgebied met veel
bloemenkassen en agrarische bedrijvigheid
werd geleidelijk maar rigoureus ontmanteld om
plaats te maken voor nieuwbouw voor zo’n
vijftigduizend nieuwe bewoners in NijmegenNoord. Ik heb er met plezier gewerkt totdat in
2005 werd besloten tot fusie van acht
kerkdorpen tot één grote megaparochie met Elst
als centrale kerk. Veel vergaderingen, veel
verzet van de parochianen vanwege verlies van
eigen identiteit en cultuur. In 2008 werd ik
zeventig jaar en heb ik bij de bisschop van
Utrecht mijn ontslag aangevraagd als pastoor. Ik
verliet de pastorie in Lent en ging met mijn
trouwe huisgenote Nel (sinds 1985) particulier
wonen in Bemmel. Ik ben nu priester-assistent
in een tiental kerken en drie verzorgingshuizen.
Ik voel me er heel goed bij, want ik blijf zo
pastoraal nog actief, maar wel in mijn eigen
tempo en zonder de grote verantwoordelijkheid
van een pastoor in deze, - ook kerkelijk -,
hectische tijd van nu. Mijn roeping is gelukkig
nog springlevend!
Tot zover mijn epistel.
P.S. De grote belangstelling bij de uitvaart in de
kerk van onze oud-buren Henkie Ni’j Leeftink
(Reierink) en Anna van de Helmer (Klein
Gunnewiek) was indrukwekkend. Ik proefde er
het sterke saamhorigheidsgevoel in van de
mensen uit Voor-Beltrum. Dat deed me heel erg
goed. Dat het nog lang zo mag blijven!
Sinds dat mijn broer Jan en Anneke in 1981
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naar Steenwijk verhuisden kom ik helaas niet
vaak meer in Voor-Beltrum. Maar ik blijf er wel
heel mooie herinneringen aan bewaren
Graag wens ik U allen alvast een Zalig
Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar.
Met hartelijke groet, en ... leu, allemoale
goodgoan!
Bemmel december 2015
Frans Bomers

Nieuws van de Maispotters

Wij hebben het carnavalsseizoen weer
afgetrapt met onze jaarlijkse buutavond op 14
november. Wat was het weer een geslaagde
avond! Een goede start voor het nieuwe
carnavalsseizoen.
Met de buutavond achter ons maken wij ons
ook al weer klaar voor het prinsenbal op
zaterdag 9 januari. Het huidige prinsenpaar
heeft afgelopen jaar de scepter mogen
zwaaien over de Maispottershook. Prins
Jochem de 1e en zijn adjudant Toon doen op
het prinsenbal nog eenmaal hun capes om en
zetten hun steken op waarna zij op ludieke
wijze worden afgevoerd om ruimte te maken
voor een nieuwe paar. Ze deden dit fantastisch
en met veel plezier. We hopen dat het nieuwe
paar dit weet te evenaren.
De uitzoekers zijn dan ook volop bezig om een
nieuw paar klaar te stomen voor de
aankomende carnavalsperiode. Net als
voorgaande jaren kunnen jullie een gokje
wagen wie de nieuwe hoogheden zullen
worden.
Enkele aanwijzingen die kunnen helpen bij het
raden van het nieuwe Hoogheden :
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“Ik overschrijd graag de grens.”
“Laat ma rollen!”
Ook dit jaar zal het prinsenpaar weer op
spannende en unieke wijze worden onthuld.
Wie het prinsenpaar goed voorspeld maakt
kans op een mooie prijs!
Zijn jullie ook zo benieuwd wie de nieuwe
hoogheden zullen worden? Kom dan allen op
zaterdag 9 januari vanaf 20.11 uur naar de
Kleine Maiskoele.
Schrijf ook alvast de data voor de carnaval in je
agenda: 5-6-7-8-9 februari. Dan maken we er
met zijn allen weer een super
carnavalsseizoen van.
Onze burgemeester zal dit jaar wegens andere
verplichtingen in Thailand niet bij het
carnavalsweekend aanwezig zijn. Wel hebben
wij een interim Burgemeester gevonden die
bereid is de taken als Burgemeester voor dit
jaar zal honoren. Benieuwd wie dit is komt dan
allen op tijd naar de grote Maiskoele.
Ook hebben we op zaterdagavond
medewerking van Windkracht 11 om helemaal
in de stemming te komen. Later op de avond
zullen de “Voute DJ’s” hun opwachting maken
in de grote Maiskoele. Ze zullen een gezellige
meezing-avond van maken met veel
carnavalsmuziek. Het belooft een fantastische
avond te worden voor alle mensen uit VoorBeltrum en daar buiten.
Volg ons ook op Facebook en twitter voor de
laatste nieuws en ontwikkelingen.
Voor meer informatie over de Maispotters kun
je kijken op: www.maispotters.nl.
Rest ons nog om jullie fijne feestdagen en een
goed en gezond 2016 te wensen.
Tot ziens, op 9 januari, in de kleine Maiskoele!
Tom Luttikhold, president
namens C.V. de Maispotters

Volksfeestvereniging nieuws

Er zijn afmeldingen van Tonnie Starte, Diana
Nijland, Bas Hommelink, Dennis Luttikhold en
Willem Wassink.
1. Opening.
Iwan heet iedereen van harte welkom op de
ledenvergadering. De koffie en 2 consumpties
zijn gratis.

Het is winter maar dat beteken niet dat we een
winterslaap houden. Op 15 januari 2016 is het
namelijk weer tijd voor de 40+ avond.
Vanaf 19.15 uur is de kleine maiskoele
geopend voor alle 40 plussers uut VeurBeltrum. Het belooft een zeer humoristische
avond te worden want het is de buut
commissie gelukt om echte toppers te
contracteren.
Karel van de Kate, Bas de stofjas, de redaxie
en Mathilde Geerts zijn een garantie voor
succes.
Neem daarbij de gratis entree, de gratis koffie,
de gratis hapjes en de drank voor een
gereduceerd tarief.
Een betere reden om naar Halfweg te komen
kunnen wij ons niet bedenken. We hopen dan
ook dat we velen van jullie welkom mogen
heten.
Verder starten we weer met de voorbereiding
van de kermis op 7, 8 en 9 augustus 2016,
komend jaar een schrikkeljaar. Verder in deze
editie is ons verslag van de jaarvergadering te
lezen. De opkomst van deze vergadering mag,
naar onze mening, iets meer. Maar we gaan
hierbij uit van het principe dat als iedereen
tevreden is dat de noodzaak tot het bezoeken
van de jaarvergadering er dan ook niet is!
Uiteraard wens ik iedereen een prettige kerst,
n good oet ende en een good begin van
tweedoezendzesteen.
Groeten,
Iwan Wolterink
Algemene ledenvergadering
Volksfeestveriging Voor-Beltrum op vrijdag
30 oktober 2015.
Lokatie: Halfweg
Aantal personen aanwezig: 31

2. Notulen algemene ledenvergadering
2014.
Het verslag wordt voorgelezen en er zijn geen
op-/aanmerkingen.
3. Financieel verslag.
Willem leest dit voor met behulp van een
power-point presentatie.
Een paar puntjes worden direct door Willem
uitgelegd.
-hogere kosten 40+avond, er waren duurdere
buutreedners, incl drank en hapjes.
-de vergaderkosten waren goedkoper, oa door
de mindere opkomst tijdens de algemene
ledenvergadering.
-vorig jaar was er de lening aan Stichting
Halfweg (SH), dat was er dit jaar niet.
De lening van €10.000,-- wordt in 5 jaar
terugbetaald.
-ook waren er kosten voor de platte wagen die
we in gebruik hebben als opslagwagen buiten
de kermis om.
-het kermisuitje met ereleden en koningsparen
is nu vastgezet op de 3e zondag in september.
-contributie was iets minder
-de drukkosten zijn iets hoger, oa door meer
misboekjes
Bezoekersaantallen tov 2014:
Zondag 681 (-51), maandag 340 (+30),
dinsdag 227 (+38).
Er waren extra inkomsten door hogere
muntprijs, hogere entree op zondag, tent een
spant kleiner en personeel via SH.
Er zijn ook afspraken gemaakt samen met MP
en AC. Dit betreft gezamenlijke inkoop van
Visser, Timp en Harmat.
Qua drank is er meer bier doorgegaan, maar
bewust minder aparte drankjes aangeboden.
Door dat er geen Slagharen was en geen
lening, maar wel een financieel betere kermis
is er een positief verschil met 2014
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Al met al hebben we een tevreden
penningmeester.
Willem geeft ten slotte aan dat heel veel dank
is verschuldigd aan Marc Huirne die het
meeste werk ten aanzien van de verwerking
van de facturen heeft verzet.
Vragen naar aanleiding van het verslag.
Theo Klein Gunnewiek. Kunnen we nu dan
misschien 3 rondjes krijgen ipv 2, zodat de
vergaderkosten weer omhoog gaan.

4. Verslag kascommissie.
Tonnie Klein Gunnewiek en Falko (met een k)
Klein Gunnewiek.
Falko neemt het woord. Het verslag was zeer
overzichtelijk, zeer duidelijk te volgen en
Willem kon alle vragen duidelijk uitleggen.
Tonnie gaat eruit en Sten Klein Gunnewiek
komt erin.
De tip van Theo wordt met applaus ontvangen
want bij het indoen van het eerste rondje hoeft
men inderdaad geen bonnetje in te leveren.
Tip van Edwin Arink, volgend jaar een rondje
van de SH.
5. Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar: José, Hubert, Elard,
Irma, Edwin en Carla.
José heeft aangegeven nog minimaal 1 jaar
door te gaan, we gaan hier in de eigen
vergadering verder op in.
En voor de anderen gaan we intern ook
overleggen hoe we de verdeling weer gaan
aanpassen. De grote groep komt doordat er
een paar mensen uit zijn gegaan, maar we nog
geen andere mensen hadden gevonden. Er
zijn mensen halverwege het jaar ingestapt en
zijn dus met de jaarvergadering officieel
gekozen. Het bestuur gaat een nieuwe indeling
maken zodat er elk jaar niet te veel
bestuursleden aftredend zullen zijn.
6. Mededelingen.
Verenigingen.
*MP.
Hier neemt Tom Luttikhold het woord ipv
Dennis. Hij heeft niks te melden, alleen de
buutavond is op zaterdag 14 november as.
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*SH.
Theo Klein Gunnewiek neemt het woord (met
leesbril) ipv Marc Huirne die meedoet met 45+
voetbal.
-Theo heeft kennismakingsrondje met de
verenigingen gedaan. Er moet meer
communicatie zijn tussen SH en de besturen
van diverse verenigingen.
Ze willen ieder kwartaal overleg tussen
besturen en SH.
-Positieve dingen zijn nieuwe unit DVV, andere
muziekinstallatie MP, kermis verbeteren door
minder kosten en meer inkomsten.
-Het café wordt volop gebruikt: loopgroep,
SOM, Hofzangers, alle verenigingen, Pigpop
en zelfs een huwelijksvoltrekking.
-de site is vernieuwd door Jeroen Koster.
-er is een enquête onder de vrijwilligers
verstuurd via mail, er worden nieuwe
vrijwilligers gezocht.
Er is as zaterdag de vrijwilligersavond.
Financieel verslag van SH door Willem Tuinte
via power-point.
Het is “n pens vol wark”, ze doen de
boekhouding ism Club Vooruit.
-alle verenigingen hebben SH geholpen om de
lening af te lossen.
Terugbetaling is in 5 jaar met minder rente dan
via de bank.
Door de cijfertjes kun je zien dat er geen
fraude wordt gepleegd.
Alle ontroerend goed is van SH ism alle
verenigingen.
SH bedankt alle verenigingen die geld
genereren.
*DVV.
Mark Groot Zevert, de nieuwe voorzitter, neemt
hier het woord.
-Hij bedankt SH. De nieuwe unit voldoet aan
de eisen van de KNVB. Deze kan tegen het
einde van het jaar opgehaald worden. Hier zijn
vrijwilligers voor nodig.
-ze hebben nu een kooimaaier via Ebbers in
Winterswijk.
Ze hebben ook grondmonsters genomen van
het veld, het is een goed veld.
-ze hebben dit jaar geen bbq gehad, maar
gaan een sinterklaasfeest vieren. Na overleg
met oudere DVV-leden bleek dat zij vooral de
thema-feesten misten.

*RvO
Hiervan is op 11 november as de
jaarvergadering
*belangenvereniging Voor-Beltrum/Avest.
Bas, Diana en Tonnie zijn alle 3 afwezig.
Iwan leest de punten voor die hij heeft
doorgekregen via Bas.
Dag Iwan,
Zowel Diana Nijland, Tonny Starte als mijn
persoon kunnen namens de
belangenvereniging niet aanwezig zijn. Dus bij
deze onze afmelding. Wel mag onderstaande
tijdens de vergadering ingebracht worden :
- Er is de komende 2 jaar weer €3.000,beschikbaar per buurtschap en dus ook voor
Voor-Beltrum.
Dit alles vanuit het buurtschappen convenant.
Kortom heeft iemand nog een project en of
goed idee welke de leefbaarheid van VoorBeltrum zou kunnen bevorderen dan horen we
dit uiteraard graag.
Voor de rest loopt het project hartveilige wonen
en gaan onze Voor-Beltrumse vrijwilligers elk
jaar op herhalingscursus. Gelukkig hebben we
de AED nog niet nodig gehad. Daarnaast loopt
via de Gemeente Berkelland en Connexion
nog de discussie over het onderhoud van de
AED en wie dit moet gaan betalen. Als
buurtschappen is er aangegeven hier de
middelen niet voor te hebben. We wachten nog
op een antwoord van de Gemeente waarbij de
inzet is dat de Gemeente het jaarlijkse
onderhoud voor haar rekening neemt.
Het glasvezelproject is iets wat we als
belangenvereniging volgen en in die zin voor
de duurzame toekomst van Voor-Beltrum van
essentieel belang vinden. Navraag
hedenmorgen bij de projectleider leert dat:
"Dit jaar zal nog duidelijke worden hoe het
verder gaat met het glasvezelproject binnen de
Gemeente Berkelland. Hierbij is het nog steeds
de inzet om zo snel mogelijk het glasvezel te
hebben aangelegd"
Kortom we moeten nog heel even geduld
hebben maar het is een kwestie van weken

waarin naar ons allen duidelijkheid verschaft
zal worden omtrent dit project.
Als belangenvereniging Voor-Beltrum-Avest
wensen we jullie een goede vergadering toe!
groeten,
Bas mede namens Tonny en Diana!
*redactie Halfweg Ni-js
Theo Klein Gunnewiek neemt ook hier het
woord.
Ze zijn nu 13 jaar bezig en zoeken nog steeds
verjonging.
Er is een extra editie uitgekomen, wat dus ook
resulteert in hogere drukkosten.
Er is een goede samenwerking met de
verenigingen.
7. Terugblik kermis 2015 en vooruitblik
kermis 2016 op 7, 8 en 9 augustus.
Het bestuur heeft al een evaluatievergadering
gehad, ook met SH en KMT.
We hebben kritisch gekeken naar wat er
verbetert kon worden.
-starttijd sterrit mag vooral niet later, liever nog
iets naar voren halen.
-voetbal en volleybal later beginnen bv om
10.00 uur en dan is het einde tegen 12.30 uur.
-speelschema buurtspelen aanpassen, het was
dit jaar wel erg kort.
-koffietafel koningsparen meer centraal
achter/midden in de tent.
-kermisboekje. Hier in ook vermelden wie de
aanspreekpunten zijn voor de buurtspelen en
het ziekenbezoek zeker niet vergeten.
-vuttersploeg waren we vergeten te vragen.
Maar gelukkig hebben ze toch nog helpen
opbouwen en afbreken. En natuurlijk de
jongens van Klein Gunnewiek en Arink bedankt
voor het helpen afbreken.
-muziek willen op maandag- en dinsdagmiddag
later laten stoppen, om 16.30 uur. En de bar
gaat dan om 17.00 uur dicht.
-bemanning Timp is een puntje van aandacht
voor onszelf, al een paar jaar.
-ontbijt. De deelname was erg goed.
-muziek moet ook meer aandacht voor het
koningspaar hebben.
-geluidsniveau van de muziek willen we ook
verandert hebben. Achter in de tent bv max 82
db.
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En het verschil met de pauzes mag veel
duidelijker.
-en we willen eventueel de Timp en de visboer
op zaterdagavond open laten gaan.
8. Rondvraag.
-Marcel Mutter. Is het nodig om muziek in de
tent te hebben op de zondagmiddag?
Zijn mening was, “het was niet wat”.
Commentaar van de andere mensen was dat
het bandje “Asbest” een bult volk meenam, wat
natuurlijk weer goed was voor de bieromzet.
Ze hebben 2 x ½ uur gespeeld, rest was dj.
-Jan Pape. Er mag wel muziek, maar minder
hard.
De sterritfietsers komen een stuk later in de
tent dan de voet-en volleyballers. En de
fietsers willen juist nog kunnen praten over de
sterrit, wat volgens hun nu niet echt mogelijk is.
-Jan Pape. Er is een prachtig terras, misschien
een schaduwnet?
Maar volgens het bestuur heeft Edwin Ikink al
weer mooie ideeën.
-Tom Luttikhold.
Kan er ’s middags en ’s avonds niet de zelfde
apparatuur komen te staan, bij verschillende
bands?
Edwin I. reageert hierop en zegt dat de bands
bepalen wat voor spul ze willen of hebben. Dit
is wel eens lastig.
En Tom vraagt of er geen sfeerverlichting
boven in de tent kan ipv noodverlichting elke
keer aan.
Hier is al over gepraat in de evaluatie
vergadering.
-Jan Pape.
Hij vond het jammer dat er geen strijd was met
het volleybaltoernooi. Er is een fout schema
gebruikt, doordat er op zaterdag nog een team
bij kwam en dus alles nog omgegooid moest
worden.
Volgend jaar hopelijk beter.
-Theo Klein Gunnewiek.
De muziek heeft over de hele kermis een
kostenplaatje van ong €10.000,--. De dinsdag
is bijna de helft hiervan, waarom?
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We willen een band die goede muziek maakt
voor op de dinsdag en ook aandacht heeft voor
het koningspaar.
-Johan Luttikholt.
In de carrousel konden ze het niet helemaal
goed aan. Is het wat om de verkoop van
munten in de tent te doen, of een extra
persoon in de carrousel die de munten
verkoopt?
We nemen dit mee naar de vergadering met
SH.
-Jan Pape.
Een compliment voor de muziek van de
zaterdagavond. Dit mogen ze van hem ook wel
op de zondagmiddag doen.
-Mart Arink.
De attractie op de dinsdagmiddag, is dat goed
bevallen?
Ja, het was mooi. ’t Is goed bevallen en
Veronique Klein Gebbink vond het mooi dat het
in de tent was. Zo kon je genieten van de
muziek en van het zwembad.
Jos Arink vindt wel dat je dit niet te vroeg in de
middag moet doen.
Theo Klein Gunnewiek wil wel wat anders, bv
paaldansen. Dit valt natuurlijk te regelen.
9. Sluiting
Zoals gezegd is de kermis volgend jaar op 7-89 augustus 2016. Dit is een schrikkeljaar.
Iedereen bedankt voor de aanwezigheid en
inbreng en tot een volgende keer.

AC Halfweg
De activiteitencommissie is weer druk bezig met
het organiseren van een goed fout feestje. Met
leuke en gevarieerde acts zoals Plork en de
aannemers, Stefan Mondial en Dj's Jeroen en
Roy belooft het ook dit jaar weer een knallend feest
te worden op zaterdag 30 januari 2016 in de Grote
Maiskoele bij Halfweg. Ook is er, zoals elk jaar, een
dresscode (goed fout), trek je gekste kostuum uit
de kast en kom er samen met ons een
knalfeest van maken!

Voor meer info zie affiche verderop in dit
krantje.
Het bestuur AC Halfweg

PAKLACK
Het gaat niet best met de Voorbeltrumse teams
Loa Moar Lopen en Heubels in de Paklackcompetitie. Op dit moment bezetten ze de
voorlaatste plaats (Heubels 1 punt uit 6
wedstrijden) en laatste plaats ( Loa Moar
Lopen 0 punten uit 5 wedstrijden).
Wil je de competitie volgen op internet , ga dan
naar www.paklack.nl
Programma en uitslagen Seizoen 2015-2016
tot dusverre.
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
05-02-2016
12-02-2016
19-02-2016
26-02-2016
04-03-2016
11-03-2016

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

18-03-2016 Heubels
01-04-2016 Loa Moar Lopen
08-04-2016 Heubels
15-04-2016 Loa Moar Lopen
22-04-2016 Heubels
29-04-2016 Heubels
06-05-2016 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
Briketten
Swift Boys
Boskamp
Losse Flodders
Weidebleuters
Alle Remmen Los

0-8
2-6
2-3
1-8
4-5
4-6
1-8
1-7
0-8
2-7
1-1

Tonnie te Boome ontvangt
Gouden Gregorius onderscheiding
Onze plaatsgenoot Tonnie te Boome –
Stoltenborg ontving tijdens de
eucharistieviering van 21 november
jongstleden in Beltrum de eremedaille in goud
van de heilige Sint Gregorius.
Dit vanwege 40 jaar trouwe dienst en
jarenlange inzet voor het dameskoor. Tonnie
kreeg de bijbehorende draagspeld opgespeld
door Pastoor de Jong. Ook werd zij namens de
locatieraad toegesproken door Ria Zieverink,
die vertelde dat Tonnie haar “zangcarrière”
begon in de Mariaparochie te Groenlo en dat
ze na sluiting van de Mariaparochie overstapte
naar Beltrum.
Naast de eremedaille en de draagspeld kreeg
zij van de voorzitter van het koor Joop Ribbers
de bijbehorende oorkonde en een bos
bloemen. Ook werden nog een tweetal dames
gehuldigd voor 25 jaar zang bij het koor te
weten: Dinie Stapelbroek en Riet Stinissen.
De redactie wil bij deze Tonnie van harte
feliciteren en hoopt , dat zij nog lang haar
hobby mag uitoefenen en nog jarenlang actief
mag zijn als dirigente van het Voor-Beltrums
Gelegenheidskoor.

Loofklappers
Briketten
Treffers
Boskamp
Stark Wark
FC Klunt
Weidebleuters

Op de foto van links naar rechts: Pastoor de
Jong, Tonnie te Boome, Dinie Stapelbroek en
Riet Stinissen
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Jentske Withag

Wielerverslag Jentske Withag
Dat is leuk het is weer weer om te crossen
dus ik zit weer op mijn crossfiets al een paar
mooie wedstrijden gehad met veel modder .
Vooral Zeeland in Brabant 25-10-2015 is dan
een mooie wedstrijd met veel techniek en veel
klim erin en mooi in het bos. Daar ben ik 11e
geworden en 2e van de meisjes.
Ook heb ik nog in Tilburg gereden met veel
wind en heel veel regen dus een glad en
modderig en glibberig parcours . Ik mocht als
eerste opstarten .
Maar na een paar rondes, ik lag toen op de 8e
plaats kwam mijn voorwiel verkeerd in een
spoor en ja toen viel ik lang uit in de modder en
zag er erg mooi uit.
Terwijl opa daar net mooi stond te filmen . 8e
plek jammer maar toch nog weer terug
gekomen op een 16e plek door keihard weer
naar voren proberen te komen en dat was best
moeilijk met dit parcours
Op Zaterdag 5-12-2015 heb ik een wedstrijd in
Appelscha gereden. Eerst heb ik 3 rondjes het
parcours verkend en dat was behoorlijk pittig.
Wat ik allemaal tegen kwam.
Een grote zandbak en een kleine zandbak toen
kwam er een bultje en daarna kwamen er een
paar grote klimmen met een paar hoge en een
steile afdaling en waar ik meteen weer een
bochtje naar links moest maken en toen ging
het slingerend door het bos.
Met nog een heuvel er in . En toen weer
richting de finish. En ik hem me eerst warm
gefietst.
Na Cat. 3. Mochten wij ons gaan opstellen . Ik
mocht op de tweede rij starten dit doen ze door
middel van loting . En toen moesten we
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starten eerst kleine heuvel en meteen de
zandbak in .
Die was lang. Maar ging goed keihard door
trappen, daarna het parkoers verder dat was
steil en toen een steile afdaling en daar ben ik
met infietsen bijna tegen een boom
aangereden maar net niet . Maar in de
wedstrijd ging het goed en nog een afdaling in
en die was hobbelig en er zaten boomstronken
. En ik zat achter iemand en die had ik niet
ingehaald.
Dat was jammer maar toch een 12e de plek en
we moesten 5 rondjes. en er nog veel
ingehaald. Op de foto is een sticker met mijn
naam erop en Nederlandse vlag die zit op de
frame van mijn cross fiets. . Dat is wel mooi.
met vriendelijke groeten Jentske .
Fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar

Nieuws uit Thailand
Hoi beste fam, buren en kennissen
Het weer kun je altijd over praten. Is net zo
veranderlijk als het weer.
Ik zie dat mijn zonnecollectoren op `vakantie`
zijn. Dat mag ook wel even, want ze hebben
het hele jaar trouw gewerkt !
Met de windmolens gaat het nu voortreffelijk !!!.
De " Witte Juffer " heeft op 20 november zijn
quotum al gehaald en draait gestaag verder
met dit weer. De "Trouwe Wachter" liep wat
achter bij de prognose, maar is met een
inhaalrace bezig. Dank zij de stevige wind

van de laatste weken. Te harde wind, of
regelmatig wat windstoten is niet goed.
Dan schakelt het beveiligingssysteem elke
molen uit... en weg is de productie en de wind
!!!
Maar ik zie dat hij vandaag op schema ligt !!
Alles wat er dit jaar nog bij waait is dus een
plus !!
De collectoren op " vakantie" en de molens
aan het werk !!! Wat wil je nog meer

regelgeving vanuit "den haag" aanpassen, en
menig agrarisch bedrijf heeft er een
neveninkomst bij !!
Er is een Achterhoeker... ene Willemsen .. die
over het vraagstuk een verhelderend boekje
heeft geschreven.

De klimaattop in Parijs is SUPERBELANGRIJK
!! Maar wat je zelf in eigen omgeving kan doen
ook. Helaas is die techniek hier - apparatuur en
salderen- nog niet voor particulieren
beschikbaar.
Grote concerns bouwen wel mega
zonneparken . Je kan zomaar ergens een park
van 30000 panelen in aanbouw tegenkomen.
Grote kale vlakten hebben ze hier genoeg.
Helaas niet geschikt voor palmolie bomen !!
Onbegrijpelijk dat op Sumatra en op
Kalimantan grote concerns plantages
aanleggen waar voor ze oerwoud vernietigen.
Dat moet stoppen !! Palmolie als brandstof
voor de auto’s is voor het milieu een
DESINVESTERING. !!
Bovendien slokt het ook gigantische
oppervlakten aan zeer goede landbouwgrond
op !!
Daardoor wordt de voedselschaarste nog
groter dan die al is.
" PARIJS" de klimaattop is dus van essentieel
belang. Vooral voor de boeren die van goede
landbouwgrond een veel beter
bestaan opbouwen dan verhuur aan concerns
die plantages op hun grond willen aanleggen.
En gek genoeg.... die concerns halen hun "
drive " uit de hang naar duurzaamheid in de
welvarende westerse wereld.
Versta mij goed: duurzaamheid MOET !!, maar
ZEKER niet overhaast.
Het vergt een omslag in denken: Er zijn op de
wereld giga grote vlakten waar zonne energie
gewonnen kan worden.
Een paar procent van de Sahara kan genoeg
stroom leveren voor alle in Europa rijdende
auto's...
Hoezo... er is een energietekort. ??
Dan de achterhoek: Als we ca 30% van de
geschikte daken met panelen beleggen
hebben we zeeeer veel energie.
Dat kan op boerderijdaken: Gewoon even de

Beste lezers van Halfweg Ni-js.

Zo, dat is het voor nu.
Groeten, Jan en Gob

Reizen en vervoer op het platteland
November 2558
Vorig jaar schreef ik wat over het
landbouwverkeer hier.
Dat heb ik nog eens verstuurd aan een
bekende, en zag dat ik vermeld had om ook
wat te schrijven over het overige verkeer.
Deze keer iets over reizen en vervoer op het
platteland.
Thailand is een groot land, wat groter dan het
huidige Duitsland.
Het autoverkeer staat nog in de
kinderschoenen, dat wil zeggen het personen
autobezit op het platteland is ongeveer een
auto op 8 gezinnen.
Ouderen die geen motor meer durven rijden, of
dat niet geleerd hebben, maken gebruik van
fietsen.
Nou ja fietsen.. er ontbreekt vaak van alles aan
zoals licht, reflectors, spatborden,
kettingkasten enz. Het is met de staat van de
fietsen net als bij de bussen: van heel
krakkemikkerig tot heel goed.
Nogal wat fietsen hebben geen verlichting of
reflectie en zijn bij schemer en donker slecht te
zien. Bij avond rijden met een auto is risicovol.
Iedereen rijdt hier dan ook kalm aan, want bij
schade kun je fluiten naar vergoeding !! De
automobilist heeft licht,.. veel licht en die moet
dus maar uitkijken. Bij letselschade ben je dan
ook echt heel slecht af !! Versnelling hebben
de fietsen zelden. Vaak wel een bagagedrager
zowel voor- als achter.
Fietsen is hier echt iets voor de mensen met
weinig middelen / inkomen. Met hoeft zich er
nog net niet voor te schamen,… maar het
scheelt ook niet veel !!
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Dat is wel wat anders dan in de Achterhoek
waar veel jongeren en ouderen een mountain
bike, racefiets of luxe E-bike onder de kont
hebben en voor plezier en ontspanning op de
fiets stappen! Schoolgaande jeugd die naar
elders gaat, gaat met de schoolbus, nooit per
fiets. Ook de afstand, enkele reis 20 tot 25 km,
en de toestand van de wegen, spelen hierin
een rol.
Sommige “ welgestelde “ ouders brengen de
kinderen met eigen auto naar school.
Busvervoer is hier bijna overal, en motorrijden
doen ze bij de vleet. Lichte motoren van 125
cc. zijn favoriet. Honda voor de meiden, en
Yamaha of Kawasaki voor de jongens. Gob
heeft ook zo’n Honda. Ze kan daar perfect mee
overweg. Ook op slechte zandwegen die meer
op slecht onderhouden crossbanen lijken dan
op wegen.
Ze rijdt al vanaf haar twaalfde jaar motor…. en
heeft nu ruim drie jaar haar rijbewijs !!! In een
keer geslaagd !!Voor ouderen is dat
zeldzaam.!! Voor jongeren is het nu al enige
jaren verplicht.
De meeste motorrijders hebben er ook een
flink uit de kluiten gewassen zijspan bij. Dat
ding zit aan de linkerkant van de motor.
Deze hebben ze voor vervoer van spullen, en
ook voor personen, bijvoorbeeld als ze naar
rijstvelden gaan werken.
Ze pakken er zo 200 kg in of op. Rijst,
kunstmest, veevoer, maar ook vette varkens,
een zeug, of kalveren.
Even een metalen kap er bij op en het gaat
prima !!
Het busverkeer is intensief, en de kwaliteit
ervan is van belabberd slecht tot zeeeer luxe.
In de eerste groep gaat alles mee. Van levend
kleinvee (kippen en biggen in korven, kalveren
en geiten aan een halter ) tot zakken rijst,
kunstmest, en allerlei handelswaar zoals
groente, fruit, textiel enz.
De zittingen zijn lange houten banken zonder
armleuningen.
Aan weerszijden van de bus een lange bank. Is
het wat drukker dan is het aanschuiven tot het
bekende “ haring in een ton” gevoel !! Lekker
heet bij 36 graden of meer.. Of toch maar gaan
staan…Het zitvlak is teakhout, maar dat is dan
ook de enige “luxe “. Je zit met de rug naar de
buitenzijde van de bus. In het midden een
breed pad waar vaak van alles staat . Bij
slechte wegen, of enige afstand heb je al
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gauw pijn aan je kont. Maar ja… het is veel
luxer dan lopen….niet klagen dus.. Bovenop
deze bussen zitten rekken voor grotere bagage
en goederen.
Is de bus te vol, dan zitten de jongeren ook op
deze rekken op het dak.!!! Vooral de
schoolgaande jeugd vindt dat een uitdaging !!!
Gevaarlijk ? Jazeker als je dat vergelijkt met
Nederlandse normen. Hard rijden deze bussen
niet. Zelden gaan ze de 35 km te boven.
Naarmate de kwaliteit van de bussen beter is
gaat ook de service en de kwaliteit omhoog
zoals stoelen in plaats van banken. Het is al
heel wat als er wat bekleding op het zitvlak zit.
Vaak is er ook drinkwater tijdens de rit.
Gewoon in een grote bus en een metalen
kopje aan een ketting. Toch wel service… of
niet dan !! Natuurlijk is de prijs er op
aangepast !!! Voor wat hoort wat !!
Bij een beetje busstation lopen veel venters
met van alles te koop: kranten, drankjes,
sierraden, hoeden, petten, bloemen, gegrilde
kippenbout of kikkerbillen, fruit, staatsloten
enz. Als je maar geld bij je hebt kom je niks te
kort! Op drukke lijnen tussen grotere plaatsen
rijden bussen met vijf rijen stoelen, drie aan de
linkerkant en twee aan de rechterkant. De
breedte van de bus is dezelfde als met vier
rijen. De stoelen zijn smaller en het gangpad
ook !! Er rijden conducteurs mee en soms een
bijrijder of een leerling chauffeur.
Ik heb in dit type bus anderhalve zitplaats
nodig. Dat doen ze nog wel voor dezelfde prijs.
Raakt de bus vol, dan verwijst de conducteur
mij naar de bijrijdersplaats naast de chauffeur.
Dat is echt luxe… kost niks meer. !! Wat ook
opvalt is dat alle bussen- ook de zeer oude
karren- al airko hebben !! ( alle ramen kunnen
open ) !!
Er is ook een volgorde van zitten: Monnikken
hebben ALTIJD een zitplaats, dan de dames,
dan overige ouderen, dan de kinderen, en
tenslotte de mannen. In de spitstijd en op
feestdagen komt staan ook vaak voor. Bij de
oudere typen bussen moet je nog aan de
achterkant in- en uitstappen. Jongeren vinden
het stoer om daarbij op de treeplank mee te
liften. Het mag niet, maar het wordt oogluikend
toegestaan.. Tussen echt grote plaatsen rijden
luxe touringcars. Dat gaat over afstanden van
200 tot 1500 km. en soms meer. Deze maken
bijna altijd gebruik van vierbaans snelwegen.
Ze rijden bijna continu op de rechter rijbaan (

het is hier links rijdend verkeer ), met zo’n 100
tot 115 km per uur ! Dat schiet echt op!
Als ik vanaf Bangkok richting huis ga, ca 700
km !!!, ga ik ook met zo’n ding. Op deze rit,
Bangkok- Swannaphum stop deze vier keer.
Het zijn prima bussen, altijd een bijrijder aan
boord. Deze wisselen bij elke stop, en iemand
die zorgt voor de catering.
Allerlei soorten broodjes zijn te koop. De
bussen hebben slaapzittingen, en echte airco
aan boord, ook een toilet, cd muziek, en films.
Verder gekoelde frisdrank, water of
verfrissingsdoekjes naar behoefte. Dat zit bij
de prijs in. Halverwege een stop van een half
uur. Daar kun je warm eten. Zit ook bij de prijs
in !! Deze rit kost 300 baht, ongeveer € 7,50 !!!
Voor deze prijs brengt Arriva je nog niet van
Neede naar Lichtenvoorde… maar ja.. je gaat
dan wel via Grolle,… en dat is ook wat
waard… !! Bij de derde stop verlaat ik de bus
en stap over op plaatselijk vervoer. Dan begint
het echte plattelandsleven weer !! Zo dat was
het voor nu. Eind volgend jaar schrijf ik iets
over het autoverkeer en de snelwegen. Daarna
wat over het trein- en railverkeer.
Voor nu gezegende kerstdagen en een
voorspoedig nieuw jaar.
Jan en Gob
Magische calculator
Vul met behulp van de gegeven getallen
onderstaande calculator in
De getallen zijn: 13 14
25 en 56
Je mag elk getal zo vaak gebruiken als je wilt.
De optelsom moet steeds 108 zijn.
Dit moet zowel horizontaal als verticaal het
geval zijn.
Veel succes er mee nabij de kerstboom
Stuur uw oplossing per mail naar……
De eerste drie originele inzenders ontvangen
een surprise
De redactie

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 11
Hoofdstuk 11: Ons bedrijf
Het was oogsttijd. Ik had een geweldige
opbrengst. Toen we in april de oogst
verkochten, hadden we alle losse schulden
betaald en 13 zakken rijst over. We besloten
om daar het bruiloftsfeest van te betalen.
En dat gebeurde op 12 mei 1960. We
trouwden ‘s morgens om 8 uur in de kerk en
vierden overdag feest met een paar man bij de
familie Schut, waar Marietje gewerkt had.
s Avonds was er feest in het café, met de
familie Van Leeuwen, andere bekenden en de
buurt. Hoogeboom, de president van de
Coöperatie Holambra, was er ook. Die stond
niet hoog aangeschreven bij de mensen die
vertrokken. Ik had hem uitgenodigd omdat hij
mij had geholpen met de aankoop van mijn
bedrijfje. Maar onze vriendschap was een paar
maanden later snel bekoeld. Ik had drie
hectare mandioca (cassave) op mijn terrein
staan. Dat is een tweejarig gewas, maar je
kunt het ook na een jaar rooien. Mijn
voorganger bleek het gewas op contract te
hebben geplant, want toen ik het wilde rooien,
moest ik het voor de helft van de prijs aan de
Coöperatie leveren. Dat vond ik niet eerlijk,
want daar was bij de verkoop niets van
gezegd. Ik beschouwde het als een valse
streek van Hoogeboom. Ik heb grote woorden
met hem gewisseld , maar hij liet me fijntjes
weten dat ik de Coöperatie nog wel vaak nodig
zou hebben.
De veestapel
De eerste dag na de trouwdag zei Marietje, dat
ik melk moest halen. Dat was ik niet van plan
en ik antwoordde dat ik wel een koe ging
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kopen. Op de eerste zaterdag stonden er al
koeien te koop. Ik ben er zondags naar toe
gegaan en vond er een koe met een eenjarige
pink. Ik zei tegen de eigenaar dat hij die voor
mij moest bewaren, want ik wilde op zondag
niet handelen .Toen ik er ‘s maandags weer
naar toe ging en de koeien mee wilde nemen,
kon ik echter niet meer handelen. De man
bleef bij zijn vraagprijs omdat er inmiddels
meer gegadigden voor zijn dieren waren. Dat
was dus de eerste en meteen
de laatste keer dat ik op zondag niet handelde.
Maar goed, we hadden melk .Mijn veestapel
bestond na ons trouwen uit een koe met pink,
en twee biggen - een zwarte en een witte. De
witte big was een jong van het varken dat ik
had meegebracht uit Nederland. Ook kwam er
een man die het bedrijf van mijn overbuurman
kocht: ene Overmeer. Hij wilde er als hij met
pensioen ging, een huis bouwen, maar tot die
tijd wilde hij graag dat ik zijn bedrijf ook
bewerkte, maar dan in uurloon. Dat wilde ik
niet. Ik kwam met Overmeer overeen, om het
voor de helft te doen: halve onkosten en halve
opbrengst en ik ging aan het werk. De man zelf
kwam er alleen in de weekeinden. Daarnaast
huurde ik ook nog vijf hectare van een ander.
Gezinsuitbreiding
In het jaar na ons trouwen kregen we een
dochter: Anita. Marietje vond ‘s avonds dat ik
de buurman aan de overkant van het water
maar vast moest zeggen, dat hij het paard
klaar moest zetten. En jawel: tegen elven
moest hij de vroedvrouw halen. Die kwam,
maar dacht dat het wel de volgende morgen
zou worden voor de baby geboren werd en zei
dat we de petroleumlamp maar uit moesten
doen en moesten gaan rusten. Zij ging weg,
maar een half uur later diende de kleine zich
aan. Ik weer naar de buurman die de
vroedvrouw opnieuw moest waarschuwen en
toen ik terugkwam, was het kindje er al. Ik heb
zelf de navelstreng doorgeknipt. Tijdens een
zwangerschapscontrole had Marietje een keer
een flesje meegekregen met alcohol en twee
touwtjes met een schaartje om de navelstreng
door te knippen. Ik was niet van plan om dat
zelf te doen. Maar toen het moment eenmaal
daar was en de vroedvrouw er niet was, kon ik
niet anders. Later kwam de vroedvrouw alsnog
bij ons. Marietje en ik waren dolgelukkig.
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Dezelfde dag nog gingen we naar de kerk om
de baby te laten dopen. Het regende heel erg.
Bij de kerk gekomen, gingen we vlug naar
binnen, maar de pater duwde ons weer terug
met de woorden: “Geen ongedoopten in de
kerk”. Midden in de regen werden we
gezegend en toen mochten we naar binnen en
werd onze dochter gedoopt. Anita bracht een
enorme verandering met
zich mee: het kleintje ging voor alles. Ik
bekleedde een sinaasappelkistje en zo ging
Marietje dan met haar op de sjaret naar het
consultatiebureau.
Het leven gaat door
Het leven ging verder. Ik kocht een oude
trekker, een ‘Lanz Bulldog’, waarmee ik mijn
grond goed kon bewerken. Op een dag draaide
ik tijdens het ploegen op de weg en laat daar
nu net Hoogeboom aankomen, de president
van de Coöperatie. Bij hem in de wagen zat
een Nederlandse man die voor de
emigratiedienst werkte. Ze stapten uit de auto
en Hoogeboom zat maar op te scheppen:
“Moet je kijken, een emigrant die hier met niets
is gekomen. Kijk eens wat een mooi bedrijf en
de vore is mooi loodrecht”. Toen ze verder
reden, voelde ik me bedonderd, want nog niet
zo lang geleden had ik immers woorden met
Hoogeboom gehad. Alles ging goed, alleen de
verkoop van de varkens liep niet zoals ik het
wilde. De verkoper van de Coöperatie ging
eerst naar andere boeren om hun biggen te
kopen en pas als hij nog meer biggen moest
hebben, kwam hij bij mij – pure
vriendjespolitiek. Op de vee vergadering
schreef ik me daarom in om “beerhouder” te
worden. Ik had met een omweg gevraagd wat
een boer daarvoor betaald kreeg en schreef
toen met een paar cent minder in. De
Coöperatie plaatste een beer bij mij en gaf mij
voergeld. En het liep goed. Ik maakte het
makkelijk voor de boeren. Ze konden de
zeugen de hele dag door brengen. Ik had
reservehokken en deed de varkens ‘s avonds
bij de beer. Ik zette mijn eigen zeugen ook bij
de beer en daar kreeg ik ook biggen van. Het
beerhouderschap voor de Coöperatie heeft mij
geen windeieren gelegd. Als er kooplui waren,
kwam de man van de Coöperatie met hen
eerst bij mij langs om de beer

te bekijken en ze zagen dan tegelijk mijn
biggen. Die wilden ze dan graag hebben dus ik
verkocht goed. Een slager kwam de varkens bij
me halen. Het was een goede slager, van
Duitse afkomst, die zijn vak verstond. Als hij
kwam koos hij twee of drie varkens uit. Hij liep
naar een varken toe, beurde de
rechtervoorpoot op, stak dan het mes recht
naar boven in het hart en het dier bloedde in
heel korte tijd dood. Om niet op te vallen bij de
belastingcontroleurs nam hij de dieren dood
mee in een volkswagenbusje,
bedekt onder een groot kleed. Na een jaar
werd hij burgemeester van onze gemeente.
Vanaf toen haalde hij de varkens op met een
wagen van de gemeente. Hij nam dan de
varkens levend mee, omdat hij als
burgemeester niet meer werd gecontroleerd.
Hij wilde de dieren ook zonder belasting
hebben. Dat kon niet bij de Coöperatie, maar
bij mij wel.
De burgemeester zag mijn trekker en zei :
“Weet je, dat je als je die koopt, je daar bij de
bank een lening voor kunt krijgen?”. Ik ging
naar de bank en jawel, ik kon de helft van de
waarde krijgen voor twee jaar en tegen 18 %
rent per jaar. Ik liet die boer van wie ik de
trekker gekocht had een brief opstellen met
daarin het bedrag dat ik ervoor had betaald. Er
kwam iemand van de bank, met een VW kever.
Hij liep het huis binnen, waar Marietje was. De
kofferbak stond open. Ik kwam van het land,
zag de auto, plukte een mand met
sinaasappels, pakte een paar rekken met
eieren en een paar grote meloenen en legde
alles
in de kofferbak. De man liep naar de trekker en
zag wat er in de auto zat. Toen hij bij de
trekker was, vertelde hij dat hij zou voorstellen
om mij het hele bedrag te geven. En dat lukte.
Ik zei tegen Marietje dat ik een
arbeiderswoning wilde laten bouwen. Als die
woning klaar was, zou Marietje een groter huis
krijgen. De eerste knecht heb ik uitgezocht
toen ik ongeveer 45 mannen en vrouwen aan
het werk had om rijst te hakken. Die knecht
was een zwarte man, die goed werk leverde.
Hij kwam met vrouw en twee kinderen. Ik heb
die knecht een paar jaar gehad. Toen is hij in
stilte vertrokken en liet zijn vrouw met de
kinderen in de arbeiderswoning achter. Na een
paar dagen kwam ze klagen, dat hij nog steeds
niet terug was en dat zij geen eten had. Ik ging

toen ‘s avonds naar haar toe met eten: rijst en
een kip of eieren. Dat duurde voort, tot een
Braziliaanse buurvrouw me zei, dat als ik dat
bleef doen, ik hen nooit meer kwijt zou worden;
de vrouw had het immers goed naar haar zin.
Ik antwoordde dat ik haar en haar kinderen
toch niet kon laten verhongeren, maar de
buurvrouw gaf me de oplossing: ik moest de
vrouw geld geven, zodat ze met de trein naar
haar vader kon. Die woonde in Ietatiba. Zij kon
haar inboedel bij de buurvrouw plaatsen; ik
was haar dan kwijt en de buurvrouw hoefde
haar gehuil niet meer te aanhoren. Dat heb ik
gedaan: een mooie fooi, maar het werkte en
het huis kwam leeg.
Uitbreiden
Marietje wilde graag een extra slaapkamer,
een grotere keuken en een provisiekamer. Dat
vond ik goed, maar die wilde ik dan zelf
bouwen. Inmiddels was ook Geraldo geboren
en waren wij de trotse ouders van een
stamhouder. Nog weer later meldde dochter
Ineke zich; ons gezin telde drie kinderen. Ik
had naast het huis al wel een rekstok en een
schommel gebouwd. Anita was eens uit die
schommel gevallen, liep een hersenschudding
op en moest drie dagen in het donker in bed
blijven. Ineke was in de eerste jaren een klein
driftkopje. Als ze iets van een ander wilde
hebben, maar het niet kreeg dan schreeuwde
ze zo hard, dat ze helemaal buiten adem was
en blauw aanliep. Haar ribben gingen tegen
elkaar staan en dan had ze een ronde rug.
Haar hoofd en haar hakken raakten de grond
en
iedereen was dan in paniek. Ik heb wel eens
met het paard klaargestaan om met haar naar
de zuster te gaan. Mama liet haar wel eens
heel erg schrikken en dat hielp vaak ook.
In die tijd ging er weer een boer weg en omdat
ik daar vaak wat van kocht, vroeg hij mij bij
hem te komen kijken. Ik had geen interesse,
maar hij hield aan en dus ging ik er maar naar
toe. Hij had maar wat ouwe troep, die hij uit
Nederland had meegebracht. Een paard, een
grasmachine en een gierton. Ik had geen tijd,
omdat ik ons huis aan het verbouwen
(vergroten) was en de dakpannen moesten er
nog op. Toch bood ik hem 25 Cruzeiro’s. En hij
was blij dat hij zijn spullen kwijt was. Ik nam ze
mee, deed het eenspan van het paard er af en
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maakte er een boom in voor twee zeeboes
(een soort rund). Goed geolied
zette ik het span op de stoep, klaar voor het
‘slachtoffer’ dat ik in mijn gedachten had.
Vrijdags kwam er namelijk altijd een Braziliaan
met een groot bedrijf om vlees te verkopen en
wij kochten altijd wat van hem. Ik ging op het
dak zitten om latten te timmeren en toen hij
kwam en de machine zag bood ik hem die aan,
omdat ik geen geld meer had voor de
dakpannen. Ik zei “50 Cruzeiro’s”. Hij bood 40
en ging weg, maar ik wist dat hij wel weer terug
zou komen als hij bij de buurman geweest was;
dat was
zijn vaste rit. Dus ik klom weer op het dak. De
Braziliaan kwam weer voorbij en ik vertelde
hem dat hij nooit meer zo’n kans zou krijgen.
En ja hoor, hij kocht het span voor mijn
vraagprijs. Een week later kwam Frans
Nijenhuis bij ons en zei dat als ik zoveel geld
gaf voor ouwe troep, ik wel snel door mijn geld
heen zou zijn. De boer vertelde namelijk overal
dat ik me met die 25 Cruzeiro’s goed bekocht
had. Ik zei tegen Frans: “Zeg hem maar, dat ik
hem na drie dagen al voor het dubbele kwijt
was”. Intussen was het huis klaar.
Merrie
Ik had in die tijd meer vertrouwen in de
Brazilianen dan in een aantal Nederlanders. Zo
was er de Familie Kramer, die ook bij Marietje
op de boot had gezeten. De man was een
gepensioneerde soldaat die in Indië dubbele
tropenjaren had gemaakt, nog maar midden 40
was en vanuit Nederland in Dollars werd
uitbetaald. Kramer kocht een klein bedrijfje, dat
ik ook van hem heb gehuurd. Ook kocht hij een
paard voor zijn dochter. Het was een merrie,
waar hij graag een veulen van wilde. Dat lukte
en hij kreeg een prachtig merrieveulen. Zijn
dochter was er maar al te gek mee. Als ze naar
het veulen ging, gaf ze het altijd wat
suikerklontjes. Toen het veulen zo’n anderhalf
jaar was, durfde ze er niet meer bij in de wei te
komen; ze kon het totaal niet meer de baas.
Het dier brak vaak los uit de wei en liep dan bij
de buurman om het kippenhok heen. De
kippen waren bang en vlogen alle kanten op,
waardoor er verschillende doodgingen. Kramer
vroeg mij daarom of ik de jonge merrie wilde
kopen. Ik ging het paard bekijken en bood hem
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er 25 Cruzeiro’s voor. Dat vond hij echter te
weinig en het feest ging niet door. Een paar
maanden later stond ik in een winkel om
boodschappen te betalen, toen iemand me op
de rug sloeg. Het was Kramer die me vroeg of
ik iemand was die zich aan zijn woord houdt.
“Altijd”, zei ik. “Dan is het paard voor jou”,
antwoordde hij. Mijn buurman stond ook in de
winkel en hoorde het verhaal. Ik ging blij naar
huis en vertelde Marietje dat ik Kramers paard
toch gekocht had. Even later kwam de
buurman en die vroeg of ik het paard ongezien
had gekocht. Dat bevestigde ik. “Heb je haar
dan de laatste zes weken niet gezien? Weet je
dan niet dat de eigenaar van de kippen het dier
in zijn oog geslagen heeft?
Ik weet dat er zelfs een veearts bij geweest is.
Maar zeg tegen niemand, dat ik jou dit verteld
heb”. Ik voelde me misselijk worden, omdat ik
Kramers huurder was. Ik ging naar de wei en
bekeek het paard. Het was een prachtig, zwart
dier, maar het was aan één oog blind. Het oog
was effen donker. Ik ging naar Kramer,
betaalde hem en zei dat ik het paard ‘s
middags op zou halen. Kramer zei niets. Het
was ‘droge tijd’; dan is er op het land niets te
doen. Daarom ging ik met mijn knecht met het
paard aan de slag om het dingen te leren. Mijn
knecht was ook een paardenliefhebber en al
gauw hadden we
het dier getemd. Het ging allemaal zoals ik
wilde. Ik spande het paard voor de kar en
bracht er eieren mee naar het centrum. Vrij
snel daarna was ik op een zondagavond aan
het melken, toen mijn knecht melk kwam
halen, samen met zijn zwager die ook boer
was. Na wat gepraat te hebben, zei mijn
knecht dat zijn zwager mijn paard wel wilde
kopen. Ik zei dat dat kon en hij vroeg me wat ik
ervoor wilde hebben. Ik vroeg 50 Cruzeiro’s,
maar de boer wilde niet hoger gaan dan 40.
Daarop antwoordde mijn knecht: “Ach baas, jij
weet toch ook wel, dat het dier maar met één
oog ziet?!”. Ik antwoordde dat hij
mij dat nog nooit eerder had gezegd en voegde
eraan toe, dat het een mooie merrie was, waar
je nog goed mee kon fokken. De zwager van
mijn knecht wilde het dier hebben, gaf mij er de
50 Cruzeiro’s voor en nam haar mee.

Geld
Een jaar later moest de helft van de lening van
de bank voor de trekker terug, plus de rente
van 18 %. Op dat moment was dat een beetje
moeilijk. Ik vertelde het aan de slager en die
zei: “Jij hebt eenden. Breng er eentje in een
zak naar de deur bij het bankgebouw, en als er
een vrouw opendoet, vertel je haar je naam.
Wacht dan een poosje en ga naar binnen”. Zo
gezegd, zo gedaan. Toen ik binnenkwam,
zaten er al een man of zes binnen en ik stond
bij de deur. De directeur deed zijn deur open
en riep: “Groot Zevert” en ik ging naar binnen.
Ik vertelde hem mijn verhaal en kreeg drie
maanden uitstel. Het moge duidelijk
zijn, dat ik meer van de inlanders hield dan van
de Coöperatie. Toen de lening van de oude
trekker betaald was, kocht ik een nieuwe. De
lening daarvoor moest in vier jaar worden
afgelost. Het eerste jaar moest er 15 % van de
lening betaald worden, plus 18 % rente over
het hele bedrag. Het tweede jaar 25 % plus
rente en de laatste twee jaar 30 % plus rente.
Daarom moest ik er naast het werk op mijn
bedrijf, wel loonwerk bij doen; na het werk op
mijn bedrijf ging ik bij anderen zaaien en
andere werkzaamheden verrichten. Mijn oude
trekker verkocht ik voor 250 Cruzeiro’s contant
aan een inlander; over een jaar
moest hij nog eens 150 betalen. De man die de
trekker kocht, kwam met zijn zoon. Die moest
ik leren, hoe hij met de trekker kon werken. Na
een paar dagen kon hij het en heb ik hem met
de trekker naar zijn huis gebracht. Daar moest
de zoon direct gaan ploegen en dat lukte hem
heel aardig. Ik kende de mensen niet, maar de
boer beloofde me dat hij het resterende bedrag
van 150 Cruzeiro’s na een jaar zou komen
brengen. En ja hoor, op een zondag bracht hij
het geld. Het zat in zijn regenjas, die netjes
achter aan het zadel van het paard was
opgerold. Mensen hebben me vaak gezegd dat
ik niet moest denken, dat ik het
geld zou krijgen. Maar zo zie je maar, zonder
iets getekend te hebben, kwam de Braziliaan
zijn woord na - vertrouwen doet veel.

lampen. De motor kon een aggregaat trekken
voor tien lampen van 100 Watt en een lamp
voor in huis. Toen ik vijf jaar boer was, werd er
al over gesproken dat we elektriciteit zouden
krijgen, maar dat duurde nog twee jaar. Toen
de elektriciteit er was, had ik in huis al stroom
via het aggregaat. Er kwam iemand om te
keuren. Ik liet ons aggregaat lopen en de man
deed het licht aan en uit en het was goed. Alles
liep goed, ook met onze drie kinderen. Met al
het vee dat ik had, had ik in droge tijden een
tekort aan water. Ik vroeg een puttengraver
mijn put uit te diepen. Die kwam met een
katrol, waar twee mensen aan konden draaien,
en een paar palen. Hij vertelde dat de laagste
bron een halve meter boven de bodem lag en
dat daar het water ook weer
wegstroomde. Door de snelle stroom vond hij
het echter te gevaarlijk om de put dieper te
maken. Zo’n put was een gat dat in de grond
gegraven was en zo gauw de grond nat werd,
werden er stenen in gezet. Ik bestelde zelf
maar een draaier met 25 meter dik touw en
vroeg een man die hetzelfde probleem als ik
had, mij te helpen. Dan zou ik hem daarna ook
helpen. Ik ging de put in met een melkbus waar
ik de hals van af had gedraaid en een klein
schepje; in de put was het maar 1,5 meter
breed. Er kwam iedere keer 20 liter water en
maar 5 liter zand naar boven. Ik riep dat ze
harder moesten draaien, want er kwam
teveel water en het was benauwd en warm in
de put. Maar het ging goed. Ik hield de
zijkanten van de put goed in de gaten en kreeg
er die middag een meter zand uit. Toen lieten
de anderen de stenen zakken. Van dat proces
krijg je echt een stijve nek: je moet constant
naar de bus kijken, of die nou omhoog of
omlaag gaat. Als er een steen valt, heb je bijna
geen ruimte om aan de kant te gaan. Maar het
ging allemaal goed. Toen de stenen geplaatst
waren, werd er uit mijn schuur een pijp van een
meter gehaald. Die heb ik onder aan de zuiger
van de pomp gedraaid… en we hadden volop
water. Bij mijn helper ging
het ook goed en ik heb bij vele anderen in de
put gewerkt.

Op en om het bedrijf

WORDT VERVOLGD

Na zeven jaar had ik mijn bedrijf afbetaald.
Toen had ik drie kippenhokken met 800
kippen. In de hokken had ik elektrische
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Bedankt
Voor de bewezen diensten als bestuurslid en
als Voorzitter van DVV kreeg ik van het huidige
bestuur jl een mooie Parker.
Kan ik deze mooi gebruiken voor het
opschrijven van informatie rondom het
gebeuren in ons mooie Voor-Beltrum.
Allen bedankt.
Uw razende reporter, Michel

De redactie van Halfweg Ni-js
wenst iedereen een vrolijk
Kerstfeest en een gezond en
gelukkig 2016 toe.
Redactie Halfweg Ni-js
Jan Pasman
Michel Tuinte
Theo Klein Gunnewiek
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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

Café Halfweg

06 30429837

482138
461773
465063

Carnavalsvereniging Maispotters
Dennis Luttikhold
Voorzitter
Tom Luttikhold
President
Maureen Roes
Penningmeester
Joost Tuinte
Secretaris

06 30921010
06 15231661
06 13363629
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
Theo Klein Gunnewiek
Jan Pasman
Michel Tuinte

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

telefoon

Marcel Luttikholt

462433

463707
481689
465676

Belangenvereniging Voor-Beltrum Auste

465430

Bas Hommelink
Tonny Starte
Diana Nijland

06 28845561
06 12804711
06 33020060
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DVV Dropping 27 februari 2016 19.30 uur café Halfweg

“Je geld of je leven”
Kosten: DVV-leden € 12,50 pp
Niet leden € 15,00 pp
jongeren tot 16 jaar € 7,50 pp
koffie, eten en 1 consumptie inbegrepen

opgave mogelijk tot 13 februari:
teveele@zonnet.nl
ovv naam vd groep en aantal personen
kom als je durft....
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