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Voorwoord

Met een naderende lente en de Paasdagen in het
vooruitzicht, hebben we zoveel nieuws bij elkaar
gesprokkeld dat het zeker de moeite waard is om
het krantje te lezen voordat u naar buiten gaat om
de eerste zonnestralen op te vangen.
Stichting Halfweg praat u even bij over hun
bezigheden en kunnen tevreden terugblikken op
het afgelopen jaar.
Voor dit jaar staat de opening van de kleed
accommodatie op het programma, heeft een groep
jeugdige vrijwilligers zich aangemeld met daaruit
voortvloeiend een IVA-training voor alle
bardienstmedewerkers.
Maispotters kunnen terugzien op een geslaagd en
drukbezocht carnaval, zij doen hiervan evenals het
Prinsenpaar verslag. Verder komt het
kindercarnaval aan bod en kunt u de preek van de
carnavals mis lezen.
Vriendenkring DVV is met man en macht met de
laatste fase van de nieuwe kleed accommodatie
bezig zodat de opening op 2 april a.s. vlekkeloos
kan verlopen.
Verder een verslag van de goede georganiseerde
en zeer drukbezochte dropping en is het bestuur de
jaarlijkse ledenvergadering gepland in april.
Volksfeestvereniging ontwaakt langzaam uit haar
winterslaap en blikt alvast vooruit richting kermis.
AC Halfweg is trots op haar succesvol verlopen
“goed vout” party en is in haar enthousiasme van
plan nog meer activiteiten te organiseren dit jaar.
Onze Belangenvereniging praat ons bij over de
gehouden bijeenkomst over de mogelijkheden
“wonen in Voor-Beltrum”.
PIGPOP 2016 uitgebreider en verrassender dan
ooit, u wordt nader geïnformeerd.
Persoonlijk komen aan bod; Jentske Withag met
haar sportieve prestaties, Henny Klein Gebbink en
Paul Klein Gunnewiek in de rubriek “waar is hij
gebleven”, en afsluitend het vervolgverhaal van
Anton Groot Zevert.
Rest ons als redactie u fijne paasdagen toe te
wensen en een hopelijk fijn voorjaar.
Redactie Halfweg Ni-js
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Stichting Halfweg

Voordat u voor de eerste keer het gras gaat
maaien, blikken we samen nog even terug op het
afgelopen kwartaal waarin het bol stond van de
activiteiten, goed georganiseerd door de diverse
verenigingen i.s.m. de vrijwilligers van Stichting
Halfweg.
Tijdens onze bestuursvergadering op 7 januari jl.
hebben we de financiering voor de uitbreiding en
aanpassing voor de geluidsinstallatie in het café
afgerond, deze is naar tevredenheid reeds gebruikt
tijdens enkele carnavalsactiviteiten (Prinsenbal en
40+ avond). Verder hebben we kennis kunnen
maken met het nieuwe jonge enthousiaste bestuur
van Activiteitencommissie Halfweg onder de
bezielende leiding van voorzitter Sten Klein
Gunnewiek. Het bestuur spreekt haar vertrouwen
uit en wenst hen veel succes toe.
Op deze avond is er tevens een overleg geweest
tussen enerzijds het bestuur en bardienstmedewerkers van Stichting Halfweg en anderzijds
de besturen van de Maispotters en Activiteitencommissie Halfweg i.v.m. de komende festiviteiten.
Dit is een bijzondere nuttige bijeenkomst geweest
waarbij wederzijds begrip is gekweekt voor elkaars
problematiek die men zoal tegenkomt bij deze
grootschalige evenementen en zijn er goede
afspraken gemaakt.
Mede dankzij bovengenoemd overleg mogen we
met enige trots zeggen dat mede dankzij de inzet
van de Maispotters, AC Halfweg en de vrijwilligers
van Stichting Halfweg de activiteiten zowel
organisatorisch als financieel erg geslaagd zijn.
De Maispotters olv Prins Wout 1 en Adjudant
Ruben hebben zich vanaf kun presentatie op het
Prinsenbal tot Aswoensdag van hun beste kant
laten zien. Alle evenementen zijn zeer goed
bezocht, in het bijzonder het Fruhshoppen waar het
tot laat in de middag afgeladen vol was.
Ook het nieuwe en verjongde bestuur van AC
Halfweg heeft haar beste beentje voorgezet en
heeft een prachtig “goed vout party” georganiseerd.
Op een leuke en gedisciplineerde wijze verliep de
avond prima met helaas een klein incidentje aan
het eind,waarbij een onverlaat meende z’n glas bier
te moeten ledigen in de geluidsinstallatie van
Jeroen Koster.
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Helaas kon de dader niet achterhaald worden en
zijn wij als bestuur aansprakelijk, e.e.a. zal op
correcte wijze worden afgehandeld.
Dit heeft er mede toe geleid om onze
verzekeringen nog eens goed onder de loep te
nemen, evenals de verzekeringen van al hetgeen
ingehuurd wordt (tent, muziek, attracties,
versnapering etc.)
Op 26 januari is er op uitnodiging van het bestuur
een bijeenkomst geweest voor alle vrijwilligers die
Stichting Halfweg rijk is (bardienst, onderhoud etc.)
met afgevaardigden van alle besturen van de
verenigingen (AC Halfweg, DVV, Maispotters,
Volksfeest-vereniging VB). Deze avond is bedoeld
om wederzijds begrip voor elkaar te creëren door
het maken van duidelijke afspraken (sluitingstijd,
rookbeleid, opruimen etc.)
Communicatie is in deze het sleutelwoord.
Vriendkring DVV heeft op 16 februari haar jaarlijkse
dropping gehouden, dit was zo succesvol dat er
zelfs sprake was van een inschrijvingstop, daar
iedereen anders niet voor 24.00 uur binnen kon zijn
en het café uit haar voegen zou barsten.
Wederom een mooie en geslaagde activiteit.
Op 1 maart hebben we de evaluatie gehad met AC
Halfweg en de Maispotters en een
kwartaalbespreking met afgevaardigden van alle
verenigingen waarin éénieder in de gelegenheid
wordt gesteld om te vertellen waar men zoals bezig
is. Dit bevordert de goede samenwerking.
Gezamenlijk maar m.n. op initiatief van de
Volksfeestvereniging wordt er voorgesteld om een
grote activiteit op poten te zetten vergelijkbaar met
het jubileumfeest van de Maispotters.
Inmiddels heeft de secretaris van VFV, Carla
Tuinte het initiatief genomen en is een eerste
vergadering gepland.
Last but not least: KLEEDACCOMODATIE.
Vol trots en dankzij de inzet en medewerking van
velen (m.n. DVV) zien we uit naar de opening op
zaterdag 2 april a.s. om onze nieuwste aanwinst te
aanschouwen.
Fijne Paasdagen en een mooi voorjaar.
Bestuur Stichting Halfweg,

Theo Klein Gunnewiek, Marc Huirne en Willem Tuinte

Vriendenkring D.V.V. Nieuws

de nieuwe unit. Dit heugelijke feit moet natuurlijk
gevierd worden met een opening. Wij willen u dan
ook van harte uitnodigen voor de opening op
zaterdag 2 april 2016 om 15.30 uur.
Het programma is als volgt:
15.30 verzamelen bij Café Halfweg,
Grolseweg 18 in Beltrum
16.00 openingshandeling
16.30 topwedstrijd DVV-Maispotters en
kindervermaak
17.15 gezellig samenzijn in café Halfweg met
fotopresentatie
18.00 einde officiële opening.
Daarna wordt in café Halfweg het feest voortgezet
voor ieder die wil. Er zijn dan warme hap en koude
drank beschikbaar om er een leuke feestavond van
te maken. Hopelijk tot dan!

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 bezighoudt:
DVV Dropping 2016

Met veel plezier kijken wij terug op het grote succes
van de afgelopen DVV Dropping. Het was erg goed
georganiseerd en dit bleek ook uit alle positieve
reacties en het grote aantal deelnemers!
Wij willen de organisatie nogmaals bedanken en de
Knolly Boy's veel succes wensen met de
organisatie voor volgend jaar.
NL-doet 2016

Op 12 maart 2016 heeft DVV weer meegedaan met
NL-doet van het Oranje Fonds. De nieuwe unit is
schoongemaakt en er zijn allerlei kleine
werkzaamheden verricht zoals het ophangen van
spiegels e.d.. Willen jullie foto's zien van deze dag?
Kijk dan eens op onze Facebook-pagina.
Volgend jaar willen wij wederom meedoen met NLdoet. Noteer vast in uw agenda: NL-doet op
zaterdag 11 maart 2017.
Accommodatie/kleedunit

De nieuwe accommodatie is (bijna) klaar! Door een
grondige samenwerking van vele vrijwilligers,
voetballers van Vios 5 (oud DVV) en Stichting
Halfweg is in iets meer dan 3 maanden tijd een
nieuwe kleedunit uit de grond gestampt.
Via schrijven in dit Halfweg Ni-js willen wij iedereen
bedanken die op welke manier ook zijn of haar
steentje heeft bijgedragen aan het realiseren van

Jaarlijkse DVV-ledenvergadering 2016
Deze zal gehouden worden bij Café Halfweg te
Voor-Beltrum op vrijdag 8 april 2016 om 20.30
uur.
De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Notulen jaarvergadering 2015
3. Financieel verslag
4. Sport/activiteiten 2015 / activiteiten 2016-2017
5. Accommodatie
6. Bestuursverkiezingen
Aftredend en niet herkiesbaar:
Ronny Stapelbroek
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich voor
aanvang van de vergadering opgeven bij het
bestuur.
7. Rondvraag
8. Sluiting
Wij hopen natuurlijk op een grote opkomst en
verwachten jullie allemaal te mogen verwelkomen
op 8 april a.s.
Groeten,
Het DVV-bestuur
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Kleed accommodatie

Vriendenkring DVV heeft u al geïnformeerd over de
opening van de kleed accommodatie.
Als beheerder van café Halfweg is Stichting
Halfweg verantwoordelijk voor het beheer en
realisatie van alle onroerend goed waarvan ook de
verenigingen gebruik maken.
Samen met alle verenigingen binnen onze
gemeenschap en veel vrijwilligers (m.n.
Vriendenkring DVV) is er een prachtig gebouw
gerealiseerd waar we met z’n allen trots op mogen
zijn.
Onderstaande foto’s geven alvast een impressie, u
bent van harte uitgenodigd om eens te komen
kijken, bv. op zondagmorgen tijdens de
thuiswedstrijden van voetballend DVV onder de
vlag van Vios 5.

Kleedkamer

Kleedaccommodatie
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DVV 45+ voetbal

Het is weer zo wiet, de 45 + voetballers bunt weer
begonnen met hun eigen competitie. Deze kere
bunne wi-j ingedeeld bie Lochem, Neede, Barchem
en Haarlo.
Onze eerste toernooitje mosten wi-j noa Lochem.
De eerste wedstried was geliek tegen Lochem.
Lochem was eerlijk gezegd heer en meester oaver
ons maar we hielden goot stand. Wi’j kregg’n zelf
paar goede kansen um op veursprong te komm’n.
Wi’j rekkenden al op ‘n mooi geliek spelletje. moar
vlak voor tied kreg Lochem met iets wat geluk toch
de bal achter de goed keepende Willem. 0-1.
De tweede wedstried was tegen Barchem. Hier
leten wi’j zeene dat wi’j toch neet veur niks hebt
getraind en we kwamen al gauw op veursprong
deur Ronnie Leusink.
Er lek niks aan de hand en wi’j hadd’n kansen
genog um op de veursprong groter te maken. Maar
zoals het al vake gebeurt in ut voetbalgebeuren, als
je zelf niet scoort dan zit er dik in dat de
tegenstander wel een doelpuntje mee pikt. En zo
geschiede dit ook bie ons. Ff neet opletten en de
bal lag al in het netje. 1-1.
De darde wedstrijd tegen Neede hadd’n wi’j
gewoon niks te vertellen. Disse knakkers leten ons
van alle kanten van ut veld zeene. Wi’j gaven ok te
völle ruumte weg. Onbegriepelijk. Wi’j kregg’n dan
ok 0-4 an de konte. En Willem……den was neet te
genieten.
De veerde wedstried was tegen Haarlo. Deze
heren deden veur ut eerst met het
45 + voetbal. Moar disse jongens hadd’n geen
wissels meer en hadd’n de knollen schone op. Het
was neet um an te kieken, zo slecht van beide
kanten. Wal heb wi’j deur enig geluk de 1-0
e’maakt, Moar wieters, gauw vergetten.
Het tweede toernooitje was bie ons eigen Vios.
Veur dat ik hier an begin wil ik eerst Rob Kl. Tuente
bedanken veur zien inzet. Hee hef e’n mooi
programmaatje opgesteld en hef de
scheidsrechters geregeld. Chappoo.
Onze eerste wedstried was tegen Haarlo en ik mot
eerlijk zeggen dat die kearl’s ok wal e’n balletje
kunt trappen. Ut was geliek stoande wedstried
moar Haarlo ging lachend met de dree punten van
deur. 1-2.
Tegen Lochem werd er deur ons allerbastend strijd
e’leverd moar den verrekten bak wol er moar neet
in. Of den keeper stond weer in de weg.
Onzen vasten keeper Jeroen hef ons in de
wedstried e’hollen want die gasten uut Lochem
kregen ok dotten van kansen.
Toch mosten wi’j ut onderspit delven want weer
vlak veur tied maakten ze koelbleudig goals. 0-2.

Moar tegen Barchem werd alles goot e’maakt. Als
e’n wervelwind vlogen wi-j oaver ut veld hen.
Barchem hat niks te vertellen en werd deur ons met
6-0 noa huus e’stuurd. Ronnie Leusink was de
grote man, den kear’k hef mien toch e’n conditie.
Rob v.d Pieper doar tegen hef dat neet helemoal
neet moar den wet wal donders goot woar hee mot
stoan. Moar ok die andere 45 plussers deden ’t
noa behoren.
En met de letste wedstried tegen Neede stonden
wi-j allemoale goot te spöllen. Wi’j kregen ok dotten
van kansen moar weer wol den verrekten bal er
neet in.
Die slimme gasten uut Nee heb ons doar mooi te
pakken. Deur e’n paar simpele acties werd onze
verdediging aan diggelen e’holpen. En onze keeper
kon allene moar den bal noa zeene. Tot tweemaal
toe. 0-2.
Moar ut was weer mooi um te doone en doanoa
was ut allerbastend gezellig in de kantine. Zoals
gewoonlijk waren die Veur-Beltrummers weer de
letsen die er uut mosten. Ach..ie mot ut moar zo
zeen. Vios wordt d’r allene moar better van.

DVV/VIOS 5

De voetballers van DVV/Vios 5 bunt ok al
begonnen met de competie. Want bei-j al dat
klussen tussen deur bie de nieuwe kleedunit mot er
natuurlijk ook weer gevoetbald worden.
Zoals jullie als trouwe lezer(res) al wet dat disse
jongens stief onderan stoat in disse
6e klasse.
Dus met goeie moed mosten de jongens noa
Ruerle um hun eersten wedstried te spöllen noa de
winterstop. Moar toen DVV/Vios 5 op bestemming
was kregen ze te heuren dat men nog neet wist of
de wedstried deur ging. Er most eerst iemand
komm’n um het veld te keuren. Noa dree kwarteer
te wachten in de kantine kregen ze te heuren dat
de wedstried was afgelast. No denken jullie
natuurlijk dat de jongens godsgruwelijk hellig
waren, moar in tegendeel. Met e’n grote glimlach
ging ut weer richting Veur-Beltrum. Dan konden ze
al um 10.00 in ut café zitten met hun welverdeende
biertje…….en gehaktbal.
Vanwege de warkzaamheden bie Halfweg most
DVV/Vios 5 hun eerste twee thuus wedstrieden bie
Vios Beltrum spöllen.
Eerst tegen de jongens uut Barchem. Disse kearl’s
stoat ok argens onderin, dus hier most DVV/Vios 5
punten pakken.
Ut was zwoegen en zweten en um elke
grasspreete werd gevochten. Moat ut was Barchem
die met 0-1 veur kwam. Moar lange konden ze neet

genieten want Chiel Pramert kreg ut opens op zien
höppen en denderde deur de verdediging van
Barchem hen en schoot koelbloedig de 1-1 binnen.
Barchem was ff van slag en kort doar noa veel de
2-1 binnen veur DVV/Vios 5. E’n vri-je trap van Luc
Bekeman werd neet goot ingeschat deur de keeper
van Barchem. Hee hield de bal in eerste instantie
wal tegen, moar hee leet de bal weer los. En als
e’n duuveltje uut de deuse tikte Michel Tuunte
simpel de bal in ut netje. 2-1.
Noa de rust was eerlijk gezegd Barchem stukken
better, moar onzen doelman Hans Steavens was
de redder in nood. Deur ongeleufelijke en
verbasingwekkende reddingen hield hee ut doel
schone.
En zoals altied was door weer onzen Luc
Bekeman. Ok hee parreerde sierlijk deur de
verdediging van Barchem en schoot de 3-1 binnen.
Dit was ok de eindstand.
Dus er was weer hoop bie DVV/Vios, want ze kunt
weer winnen, Nou…..dat was van korte duur. Want
de opvolgende uutwedstried tegen Zieuwent
werden de jongens van DVV weer ruw uut hun
droom e’holpen. Ik vond het ut sneu veur onzen
Bart Smidjes, den most van armoo in ut doel stoan.
En hee zag met lede ogen an hoe de spöllers van
Zieuwent steeds moar weer allene veur hum
stonden. Ok mot ik hier eerlijk zegg’n, Bartje hef
zeker goot e’kiept, ok al most hee negen keer de
bal ut het doel halen. Smidjes deed ut prima,
anders was ut wal 14-0 e’wes. Oaver die andere
spöllers kan ik better niks schrieven. Dat wet ze
zelf wal.
E’n trouwe supporter zei nog wal,
“Ut was neet um an te zeene, ik kan wal huulen”.
Eindstand 9-0.
En dan te bedenken dat de volgende wedstried
thuus tegen de koploper Grol is. Leider Weinand
Stapelbökse hef d’r de hele wekke al sloapeloze
nachten van. Want hee zag de beuje al weer
hangen. Dat wordt wal weer e’n nulletje of 10. Hee
had al tig moal de 45-plussers voetballers e’vroagd
um road.
Dat hef e’holpen want e’n wonder was geschied. Ut
lek wal dat DVV/Vios opnieuw was herrezen.
Eindelijk zagen wi’j e’n geconcentreerd en
gemotiveerd elftal. Deur goed combinatie voetbal
werd Grol in de eerste helft terug e’drongen.
DVV/Vios kregen dotten van kansen moar Bekke
en Hutteman hadd’n ut vizier neet goot stoan. Ut
had veur de rust zeker met 3-1 veur motten stoan.
Noa de rust bleef ut spannend, Grol werd af en too
geveurlijk moar ut was DVV/Vios die de touwtjes in
handen hat. Er hing gewoon e’n doelpunt in de
loch. Den kon er komm’n veur Grol. Deur effen
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neet op te letten kreeg Grol e’n strafschop toe
e’wezzen dur de goed leidende scheids Maurice
Piepers. Moar wi’j hebt den Hans Steavens nog, en
warempel,….hee stopte de bal van Grol. De
spanning tussen beide teams steeg en ut was mooi
um an te zeene al die duels um den bal. Ut leek
erop dat ut e’n geliekspel werd moar helaas…ut
was Grol die de dree punten met noar huus namen.
Hun spits maakte dankbaar gebruuk van e’n foutje
in de verdediging en wipte met enig geluk de bal
oaver de keeper hen. Eindstand 0-1.
Moar e’n groot compliment aan de jongens, ze
hadd’n meer verdeend. Moar ze mot zo moar
denken. Het aanwezige publiek hef e’n mooie en
spannende wedstried e’zeene. En….het is DVV…
“De Vrolijke Verliezers
Uw Razende Reporter, Michel.

PIGPOP 2016
Uitgebreider & verrassender dan ooit!

Op 27 en 28 mei staat heel Voor-Beltrum weer
in het teken van het knorrigste festival van
Nederland: PIGPOP! Het festival is dit jaar voor
het eerst uitgebreid naar twee dagen, zodat er
nóg meer ruimte is voor goede muziek,
sportiviteit, vermaak en gezelligheid.
Na vijf succesvolle edities van het ééndaagse
festival PIGPOP werd het hoog tijd voor uitbreiding.
Naast de vaste ingrediënten die altijd op de
zaterdag plaatsvonden (muziek, sport, Pigs on
stage, het Biggenparadijs, de Bingo en het
Vogelschieten) wordt dit jaar de vrijdag toegevoegd
aan het programma. “Het volle middagprogramma
op zaterdag bood geen ruimte meer voor
uitbreiding. Daarom is het PIGPOP festival dit jaar
niet één, maar twee dagen,” aldus de voorzitter
Jochem Beunk. En dat belooft wat!
Eerste muzikale namen bekend
Zonder goede muziek geen PIGPOP. De
organisatie heeft dan ook haar uiterste best gedaan
om dit jaar weer een gevarieerd, verrassend en
feestelijk muziekprogramma in elkaar te zetten.
Opzwepende party-reggae, gillende gitaren,
dampende dancebeats; elke muziekliefhebber krijgt
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bij PIGPOP de kans om compleet los te gaan.
Inmiddels zijn de eerste namen bekend, en de
voorlopige line-up belooft niets anders dan een
knallend festival.
Twee zeer getalenteerde broers die op een dag
besloten samen de band Poor John te beginnen,
zullen het PIGPOP-publiek voorzien van vette,
smerige en vuige oude rock ’n roll uit de jaren ’60
en ’70. De heren hebben honderden optredens op
hun naam staan waaronder diverse shows op de
Zwarte Cross. Liefhebbers van aanstekelijke
rockmuziek mogen deze band dus zeker niet
missen! Daarnaast is de perfecte performance van
Metallica-songs door tributeband The Unforgiven
een absolute aanrader. Hun dynamische en
energieke shows komen bizar dicht in de buurt van
die van de succesvolle metalband uit de VS.
Voor de fans van party-reggae-ska-punk zijn er De
Skaggerz. Deze Rotterdamse band bestaande uit
zes merkwaardige wezens weten alledaagse
momenten om te toveren in ware zweetsessies. Na
afloop heb je geheid meer energie dan vóór de
show! Ook het Beltrumse talent Jack Helms is één
van de namen in de line-up. Het DJ-talent, ook wel
bekend als Joost Helmers, maakt vrolijke en
toegankelijke dancemuziek en creëert daarmee
een heerlijk relaxte sfeer op de dansvloer. Enkele
van zijn nummers trokken zelfs al internationale
aandacht. Zien!
Méér dan muziek
Natuurlijk is PIGPOP niet compleet zonder
uitgebreid sportprogramma en vrolijk vermaak voor
jong & oud. Met Pigs on Stage, de Bingo, het
Biggenparadijs en het Vogelschieten zal er net als
ieder jaar voor ieder wat wils zijn. Het inmiddels
bekende volleybaltoernooi is van de
zaterdagmiddag naar de vrijdag verplaatst. De
daarop aansluitende vrijdagavond staat volledig in
het teken van goede livemuziek.
Nieuwsgierig geworden naar het complete
programma? Houd dan de website
www.PIGPOP.nl en onze Facebook-pagina in de
gaten. Binnenkort zal daar de rest van de line-up
bekend worden gemaakt. Ook vind je er alles over
de voorverkoopadressen en de kaartverkoop.
PIGPOP-festival op 27 en 28 mei 2016; dit mag je
niet missen!

Bingo op PIGPOP!

Het inmiddels alom bekende PIGPOP-festival
organiseert ieder jaar, speciaal voor de
‘jongere’ ouderen uit Voor-Beltrum en
omstreken, een succesvolle Bingomiddag. In
samenwerking met Stichting Vrienden van De
Hassinkhof en KBO Beltrum doen we er alles
aan om een gezellige middag voor u in elkaar te
zetten. Speel mee voor leuke prijzen en geniet
van de gezelligheid en een goede borrel!
In de speciale activiteitentent van PIGPOP kunt u
rustig zitten, genieten van een hapje en een
drankje en van een lekker muziekje dat op de
achtergrond wordt afgespeeld. Er is tijd om
tussendoor een spelletje te spelen en mooie prijzen
te winnen, maar dit is geen verplichting. Samen
met DJ Provo, de Harmonicaclub en het gouden
duo Bart en Peter die de dolle bingo presenteren,
zullen we er een gezellig feestje van maken. En
bent u ouder dan 70 jaar? Dan heeft u het mooi
voor elkaar; de drankjes worden dan aan tafel
geserveerd én u profeert van de leeftijdskorting.
Kunt u bovenstaande wel waarderen? Voelt u zich
dan welkom om te komen genieten van deze
gezellige middag. We zien u graag op
zaterdagmiddag 28 mei!
De organisatie

Kaarten KC Halfweg te Voor-Beltrum.

Het kruisjassen zit er weer
op bij Halfweg we gaan over
14 dagen nog één maal
Twintigen en dan nog een
avond het afsluit toernooi
met Aalten.

en Dinand Overkamp met 18230 pt, gedeeld met
de heren Jan Stoteler en Bennie Leuvekamp, die
de laatst avond was verhinderd. De heren Jan
Walterbos en Tonnie Ballast eindigden met 18030
pt op een 4e plaats, de eerste dame Annie
Luttikholt eindigde op een mooie 5e plaats met
Hennie Hietbrink met 17920 pt.
Dit was de laatste kruisjasavond voor dit seizoen er
is nog een avond Twintigen op 24 maart, aanvang
20.00 en een openavond samen met Aalten en
deze avond wordt gehouden op 7 april ook om
20.00 uur.
Gr. Bennie Arink

Belangenvereniging

(Voor)-Beltrum inventariseert de
woonbehoefte onder haar jeugd (20-35
jaar)! Doe mee en vul in!
Op dinsdagavond 23 februari 2016 is er een avond
georganiseerd voor jongeren om hun
woonbehoefte te inventariseren. De conclusie van
deze avond, welke plaatsvond bij Café Halfweg in
Voor-Beltrum, was dat er op dit moment te weinig
passende woningen zijn voor de jongeren in
Beltrum en Voor-Beltrum (buitengebied Beltrum).
Terwijl er een grote behoefte is naar passende
woningen de komende jaren. Dat bleek ook uit de
opkomst van deze eerste inventarisatie avond waar
meer dan 30 jongeren aanwezig waren. Echter het
beleid van de Gemeente Berkelland is op dit
moment te passief en te veel gericht op krimp en
dat willen we met z`n allen ombuigen naar een
beleid welke past bij de woonwensen van de jonge
(voor-) Beltrumnaar. Inmiddels hebben reeds 50
jeugdige Beltrumnaren de vragenlijst al ingevuld!

Gebroeders Rots winnen de Kruisjascompetitie 2015 - 2016

bij café Halfweg te Voor - Beltrum.
Bennie en Martin Rots hebben de kruisjas
competitie bij café Halfweg gewonnen met een
puntentotaal van 18290 pt. Ze behaalden op de
slotdag de 2e plaats met 4700 pt net achter het
koppel Harrie Pasman en Theo te Vogt die de
laatste avond wonnen met 4720 pt wat hun totaal
bracht op de 6e plaats met 17900 pt. De derde
plaats op de slotavond was voor Jan ten Hagen en
Anton Wiegerink met 4640 pt. in de eindprijs op de
8e plaats met 17790 pt. De poedelprijs ging naar
de heren Peter en Sfen Weeber met 3720 pt. en in
de eindprijs een 12e plaats met 17040 pt. De 2e en
3e plaats in de einduitslag was voor de heren Jos
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Wonen is zoals we weten een zeer belangrijke
vorm om de leefbaarheid in ons dorp en of wonen
in het buitengebied op peil te kunnen houden.
Kunnen we goed wonen en of blijven wonen zorgt
ervoor dat we voorzieningen zoals o.a onze
voetbalvereniging en basisschool in stand kunnen
houden alsmede ons rijke verenigingsleven kunnen
laten functioneren. Immers de jeugd moet in ons
dorp en of buitengebied kunnen blijven wonen en
passende woningen kunnen huren en of kopen
terwijl er een doorstroom moet zijn op de
woningmarkt waarbij ouderen wellicht hun grotere
2-1 kapwoningen of vrijstaande woning (boerderij)
verruilen voor een kleinere woning met een
slaapkamer en badkamer op de bg.grond.
Echter de behoeftes van de jeugd in (Voor)-Beltrum
hebben we niet echt in beeld vandaar deze
inventarisatie middels een vragenlijst.
Via onderstaande link kom je bij de vragenlijst
welke je heel gemakkelijk met een aantal klikken
kunt invullen. De vragenlijst begint met een
toelichting op het hoe en het waarom en de
doelstelling.
Stuur een mail naar:
bashommelink@hotmail.com en je ontvangt per
mail de link naar de vragenlijst om in te vullen!
Graag zouden we van jullie deze vragenlijst
ingevuld voor 1 april 2016 retour ontvangen.
Graag ook dit bericht verder verspreiden onder
vrienden en vriendinnen en of kennissen uit
Voor-Beltrum en Beltrum welke op zoek zijn
naar een woning op termijn.
Hoe meer respons op deze vragenlijst hoe beter
we samen in beeld hebben waar de behoeftes
liggen maar ook hoe groot het aantal
woningzoekenden nu en op termijn is. Samen met
jullie kunnen we hierop de Gemeente Berkelland
gaan bewerken zoals in de inleiding van de
vragenlijst is aangegeven!
Beltrum en Voor-Beltrum gaan niet krimpen
maar groeien!
We horen graag van jullie en succes met het
invullen van de vragen. We zijn benieuwd naar
jullie antwoorden.
Met vriendelijke groeten,
Bas Hommelink, Diana Nijland en Tonny Starte,
namens de belangenvereniging VoorBeltrum/Avest
Lissa Pape, namens de Raad van overleg Beltrum
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DVV Dropping 2016

27 Februari was het dan weer zover de DVVdropping met als thema JE GELD OF JE LEVER!
Lees ik dat goed? Maar het klopte inderdaad, dit
beloofde wat!
Eerst was er de vraag of we mee konden doen,
hebben we genoeg mensen die kunnen maar
gelukkig konden we een groep maken!
Zo te zien waren we niet de enigen, er waren
ongeveer 130 personen die graag mee wilden
doen.
We waren mooi op tijd en konden al snel
vertrekken. Als eerste moesten we naar een
chirurgische afdeling, daar kregen we een paar
zakken bloed met enkele organen erin.
De bedoeling was om de organen de grens over te
smokkelen, en er nog een paar meer zien te
bemachtigen. En zo werden we in de buurt van de
grens bij het Zwilbroek gedropt.
Het weer was goed en overal lagen
douanebeambten op de loer. Er werd gefouilleerd
en goed in de gaten gehouden of we niets over de
grens smokkelden.
We werden ook een paar keer overvallen die
gepaard gingen met flinke stoeipartijen. De
organisatie had ongeveer 30 vrijwilligers ingezet,
die hielden ons onderweg goed bezig met allerlei
opdrachten.
Een aantal personen in onze groep waren heel
goed in het stelen van organen, in totaal hebben
we 12 organen kunnen bemachtigen, en die
vervolgens naar het eindpunt gesmokkeld!
Bij het Zwilbroekerven hadden we even een
rustpunt, waarna we ongezien de grens wisten te
passeren. Een half uur later ongeveer rond 22:30
uur was er een post die ons terug bracht naar
Halfweg. De laatste groep kwam om 00:30 binnen,
er werd geborreld en een warme hap genuttigd.
Daarna was de prijsuitreiking als eerste was de
groep van Tom te Boome, en als tweede waren
onze groep de Knolly Boys. Afgelopen jaar hadden
Tom en zijn groep de dropping georganiseerd, dus
is de eer aan ons om deze voor 2017 te regelen.
Dit zal niet mee vallen maar we gaan ons best
doen.
Maarten te Brake en zijn volgelingen hebben een
geweldige dropping georganiseerd, bedankt
hiervoor! Het is altijd weer een gezellige avond! Tot
volgend jaar!
De Knolly Boys.

Waor is hee eblevven?
In de rubriek waar is hij of zij gebleven, dit keer hoe
het Hein Klein Gebbink (Stevat) is vergaan en
vergaat. Hier volgt zijn verhaal.

Zaoterdag 2 januari van dit jaor is t’r op het terrein
van Schutteri-j de Eendracht in Ulft veur de aerste
kere ne wedstried ewes veur
midwinterhoornblaozers oet d’n Achterhook. Ik wol
dat wal ‘ns metmaken en too ik daor ankwam
stonden d’r een stuk of wat deelnemmers bi-j
mekare en an d’n tekst op euren trui te zene
kwammen ze oet Levelde. Ik kek nog ‘ns good en
too zag ik mien olden buurjonge Johan van de
Veele d’r bi-j staon. Wi’j hadden mekare lange neet
ezene. In de pauze hebbe wi’j wat bi-j epraot. Too
vertell’n hee ok, dat t’r in ‘Halfweg Ni-js’ ne rubriek
was met as titel: ‘Waor bunt ze eblevven?’.
Verhalen van leu, deet weg egaone bunt oet VeurBeltrum en vertelt aover ho ’t hun is vergaone. Hee
vond, dat ik ok bes wat aover ’t laeven, nadat ik
oet Veur Beltrum weg egaone was kon vertell’n.
Hee vroog mi’j mien mailadres en zol dat
deurgevven an Jan Pasman. Zo doonde bun ik an
’t denken eslagen aover vrogger in Veur-Beltrum
en wat t’r daornao allemaole gebeurd is.
Op 13 maert 1942 bun ik ’s nachts um halftwee
geboren. ’t Was ne helen kolden winter. D’r is nog
ne elfstedentocht in dat jaor ewes. Mien va was
Tonie Diekman (klein Gebbink) en mien mo Anna
Heerdink(Borgijink). Mien va was as angenommen
kind van Hendrik Staevens en Berendina klein
Gebbink (zien paettante) op 8-jaorige laeftied
vanoet Aefsele in Veur-Beltrum kommen wonen op
de boerderi-je met adres: K188, noo Frankweg 8.
Op ne witgeschilderden steen baoven d’n nindeure
stond: J.H.S. en daor onder: A.H. kl.G. en daor
weer onder: J.H.B. en links 19 en rechts 15. In dee
tied mos ieder kind, zo gauw mögelijk edeupt
worden. Met 5 kruken hebt ze mi-j in ’t ri-jtuug
warm eholden. Ik heb nog ne foto, waor ik, ’n paar
maond old, op stao met va en mo. Mien eerste
herinneringen heb ik, net as anderen, an den

oorlog. Op ne aovund was t’r baoven oos ’n
lochgevecht met munitie dee’j as ’n spoor van
oplechtende böllekes konden volgen. Evacué’s
bunt t’r bi-j oos ok ewes. Ze kwamen oet Arnhem
(’n deftig echtpaar) en Gendt (’t grote gezin
Ederveen, zee slepen op de daele in de stal van ’t
vee, want dat leep al in de weide). Wieters wet ik
nog, dat op d’n dag van de bevrijding de Duutsers
’s morgens met ne noodgang vertrokken. De
paerde gingen in draf de Frankstegge op, richting
Halfweg, met achter zich an nog grote gamellen
(grote kaokkaetels op rää) met dampend water.
Van ne Canadese soldaote hek ne repe kwatta
ekreggen.

Ton ik vief jaor was ging ik naor de bewaarschole
in Grolle. Ik kwam bi-j zuster Victoria. Daornao heb
ik op de Canisiusschole ezetten. In de eerste
klasse bi-j juffrouw Nijland. Ik was linkshandig en
dus mos ik leer’n um rechtshandig te gaon
schrieven. Dat vergat ik nog wal ‘ns. Op ne dag zei
de juffrouw: “Als je nu niet rechts gaat schrijven,
dan zaag ik de hand eraf!” Dat was gin halven
maotregel en van dee tied af bun ik rechts gaon
schrieven. Maor met gereedschap gebroek ik nog
altied de linkerhand en ik tennis ok links. Elken dag
fietsten wi-j naor schole. Allene at ’t heel hard
waeien, dan kwam Hendrik Houwkat ozen knecht
oos ophalen en heelte oos oet de wind deur
schuun veur oos te fietsen. At ‘t ’s winters esni-jd
had, dan maakten va met ne kleine v-vormige
sneeschoever en ’t paerd d’r veur, ’t fietspad naor
de Reurlseweg zo good as sneevri-j, zodat wi-j
zonder al te völle geschraggel konden fietsen.
Meestal ginge wi-j langs Smitjes, Roordink, Willem
van de Bekke en Hemsink aover ’t vlonder naor
schole. Ik was in dee tied ok misdienaar. Kapelaon
Wagemans had an va en mo evraogd of ze dat
good vonden. At t’r onder schooltied ne
begrafenisse of trouwmisse was, dan ging i-j oet de
klasse weg en kwam i-j ’n paar uur later weer
terugge. Dat was ‘n ‘veurdeel’ van misdienaar
waen. Op ni-jjaorsdag 1950 was de weg nao ’t lof
van 4 uur op evraone en heel arg glad. Ik bun too
evall’n en met mien heufd heel hard teggen zon
betonnen päöltjen met ‘RG’ erop an evoll’n. Ik bun
naor Bekkeman ebrach en zes uur boeten westen
ewes. Dokter Hojing zag ’t zwaor in. Ze waren al
veur mien an ’t baeten. Met den zaegen dee ik de
ogen weer lös en wodden ik good in epakt en op ne
laere deur mansleu oet de buurte naor hoes hen
edraegen. De eerste wekke lag ik in ’t donker en
too ik weer rond moch lopen bleek, dat ik bi-jnao
niks kon ontholl’n. Later worden dat wal better,
maor met ’t ontholl’n van woordjes en dinge van
boeten laer’n heb ik daor altied nog las van
ondervonden.
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Hoo ’t precies is begonn’n kan ik neet zeggen,
maor op ’n gegeven moment wol ik priester
wodden. Kapelaon Wagemans is daorbi-j, denk ik,
wal ’n belangriek persoon ewes. As misdienaar ha’j
ok völle met de karke te done. Ik heb nooit roeping
ehad um naor de missie te gaon. Ik heb ok neet an
mien va of mo emarkt of ze neet lever hadden
ehad, dat ik, as olsten, de opvolger op de boerderije had motten wodden. Veur de opleiding mos i-j
naor ’t Klein Seminarie in Apeldoorn. Dat is noo de
Politie Accademie. As kind van 12 jaor ging i-j van
hoes weg. Pas op 7 november kwammen de olders
op bezeuk en met kasmissen kwan i-j veur ’t eerst
waer naor hoes. Via breve van thoes, dee altied al
los emaakt wazzen en elaezen deur de leiding,
bleef ik op de heugte en zelf schreef ik natuurlijk ok
terugge. Ik kwam de jaoren deur allene met de
vakanties naor Veur-Beltrum terugge. Ik kan mi-j
neet herinneren da’k heimwee heb ehad. Later
besef i-j pas wat dat betekend hef. I-j maakt maor
’n heel klein betjen met hoo ’t d’r an too geet in
hoes, in de buurte en in Veur-Beltrum. Daor is min
of meer ne brökke ontstaon en worden i-j los
eweekt van waor i-j oorspronkelijk van afkomstig
wazzen. In ’t begin zegt ow namen nog wal iets,
maor nao wat langere tied begunt dat te vervagen.
Van de ruilverkaveling bi-jveurbeeld heb ik weinig
met ekreggen. Wal heurden ik verhalen aover wat
t’r spöll’n tussen boeren, dee ’t neet ens waren met
de ruil van eur grond. At d’r lange tied tussen zat,
dat zag i-j allene, dat er völle veranderd was:
rechte, verharde waege, jonge beume, dee eplant
waren, umdat de olde beume in de weg stonden.
Bi-j ons thoes was t’r ’t een en ander verbouwd en
was d’r in ’n gängesken tussen de kökken en den
stal een primitieve douche emaakt met warm water
oet ne boiler in de kökken. Ok is de tuin in dee tied
opni-j aneleg. Den stal veur de beeste en de
varkenshökke worden ok anepast an de ni-je
inzichten. ’t Landschap was in ’t begin heel kaal en
deurdat de singels weg waren, ko’j ’n heel ende
van ow afkieken. Aoveral in de buurte kwamen
tractors en verdwenen de paerde. Ok schaften de
boer’n zich ne auto an. Maor wat dat allemaole met
de leu edaone hef, daor heb ik niks van met
emaakt. In de vakanties heelp ik op de boerderi-je
met den bouw of was ik bij Willem van de Bekke an
’t wark um iets bi-j te verdenen.
’t Klein Seminarie was ne kostschole met ne
strakke dagorde. Bi-jtieds opstaon (6.00 u.), naor
de kapelle, op vaste tieden etten, studer’n en
lessen volgen. In 1954 was de opleiding deur ’t Rijk
erkent as gymnasium. Eerst allene veur de Arichting (talen) en ’n paar jaor later kwam der ok de
B-richting (wiskunde) bi-j. Ik hadde meer met
wiskunde dan met talen, dus wodden mi-j de Brichting an eraoden. Het rijk bekostigde de schole,
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zodat ’t kostgeld binnen de perken bleef. In dee
tied gingen d’r al heel wat jongens an ’t ende van
de zesde klasse neet wieter studeren veur priester.
Met ’t diploma op zak konden ze zich dan wieter
ontwikk’ln. De vervolgopleiding was in Huis ter
Heide (Zeist) en Rijsenburg. Nao 1965 begonnen
de grote veranderingen in de karke en daor was in
de opleiding natuurlijk ok wal iets van te marken.
Veural de discussie aover ’t verplichte celibaat, da’j
neet mochten trouw’n a-j priester wilde worden,
kwam too lös. Dat had töt gevolg, dat t’r van oze
groep 4 töt priester bunt ewi-jd en 7 töt diaken,
maor wieters neet. Bi-j dee laatsen heurde ik. Wi-j
bunt too as de eerste pastorale warkers an de slag
egaone. Dat was veur de leu, maor ok veur oos
best effen wennen. Ik bun in Ulft beneumd, in de
Petrus en Paulusparochie. Daor ha’k ne fijnen
pastoor en ne kapelaon van mien laeftied. In t’ jaor
daorveur hadden wi-j as groep stage elopen in
Amsterdam. Dat studiejaor (1968-1969) dee’j al n’
betjen met in de parochie. I-j werd getraind in ’t
holl’en van ne praeke, i’j leep met op de
basisschole, had gesprekken met parochianen. Al
ow wark worden beoordeeld en besprokken. ’t Is ’n
leerzaam jaor ewes, waor ik nog altied met heel
völle plezeer op terug kiek.
In ’t takenpakket van ’n kapelaon zat ok, da’j
godsdienstlesse most gevven in ’t veurtgezet
onderwies. Ik heb dat altied wal mooi evonden, al
was ’t neet gemakkeluk. Mien collega had minder
met veur de klasse staon en vroog of ik zien lessen
neet aover wol nemmen, dan wol hee wark van mi-j
d’r bi-j nemmen. Zo bun ik in ’t onderwies terechte
ekommen en kreeg steeds meer lessen te gevven.
’t Was ne tied, waorin d’r van alles veranderde in ’t
onderwies: d’r kwamen scholengemeenschappen,
d’r was ne greuende andacht veur wat de leerling
an problemen met nam naor schole. W-j hadden op
schole ’n zörgteam, waor leerlingen met problemen
(scheiding van de olders, pesten, verdreet aover ’t
doodgaan van opa of oma of wat enkeld ok
veurkwam, ’t starven van vader of moder of ’n
leerkracht). Ik hebbe daor alle jaoren deel van
oetemaakt. Op ’n gegeven moment zei de
directeur, dat ’t toch wal bezwaorlijk was, dat deur
’n begrafenisse of ne trouwmisse twee of meer
lessen oetveel’n. Ik heb too helemaol veur de
schole ekozzen, godsdienst wodden
laevensbeschouwing en d’r kwam maatschappijleer
bi-j. Allene ging ik nog wal veur in ’t weekend um
de pastoor ‘n praekvri-j weekend te gevven. Veur
de bejaorden in ’t verzorgingstehoes bun ik altied
vieringen blieven verzorgen. ’n Paar jaor elene
bun’k daor met op ehol’n. Ik verzorg noo ne enkele
kere in ’t jaor ne viering in ’t dialect en dat
waardeert ze arg.

In 1971 kreeg ik kennis an Gerda Vet, zee was
kleuterleidster. Elke morgen stak ze’t Kennedyplein
veur de karke aover en kwam dan langs de pastorije. Daor is de vonke aover eslagen. Op 23 januari
1974 bunt wi’j etrouwd en bunt al de tied in Ulft
blieven wonnen. Wi-j hebt twee jongens ekreggen.
Dee bunt intussen etrouwd en wi-j bunt opa en oma
van dree kleinkinder.
Waor ik mooie herinneringen an heb is, dat ik met
twee anderen eprobeerd heb um de leu in oze
gemeente meer te betrekken bi-j de politiek. Wi-j
organiseerden politieke café’s en op de dag van de
gemeenteraodsverkiezingen verzörgden wi-j veur
ne volle zale de oetslangen en presenteerden wi-j
de ni-je gemeenteraod.
In 2003 kon ik met de VUT en heb ik afscheid van
de schole enommen. Ik heb mi-j daornao gin
minute verveeld. Via ’t Rode Kruse ging ik
computerles gevven an senioren, want dee
dreigden de digitale ontwikkelingen te missen. Mien
oldsten ‘leerling’ was 82 jaor en was net as de
anderen bli-j, dat ze met de kleinkinderen kon
mailen en op internet ging ne hele wereld veur hun
aopen. Ik tennis nog ene kere in de wekke, op ne
sportschole hol ik mien conditie op peil en ik bun lid
van de bridgeclub. Wieters zit ik nog in ne
warkgroep, dee ene kere in de maond ne morgen
bi-j mekare kump in Barchem um teksten van
karkleedjes of beuke oet den biebel in ’t plat te
vertalen. Ik doo ok ieder jaor met an ’t
streektaaldictee. Gerard Bomers hef mi-j daor bi-j
epraot. Vandaor dat ik dit stuksken ok in ’t dialect
heb eschrevven. D’r is nog wal meer op te neumen,
maor dit is ’t wal zon betjen.
Ak naor Veur-Beltrum ri-j, gao ik ’s zommers in
Lechtenvoorde van de Twenteroute of en nem dan
de Boslaan, Ni-jkampsdiek, dan bi-j Nijkampsbrugge de Reurlseweg aover en rechtsaf ....
A’j dan zo Veur-Beltrum inried, met in de wiedte
‘Old Leeftink’ en dan zo langs Schaenk, de Vos, de
Veele, de Pieper en vrogger ‘Paojard’ en Roordink
bi-j hoes ankomt, dan denk ik vake, wat bun ik toch
in ’n mooi stuksken van den Achterhook geboren.
Hein Staevat.

Nieuws van de Maispotters

We hebben weer een geslaagde carnavalsperiode
achter de rug. We zitten nu midden in de vasten en
Pasen staat bijna voor de deur. We hebben de
carnavalsperiode weer geëvalueerd en blikken zeer
tevreden terug. Niet alleen Prins Wout 1een
adjudant Ruben hebben met volle teugen genoten
maar ook vele anderen hebben veel plezier beleefd
aan de carnavalsdagen van afgelopen jaar.
De prins en adjudant zijn echte carnavalsmensen.
Samen met de uitzoekers hebben we ons best
gedaan om een mooie opkomst voor te bereiden.
Dit pakte dan ook geweldig uit tijdens het
prinsenbal in de propvolle kleine Maiskoele. Een
mooie start van hun carnavalsperiode.
De leus van het prinsenpaar was: “Met ne goeie
ondergrond kommen wi-j wal rond!!”
Elders in het Halfweg Ni-js kunt u lezen hoe zij het
hebben ervaren.

Dit jaar heb ik in het bijzonder genoten van de
carnavalsdinsdag. In de middag was het tijd voor
het kindercarnaval. Prachtig om te zien hoe mooi
de kinderen verkleed waren en hoe de kinderen
van de verschillende leeftijdsgroepen zichtbaar
genoten van de spellen en activiteiten. Petje af
voor de commissie van het kindercarnaval, hoe zij
elk jaar weer een mooi programma voor de
kinderen neerzetten. De dag werd afgesloten met
het slotbal. Een mooi gevulde kleine Maiskoele en
een goed vullend programma maakten deze avond
tot een succes. Klokslag twaalf uur werd de sleutel
weer overgedragen aan onze interim
burgermeester Nico Heinen waarna de drie dolle
dagen werden afgesloten.
We zijn erg tevreden over de opkomst op de
diverse carnavalsactiviteiten van onze vereniging
en we merken dat er veel mensen zijn die onze
vereniging een warm hart toedragen. Voor deze
groep mensen is er vanaf nu de mogelijkheid om
zich aan te melden als “de vrienden van de
Maispotters”. Door je lidmaatschap steun je de
vereniging en ben je van harte uitgenodigd om mee
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te gaan naar de verschillende activiteiten van de
vereniging zoals bijvoorbeeld het frühshoppen bij
de buurtverenigingen. Wil je vrienden worden van
de Maispotters? Meld je dan aan bij de secretaris
van het bestuur: Joost Tuinte (Kamat) tel; 0646698557 / e-mail:joosttuinte@hotmail.com
Tot slot wil ik alle mensen en vrijwilligers die het
carnaval mede mogelijk hebben gemaakt hartelijk
bedanken voor hun tijd en inzet. Fijn om te merken
dat we elk jaar weer op deze personen kunnen
bouwen.
Ik wens iedereen fijne paasdagen en wij kijken
alweer uit naar het volgende carnavalsseizoen.
Deze gaat van start tijdens de buutavond op
zaterdag 12 november 2016 bij Halfweg. Noteer
deze datum alvast in uw agenda.
We zien jullie dan graag weer terug!
Voor meer informatie en foto’s kunt u kijken op
www.maispotters.nl of volg ons op Facebook
Alaaf!
Tom Luttikhold,
President van de Maispotters oet Veur-Beltrum

Gezocht:
Oefenruimte voor band
Hallo allemaal,

AS-BEST

Wij als band zijn op zoek naar een oefenruimte
waar wij eens per week kunnen repeteren.
Momenteel repeteren we in een tijdelijke ruimte in
Groenlo. Wij hopen met deze advertentie mensen
te bereiken die thuis nog een ruimte (evt. een
schuur) vrij hebben waar wij gebruik van kunnen
maken.
Dus heeft of kent u iemand die een ruimte vrij heeft
waar wij als band terecht kunnen? Dan houden wij
ons aanbevolen.
Voor reacties mail of bel naar Sten Klein
Gunnewiek:
stenklg@hotmail.com
0616313690
Met vriendelijke groet,
As-best (Harm, Ken, Kim, Carlo en Sten)
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Volksfeestvereniging nieuws

Kermis Voor-Beltrum 2016 op
7, 8 en 9 augustus

Het zonnetje begint weer te schijnen en de
avonden worden weer langer......zomervakanties
worden gepland…vergeet niet de locatie Café
Halfweg te boeken voor 7, 8 en 9 augustus 2016.
Als bestuur zijn we weer aan de voorbereidingen
begonnen en vernieuwende ideeën worden weer
op tafel gelegd. Wat kunnen we U al vertellen
hierover;
-We willen het volleybal op zondag proberen uit te
bereiden door meer teams uit de regio te gaan
benaderen, ook zal het volley- en voetbaltoernooi
wat later, rond 10.00 uur, beginnen.
-De muziek zal op de middagen wat langer
doorspelen en dus ook de tap is langer geopend!
-Het is een schrikkeljaar…dus er zullen extra
“knuppels”voor de mannen moeten worden
gemaakt, aangezien die natuurlijk alle kanten op
gooit! (Misschien wel wegafzetting regelen voor de
Grolseweg)
-Aankleding van ons buitenterras….
Kortom dat gaat wel weer goedkomen……
Wij houden U de komende tijd natuurlijk op de
hoogte van de activiteiten en jaarlijkse bijdrage via
onze circulaire en wensen U voor nu in ieder geval
hele mooie paasdagen!
Het bestuur van de Kermis Voor-Beltrum

Motortoertocht Voor-Beltrum

Hallo motorliefhebbers, we kunnen het niet vroeg
genoeg zeggen dus noteer alvast in uw agenda:

Zondag 21 augustus 2016

wordt de jaarlijkse motortoertocht gehouden,
start- en eindpunt is uiteraard café Halfweg.
Nader bericht volgt en voorgoed weer wordt
gezorgd.
Namens de organisatie,
Tonny Klein Gunnewiek

Waar is hij of zij gebleven
In de rubriek waar is hij of zij gebleven, dit keer hoe
het Paul Klein Gunnewiek is vergaan en vergaat.
Hier volgt zijn verhaal.
Levensloop van Paul Klein Gunnewiek (Schurink)

Zondag 10 januari 2016, Survival Beltrum,
Ik loop in het “centrum van Beltrum” om foto’s te
maken van Yorick Klein Gunnewiek, de zoon van
mijn jongere broer Marcel. Hij gaat meedoen aan
de halve survivalrun van Beltrum. Ik heb al
meerdere jaren foto’s van en voor hem gemaakt en
dat is op dit moment met het mooie weer geen
straf. Op dat moment kom ik Jan Pasman tegen en,
na een hartelijke begroeting kwam de vraag van
hem of ik mijn levensverhaal in de uitgave van Halfweg ni-js- wil schrijven. Na een korte aarzeling
heb ik toegezegd.
Ja laat ik dan maar bij begin beginnen….
Ik, Paul, ben in Eibergen geboren. Op 07-11-1955.
Ons toenmalige adres was Prins Bernhardstraat 7
Eibergen. Ik was het vierde kind. Drie zussen
gingen me voor. Maria, Lucie en Gonny. Mijn vader
was Theodoor Klein Gunnewiek en moeder Marie
Sonderen. Toen ik een jaar oud was zijn we met
het gezin verhuisd naar de Ringweg. We hadden
“tante” in huis. Toen ik vijf jaar was werd Marcel
geboren, die nog steeds samen met zijn vrouw
Imelda op zijn geboortestek woont. (Nu wel in het
voormalig achterhuis.) Op tienjarige leeftijd kwam
er nog een broertje bij, Vincent. Hij bleef
ongetrouwd en in huis wonen. (Op 29 oktober 2002
is hij door een noodlottig ongeval overleden)
Vader had varkens en enkele beesten/ koeien. Dit
hield in dat de kinderen mee moesten helpen op de
boerderij. Och, zo erg was dat boerenleven niet,
maar de dwang van, vroeg in de ochtend en stipt
17.00 uur voeren, zonder een zondag over te
kunnen slaan gaf bij mij de doorslag geen boer te
willen worden. Ons adres: Adres: toentertijd
K150.Nu Ringweg 18, 7156 RX Voor-Beltrum
Ik groeide op in een warm gezin. Ik ging niet naar
de bewaarschool omdat dat toen nog niet bestond
in Voor-Beltrum. Spelen kon je immers genoeg
rond de boerderij. Daar was altijd wel iets te
vinden. De eerste school ervaring was aan de
school in Voor-Beltrum; De heilige
Willibrordusschool. Achterop de -fietse bej- Maria.
Hoofdmeester was Dhr. Klein Goldewijk. Hij wilde
ons vooral duidelijk maken dat roken erg ongezond
was. Al paffend stond hij achter in de klas en deed
zijn verhaal. Juffrouw Marijnissen zorgde ervoor dat
het kacheltje in de klas roodgloeiend was als we `s
winters koud kleumend binnen kwamen.

Wat een succes is het fotoboekje van de reünie
enkele jaren geleden.
Ik mocht graag “spelen” zoals dat heette, op
school. Maria heeft dan ook geregeld moeten
wachten na schooltijd als ik weer eens mijn werk
niet af had…Heb er dan ook lekker jaartje bij aan
geplakt.
In 1968 ben ik begonnen aan de LTS in Klein
Borculo. Bij de fraters Bonnier, - Diks, - Vennes,
- Wibertus. De heren Ten Thije, Haverkamp,
Kievitsbosch, Van Toren, en Lucassen. Dhr.
Lucassen was vakleraar metselen. Heel wat
kilometers fietsen. En in de winter waren het de
jongens die van ver kwamen die keurig op tijd
binnen waren maar die dichtbij woonden konden
niet op school komen vanwege te veel sneeuw of
ijs. Ik kwam in 1972 van school en toen moest ik
dus aan het werk. Het eerste bouwbedrijf was
Bleumink in Groenlo. Ik volgde in de middag en op
de avond daarnaast de opleiding gezel en meester
op het Graafschap college in Doetinchem. Na
Bleumink zijn er veel bouwbedrijven de revue
gepasseerd. Het was een slechte tijd in de bouw en
telkens moest er weer een andere werkplek
gezocht worden. Bleumink, Meekybult, Klein
Gunnewiek, Kruisselbrink, Hulshof,etc. Nummer
dertien was uiteindelijk Corbeel Natuursteenbedrijf
in Winterswijk. Ik doorliep eerst alle facetten van
het bedrijf, van grafwerk, schuren, zagen en
stellen. Mijn eerste grote bouwproject waar ik ruim
een jaar aan heb gewerkt en waar een oorkonde
de zgn. steenhouwer penning mee is verdiend was
de Mariaportaal van de Walburgkerk in Zutphen.
Prachtig stuk vakmanschap. In die periode heb ik
een opleiding tot steenhouwer gevolgd. Het bedrijf
is in de loop van de jaren gesplitst in Corbeel en
Slotboom steenhouwers. (Twee bazen die ieder
een eigen weg gingen) Slotboom was
gespecialiseerd in restauratie en herstel van
kerken, oude gebouwen, torens, bruggen en wat al
niet meer. Dit was mijn specialisme. Door mijn
kennis en werkervaring werd ik projectleider. Ik
moest inmeten, mallen van de te herstellen stukken
maken, overleggen, plannen en vergaderen,
berekenen en coördineren en begeleidde de
jongens op de bouwplaats en bleef daarbij het liefst
gewoon in mijn werkkloffie tussen de jongens. Ik
had een mobiel met een goed gevuld netwerk. IK
ken daardoor erg veel mensen. Jammer genoeg
ben ik door de malaise in de bouwwereld in april
2013 werkloos geworden. Dat heeft vooral de
eerste tijd veel impact gehad. Na 28 jaar altijd klaar
te staan voor je baas is het ineens voorbij. Daar
kun je je niet op voorbereiden. Ik zat nog volop in
het actieve leven. Ik was alert op de vernieuwingen
in de bouwwereld. Leerde autocad tekenen, ging
naar de bouwbeurzen, en maakte daar een
gezellige dag van, maar was niet te beroerd om
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vroeg uit de veren te komen om de files voor te zijn
en laat thuis te komen omdat er nog het een en
ander geregeld moest worden. Ik voelde me daar
goed op de plaats. Nu ben ik dus nog steeds
zoekende. (Dus aj iets wet veur mej !!!)
In die tijd was ook een periode dat er dienstplicht
vervult moest worden. Ja en dat was whauw. Want
ik werd motorordonnans. Een motorrijbewijs! Het
autorijbewijs had ik daarvoor al behaald. En de
vrijheid! Jarenlang ben ik fanatiek motorrijder
geweest. Samen met mijn vrouw die ook een motor
reed en de zwagers leuke tochten gemaakt. De
motoren zijn vorig jaar verkocht. Nu fanatiek Ebiker. Samen met mijn vrouw de fietspaden
verkennen. Wat een uitvinding!!
Daarnaast heb ik een hechte vriendengroep.
Jongens uit alle geledingen kwamen bij elkaar en
vonden zich vooral op de zondagen. Allerlei
plannen werden gesmeed. Het stamcafé was
Beneman in Vragender. Johan, Hendrik en Marie
ontvingen ons altijd met open armen. Het was oud
en behelpen maar dat was de charme. Je kon er
rustig de keuken binnen lopen voor een gehaktbal.
Als het licht uitging kon er plots nog iemand
gevonden worden die in de hoek lag te slapen.
In 1980 ben ik getrouwd met mijn grote liefde Jose
Bennink.
Jose was in opleiding voor verpleegkundige en
toen ze in februari 1980 gediplomeerd werd
besloten we ons eigen nestje te bouwen. We
vonden een leuk huis in Lichtenvoorde. We zijn op
15 april 1980 getrouwd. Er ging geen periode van
“Hokken” aan vooraf. Dit was geen Voor-Beltrums
gebruik dus dat hebben we maar overgeslagen. In
twee maanden tijd werd alles geregeld. De
aankleding van het huis, de bruiloft en wat al niet
meer. De noabers werden beej den zundagsen
naam uutgeneudigt. En dat was niet altied
gemakkelijk. Hef wal un stuk of wat envelopp’n
ekost. Als dat maar goed ging, nen Grolschen en
ene onder Grolle vandoan gingen in Lechtnvoarde
woon. Dat kon toch eigenluk neet. (36 joar later
blek dat t wal kon.)
Gebeurtenissen die volgden:1987 werd zoon Teun
geboren. 1990 kregen we een dochter, Marleen.
Vader Theo overleed 1999 met de millenniumwisseling. Hij wilde het graag meemaken. Stierf
uiteindelijk net voordien maar werd in 2000 ter
aarde besteld. Moeder Marie een half jaar later.
Heel verdrietig was het noodlottige ongeval van
broertje Vincent. Hij werd in het schemerdonker op
dinsdagavond 29 oktober 2002 op de fiets van
achteren door een auto aangereden en was op
slag dood. Het gebeurde aan de Kiefteweg.
Vincent had eindelijk zijn leven weer een beetje op
regel na het overlijden van beide ouders. Het trof
ons erg hard.
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Ik ging in 1980 fietsen bij de wielertoerclub De
Keitrappers. Fanatiek in groep 1, 2 en 3. Prachtige
weekenden met de club als we de toertochten
fietsten. De Twaalf provinciën tocht noem ik, rondje
IJsselmeer, Luik Bastenaken Luik, etc. en dan om
conditie te houden in de winter crossen. Toen mijn
kinderen waren geboren heb ik mijn tijd anders
ingedeeld. Ik ging met mijn buren op de zaterdag
een potje zaalvoetballen. Jammer genoeg hebben
we dit afgelopen jaar gestopt. De buurt verouderd.
Ik geniet van een vakantie en een verzetje op zijn
tijd vaak met familie. Uniek is “Die Gans Grosse
familie” zoals we werden genoemd. Groepen van
20 -25 man. Broers, zussen en al wat mee wilde
aan vrienden ging in optocht naar de camping. 27
mc zenders in de auto’s en zo hielden we tijdens
de reis contact. De laatste jaren is de groep
kleiner. Het eigen gezin met zo nu en dan een
“aanhanger, maar ook zonder de zenders.
Mijn vaste uitjes ieder jaar en waar tot nu toe niet
aan gesjord wordt zijn: TT-Assen met de
Assenboys. Eind juni gaan we van donderdag tot
zondagmorgen met alleen jongens ouder dan 18
wildkamperen; bierdrinken, bbq en de TT kijken.
Het is de vraag hoe het dit jaar gaat verlopen.
Immers we worden in juni opa en oma.!! Iets waar
we ons erg op verheugen. En ja dan zal de TT het
een jaartje zonder mij moeten doen. En zijn we een
keer in Nederland dan is er rond de
bouwvakvakantie de kermis in Voor-Beltrum. Bij
café Halfweg. Dan moeten we daar heen. Dan nog
in September de kermis in Lichtenvoorde,
En last but not least: De afspraken met de Heren.
Dit is een vriendengroep van 4 kerels die ieder jaar
verschillende keren bij elkaar komen. Ze hebben
met veel creativiteit al allerlei zaken op rij gezet. De
roots geschreven van eenieder, de coördinaten
bepaald van geboorteplaats waarbij het kruispunt
van deze coördinaten werd bepaald, een tenue met
een baret en daarnaast jaarlijkse stapavond met
een wetenschappelijk onderwerp wat varieert van
emailleren tot de weerman en het knotten van
wilgen volgens een bepaalde techniek.
Kortom, ik verveel me geen dag. Ik doe het
huishouden, daarnaast begeleid ik mijn hond
tijdens zijn wandelingen en heb ik mijn
steenhouwersmateriaal weer geïnstalleerd in mijn
schuur en hak en beitel ik leuke beelden,
gevelstenen en sculpturen. Dit vergt veel oefening
dus tijd.
Allemaal hartelijke groeten en tot de kermis.

PAKLACK

Sinds de vorige uitgave van Halfweg Ni’js gaat het
iets beter met de Voor-Beltrumse Paklackteams.
Beide teams hebben inmiddels hun eerste
overwinning(en) binnen. Loa Moa Lopen won zelfs
al 2 keer: Blow Me Baby en Swift Boys werden
verslagen. Heubels zette Boskamp met 4-3 aan de
kant. Het onderlinge treffen op 8 januari leverde
geen winnaar op. Op momnet van schrijven (tikken)
staat Loa Moar Lopen op de 12e plaats met 8
punten en de Heubels 2 plaatsen lager met 5
punten. Voor geïnteresseerden de resultaten zijn
ook altijd terug te vinden op de website:
www.paklack.nl

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

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
Heubels
Loa Moar Lopen
Heubels
Loa Moar Lopen
Heubels
Heubels
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

Loofklappers
Briketten
Treffers
Boskamp
Stark Wark
FC Klunt
Weidebleuters

0-8
2-6
2-3
1-8
4-5
4-6
1-8
1-7
0-8
2-7
1-1
5-2
2-2
3-3
2-6
0-11
0-6
2-1
4-3
3-6
1-4

Verslag prinsenpaar Maispotters

9 januari : Prinsenbal in de “Maïskoele”
Nadat wij halverwege september gevraagd waren
voor het prins- en adjudantschap, en met volle
overtuiging ja hebben gezegd, was het 3 maanden
lang zwijgen. Wij hebben als voorbereiding op het
Prinsenbal vele, lange en gezellige avonden bij
elkaar gezeten om alles op tijd geregeld te hebben
voor de dag van de onthulling, het prinsenbal op 9
januari 2016. Nadat Wout bij Willem Wassink 3
halve liters spraakwater opgedronken had, had
Ruben deze zelfde hoeveelheid en in hetzelfde
tijdsbestek ook op gedronken. Dit deed hij alleen
aan de andere kant van de muur, tussen alle raad
van 11 leden en de overige carnavalisten. Toen de
onthulling ingezet werd middels “De TV draait
doorrrrrr” slopen wij beide naar buiten om
vervolgens per helikopter als prins Willem
Alexander en prinses Maxima te arriveren in de
kleine Maiskoele. Eenmaal binnen werden de hints
nogmaals voorgelezen en na afloop hiervan
werden wij voorgesteld als nieuwe prins en
adjudant van de Maïspotters. Voor ons was dit
moment een grote ontlading en de aftrap van een
donders mooie tijd.
10 januari: Frühshoppen "Waterrott'n" Eibergen
Krap 12 uur na onze onthulling moesten wij
aantreden voor onze 1e officiële optreden als Prins
en Adjudant: het Fruhsoppen bij de Waterrott’n in
Eibergen. Bij de Waterrot’n hebben wij volop
genoten van onze eerste regeerdag. Na een hoop
mooie dansjes en goudgele versnaperingen in
Eibergen hebben wij deze mooie middag nog even
goed afgesloten in de kleine Maiskoele.
15/16/17 januari
De vrijdag begon met de 40+ avond bij halfweg.
Het was, zoals bij Ruben al bekend maar voor
Wout nog onbekend, supergezellig met op het
einde van de avond spierpijn van het lachen. Na de
40+ avond kwam op de zaterdag de 2e activiteit
van het weekend, het prinsenbal bij de Noamatters
in Eefsele. Ook dit was een geslaagd feestje, de
Maïspotters waren hierbij goed aanwezig. Naast
dat wij een groot deel van de zaal bezette moesten
onze raad van 11 leden ook nog ondersteunen bij
de onthulling van het prinsenpaar van de
Noamatters. Op de zondagochtend was iedereen
nog steeds even goed gemutst, de een wat fitter
dan de ander maar toch iedereen was er! Om half
11 reden wij geheel in stijl met een grote, zwart
dampende CASE IH 1455XL, luid toeterende (had
ook een mooie jonge dearne op geele peute
kunnen ween) en een grote volgende menigte van
carnavalisten richting het Belhamelshoes. In het
Belhamelshoes (dat de Maïspotters bomvol
maakte) moesten wij de prins en adjudant van
Beltrum toespreken. De rake snaren die door ons
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geraakt werden, werd door grote getalen gedragen.
Alleen jammer dag de prins van Beltrum (of was
het nu Grolle??) niet helemaal mee werkte met
onze gratis aangeboden knipbeurtje. Na het
voorafje bij de Belhamels werd het echte feest
voortgezet bij ons in de kleine Maiskoele samen
met de steeds groter wordende groep andere
carnavalsverenigingen.
23/24 januari: Hooghedendag bij de
Reetkwakers in Rietmolen (Voor Prins, adjudant
en president.)
Dit weekend begon zaterdags bij de Reetkwakers
in Rietmolen, zij organiseerden dit jaar de
Hooghedendag. Het was een hooghedendag
waarin samenhorigheid en samen bierdrinken hoog
in het vaandel stond. Het was dan ook een
gezellige middag/avond. Zondags stond het
fruhshoppen bij de bacchus op de agenda. Het
feest bij grenszicht en de after party bij Halfweg
waren wederom geslaagd.
29 januari: Ziekenbezoek Prins, Adjudant,
President en Uitzoekers in d’n
"Maïspottershook"
Vrijdag de 29e stond het ziekenbezoek op de
agenda, het gaat tijdens carnaval niet alleen om
feesten. Het ziekenbezoek werd door iedereen
zeer gewaardeerd en het was voor ons dan ook
een bijzondere avond. Wij wensen iedereen dan
nog veel beterschap toe.
Het carnavalsweekend 5/6/7/8/9/10 februari:
Kindercarnaval ”Willibrordschool".
Het carnavals weekend werd op vrijdag afgetrapt
door de kindercarnaval op de willibrordschool. Dit
was een feest om de carnavals week mee te
beginnen. Hier is dan ook ene polonaise naar de
andere gelopen. Dit hebben wij savonds voortgezet
bij de Eumkes oet Söwent. Het was een groot feest
bij de Eumkes, het was top georganiseerd. Toen
wij naar huis wilden kwamen wij er jammer genoeg
achter dat de Hakselkapelle (geluidsinstallatie)
ontvreemd was. Echter zagen wij door deze
verveleden situatie wel het verenigingsbloed in
aderen van de leden stromen. Een aantal personen
deden er alles aan, hier werd links en rechts nog
wel een bedreiging opgelegd, om de hakselkapelle
weer terug te krijgen. Helaas vertrokken wij zonder
Hakselkappelle terug naar de maiskoele naar deze
top avond.
Zaterdagavond begon op tijd in de Calixtuskerk in
Groenlo. Het hoogte punt in deze nogal onwennige
situatie voor ons was het woordje van Clemens
Ottink. Na deze overwegende woorden gingen wij
richting de grote maiskoele voor de Carnavals
avond. Dit was de avond dat ons de sleutel van
Voor-Beltrum werd overhandig. Wal lastig z’n groot
ding in de bokse, ook al bunt wi-j al aardig wat
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gewend. De carnavalsavond was ook weer een
zeer geslaagde en drukbezochte avond.
7 februari: Frühshoppen Maïspotters in de
”Maïskoele Halfweg“; aanvang 10.30 uur.
Vandaag was het dan tijd voor ons eigen
fruhshoppen in de grote maïskoele, een dag waar
wij als prinsenpaar een hele tijd naar uit hebben
gekeken, en waar ook menig vergaderavond voor
geweest is. Nadat de maiskoele vol stond met
carnavalisten uit de wijde omgeving kon het
officiële gedeelte beginnen. Stuk voor stuk werden
alle carnavalsverenigingen naar voren gehaald en
door ons op het podium toegesproken met
uiteraard alleen maar lovende woorden. De stukjes
verliepen volgens ons zeer goed en sloegen
gelukkig aan. Dit gedaan te hebben kon het echte
feest losbarsten. Tijdens al dat gefeest zijn wij
uiteraard ook nog naar Groenlo geweest om onze
eigen carnavalswagen aan te moedigen en te
bewonderen. ’t Jonge vleus van de Maïspotters
had hier weer veel tijd in gestoken en dat was te
zien! Daarna konden we het niet laten en zijn we
toch nog weer naar de tent geweest om de rest van
de middag te feesten met de andere carnavalisten.

8 februari: Frühshoppen Lievelde "de Jonge
Nölepeters” en daarna dweilen in Groenlo;
De maandag was zoals altijd weer een fantastische
dag, we zijn met maar liefst 3 bussen vol
maispotters naar Lievelde vertrokken om daar het
fruhshoppen mee te maken. Met een polonaise
waar je u tegen zegt kwamen wij daarbinnen met
ons allen, prachtig. Dit was een zeer gezellige
ochtend. Rond een uurtje of 2 zijn we vertrokken
richting Groenlo om daar te gaan dweilen, wat
volgens ons zeer gezellig was! We zijn geëindigd
bij City lido waar zelfs een hele zaal voor ons was
gereserveerd, wat een luxe. Met Maispotters achter
de(rap) tap hadden we over de drank niks te
klagen. Daarna met de bus weer naar de
maiskoele om onze buikjes vol te eten en nog een
laatste goudgele versnapering naar binnen te
werken. ’s Avonds waren we verplicht om mee te
gaan met de raad van 11 naar City Lido. Eerst
indrinken en mekaar uitlachen bij Niek Hommelink
hoort ook bij deze traditie. Dit was wederom een
geslaagde avond, alleen hadden we dit qua
alcoholpercentage in ons lichaam al lang niet meer
nodig.
9 februari: Kindercarnaval in de “Maïskoele” bij
Halfweg.
Ook kindercarnaval is niet weg te denken van ons
carnaval in Veur-Beltrum, wat een hoop
geschreeuw en geouwehoer op 1 plek. Een goede
Peltor was op wat momenten wel nodig. Maar de
kinderen vermaakten zich prima deze middag. Ook
de jongens van de raad van 11 redden zich prima

met het eten van popcorn en drinken van liters
ranja veroorzaakt door de dag ervoor.
9 februari: Sluitingsbal in de “Maïskoele
Halfweg”; aanvang 20.30 uur.
Wat ging dit weekend snel, het was alweer tijd voor
het slotbal helaas. Met een nog beter bezochte
avond als andere jaren was het wederom een
geslaagde en gezellig avond. Vooral de imitator
van Iwan Wolterink die even zijn zegje deed en ons
Auste de hemel in prees was een prachtige
aanvulling op ons slotbal. Klokslag 12 uur werd het
wilhelmus gespeeld en hebben we de sleutel in
moeten leveren, daarmee kwam er helaas een eind
aan onze regeerperiode over het Veur-Beltrumse
land.
10 februari: Het Askruisje halen in de
Calixtuskerk te Groenlo; aanvang 19.00 uur.
Nadat we overdag in sneltreinvaart en meesterlijke
precisie de tent en het terrein op hadden geruimd
was het deze avond tijd om ons assekruuske op te
halen en 40 dagen te gaan vasten. Iedereen was
de Maïspotters was hier wel netjes aanwezig. Na
een prachtige mis hebben we buiten afscheid van
elkaar en onze steken genomen. Schijnbaar was
iedereen wel een beetje klaar met ons want
iedereen ging meteen naar huis en het woord bier
kon niemand meer horen.
Wij, Prins Wout 1 & Adjudant Ruben hebben
ommundig genoten van dit carnavalsjaar en we
hopen dat jullie dit net zo gedaan hebben!
Bedankt hiervoor en Alaaf!

IVA training

Willem Tuinte heeft contact gehad met Iriszorg over
de organisatie van bijeenkomsten Instructie
Verantwoord Alcoholverkoop.
Volgens de regelgeving moeten bij para
commerciële organisaties ten minste twee
vrijwilligers een opleiding Sociale Hygiëne hebben
gevolgd en het diploma behaald. Daarnaast
moeten alle vrijwilligers die achter de bar staan een
I.V.A.-training hebben gevolgd. De eerste
vrijwilligers hebben dit bij de oprichting van
Stichting Halfweg gedaan.
Vanwege de nieuwste regelgeving en de komst van
nieuwe jonge vrijwilligers vinden we het goed dat
we dit opnieuw aan iedereen aanbieden. Hiervoor
heeft Willem contact gehad met Iriszorg. Vanwege
de grote groep vrijwilligers lijkt het voor Iriszorg het
beste om de groep te verdelen in tweeën, omdat
hierdoor de interactie beter is. In overleg met
Iriszorg hebben we twee data afgesproken. Deze
zijn op woensdag 6 april en dinsdag 12 april zodat
iedereen die een vaste avond verhinderd is op een
andere avond kan komen.

Omdat we een para-commerciële organisatie zijn,
zijn er geen kosten verbonden aan deze instructie.
Na afloop ontvangt iedereen een certificaat.
Het bestuur

AC Halfweg

Zoals velen van jullie hebben vernomen heeft een
week voor het carnaval de Goed Fout party weer
plaats gevonden. Velen van jullie waren hierbij en
we kunnen dan ook spreken van een groot succes!
Met zo’n 300 man was het dan ook afgeladen vol.
De avond is muzikaal begonnen met de beats van
Dj Jeroen (Jeroen Koster) ft Dj Peukie (Roy Klein
Gunnewiek). Langzaam liep de zaal vol met
mensen die uitgedost waren op allerlei gekke
manieren. Toen de tent ongeveer voor 75% vol zat
begonnen Plork en de Aannemers te spelen, deze
energieke band had er enigszins moeite mee om
de menigte op gang te krijgen, maar na 10
nummers gespeeld te hebben, knalde het dak eraf!
Mensen waagden zich op de verlichte dansvloer en
waagden er een dansje op.
In de pauze van Plork en de Aannemers was de
volgende act aan de beurt. Stefan Mondial (lokale
volkszanger) kwam al hossend het podium op en
het duurde dan ook niet lang of de hele zaal wuifde
al mee op zijn muziek. Dit werd vervolgd door een
set van Plork en de Aannemers. Het feest werd
knallend afgesloten door Dj Jeroen ft Dj Peukie,
waarbij er ook nog enkele dance battles gehouden
werden.
We zijn blij met het resultaat van deze avond, dit
hebben we dan ook niet kunnen doen zonder de
vrijwilligers van de bardienst en de
muntencommissie. Bedankt hiervoor.
Wij als Activiteitencommissie zijn van plan om dit
jaar nog een aantal activiteiten te organiseren voor
de jongeren in en rondom Voor-Beltrum. Precieze
plannen zijn er nog niet, maar hier zullen wij
binnenkort over vergaderen. Ook zijn er al plannen
om de handen in één te slaan samen met de
Volksfeestvereniging, Maïspotters en DVV om zo
één groot feest te gaan organiseren. Maar ook dit
staat nog in zijn kinderschoenen.
Uiteraard zullen wij volgend jaar de week voor de
carnaval gewoon weer een dikke party
organiseren!
Met vriendelijke groet,

Activiteitencommissie Halfweg
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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.
Dit was de vraag die in het vorige krantje werd
gesteld door onze buitenlandcorrespondent Jan
Klein Nijenhuis.
Oplossing:

Hieronder hoe de vakjes ingevuld dienden te
worden van het in het vorige nummer
geplaatste puzzel.
Met dank aan Jan Klein Nijenhuis

13

14

25

56

25

56

13

14

56
14

13
25

14
56

25
13

Bij de redactie is welgeteld één goede oplossing
binnengekomen en u mag 1x keer raden wie?
Inderdaad ons slimme redactielid Jan Pasman.
Jan kan zijn prijs ophalen bij Jan Klein Nijenhuis
………….. in Thailand!
De redactie

Stichting Jongerenwerk Beltrum

De afgelopen tijd is Stichting Jongerenwerk
Beltrum weer druk in de weer geweest met allerlei
activiteiten. Met de jaarwisseling was het Glazen
Huus weer een geweldig succes. De tent op het
Mariaplein werd goed bezocht en de sfeer was
prima. Wellicht heeft u ook kunnen smullen van de
oliebollen die door de plaatselijke jeugd en
begeleiders aan de man werden gebracht. Deze
werden door veel vrijwilligers in verschillende
(nacht) ploegen voor het eerst in de tent op het
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Mariaplein bereid. Voorgaande jaren gebeurde dit
nog in de oude Wanne.
Een echte winter hebben we dit jaar helaas niet
echt gehad waardoor de ijsbaan in het Beltrumse
park helaas gesloten bleef. Wat zeker niet gesloten
bleef is de Hobbyclub het Palet. Het is leuk om te
horen dat er al veel kinderen uit Voor-Beltrum
plezier beleven aan het knutselen op de dinsdagof woensdagavond in de crearuimte van de
Sterrenboog. Het seizoen loopt helaas alweer ten
einde maar mochten uw kinderen ook graag bezig
zijn o.l.v. ervaren begeleiders noteer dan alvast in
uw agenda dat het seizoen duurt van de eerste
week van oktober tot de laatste week van maart.
Activiteiten die er nog gepland staan dat is
binnenkort op Koningsdag 27 april Willy’s
verjaardagsfeestje. Koningsdag wordt nieuw leven
ingeblazen met allerlei activiteiten tussen de
Hassinkhof en het plein van de Sterrenboogschool
in Beltrum waaronder een Rommelmarkt die mede
georganiseerd wordt door het SJB. Dat Willy
natuurlijk niet missen!
Ook kunnen de kinderen uit Voor-Beltrum
deelnemen aan de zomerkampen die het SJB
organiseert. Voor meer info zie de flyers in deze
editie van Halfweg Ni-js.
Wat zeker vermeld mag worden is dat steeds meer
verenigingen, fondsen en bedrijven het SJB een
warm hart toedragen. Onlangs hebben we nog een
gift ontvangen hebben van de personeelsvereniging van een mooi Achterhoekse bedrijf.
Namelijk Probroed&Sloot, een kuikenbroederij voor
ééndagskuikens. De medewerkers krijgen van het
bedrijf elke week “werkfruit” en dit wordt door
Probroed&Sloot betaald. Als tegenprestatie wordt
van de medewerkers verwacht dat ze zelf geld
doneren. De medewerkers kunnen zelf de goede
doelen opgeven en hieruit wordt dan een keuze
gemaakt. Dit jaar is de keuze naast andere goede
doelen ook op ons gevallen. Geweldig dat er dit
soort initiatieven zijn van regionale bedrijven die
met beide benen in de maatschappij staan.
Met vriendelijke groeten,
Maarten.

Flierefluiters- en Walhallakamp 2016

Jentske Withag

Verslag Wielerwedstrijden Jentske Withag
December-Januari-Februari
Door Jentske

Ik heb een wedstrijd in Bocholt gehad en dat zijn
een soort trainingswedstrijden van 3 zondagen.
De eerst wedstrijd stond ik aan de start ik moest
eigenlijk starten bij de jongens U11 en meisjes
U13.
Maar ik fietste bij de U13 jongens en U15 meisjes
wie 1 of 2 jaar ouder zijn dan mij.
Ik fietste eerst warm en toen ging ik naar de start.
Toen moest ik achteraan starten omdat ik de vorig
wedstrijd niet heb meegedaan.
Ik zat met de start meteen voorin. Daarna gingen
we een bosje aan in en toen nam ik de binnenbocht
en toen zat ik nog iets meer voor in.
Daarna gingen we wat bultjes rijden dat was wel
hoog maar niet super hoog en wat afdelinkjes, En
een weg toen moest ik een paar rondjes rijden.
Toen werd ik vijfde.
Derde zondag
Toen ging ik van start en was ik ook voorin en reed
haast hetzelfde als de vorig keer maar werd nu
vierde en in het klassement waar ik een prijs voor
kreeg stond ik 10e en kreeg een envelop en een
diploma.
Op donderdag 11 februari ben ik uitgenodigd in het
Gemeentehuis bij de Burgemeester die ook fietst.
Dit is voor de huldiging van alle kampioen van
gemeente Berkelland.
Daar moet je op het podium komen bij de
burgemeester, de sportwethouder en
gastvrouw wielrenster Loes Gunnewijk. Daar werd
je geïnterviewd en daarna kreeg je een koeltasje
met tekst erop en een groot bos bloemen. De
wethouder vertelde
De burgemeester heeft mij gezien in Borculo voor
de rondes van de selectie voor het NK. En de
burgemeester zei dat ik een enorme krachtpatser
ben. Die meid rijdt negen ronde vol met de neus in
de wind houdt het ze het hele veld achter zich en
doet het werk voor iedereen. En in dat laatste
rondje schieten er twee voor bij en werd je derde.
Je bent eigenlijk de krachtigste meid van het veld,
maar je moet nog een beetje leren doseren. Maar
wel een toptalentje ben. Dit vond ik een
leuk complimentje. Het was een gezellige
avond met lekkere hapjes en drinken.
Ook ben ik genomineerd als sporttalent van 2015
deze avond is op 18 maart 2016 in het hof van
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Eckberge in Eibergen. Daar wordt bekend gemaakt
wie de sport trofeeën van 2016 als sporttalent mee
naar huis mag nemen. Dit wordt gedaan door
sportfederatie Eibergen samen met Loes
Gunnewijk.
Genomineerd voor de titel ‘Sporttalent 2015’ zijn:
Jentske Withag mountainbike 3e plaats NK
mountainbike
Naomi Overkamp judo 3e plaats NK judo –57 kg
Jemima Huijer atletiek 2e plaats NK indoor
kogelstoten
Nick Meijer judo 5e plaats NK judo –15 jaar
Britt Ribbels paardensport 1e plaats GK klasse Z
cat. C
Lot te Raa & Iris Bongers dance 1e plaats NK
KNGU dance
Bryan te Nahuis kempo 1e plaats NK kempo
Julia te Woerd paardensport selectie A-kader
Children klasse
Amy te Nahuis kempo 1e plaats NK kempo
Insane Dance Crew “Junior” dance 1e plaats NK
KNGU dance
Max Muller kempo 1e plaats NK kempo
Mallumse Molen tennis 2e plaats landelijke 2e
klasse –17 jaar
Genomineerd voor de titel ‘Sportvrouw 2015’ is:
Maike Klein Gunnewiek tennis uitgekomen in
Eredivisie

Genomineerd voor de titel ‘Sportploeg 2015’ zijn:
Black Bandits dance 2e plaats NK KNGU dance
Boemerang volleybal promotie naar 2e divisie
dames
De Molenruiters paardensport 3e plaats GK
viertallen
Insane Dance Crew dance 2e plaats NK KNGU
dance
Genomineerd voor de titel ‘Annie Borckink Trofee
2015’ zijn:
VIOS Bison touwtrekken 2e plaats EK clubteams,
cat. tot 680 kg
TTV Eibergen touwtrekken 2e plaats EK
clubteams, cat. mix tot 600 kg
Genomineerd voor de titel ‘Annie Borckink Award
2015’ zijn:
Angelien ten Have touwtrekken 3e plaats EK
touwtrekken, cat. tot 520 kg
Jolanda Jansen touwtrekken 3e plaats EK
touwtrekken, cat. tot 520 kg
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Jolanda Klumpers touwtrekken 3e plaats EK
touwtrekken, cat. tot 520 kg
Laura Oude Hengel touwtrekken 2x 2e plaats EK
touwtrekken, cat. 520 kg en 560 kg
Nanda Oude Egberink touwtrekken 3e plaats EK
touwtrekken, cat. tot 520 kg

Ook zijn de eerste wedstrijden MTB weer
begonnen en werd ik 11e met de jongens en
meisjes en stond op het podium als derde meisje.
Heel lang als tweede meisje gereden, maar de
laatste ronde werd ik een beetje moe in mijn
benen. En nog vierde in een wegwedstrijd in
Duitsland. Zo dat was het wel weer en tot de
volgende keer.

the end

Vrijwilligers

Bij bestuur van Stichting Halfweg kwam de
volgende mail binnen:

Ik, Tjerk Klein Gunnewiek was op de vergadering
van de stichting. Waarop U nog meer vrijwilligers
vroeg voor de Barcommissie (het liefst wat jonger).
Daarom ben ik eens aan het rondvragen gegaan of
daar interesse in is. En tot mijn grote verbazing kan
ik er zo 8 of nog meer krijgen. Maar die hebben
nog wel een aantal kanttekeningen. Waar ik mij ook
wel in kan vinden, met de onderbouwing die hun
gaven. Even een aantal op een rij,

1. Ze begrijpen dat ze ingewerkt moeten worden,
maar willen daarna wel graag met een jong
persoon dus 2 jongere bij elkaar.

2. Niet tappen met kermis/ carnaval. Reden
Jongere (vooral deze leeftijd) brengt het meeste
geld in het laatje. (Eventuele oplossing is over
nagedacht, suggestie is al klaar)
Het gaat om de volgende personen:
Tjerk Klein Gunnewiek
Sten Klein Gunnewiek
Joost Tuinte
Niek Hommelink
Maureen Roes
Ruben Arink
Mart Arink
Luuk Arink
Rik Borgijink

Wij als bestuur zijn Tjerk zeer erkentelijk voor zijn
mooie initiatief en wensen jullie allen een
succesvolle carrière toe als bardienstmedewerker.
Het bestuur

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 12+13

Hoofdstuk 12: Een auto
Auto te koop
Ik had Piet Wagenmakers (de vader van Jan) al
eens gezegd, dat ik een auto wilde hebben. Op een
zaterdagmorgen had hij de melk al op gehaald,
maar kwam weer terug. Marietje vroeg mij wat hij
nu weer moest Ik wist het niet, maar toen Piet
binnen was, vertelde hij dat ik ooit had gezegd dat
ik een auto wilde. Hij zei: “De kans is er nu “. De
Coöperatie deed bij inschrijving een Ford en een
Jeep weg. Wagenmaker wilde die Ford hebben,
maar dan moest ik zijn auto kopen. Beide auto’s
waren drie jaar oud. Als ik 700
Cruzeiro’s minder dan de prijs van de Ford wilde
betalen, kon de koop door gaan. Marietje zei: “Ja,
doe maar, je wilt wat”. Ik kwam met Piet overeen
dat zijn Cammionette (vrachtauto met open
laadbak) niet duurder zou worden dan 2.500
Cruzeiro’s. Die moesten dan wel de komende
maandag betaald worden. Ik had dat geld wel,
maar moest er eigenlijk de volgende maand de
kunstmest mee betalen. Ik zei Piet dat ik over een
half uur terug zou zijn met een “ja” of “nee”. Ik ging
naar Nabuurs, vertelde het verhaal en ik kon geld
van hem lenen. Ik ging weer terug naar Piet die
ondertussen keek wie die Ford allemaal
uitprobeerde en erop bood. Ik deed zelf ook een
briefje in de bus van de Coöperatie. Ik had er een
bedrag van 2.200 Cruzeiro’s opgezet, puur en
alleen om hen op het kantoor te pesten. Om 12.00
uur zou de koper van de Ford bekend worden
gemaakt. Om 13.00 uur was er echter nog steeds
geen nieuws. Ik ging naar de buurman, die ook in
het bestuur van de Coöperatie zat. Die kwam net
thuis en ik vroeg hem wie de wagen had gekocht.
“Wagenmakers” zei hij, “en Vankats heeft de Jeep
gekocht”. Ik zei hem dat ik dus te laag
ingeschreven had voor de Ford. “Jij hebt niet
ingeschreven”, was het antwoord. “Zeker wel”, zei
ik, “ik heb het briefje in de brievenbus gedaan”. Hij:
“Dat hebben ze dan zeker niet gezien” en ging
weer terug naar de Coöperatie. Ik moest lachen. Ze
hadden er blijkbaar bij de Coöperatie niet
aangedacht, dat er meer gegadigden waren. Er
zaten nog meer briefjes in de bus, ook van iemand
die voor de Jeep nog meer geboden had. Vankats,
die ze al met zijn aankoop gefeliciteerd hadden,
moest de auto dus weer afstaan.
Rijbewijs

Toen ik thuiskwam was de oude wagen van
Wagenmakers er al. Ik ging er een proefrit mee
maken. Het ging goed; ik vond 40 kilo meter per
uur al hard genoeg. Dat was even later wel anders
en de mensen zaten maar te kijken. Ze begrepen
er niets van en toen werd er verteld: “Hij zal wel
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geld uit Holland gekregen hebben”. Van de 160
boeren hadden er toen misschien 30 een wagen. Ik
heb een half jaar zonder rijbewijs in die van mij
gereden, maar toen vader liet weten, dat hij ons
zou komen bezoeken, ben ik naar de gemeente
gegaan om een rijbewijs te vragen. Daar vroegen
ze of ik zelf een auto had. Toen ik
“ja” zei, vertelden ze me dat ik de volgende dag
terug moest komen. Ik ging ‘s avonds naar een
zuster, die lerares van de vierde klas was en ons
Portugese les gaf. Het was een inlands zustertje. Ik
mocht haar wel. Ze kwam ook vaak bij ons, maar
dan voor een kip of een eend. En die liet ik haar
dan zelf vangen. Ze nam dan haar rokken op, ging
zo over het gaas en pakte dan een eend bij de nek.
Ik zei haar dat ze hem eerst bewusteloos moest
slaan en hem na het plukken pas echt dood mocht
maken; anders kreeg ze de veren er niet af… Afijn,
die zuster nam ‘s avonds met mij een boekje met
verkeersregels door. “Oh, jij slaagt wel”, zei ze. En
ik kreeg inderdaad mijn rijbewijs.
Vervoer

Eens per jaar moest ik met de auto naar het
gemeentehuis om de autobelasting te betalen. Als
je betaald had, kreeg je een nieuw lotje aan je
nummerbord. Je moest dan ook eventuele
bekeuringen betalen; dat ging in ‘minimum
maandloon’, dat wil zeggen: voor een kleine
overtreding betaalde je 10 % van het minimumloon.
Naarmate de overtreding ernstiger was, moest je
20, 30 of 40 %, of een half of zelfs een heel
minimumloon betalen. De bekeuringen werden
steeds hoger, omdat het geld ieder jaar
devalueerde. Ik wilde met het vervoeren van vee
mijn auto terugverdienen. Ik zei dus tegen de vee
verkoper dat ik wel stieren of zeugen of biggen weg
wilde brengen, die hij wilde verkopen. Dat was
namelijk altijd duur, want je moest de inlanders
zeggen dat ze de wagen met de biggen niet in de
zon moesten zetten. Mijn verste rit was 400
kilometer; toen bracht ik vier biggen naar parana.
Mijn handeltje ging goed.
Hoofdstuk 13: Vader komt op bezoek
De eerste rit

Op de eerste zaterdag na de aankoop van de auto
hield de vee verkoper mij na de avondmis aan en
vroeg me met spoed een beer weg te brengen, 160
kilometer ver. Er was namelijk een Braziliaan die
twee varkens van hem gekocht had. Die Braziliaan
had de grote beer vastgebonden op de achterbank
van zijn Volkswagen; de kleinere kwam in de
kofferbak. Maar onderweg draaide de grote beer
zich om en viel tegen de voorzitting aan en drukte
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de Braziliaan tegen het stuur. Die besloot dat hij de
rit niet zelf kon maken en keerde terug naar de vee
verkoper. Toen hij daar kwam, ging die net naar de
kerk. Hij beloofde dat hij mij zou vragen, de dieren
weg te brengen. Dat wilde ik wel. Dus ik ging naar
huis en vertelde Marietje dat ik even weg moest. Ze
vond het niet leuk, maar wist ook wel dat zo’n ritje
goed verdiende. Maar toen ik bij de boer kwam,
ging het niet door. Toen die boer uit de kerk
terugkwam, was de kleine beer ontsnapt. De
Braziliaan had de kofferbak van zijn Volkswagen
opengemaakt en het dier was er tussen
uitgeknepen en liep ergens onder de
sinaasappelbomen. We konden hem niet vinden en
spraken af de dieren dan maar op zondag te
vervoeren. Thuis vertelde ik het hele verhaal en we
besloten dat we het hele gezin mee zou gaan. Ik
maakte op zondag het werk vroeg af, we haalden
de varkens op (de kleine beer was weer terecht) en
gingen met zijn allen naar Minas. Daar
aangekomen moesten we bij een
benzinepomphouder zijn. Die man had ook een
restaurant en hij hield varkens die de etensresten
uit het restaurant opaten. De pompbediende
vertelde, dat de baas al beneden was en dat ik
daarnaar toe moest.
De pomphouder was blij ons te zien en zei dat we
maar naar boven naar het restaurant moesten
gaan. Daar stond een tafel met vijf borden klaar en
hij belde door dat we konden bestellen wat we
wilden. De kinderen kregen ook nog grote lolly’s. Ik
werd goed betaald en de auto stond gewassen en
wel klaar. En dat was mijn eerste en mooiste rit.
Reis met hindernissen

We kregen bericht, dat vader op zondag in Santos
zou aankomen. We huurden een busje en gingen
vroeg op weg. In Santos aangekomen kregen we te
horen, dat er een staking was en niemand kon
zeggen, wanneer die afgelopen zou zijn. De boot
waar vader op zat, lag nog niet in de haven en dus
gingen we maar weer terug naar huis. Dat was een
tegenvaller. Dinsdags vertelde ik Marietje, dat ik
vader zou gaan halen en dat ik een nacht in Santos
zou blijven slapen. Ik vroeg de buurman of die op
mijn bedrijf wilde melken en voeren en vertrok met
de bus. Bij de haven was niets de doen. Op het
havenkantoor zat een man; die belde iemand voor
mij om om inlichtingen te vragen. Ik schreef het
nummer dat hij belde op en zocht een betaalbaar
hotel. Die avond zocht ik in een telefoonboek het
nummer op en vond na lang zoeken een adres.
Toen het de volgende morgen licht werd, ben ik de
straat opgegaan en heb ik mij met een taxi naar dat
adres laten brengen. Het was het kantoor van de
bootmaatschappij, waar vader zijn ticket had
geboekt. Het kantoor stond midden in de stad en

was nog gesloten. Ik ben op de stoep gaan zitten
en heb gewacht tot er iemand kwam. Na veel
gepraat vertelden ze me dat ik me eerst moest
melden bij de politie en met hun goedvinden naar
de marechaussee kon gaan. Daar zeiden ze me
dat ik wel naar de boten mocht, maar dat die nog
buiten de haven lagen. “Hoe moet ik er dan naar
toe?”, vroeg ik. Ik moest een bootje huren op het
strand. Op het strand heb ik tien mensen gevraagd
om me naar de schepen te brengen: de een vond
het te ver, de ander was veel te duur. Uiteindelijk
sprak ik met een man af, dat ik hem zou betalen
zodra we weer voet aan wal zouden hebben gezet.
Toen we zo ver op zee waren, dat we de
wolkenkrabbers niet meer zagen, kwamen er drie
boten in zicht. De zee was niet bepaald rustig en er
kwam geregeld water in de boot. Maar het
mannetje schepte dat er met een blik uit. Bij de drie
boten aangekomen, zag ik geen Nederlandse boot.
De man wilde niet verder, maar toen ik hem het
papier liet zien, waarop stond dat het schip nog niet
vrijgegeven was en het dus nog een eind verder
lag, voer hij toch door. Na een tijdje kwamen er
weer drie boten in zicht en één daarvan had een
Hollandse vlag. Ik riep in het Nederlands naar de
mensen op die boot, dat ik aan boord wilde, maar
zij dachten dat we vissers waren. Het duurde lang
voor dat er een trap naar beneden kwam. De
kapitein begreep er niets van; hij wist niets van een
staking, maar zag wel op het papier dat ik op de
boot mocht. Hij zei, dat ik vader niet mee kreeg,
want dan had hij bij het vrijgeven van het schip een
man te weinig aan boord.
Toen ik boven kwam stond vader te huilen, zo blij
was hij dat hij mij zag. Hij zei dat hij mijn moeder
deze reis verschuldigd was: “Toen jij geboren was,
ben ik mijn vrouw verloren. Jij was de eerste die
het huis uit ging, de eerste die verkering kreeg, de
eerste die trouwde. En je zit ver weg”. Ik moest met
de heren aan tafel eten, omdat het middag was. Er
werd ontzettend veel gepraat en de tijd vloog
voorbij. Toen kwamen er mensen binnen, die
zeiden dat de man buiten op zijn bootje beneden
riep. Ik vroeg om een paar flesjes limonade, want
die man zou wel dorst hebben. Hij moest rondjes
varen en mocht zijn bootje niet aan de grote boot
vastleggen. Toen ik bij hem beneden kwam, dronk
hij de flessen leeg en vertelde me dat hij weg wilde.
Ik zei dat ik afscheid zou nemen en ging weer naar
boven. Daar was nog veel te bepraten. Opnieuw
kwam er geluid van beneden: ik moest echt gaan.
Ik nam afscheid van vader en gaf hem het
telefoonnummer van de Coöperatie en beloofde
hem dat ik hem op kwam halen. Eenmaal beneden
was mijn schipper in een slecht humeur en vertelde
me dat hij waarschijnlijk benzine te kort zou
hebben. Maar we kwamen goed aan wal en ik
kwam heel laat thuis.

Opnieuw naar de haven
De volgende morgen kreeg ik om elf uur bericht dat
ik vader op kon halen. Er zat niets anders op dan
maar weer 250 kilometer met de bus naar Santos
te gaan. Maar het liep ander. In Sao Paulo waren
de buskaartjes voor de hele dag al uitverkocht. Dat
gebeurt daar wel vaker, omdat veel mensen voor
een lang weekend naar zee gaan. Ik was aan het
bedenken hoe ik dit probleem op moest lossen,
toen iemand mij iemand op de schouder tikte en zei
dat hij al drie man voor een taxi had; als ik ook mee
zou gaan, had hij de taxi vol. Ik zei, dat hij mij het
laatst naar de haven moest brengen, naar poort 4,
waar mijn vaders boot lag. Vader was nog alleen
aan boord en vertelde dat zijn koffers op het
kantoor van de bootmaatschappij waren. Op het
kantoor zeiden ze dat, als ik te laat was gekomen,
ze vader op de bus zouden hebben gezet met een
bordje opgespeld met daar de eindbestemming op.
Maar dat was gelukkig niet nodig. We kwamen
goed met vader thuis.
WORDT VERVOLGD

en een mooie lente
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Info Stichting Halfweg
Bestuur

Theo Klein Gunnewiek
Voorzitter
Marc Huirne
Penningmeester
Willem Tuinte
Secretaris

Barcommissie

Bernadet Stevens
Dinie Spiekker
Agnes Pape

Commissie hygiëne
Henriëtte Bomers

telefoon

463707
06 42778053
465319
06 51911373
481327

464437
463571
465535

465379

Terreincommissie/- verhuur
Vincent Klein Gunnewiek

Activiteitencommissie
Sten Klein Gunnewiek
Voorzitter
Mart Arink
Tjerk Klein Gunnewiek
Michelle ter Bogt
Loes Garstenveld
Odile Scharenborg
Marissa Rooks
Jeroen ten Have
Gijs Klein Gunnewiek

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

Café Halfweg
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465063

06 16313690

Info Verenigingen
Naam

telefoon

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

06 30429837

Vriendenkring DVV

465063

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

06 30921010

Iwan Wolterink

350454

06 15231661
06 13363629
06 46698557

Volksfeestvereniging “Voor Beltrum”

Kaartclub Halfweg

465430

461773

Carnavalsvereniging Maispotters

Voorzitter
Willem te Vogt
Penningmeester
Carla Tuinte
Secretaris

463707
481689
465676

482138

06 38307315

465676

Marcel Luttikholt

462433

Bas Hommelink
Tonny Starte
Diana Nijland

06 28845561
06 12804711
06 33020060

Belangenvereniging Voor-Beltrum Auste

