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Zo halverwege de periode tussen de kermis en
de start van het carnaval wordt het weer tijd
om even terug- en vooruit te blikken.
De vakanties en kermissen liggen achter ons
en we hebben ons dagelijks ritme weer
opgepakt.
Stichting Halfweg praat u even bij over o.a. de
aanpassing van de accommodatie, verder de
bespreking met de verenigingen en
commissies en andere zaken die de aandacht
verdienen.
Onze Volksfeestvereniging kan terugblikken op
een gezellige kermis dankzij een goede
organisatie en niet te vergeten de
kermisvierders zelf.
Het nieuwe koningspaar Henrike en Thijs heeft
haar ervaringen tijdens en na de kermis op
papier gezet.
Vriendenkring DVV doet verslag van haar
activiteiten, verder een vooraankondiging van
de feestavond in november.
CV de Maispotters staat aan de vooravond van
het nieuwe carnavalsseizoen en is volop bezig
met de voorbereidingen hiervoor.
AC Halfweg heeft de voorbereidingen gestart
voor een spetterend feest voor de jeugd in
februari 2017
Op sportgebied praten we u even bij over DVV
en het Paklack toernooi, verder doet Jentske
haar periodieke verslag.
Karlijn Brethouwer (va’n Tol) stelt zich voor aan
de lezers en in de rubriek waar is zij gebleven
doet Ivonne Bennink haar verhaal.
Ook wederom een vervolg op het
levensverhaal van Antoon Groot Zevert
(Halfweg)
Veel leesplezier,

Redactie Halfweg Ni-js
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Stichting Halfweg

Nu de dagen alweer wat korter worden kunnen
we terugkijken op een goede zomer. De zon
was niet altijd volop aanwezig maar voor de
meeste activiteiten was het prima weer.
De kermis is goed verlopen en op de
aanstaande ledenvergadering van de
Volksfeestvereniging zullen we onze bijdrage
hierin toelichten.
Sinds enige jaren hebben we onze financiële
administratie, dan zij de samenwerking met
Club Vooruit goed voor elkaar. Elk jaar kunnen
we een duidelijke verlies en winstrekening
presenteren, en in de balans staat keurig hoe
onze vermogensontwikkeling is. De kosten van
grote investeringen worden keurig over
meerdere jaren verdeeld. Doordat de jaarcijfers
door een extern bureau worden samengesteld
is dit een garantie dat deze een goede
weergave van de werkelijke situatie zijn. Ook is
hierdoor de continuïteit van een goede
administratie verzekerd bij een eventuele
bestuurswisseling. Helaas hebben de 4
betrokken gemeenten en de Rabobank dit jaar
besloten om hun bijdrage aan Club Vooruit te
stoppen, waardoor deze activiteit per 1 oktober
wordt beëindigd. Met de gemeente Berkelland
zijn wij nog in overleg of, en hoe de
ondersteuning de komende jaren zal plaats
vinden.
Na veel jaren met een goede inzet voor
Stichting Halfweg heeft Agnes Pape
aangegeven haar werkzaamheden voor de
barcommissie te willen verminderen. Het
beheer van de agenda, de planning van de
vrijwilligers voor de bardienst is een taak die
Agnes vele jaren op een goede en
nauwkeurige wijze heeft gedaan. Voor velen
was zij het eerste aanspreekpunt van Stichting
Halfweg. Wij willen Agnes hierbij van harte
bedanken voor haar inzet. Wij zijn blij dat we
met Melanie Leusink een goede aanvulling van
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de barcommissie hebben en een opvolger van
Agnes.
In het afgelopen jaar hebben enkele
vrijwilligers aangeven de werkzaamheden die
ze voor Stichting Halfweg verrichten te willen
beëindigen. Voor iedereen geldt dat ze een
prima bijdrage hebben geleverd om Stichting
Halfweg haar werk te laten doen.
Op dit moment is de parkeerplaats nog in
gebruik door Dostal en Hak vanwege de
vernieuwing van de fietspaden langs de
Grolseweg. Binnenkort willen we starten met
de renovatie en aanpassing van de
parkeerplaats. In eerste instantie was het de
bedoeling om de puinverharding wat op te
vullen. Daarna dachten we na over een
verharding. Toen een aanvraag uit het
Rabobank Coöperatiefonds werd beloond, en
we hiernaast een bijdrage kregen via de
Belangenvereniging was het mogelijk om dit
echt aan te pakken en de verharding nog wat
uit te breiden. Ook hebben we hierbij volop de
steun gehad van Joris Groot Zevert. In het
plan wordt rekening gehouden met de
bereikbaarheid van feesttenten ook onder
slechte omstandigheden. De laatste jaren
hebben we € 3000,- uit moeten geven aan
rijplaten. In de toekomst kunnen we deze
kosten uitsparen.
Zoals de planning nu is zullen op 3 en 10
december aan de slag gaan met het leggen
van klinkers. Hierbij zullen we een groot
beroep moeten doen op de inzet van
vrijwilligers. In goed overleg met DVV,
Maispotters, Volksfeestvereniging en
Onderhoudsploeg Halfweg denken we deze
klus te kunnen klaren.
Daarnaast zal er een opslag voor de
kooimaaier en ander materieel worden
gebouwd. Nu is deze maaier nog op ruime
afstand van het terrein gestald, en het kost
steeds weer veel tijd aan vervoer van en naar
het sportveld. Ook is het vervoer over de
openbare weg niet zonder gevaar. Het plan is

om de nieuwe kleedruimte uit te breiden met
een opslag in dezelfde stijl. Ook hiervoor zullen
we een beroep doen op de inzet van
vrijwilligers. Thijs Luttikhold zal het plan verder
uitwerken en begeleiden.
Sinds de oprichting heeft Stichting Halfweg een
vaste telefoonlijn zodat we altijd bereikbaar
zijn, en in geval van een calamiteit ook zelf
kunnen bellen. In de praktijk blijkt dat deze
telefoon vrijwel nooit wordt gebruikt terwijl we
hiervoor wel kosten moeten maken. We zijn op
zoek naar een goedkopere en praktische
oplossing. Hierdoor zal het tot nog toe
gebruikte vaste telefoonnummer mogelijk
komen te vervallen.
Bestuur Stichting Halfweg,
Theo Klein Gunnewiek,
Marc Huirne,
Willem Tuinte

Vriendenkring D.V.V. Nieuws

D.V.V.-themafeest
Na het grote succes van “Het Sinterklaasfeest”
van vorig jaar, is het D.V.V.-bestuur druk in de
weer om een volgend themafeest te
organiseren! Op dit moment kunnen we nog
niet te veel los laten over het thema, maar
noteer allemaal vast in uw agenda: 26
november 2016. Meer informatie volgt.
Tot dan!
Groeten,
Het D.V.V.-bestuur
D.V.V.-voetbal
DVV 45+ voetbal
Het is weer zover, de oldjes van het 45+
voetbal bunt alweer begonnen met hun
favoriete bezigheid.
Disse kere bunt ze e’deeld bie
Zieuwent 2, Grolle 2 en de Grolse Boy’s..
Dat kump veur de heren mooi oet, want dan
kunt ze mooi met de fietse.
Het eerste toernooitje mosten de kearl’s noa
Zieuwent. Ut was e’n prachtige
noazomeroavond en iedereen was in beste
humeur. Ok meugen wi-j Stef Bruggeman
verwelkomen want hee geet ons versterken in
de verdediging.

Hieronder leest u wat de laatste ontwikkelingen
zijn en wat D.V.V. op dit moment bezighoudt:
Jazz Veste-val
3 september vond de 29ste editie van het
jaarlijkse Jazz Vesteval plaats. Een gezellig en
bovenal muzikaal gebeuren. D.V.V. heeft op
deze avond post gestaan bij verschillende
horecagelegenheden om de kas te spekken.
Echter blijft het lastig om genoeg vrijwilligers te
vinden die dit willen/kunnen doen. Via deze
weg willen wij iedereen bedanken die dit jaar
heeft geholpen. Bedankt!

De eerste wedstrijd tegen Zieuwent begon al
goot veur DVV/Vios 45+..
Al snel was ut 0-1, deur e’n mooie goal van
Willem, eindelijk schot hee weer ens raak en
doar was hee donders bli-j met. Alles lek in
kannen en kruuken. Zieuwent hat niks te
vertellen. DVV/Vios kreg nog beste kansen um
op 0-2 te komm’n, moar den bal wol er moar
neet in.. Toen sloag ut noodlot toe, er werd
neet goot verdedigd en keeper Jeroen kon
hier ok niks an doone ok al probeerde hee met
e’n snoekduik den bal tegen te holl;n. 1-1.
Menigeen dacht nog an e’n geliekspel en ut
eerste punt is binnen. Moar in de letste
minuten scoorde Zieuwent in e’n scrimmage de
2-1 binnen.
Moar goot, dan most ut moar gebeuren tegen
Grolle. Ok hier waren wie heer en meester en
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kregen ok al beste kansen. Moar de poal en
de keeper van Grol stonden in de weg.
En doarnoa ging ut weer mis, Michel Tuunte
wol wisselen, moar dat deed hee toen Grolle in
de aanval was. Tja, dan wed ie wal wat er dan
gebeurt. Grol maakte doar dankboar gebruuk
van. 1-0. En Tuunte, den lachte als boer met
kiespiene.
Dan most ut moar gebeuren tegen de Grolse
Boy’s.. Moar ok hier wol den bal er neet in.
Bruggeman schot nog loeperhard tegen de
latte. Effen later had Wildried de kans um te
scoren, moar ok hee schot net noast. Tja,….en
net als die andere wedstrieden, scoorde de
tegenstander. Ik mot eerlijk zeggen dat ut wal
e’n mooie aanval was. Eindstand 0-1.
Dit was dus geen best begin veur de kearl’s,
moar noa die tied was dit gauw vergett’n..
Volgende kere better, dan mot ze noar Grolle.
DVV/VIOS 5
Ook bie de heren DVV/Vios is ut seizoen
begonnen. En wi-j hopt dat ze ut better doot
dan ut laatste seizoen. Gewoon bagger.
Moar goot, onze nieuwe leider Marcel Leusink
wol ut disse kere anders aanpakken. Op zien
Louis van Gaal methode. Op tied wen,
opstelling bekend maken en dan warm lopen.
Wie neet luusterd, kump neet in de basis.
Dus bie onzen eerste bekerwedstrijd waren
alle spöllers op tied bie Halfweg.
Op ene noa……Ra,ra ra, wie zal dat toch
wen……..Tja, onze eigen Leider Marcel.
Dus die regeltjes kunt zo de vuulnisbak in.
Moar no terugge noa de bekerwedstrijden. van
DVV/Vios 6 . Ze bunt ingedeeld bie Zieuwent,
Grolle en Longa.
Tegen Zieuwent werd dik gewonnen met 5-2.
Tegen Longa thuus werd helaas in het laaste
kwartier verloren met 0-2.
De uutwedstrijd tegen Grolle werd verloren 5-2.
Moar wat wol ie, ut was karmisse in Beltrum en
doar hadd’n de meeste de kop noar stoan.
Meddo 3 – DVV/Vios 6
Het echte wark most no eindelijk beginnen.in
de competitie,
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DVV/Vios 6 zit no in de zevende klasse. Er is
toen hier in gestemd en veur de jongens is dat
better zo.
De eerste competitiewedstrijd was uut tegen
Meddo 3. Het eerste wat wi-j zagen dat men
hier vaker de grösmaaier mot gebruuken. Ut
grös stond wal 3 kontjes hoog. In de hele
wedstrijd was DVV/Vios de betere en ze
wonnen ok disse wedstrijd met 0-3 Wel een
bijzonder moment voor Coen Pleiter. Hee
scoorde veur ut eerst veur DVV/Vios.
Chappoo.
DVV/Vios 6 – KSV 4 (vragender)
Helaas was ik verhinderd bie disse wedstrijd,
moar via miene connecties in Veur-Beltrum
heb de jongens ok disse wedstrijd dik
e’wonnen met 5-2.
En woarempel, noa twee wedstrijden steet
DVV/Vios 6 baovenan.
Er wordt no al in de wandelgangen één en
ander al geroepen, zoals:
“Alvast de banden van de platte wagen op
pompen en dat Te Braake en Tuunte alweer
14 commissies heft e’maakt veur ut
kampioensfeest”
En dat de Beltrumse bevolking alweer onrustig
sloapt, ze bunt net weer e’n betje’n oaver den
stro tsunami hen in het joar 2013.
Uw Razende reporter, Michel

Kaarten KC Halfweg te VoorBeltrum.

De organisatoren, Bennie Arink en Marcel
Luttikholt hebben te kennen gegeven te
stoppen met de organisatie van de
kaartavonden voor Kaartclub Halfweg.
Vele jaren hebben zij op perfecte wijze deze
goed bezochte avonden verzorgd waarvoor de
deelnemers en Stichting Halfweg de beide
heren hartelijk danken.
Stichting Halfweg wil nog onderzoeken of er
nog mensen bereid zijn om de organisatie over
te nemen, dus als u geïnteresseerd bent of
iemand weet, tips zijn van harte welkom.
Wij houden u op de hoogte.
Stichting Halfweg

Belangenvereniging Voor-Beltrum/Avest
Ditmaal geen bijzonderheden, wel wat
nieuwtjes in de vorm van wat korte wist-udatjes namelijk:

*
Het glasvezel project in het buitengebied
van Beltrum en Voor-Beltrum dit jaar van start
zal gaan en we eindelijk voorzien zullen
worden van glasvezel. Als dank voor onze
inzet heeft Voor-Beltrum een geldbedrag
gekregen van € 250,-.
Dit bedrag hebben de overige buurtschappen
en kernen ook gekregen als dank voor hun
inzet om de benodigde deelname van minimaal
50% te halen.
*
Beltrum/Voor-Beltrum zal als pilot dorp
gaan fungeren voor de regio Achterhoek het
komende jaar om in beeld te krijgen wat
concreet de woonbehoefte is voor jong en oud.
Binnenkort zal hiervoor een informatieavond
gehouden gaan worden. Met de uiteindelijke
uitkomsten medio volgend jaar zal er een
actieplan worden opgesteld om concreet
middels plannen en projecten invulling te gaan
geven aan deze behoeftes. Deze pilot word
gefinancierd en gestimuleerd vanuit de
Provincie Gelderland, Gemeente Berkelland,
Regio Achterhoek en Bouwend Nederland.
Kortom weer een mooie stap om passende
woning te kunnen blijven aanbieden en om zo
de leefbaarheid op peil te houden en ondanks
de krimp en demografische ontwikkeling.
*
Ook gaat er weer een groep van circa
10 jongeren starten met een CPO traject. Dit
collectief gaat samen op het voormalige
ABCTA terrein in Beltrum hun woningen
realiseren met als doel eind 2017 te kunnen
wonen. Dit traject is het 1e tastbare resultaat
naar aanleiding van het gehouden
woononderzoek. De overige resultaten worden
meegenomen in het bredere onderzoek waarbij
Beltrum als pilot gaat fungeren.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Belangenvereniging
Bas Hommelink, Diana Nijland en Tonny Starte

In memoriam
Henk Geurkink Sr.

Als voorzitter van de voetbalvereniging Grolse Boys
stond Henk Geurkink Sr 17 jaar lang voor een nuchter
en reëel beleid, ook in moeilijke tijden.
Ook DVV weet wat moeilijke tijden waren, zeker toen
wij als DVV- voetbal weg moesten bij Halfweg.

Het was Henk Geurkink die ons uit de nood heeft
geholpen. Als Voorzitter van een zaterdag amateurclub
konden wij als DVV op de zondag bij hun voetballen.
Als dat niet was gebeurd, dan had zeer waarschijnlijk
het DVV-voetbal niet meer bestaan.Toentertijd toen ik
nog voorzitter was van DVV heb ik altijd goeie
contacten met Henk en de Grolse Boys gehad.
Henk is op 16 augustus jl overleden op 75-jarige
leeftijd.

Namens DVV willen we de familie Geurkink veel
sterkte wensen.
Uw razende Reporter Michel

Even voorstellen

Hoi hoi Voor-Beltrum
Misschien hebben jullie de afgelopen tijd witte
busjes zien rondrijden tussen de mooie velden
in Beltrum en vroeg je je af waar die vandaan
komen? Ik stel me even voor: Ik ben Karlijn en
woon, samen met mijn man Marco en Eva (4)
en Jim (1), aan de beek bij de Tolbrug. Ik ben
van Pape va’n Tol. Ik kijk vanuit ons huis uit op
mijn vaders ouderhuis, Aloys Pape va’n Tol.
Marco komt van oorsprong uit Aalten maar
heeft lange tijd in Enschede gewoond. Zo
kreeg hij ook de opmerking van zijn buurvrouw
toen hij vertelde dat hij in eerste instantie naar
Groenlo ging verhuizen: ‘Groenlo? Oh leuk,
word je boer?!’
Boer is het niet helemaal geworden. Zo’n drie
jaar geleden hebben we een campertje
gekocht en omdat wij het onderhoud wat duur
vonden leek het ons een goed idee om deze
de rest van de tijd te verhuren. Zo hadden we
vlak daarna een 9-persoons en een 6persoons bus. Gewoon om eens te zien hoe
het loopt. En er bleek vraag te zijn in het
makkelijk en voordelig huren van bussen. Bij
ons geen gedoe met borg en bussencheck,
maar weten waar je aan toe bent. Wij merken
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dat mensen daar blij van worden en daar
hebben wij weer plezier van.
Daarnaast zijn menig mensen al op pad
geweest met onze auto’s, koelbus,
huifaanhanger of meubelbak. In combinatie
met onze koffieschuur aan het kerkepad dat
langs ons huis loopt doen we dit met veel
enthousiasme en plezier.
Interesse of mocht je gebruik willen maken van
iets op wielen dat we nog niet verhuren? Neem
gerust contact op en we denken graag met je
mee.
Kom gerust een keertje an, een proatje maken
of gewoon ff kiek’n. De koffie steet hier altied
kloar!
Groetjes Marco en Karlijn Brethouwer

Volksfeestvereniging nieuws

Kermis 2016….drie geslaagde dagen….
Voor-Beltrumse kermis 2016 was weer
enorm gezellig!
Ook dit 70e volksfeest kijken wij als bestuur
terug op een goed verlopen en gezellige
kermis. Over het weer hadden we weer niet te
klagen, het waren de mooiste dagen in de
bouwvakvakantie zo ongeveer, dus prima
temperaturen voor een gezellige kermis.
De zaterdagavond begonnen we met de
viering in onze tent met een andere
voorganger. Theo Klein Gunnewiek heeft met
mooie woorden, samen met de werkgroep
weer iets mooi neergezet. Ook konden we
opnieuw een kinderkoor verwelkomen. Ze
hebben erg mooi gezongen en dit werd door
de bezoekers erg gewaardeerd.
De sportieve zondag verliep stralend, veel
teams deden weer mee met het voetbal of
volleybal, de kinderen hebben zich weer goed
vermaakt met de goochelaar of met diverse
spellen en natuurlijk werd er door een grote
groep deelgenomen aan de sterrit of toertocht.
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Maandag hadden we een mooie opening met
onze burgemeester Joost van Oostrum.
Ondanks een paar druppels brak de zon onder
het Voor-Beltrums Volkslied spontaan door!
Ook alle deelnemende buurtschappen hadden
weer mooie creaties van hun Joker gemaakt
wat weer wat hilariteit met zich meebracht!
Een gezellige maandagmiddag en avond kon
niet ontbreken in de tent!
Toen brak alweer de laatste dag van de kermis
aan, dinsdag 9 augustus. Na een drukbezocht
en lekker ontbijt was het tijd voor de oude
koningsparen om afscheid te nemen van hun
koningsjaar.
En de mannen gingen al gooiend op zoek naar
een nieuwe koning. Terwijl de vrouwen als
scherpschutters gingen gedragen.
De jeugdkoning en koningin waren dit jaar als
eerste bekend, Mick Arink en Tess Luttikholt
mogen zich dit kermisjaar het
jeugdkoningspaar noemen. Enkele
ogenblikken later mocht Henrike Luttikhold
(Lankveld) zich koningin 2016 gaan noemen.
Als koning werd even later haar zwager Thijs
Luttikhold onze nieuwe koning. Na een mooie
huldiging in de tent kon het feest beginnen!
Alle uitslagen vindt U elders in dit Halfweg
Nieuws.
Wij willen U allen graag uitnodigen voor onze
algemene jaarvergadering op 21 oktober 2016
20.30 uur bij Café Halfweg te Voor Beltrum.
Deze avond willen we, naast de algemene
agendapunten, graag met U bespreekbaar
maken en Uw ideeën horen over de
dinsdagavond tijdens onze kermis. We merken
en ondervinden zelf als bestuur dat deze
avond een andere invulling nodig heeft!
Een officiële uitnodiging hiervan krijgt U nog
via een circulaire. We hopen veel leden en
inwoners te mogen begroeten!
De kermis 2017 staat gepland op 6, 7 en 8
augustus 2017!
Tot horens en groeten van het bestuur van de
Kermis Voor-Beltrum!

Uitslagen Kermis Voor Beltrum 2016
Zondag 7 augustus 2016
Volleybal
1. Katers
2. Team Brent Nijhuis
3. DVV
Voetbal
1. Koelinkbrink
2. Grolseweg
3. AVC
Penalty Schieten
5-8 jr. Lenn Wilderink
9-12jr. Teun Schilderinck
Sterrit
1. Marcel Helmers
2. Chantal, Bauke, Hilke, Marleen Esther en
Nicole
3. Elly en Leo Ballast
4. Jan Pasman
5. Groep H. Mentink
Maandag 8 augustus 2016
Buurtspelen
1. Auste 3
2. Koelinkbrink 2
3. Leunkweg
Mooiste Joker; Auste 2
Dinsdag 9 augustus 2016
Koningin:
Koning:
Jeugdkoningin:
Jeugdkoning:

Henrike Luttikhold
Thijs Luttikhold
Tess Luttikholt
Mick Arink

Schijfschieten
1. Nico Heinen
2. Tom te Boome
3. Robert Ottink

Verslag van het koningspaar 2016
Beste onderdanen,

Na een prachtige kermiszondag waarbij het
Koelinkbrink eerste werd bij het voetbal en een

frustrerende maandag omdat het onjuist
beoordelen van de joker ertoe leidde dat we de
eerste plek misliepen was het op dinsdag tijd
voor het vogelschieten en knuppelgooien.
Na de teleurstelling van de zeskamp eens flink
te hebben verzopen, was het tijd om ons
dinsdagmorgen wel erg vroeg te melden bij het
ontbijt. Dat is ieder jaar weer goed geregeld!
Super opkomst en complimenten aan de
organisatie. Niet fit, maar wel scherp begaven
we ons richting het altijd gezellige
buitenterrein. Al gauw werden de eerste
biertjes weg gekauwd.
Het schieten bij de dames ging voortvarend.
De aanstaande koningin regelde nog snel met
haar schoonmoeder, dat als ze koningin zou
worden, dat het eten met de buurt dan bij de
Gunnink kon plaats vinden. Al dat volk in Grolle
uitnodigen is natuurlijk niet erg handig. Nadat
dit geregeld was kon er volop geschoten
worden op de vogel. Het duurde maar even,
met al die fanatieke dames, en de vogel lag
eraf.
De spanning liep op! Want welke man zou
koning worden? Eerst kwam er een groep
veteranen en zat de kersverse Koningin met
samengeknepen billen op de bank. Daarna
kwamen diverse aantrekkelijke voor Beltrumse
mannen.
Bij de mannen werd onverantwoord hard
gegooid. Ene J vd B kreeg van huis uit mee
geen koning te mogen worden. Dat zijn
vriendin F vd P hem hiervoor waarschuwde
was volledig overbodig met zijn linkshandige
knuppelkwaliteiten.
De eerste twee knuppels van de finale worp
konden ze bij Withag uit de melkstal halen. Bij
de laatste worp werd het vizier op scherp
gesteld en heeft de verrotte paal waarop de
vogel stond bijgedragen aan deze frauduleuze
overwinning van de koning. Het Koelinkbrink
feestje kon hierdoor worden voorgezet!
Na de ‘overheerlijke’ koffietafel en overdracht
van de sjerpen was het tijd voor de
vaandelhulde. Er werd prachtig synchroon
gezwaaid met uitzondering van de
linkshandige J vd B maar dat mocht de pret
niet drukken. Het feest barstte los samen met
onze jeugdkoning Mick Aarink en
jeugdkoningin Tess Luttikholt onder leiding van
Kaliber. Fantastisch om te merken dat er zo
veel mensen naar de tent kwamen om een
feestje met ons te vieren en onze naasten van
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buiten voor Beltrum (“boet’nlanders”) die
speciaal voor deze gelegenheid naar Voor
Beltrum kwamen. Allemaal hartelijk bedankt!
De tijd vloog en al snel gaf het bestuur aan dat
er een heerlijke maaltijd op ons stond te
wachten. Met de versierde wagen vertrokken
we naar de Gunnink. Het feest werd nog eens
dunnetjes over gedaan en de tijd tot de
opening van de tent werd maximaal benut. Nog
even een snelle deodouche en hup de wagen
weer op. Iedereen ging er nog een avond vol
tegen aan en een prachtige kermis werd
afgesloten.
Wij hebben een top kermis gehad! Super dat
we dit hebben meegemaakt! Iedereen bedankt
wie dit feestje met ons hebben meegevierd.
Groetjes van het koningspaar,
Thijs en Henrike

Koningsparen Volksfeest Voor-Beltrum
Hallo lezers,

Op verzoek van Paul Lepping die een website
heeft gemaakt over de geschiedenis van
Beltrum
http://www.archiefbeltrum.nl/corso.htm heeft de
redactie van Halfweg Ni-js de koningsparen
van het Voor-Beltrums Volksfeest uitgezocht
van de afgelopen 70 jaar. Op het moment van
schrijven hebben we alle paren kunnen
achterhalen m.u.v. 1989. Mocht u dit weten of
zelf zijn dan kunt u dit melden bij de redactie.
Verder zijn we op zoek naar foto’s van alle
koningsparen, dus bij deze tevens het verzoek
aan de direct betrokkenen om deze te mailen
naar bovengenoemd mailadres en naar de
redactie (tkg.avest@planet.nl)
De redactie wil graag een item maken voor het
Halfweg Ni-js indien er voldoende reacties
binnenkomen.
Wij zijn u zeer erkentelijk voor de mooie
plaatjes, die wij graag willen delen met onze
lezers.
Redactie Halfweg Ni-js
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Waar is zij gebleven

In de rubriek waar is hij of zij gebleven, dit keer
hoe het Yvonne van Pluur (Bennink) is vergaan
en vergaat. Hier volgt haar verhaal
Er is mij de vraag gesteld om een stukje te
schrijven over mezelf voor het Halfweg Ni’js,
“waar is ze gebleven”.
Ik ben Ivonne van Pluur, maar in voor-Beltrum
beter bekend als Ivonne Bennink (Broakman).
Ik ben een dochter van Jan en Marietje
Bennink. Ik heb een zus Anita en twee broers
Rene en Jeroen. Ik ben daar opgegroeid op de
boerderij aan de Holtkampsweg. In het
buurtschap Schependom dus. Ik vond het altijd
lastig om uit te leggen waar ik vandaan kom.
Officieel vielen wij onder de gemeente
Eibergen. Hier hadden we echter niets mee.
We waren vooral op Groenlo georiënteerd,
maar we waren geen Grolse. Eigenlijk voelde
ik me Voor-Beltrumse maar dit bestond
officieel niet. Misschien ligt hier nog een mooi
actiepunt voor een toekomstige prins van de
Maispotters, om hier een officieel buurtschap
van te maken. Dat ter zijde, ik koester hele
mooie herinneringen aan deze gemeenschap.
Ik heb een mooie kindertijd gehad op de
boerderij. Het was een warm en gezellig nest.
Normen en waarden waren heel belangrijk,
maar daartussen kon heel veel. Ik heb in
Groenlo op de Watermolenschool gezeten. Na
de basisschool heb ik de LHNO gevolgd, en
aansluitend de MDGO-AW ook in Groenlo. In
1989 ben ik op kamers gegaan in het kleine
dorp Nieuw-Wehl. Ik volgde toen de Zopleiding (gehandicaptenzorg) in Arnhem en
ging tevens aan het werk bij Fatima. Hier werk
ik nog steeds als groepsbegeleidster met heel
veel plezier. Tegenwoordig heet het Elver. Op
het moment volg ik weer een opleiding in
Zwolle. Ondersteuning van mensen met
ernstige meervoudige beperkingen. Dit is een
stuk verdieping in mijn werk. Hier haal ik veel
voldoening uit.
In1991 leerde ik Robert kennen bij onze buren
Essink in Voor-Beltrum. In 1996 ben ik met
hem gaan samenwonen in Nieuw-Wehl. De
keus om daar te gaan wonen was vooral
omdat het praktisch was. Robert werkte toen in
Doetinchem bij het waterlaboratorium en
aangezien ik bij Fatima werkte kon ik zo mooi
naar mijn werk fietsen. We kenden Nieuw-

Wehl al een beetje van de feesten en we
hadden al de nodige mensen leren kennen, en
vooral de sfeer beviel ons wel.
Gemoedelijkheid en verbondenheid staan hier
hoog in het vaandel. Bijna alle inwoners zijn
wel lid van een plaatselijke vereniging. Vooral
de carnavals verenging en de schutterij.
Robert is nu bestuurslid van de schutterij “De
Eendracht”. Dit heeft heel erg veel gebruiken
en tradities die ik vanuit Voor-Beltrum niet
kende. Dit is ook weer leuk om te zien. In
2001 ben ik met hem getrouwd en samen
hebben wij drie kinderen Jur (13), Isa (12) en
Saar (8). De oudste twee gaan al weer naar
het vervolgonderwijs. De jongste gaat nog naar
de basisschool. Hiervoor moeten we nu naar
Wehl. Helaas is de school in Nieuw-Wehl vorig
jaar gesloten.
Het feesten heb ik denk ik wel in Voor-Beltrum
geleerd. Het begon bij de jaarlijkse kermis. Drie
dagen feest. Ik vond het vooral heel bijzonder
omdat wij altijd als buurt naar de kermis
gingen. Bij de familie Kok begonnen ze te
fietsen en onderweg sloot alle jeugd uit de
buurt aan. Zo gingen we vaak met een hele
groep gezamenlijk op weg naar de kermis. Dit
was echt een geweldig gevoel. Onderweg
hoorde je dan de muziek in de verte spelen.
Naar mijn gevoel was dat ook het moment dat
we harder gingen fietsen. Ook de
voorbereidingen voor de zeskamp namen we
in de buurt heel serieus. Samen met jong en
oud strijden voor de eerste plaats. Een hoogte
punt was ook altijd wie wordt er koning en
koningin. Het mooist was het als het in je eigen
buurt viel, dan kon je op de platte wagen
tussen het middag- en avondfeest gewoon
door feesten. Ik was zelf de eerste
jeugdkoningin van Voor-Beltrum. Ik kan mij
nog goed herinneren dat iedereen klaar stond
in de tent. Muziek was er klaar voor,
koningspaar stond klaar de vendeliers stonden
opgesteld in de tent en ik. Er was echter een
probleem de jeugdkoning waren we kwijt. En
wat bleek het was 12:00 uur en dan ging hij
altijd naar huis soep eten. Hier heb ik nog
weleens smakelijk om gelachen. Maar ook dit
is goed gekomen en ik heb een geweldig feest
gehad. Deze kermis was echt wel een hoogte
punt in het jaar. Volgens mij heb ik er ook geen
een gemist.
Ook bij de Maispotters heb ik heel wat uurtjes
gefeest. Eerst natuurlijk bij Halfweg in de
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bakkerij met het kindercarnaval (de maiskoele).
Later een paar jaar met Jette, Dorien, Yvonne
en ik als dansmarietje. Uren waren wij aan het
oefenen om iets in te studeren, vaak bij Meijer
in de kelder. Samen met de Maispotters
fruhschoppen in Lievelde en Beltrum. Als het
dan echt carnaval was, had je met de hele
groep een week feest. Altijd onder begeleiding
van onze eigen muziek box op een soort van
kruiwagen. Meestal in de kleine maiskoele. Als
het carnaval was voor alle Voor-Beltrummers
dan was het feest bij Meijer. Op zondag namen
we deel aan de optocht in Groenlo waar niets
de Maispotters te dol was. Nu gaan we nog
altijd de optocht bekijken in Groenlo, en ik heb
gezien dat het bij de Voor-Beltummers nog
steeds niet gek genoeg kan. Later hebben we
nog een paar jaar een groepje meiden
begeleid als dansmarietje. Dit was erg leuk om
te doen, en gaf ons een geldige reden om toch
nog verbonden te blijven bij de Maispotters. Nu
is mijn dochter dansmarietje bij de
“Mölledreajers” in Nieuw-Wehl en liften we
daar weer een beetje mee.
Zo heeft Voor-Beltrum voor mij nog steeds een
heel speciaal plekje. Ik heb ook nog goede
vriendschappen over gehouden uit die tijd. Mijn
broer woont nog op de boerderij en mijn
ouders wonen in Groenlo. Zo blijf ik toch nog
steeds een beetje een Voor-Beltrumse. Soms
zoek ik het weer even op.
Groet Ivonne en wie weet tot ziens.

Vrijwilligersavond

Beste Halfweg-vrijwilligers,
Als dank voor jullie inzet het afgelopen jaar,
worden jullie (samen met jullie partner)
uitgenodigd voor de jaarlijkse Halfwegvrijwilligersavond, want uiteraard kan Halfweg
niet bestaan zonder jullie hulp!!
Na het enorme succes van de afgelopen jaren,
ook ditmaal weer in de vorm van een themaavond. De dames van de bardienst hebben
opnieuw iets bedacht voor een leuke avond.
Deze vrijwilligersavond wordt gehouden
eind oktober/ begin november, dus hou uw
mailbox in de gaten voor de officiële
uitnodiging.
Bestuur Stichting Halfweg.
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Nieuws van de Maispotters

We zijn nog allemaal aan het nagenieten van
het mooie nazomerweer. De warmste
september ooit. Goed voor het mais zodat de
kolven weer “riepe bunt”. De nazomer
betekent dat we ons geleidelijk aan richting het
carnavalsseizoen gaan begeven. Hopelijk heeft
iedereen een fijne zomer achter de rug en krijgt
iedereen alweer zin in een gezellige
buutavond.
Ons huidige prinsenpaar, Prins Wout I en
Adjudant Ruben, hebben voor 2016 namelijk
nog één taak te vervullen en dat is het regeren
over de BUUTAVOND en wel op
12 NOVEMBER 2016 !

De buutcommissie is het afgelopen jaar
diverse ‘buuts’ gaan bewonderen. Ze hebben
hier voor de Maispotters een mooie selectie in
gemaakt en hebben dan ook dit jaar weer
enkele geweldige buutredeners weten te
contracteren. Ik kan u alvast mededelen dat er
3 spetterende optredens van buiten d’n
maispottershook worden verzorgd. En ja ja;
ook één van binnen d’n maispottershook. Dit
wil je niet missen dus komt allen! Het belooft
weer een avond voor jong en oud te worden
met veel humor en volop gezelligheid.
We hopen dan ook op een goede opkomst net
zoals voorgaande jaren. Zoals gebruikelijk is
de KLEINE MAISKOELE voor iedereen
toegankelijk. De zaal is weer geopend vanaf
20:11 uur. De all in prijs is al enkele jaren een
groot succes! Daarom vragen we ook dit jaar
weer een vast bedrag voor een hele avond
gezelligheid.

Want zoals het motto van het prinsenpaar luidt:
met ne goeie ondergrond kommen wie wal
rond!
Enkele maanden na de buutavond is het ook al
weer tijd voor het prinsenbal. We hebben nu
een prachtig prinsenpaar maar de uitzoekers
zijn weer volop bezig om opnieuw een
fantastisch paar op het podium, in de altijd
goed gevulde Maiskoele, te mogen begroeten.
Het is elke keer weer spannend of er een
nieuw en geschikt paar gevonden zal worden.
Ben jij ook zo benieuwd wie het nieuwe stel zal
worden?

En dat je tussen een lijn moet blijven maar dat
moet je zonder je handen op het stuur te
houden.
En daarna een tijdrit met heuvels de in bocht
en afdalingen en een recht stuk.
Ik ben vijfde meisje geworden.

Einde

Kom dan op zaterdag 7 januari 2017 naar de
kleine maiskoele aanvang 20.30 uur!
Namens de Maispotters oet VeurBeltrum
Tom Luttikhold (President
Maispotters)

Namens de Maispotters oet Veur- Beltrum
Tom Luttikhold (President Maispotters)

Jentske Withag

Huldiging NK Streetrace

Hieronder het verslag van het open NK
Streetrace van Jentske Withag zelf.
Op 3 september heb ik het NK Street race
gehad.
Het was een parkoers waar een hele hoge
brug in zat, ook zat er een brug in en aan het
eind van de brug zat een trap.
Je ging ook door een soort houten huisje en er
zat op de weg een heuveltje en daarnaar nog
een heuveltje. Er zat ook nog een vrachtwagen
waar je doorheen moest.
Het was allemaal op de weg.
Ik ben tweede geworden en kreeg een
medaille en bos bloemen.
Op 17 september heb ik vaardigheidsproeven
en een tijdrit.
Eerst hadden we een vaardigheidsproef
waarbij je over een balk heen moest.
Je moest een balletje op een pion leggen en
een rondje rijden maar dan moest binnen de
pionnen blijven, je moest ook over een wip en
daar vloog ik hoog in de lucht.
En tienseconden stil staan.

Op de wip tijdens de vaardigheidsproeven
Groetjes Jentske
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HET LEVENSVERHAAL VAN
ANTOON GROOT ZEVERT.

Antoon Groot Zevert (Halfweg) de broer van
“Jan Halfweg” heeft een boek geschreven over
zijn leven, de redactie heeft op dit boek beslag
weten te leggen en mag met instemming van
Antoon zijn hele levensverhaal in Halfweg Ni’js
plaatsen. In het boek verhaalt hij onder ander
over zijn leven in Brazilië waarnaar hij in 1958
vertrokken is enzovoort…………
In dit nummer hoofdstuk 16
Hoofdstuk 16: Verhuizen
Ik ging snel naar huis om Marietje te vertellen
dat de ‘deal’ doorging. Zij had nog niets van
het nieuwe bedrijf gezien. We woonden op dat
moment drie kilometer van het centrum; in het
nieuwe huis woonden we drie kilometer aan de
andere kant van het centrum. In het centrum
wisten ze niet wat ze zagen. Een grote
volksverhuizing…; alles moest worden
ingepakt. Toen Marietje bij het huis kwam, viel
het haar niet mee. Het was ook in een bar
slechte staat - dat het zo slecht was, had ik ook
niet gezien. Ze wilde nog liever in het nieuwe
kippenhok wonen: daar was een opfokhok bij
en in het kippenhok zaten 2.000 jonge hennen.
We hebben toch het huis maar opgeruimd en
trokken erin. De knechten reden af en aan met
de trekkers en brachten de paarden, de
varkens (zeugen en beren), de koeien en al het
gereedschap.
De eerste nacht konden we niet slapen van
alle muggen en de lucht in huis. Het eerste dat
ik de volgende dag deed, was naar de
timmerman gaan om horren tegen de muggen
te laten maken. Zelfs de timmerman wist niet
wat hij zag: het gras was zo hoog (twee meter),
dat het door de ramen naar binnen groeide.
12

Bij het huis waren twee arbeiderswoningen,
voor een paar knechten en twee zussen die er
ook werkten.
De eerste dagen heb ik met de trekker en het
personeel al het gras gemaaid. Ik bewerkte
ook het land nog, maar het was al te laat om
het nog wat op te kunnen laten brengen. De
kippen en de varkens deden het goed en de
2.000 sinaasappelbomen en 500
avocadobomen zaten vol met vruchten. Na een
week zag het er al heel anders uit: in en om
het huis was alles opgeruimd. Ook heb ik een
andere weg naar ons bedrijf gemaakt en er
een bordje bij geplaatst: “Sitio Sao Antonio”.
Regen
Toen ik kort daarna in het centrum was, kwam
er een wolkbreuk. Ik snelde naar huis en jawel:
het hele huis stond onder water. Het was
letterlijk overal doorgeregend en alles was nat.
Marietje was bezig om met een bezem het
water uit de slaapkamer te vegen. Ze veegde
het water via de kamer en de keuken naar
buiten. Het was erg en we overlegden wat we
moesten doen. Het dak was doorgezakt. Het
was gebouwd met jong hout. Er stond een
boom achter met hele kleine blaadjes en
doordat die afgevallen waren, zaten de
dakgoten verstopt. Ik ging naar de timmerman.
Die dacht hetzelfde als ik en stelde voor om de
volgende dag met zes man te komen. Hij wilde
het dak met klosjes ophogen zodat het weer
recht was. Ik moest dan wel voor zeven uur ‘s
morgens de dakpannen eraf hebben. Ik vroeg
de knechten en de twee zussen om ‘s morgens
om halfzes te komen. En ze waren er, met
twee trekkers en twee wagens. Toen ze voor
en achter volgeladen waren met pannen, heb
ik de wagens in de schaduw gezet en de
zussen gevraagd de dakpannen met een
borstel schoon te maken. Toen de
timmerlieden kwamen, was het dak schoon.
Maar ik kwam tot de treurige ontdekking dat de
vorige eigenaar een dik pak jutezakken op het
plafond gelegd had om het lekken tegen te
gaan. En die zakken waren verrot. Ik wou ze er
met een riek afhalen, maar toen ik voor de
eerste keer in de stapel stak, viel het plafond
met zakken en al naar beneden. De balken
waren bij de muur verrot. Toen moest alles
maar voorzichtig door het raam naar buiten,
want het hele plafond lag op het bed en de
nachtkastjes. Na een dag hard gewerkt te
hebben, was het huis ‘s avonds weer leefbaar

en heeft het nooit meer doorgeregend. Wel
maakte ik een nieuw plafond. Toen ik hieraan
begonnen was, kwam er een Hollander langs,
bij wie de pomp kapot was. Hij wilde dat ik
direct met hem meeging. Maar Marietje zei, dat
dat niet ging gebeuren: zij had de kamer al
uitgeruimd en wilde van de rommel af. Die
Hollander bood toen aan mij te helpen. Dan
zou ik eerder met hem mee kunnen gaan en
had hij weer water. Tijdens het timmeren
grapte hij tegen Marietje of er geen luik in het
plafond moest, waardoor de wieg dan naar
beneden kon. Daar kwam hij mee op de koffie,
want door die opmerking raakte hij bij Marietje
een gevoelige snaar. Marietje werd heel kwaad
en zei hem de waarheid. Hij bood toen zijn
excuus aan, het werk kwam klaar en ik ging
met hem mee om zijn put in te gaan.
Tijdens de eerste ‘droge tijd’ heb ik veel aan
het huis veranderd. Ik verplaatste de douche
en de wc naar de veranda en bouwde de
bestaande badkamer om tot een
provisiekamer, die aansloot op de keuken.
Ik betegelde de muren opnieuw, want op
sommige plaatsen kon je er gewoon door naar
buiten kijken.
Over het huis waren er toen even geen
klachten meer en ik beloofde Marietje een
nieuw huis, zodra dat zou kunnen.
Het nieuwe bedrijf
Op het bedrijf liep alles naar wens. Ik deed
veel loonwerk en liet het ploegen aan de
knechten over. Zaaien en met vergif spuiten
deed ik echter altijd zelf. Omdat ik meer
betaalde dan de meeste andere boeren, had ik
goed personeel. Het waren goede
trekkerrijders. Ik betaalde ook de overuren
goed. En als het avond was en er was nog een
uur werk, dan maakten de knechten het af. De
sinaasappelen werden rijp. Jan de Wit, die aan
de andere kant van het water woonde en ook
een bedrijf naast het mijne had, handelde in
Campinas met een verwerkingsbedrijf. Hij bood
mij een geweldig bod voor mijn sinaasappels.
Toen kwam ik erachter, dat de Coöperatie mij
heeft geholpen: Jan de Wit had mijn bedrijf ook
willen hebben, maar de Coöperatie bood het
mij aan. Om de Coöperatie terug te pakken,
boot Jan mij veel geld voor het fruit. Als lid was
ik eigenlijk verplicht aan de Coöperatie te
leveren, maar dan moest ik zelf plukken en
kreeg ik lang zo’n hoog bedrag niet. Na veel
gepraat is het toch gelukt dat ik de

sinaasappels aan Jan de Wit mocht verkopen
en ik hoefde er zelf niets voor te doen.
Daardoor heb ik veel van onze schuld af
kunnen lossen.
Frans Nijenhuis kwam op zondag vaak bij ons
en dan was het altijd hetzelfde liedje: “Jij kunt
alles en ik niet”, waarop ik dan antwoordde, dat
ik ook veel meer grond bewerkte dan hij. Wat
later hoorde ik dat hij 30 hectare grond had
gehuurd van een Braziliaan, met als huur een
derde deel van de opbrengst. Ik was blij dat hij
mij niet om advies had gevraagd. Frans liet
alles in één keer inzaaien en toen het onkruid
kwam wist hij er zich geen raad mee. Hij kwam
toen bij mij en vroeg of hij mijn trekker en
machine mocht lenen. Ik zei hem dat ik zelf
ook druk was, maar dat hij zaterdag en zondag
de trekker kon halen en zo heeft hij zich dat
jaar gered. Toen hij de laatste keer de trekker
terugbracht, vertelde hij dat hij hetzelfde
gereedschap wilde kopen als ik had. En dat
deed hij.
De kinderen werden groter. Anita ging met de
bus naar Artenegera naar school in een
witblauw tenue. Als het regende, kwam de bus
de berg niet op en dan moesten de kinderen
uitstappen en in de modder helpen drukken.
Als Geraldo voor Marietje sinaasappelen
moest halen, reed hij met de auto naar de
boom, die het verste weg stond. Daar zette hij
dan de auto achterwaarts voor de boom, ging
erin staan en plukte de appels zo in de
camionette. Ineke haalde vaak brood op met
het paard. Dat kon ze heel vlug. Ze reed naar
de bakker, ging niet van haar paard af maar
riep bij de bakker om een brood – en weg was
ze weer. Ook nu was er in de droge tijd weer
gebrek aan water. Onze put was al 25 meter
diep. Ik probeerde hem nog dieper te maken
maar dat ging niet; ik zat op oergrond. Toen
heb ik beneden, dichter bij het meer maar een
put gemaakt. Dat water was niet lekker, maar
voor het vee ging het. Ik leverde veel biggen
aan de “roadia”, die een bloedserum tegen
ziekten ontwikkelden. De biggen moesten voor
hen 40 tot 45 kilo wegen en ze boden een
goede prijs.
Op vakantie
Zo boerde ik een paar jaar goed. Ik kon Van
Leeuwen op tijd zijn geld betalen en bouwde
een grote arbeiderswoning voor een grotere
familie. Ook bouwde ik een varkenshok voor
400 mestvarkens; ik had er een tekening van
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met mestroosters. Die had ik gezien toen ik
met Marietje voor zes weken naar Nederland
en Canada ging. We wilden er even tussenuit.
Jan Wagenmakers van de kruidenier was
getrouwd met een Braziliaanse. Hij werkte voor
de Coöperatie en had een kind, maar woonde
buiten de Fazenda in een huisje van zijn
schoonouders. Hij wilde graag in het centrum
wonen en daar had ik me al vaak voor ingezet.
Ik vroeg hem om in de tijd dat ik met Marietje
weg was, bij ons te komen wonen en op onze
kinderen en het bedrijf te passen. Hij kon zijn
meubels bij ons opbergen, zei ik, maar hij
vroeg hoe dat dan zou gaan als ik terugkwam
en hij zelf geen huis meer had. “Dat zijn mijn
zorgen”, vertelde ik hem. Hij kwam en Marietje
en ik gingen op reis. Eerst naar Canada, maar
daar had ik het al snel gezien.
In Canada
Marietje en ik vertrokken naar Canada om mijn
broer Bennie op te zoeken. Ik moest hem dan
’s morgens helpen, zodat we ‘s middags
ergens naar toe konden. Bennie’s vrouw lag in
het ziekenhuis. Ik ontmoette in Canada ook
een Belg, waar ik een dag naar toe ben
geweest. Hij had een nicht in Brazilië, die
kloosterzuster was. Hij wilde haar graag ooit
eens bezoeken; ik heb hem mijn adres
gegeven. Bennie had een heel lange waslijn en
ik vroeg hem waar die voor diende. Hij zei dat
het in de winter als het sneeuwde gemakkelijk
was om langs die lijn te lopen en zo in de stal
te komen. Niets voor mij om zes maanden in
de winter te leven; ik liep in mijn land het hele
jaar in korte broek. Na twee weken bij Bennie
geweest te zijn had ik het daar wel gezien en
vertrokken we naar Nederland.
Holland
In Holland vonden wij het in juni koud. Wij zijn
bij de familie geweest en hebben veel gezien.
Toen ik voor het eerst in een auto reed, was ik
bang voor al die bomen, die zo dicht op de weg
stonden. In Brazilië staat tot tien meter naast
het asfalt niets. Ook hebben we alle bekenden
bezocht. Ik ben een keer alleen naar Broshuis
geweest, naar die blinde man. Hij lag ziek op
bed. Ik ging bij de keuken naar binnen en daar
was zijn schoonzus aan het dweilen. Zij kende
mij niet, maar ik zei dat ik voor Willem kwam.
Ik had mijn naam nog niet gezegd. Zij was
benieuwd of Willem mij dan wel kende. Toen ik
de deur van de kamer opende zei hij: “de
postbode”. “Ja, Willem, je hebt het goed”. Hij
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had me dus al herkend toen ik in de keuken
aan de praat was.
Ook ben ik naar Lintvelde geweest. Daar
boerde Johan. Ik heb daar alles bekeken en
Johan wist mij te vertellen dat ik volgens de
brieven van Frans heel goed boerde. Hij vroeg
mij hoe dat toch kon, want hij moest Frans nog
vaak met geld helpen en hij vond dat daar
maar eens een keer een eind aan moest
komen. Ik zei toen, dat Frans het de eerste
jaren nog wel moeilijk zou hebben, waarop hij
antwoordde dat hij dan maar weer moest
helpen. Bij de familie Berendsen zijn we mooi
op gevangen. Het was een mooie tijd, maar
aan alles komt een eind.
Nieuwe grond te huur
Het werd weer zaaitijd en dat betekende voor
mij lange dagen maken. Ik zaaide eerst voor
mezelf en ging dan in volgorde naar de
klanten. Als laatste kwam ik bij een oudere
man, die veel bij de inlanders kwam. Hij had
iets voor mij bedacht. Hij riep me binnen om
wat te drinken en vertelde me dat hij nog een
bedrijf wist dat te huur was. Het ging om 120
hectare bouwland, niet ver buiten de Fazenda;
de vorige huurder had de huur opgezegd. Ik
ging naar huis en vertelde het aan Marietje.
Die reageerde met “alsof je nog niet genoeg te
doen hebt”. Ik vertelde haar mijn plan en ging
naar Gerrit Kortstee. Die woonde niet ver van
ons vandaan. Hij had er ook net een bedrijf
bijgekocht en had veel gereedschap.
Ik was er nog nooit geweest maar ging nu op
bezoek. Ik vroeg Kortstee een combinatie met
mij aan te gaan en samen die 120 hectare te
huren. Hij was er gelijk voor in en we spraken
af om er de volgende dag te gaan kijken. We
gingen er naar toe en vonden het een mooi
stuk land. Bovendien was 120 hectare goed te
bewerken. De eigenaar van de grond wilde het
huurcontract persé voor drie jaar bij de notaris
vastleggen. Hij wilde 7.000 Cruzeiro’s voor het
hele stuk maar omdat de zaaitijd op zijn eind
liep, zeiden we dat we alleen dat jaar voor de
gezaaide oppervlakte zouden betalen.
We gingen diezelfde middag nog naar de
notaris. De verhuurder wilde 1.000 Cruzeiro’s
aanbetaald hebben. De notaris hoorde ons aan
en begon de akte op te maken. Hij zei me de
verhuurder het geld vast te geven. Ik had het
geld net van de bank gehaald: 100 briefjes van
10. Het bandje van de bank zat er nog om, dus
het waren nieuwe briefjes. De verhuurder

begon te tellen. Toen hij er zo’n 25 geteld had,
raakte hij de tel kwijt. Dat gebeurde drie keer
en toen vroeg hij me hoeveel briefjes het
waren. Vervolgens stak hij ze in zijn zak. Bij
ons vertrek gaven we de notaris een hand en
die zei dat de verhuurder niet verder kon
tellen…; het was een analfabeet.
Kortstee en ik openden die middag nog een
rekening op naam van onze Combinatie en
zetten er allebei 1.000 Cruzeiro’s op. We
spraken af dat al het werk in loonprijs betaald
zou worden. Zo wilden we voorkomen dat al
het werk naar dezelfde ging. De volgende
morgen vertrokken er vier trekkers met
ploegen naar Geerdus, de plaats waar de
grond lag. We spraken met de arbeiders af dat
we ze om zes uur af zouden lossen. Zo bracht
ik ‘s avonds twee andere werknemers van mij
en twee van Kortstee naar de trekkers. Zij
losten de anderen af. Gerrit Kortstee deed dit
‘s morgens en dit ging dagen door. Het weer
was goed en al gauw hadden we het hele land
ingezaaid.
Onze verhuurder keek verbaasd op: de maïs
en de soja stonden er prachtig bij. Als we
kwamen om het onkruid met trekkers te
bewerken, maakte hij graag een praatje met
ons. We betaalden hem de volle huurprijs en
hij was erg met ons ingenomen. Op zijn hele
bedrijf stond maar één huisje met vier
vertrekken, en een schuurtje. Daar woonde de
verhuurder alleen met een paar kippen en een
hond. De verhuurder vertelde dat de trekker,
die hij als enige vervoermiddel gebruikte, van
zijn broer geweest was. Zijn vader en moeder
waren ook emigranten en waren begonnen op
een ander bedrijf van 60 hectare, vlak bij hem.
Zijn ouders hadden verdiend met houtkappen
en verkochten houtskool. Ze hadden drie
kinderen: hijzelf, een zus en een broer. Die
ouders waren vroeg overleden en de kinderen
waren jong, toen ze alleen achterbleven. De
zus overleed op jonge leeftijd. De verhuurder
kreeg het bedrijf van 60 hectare; zijn broer
kreeg het bedrijf, dat wij nu bewerkten. Het
geluk was niet met de familie, want de broer
van de verhuurder werd op een morgen vroeg
dood aangetroffen op de trekker. Hij was daar
aan het ploegen en kreeg een hartinfarct. De
trekker stond aan het eind van het land; de olie
was op en de accu was leeg. Na zijn broers
dood ging de verhuurder dus maar op dat
bedrijf wonen – helemaal alleen. Hij vertelde

dat er regelmatig werd ingebroken in zijn huis.
Als hij een keer een beetje geld had,
frommelde hij dat in een krant die hij in de hoek
van de kamer verstopte. Als hij dan wegging,
was het geld bij zijn thuiskomst verdwenen.
Bezoek
Ons leven ging verder. We raakten goed
bevriend met Kortstee. Eén keer in de week
gingen we volleyballen bij het clubgebouw,
waar de dames gingen gymmen of lopen. Na
afloop zaten we gezellig samen in het café en
was er altijd wel een hapje en een drankje. Ik
vond dat geweldig. Mijn medespelers waren
employees van de Coöperatie en zo hoorde ik
nogal eens wat, bijvoorbeeld wat de
marktprijzen waren.
Ook werden Marietje en ik gevraagd om lid te
worden van het kerkbestuur. Dat deden we,
maar dat was een grote fout: ik was te
ouderwets. We hadden een moderne pater, die
wilde dat zijn misdienaars in korte rokjes
liepen. En hij wilde dat we tijdens de
Communie allemaal wijn dronken uit een grote
kelk.
Dat hield ik tegen. De Nederlandse
missiepaters die in Brazilië werkten, vonden
Holambra een klein Holland. Ze maakten eens
in de vijf jaar een reis naar Nederland en
kwamen daarna weer graag terug naar
Holambra. Onze pastoor kwam dan vaak met
zo’n missiepater bij ons. Ik liet ze dan het
centrum zien en ze konden bij ons blijven
slapen.
Op een dag kwam er weer een pater bij ons.
De pastoor had hem naar ons gestuurd. De
pater kwam uit Groenlo en had in Voor-Beltrum
lesgegeven. Dat wist ik nog, want dat was in
mijn schooltijd. De pater bleef een nacht en
vroeg of hij na een paar dagen terug mocht
komen. Dan zou hij ook een meisje
meebrengen, dat hem kwam helpen. Hij had in
Nederland een keer gesproken voor de jeugd
en gezegd dat de jeugd zich ook dienstbaar
kon maken in de missie. En dit was het gevolg.
Na twee dagen kwam hij terug met een knap
meisje van zo’n 25 jaar oud. Hij stond erop dat
zij bij hem op de kamer zou slapen, want hij
voelde zich verantwoordelijk voor haar. Toen ik
weer met hen naar het centrum ging, ging
Marietje naar hun kamer. Ze zag daar een
open koffer met Dollars volop in het zicht.
Marietje vertelde het meisje, dat dat echt niet
kon, want dan zou ze bestolen worden. Een
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half jaar later stond het meisje weer voor de
deur, samen met haar vriend. Ze is een paar
dagen gebleven.
De pastoor bracht ons ook een keer een
vroedvrouw, een vrouw van boven de 65 die uit
Beltrum kwam. Ik zei haar, dat ze in Brazilië
een nichtje had wonen, maar volgens haar had
de pastoor gezegd dat ze bij ons moest zijn. Ze
had in haar leven veel werk voor paters
verricht en toen ze AOW kreeg, hadden die
paters haar aangeboden dat als ze naar
Brazilië kwam, ze haar het hele land zouden
laten zien. Ik was druk. Ik moest katoen wegen
van zo’n 120 man. Dat wegen ging zo: twee
mannen legden een lat op hun schouders met
een weegschaal, waaronder een haak was
bevestigd. De arbeiders bogen een beetje en
haakten er een zak met katoen aan. Ik las op
hoeveel dat was en Anita schreef dat dan op.
Daarom zei ik dat ik echt geen tijd voor die
vroedvrouw had. Maar ze zei dat ze wel even
naar haar nichtje ging en dat ze ‘s avonds wel
terug zou komen. En ze kwam terug. Er waren
bij het katoenplukken ook moeders die kleine
kinderen meenamen. Die vermaakten zich op
de zak met katoen en plasten erop of knoeiden
erop met drinken; dat gaf meer gewicht. Als er
een bui kwam terwijl mensen aan het plukken
waren,
dan plaatsten ze de zak ook wel eens in een
geultje, zodat hij nog zwaarder werd. Maar dat
nam je maar op de koop toe.
Genoeg over de kerk! De familie Wintering uit
Sao Paulo kwam voor het eerst op ons nieuwe
bedrijf kijken en vonden het prachtig. Ze bleven
komen. Ik vroeg de man des huizes of hij mij
kon helpen aan een paar smalle wielen voor
mijn trekkers. Die had ik nodig om door de
hoge gewassen te rijden tijdens het spuiten. Hij
ging met mij naar een grote oud-ijzerhandelaar
waar oude trekkers stonden. Ik kon daar de
wielen met banden van af halen. Het was
precies wat ik wilde hebben. Toen ik dat adres
eenmaal kende, ben ik er vaker naar toe
gegaan. Maar op een dag was ik aan het
zaaien en toen sprong er ‘s morgens een van
de banden. Ik ging naar huis en vertelde
Marietje dat ik even naar Sao Paulo moest om
een nieuwe band te halen; even 150 kilometer
op en neer. Maar ik was vlug bij die mensen en
de vader des huizes ging met me naar de
fabriek. En het scheelde mij wel 60 % met de
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prijs die ik er in een winkel voor zou moeten
betalen.
Op bezoek kwam ook Jan Terbeke uit
Nederland. Hij werd landbouwleraar op de
school op de nieuwe Fazenda. Dat was weer
een ding van Hoogeboom; die had daar geld
voor gekregen vanuit Amerika. Jan was een
zwager van mijn broer Theo. Hij was
aangenomen voor een baan van drie jaar,
maar toen hij in Brazilië kwam, was er nog
niets van een school te zien. Toen Terbeke bij
mij kwam, vertelde ik hem hoe ik erover dacht:
ik waarschuwde hem voor de tegenslagen die
hij zou krijgen. Er zou geen school in die drie
jaren komen en zijn hoge Nederlandse loon
zou niet meelopen met de Cruzeiro’s. Het
duurde niet lang, of Terbeke gaf me gelijk en
vertrok na drie jaar.
Die Hollander met het bandenbedrijf in Sao
Paulo had ook een broer en een zus. Zij
kwamen ons ook bezoeken. De zus was
getrouwd met een dokter. Die vroeg ons een
keer op zijn ‘chakra’ te komen; een groot
herenhuis met veel kamers aan de rivier in
Minas. Hij had dat huis met zeven andere
doktors en een arbeidersgezin. Dat gezin
kookte voor hen, als ze in dat huis waren. We
gingen er een weekend met Wintering en zijn
broer naar toe, eerst naar het huis van die
dokter en daarna naar zijn ‘chakra’. Toen we er
‘s middags aankwamen, waren er meer
doktoren aanwezig. De vrouwen zaten onder
een boom te haken of te breien en kwebbelden
aan een stuk door. De heren zaten onder een
andere boom. Er was van alles te eten en te
drinken. Volop hapjes en drank. De caipirinha
(70 % alcohol met 2/3 water en 1/3 suiker)
vloeide volop en er werden sterke verhalen
verteld. Ik durfde het niet aan daar de hele tijd
bij te zitten en ging naar de dames. Maar ik
werd al snel opgehaald: ik moest weer bij de
mannen komen zitten. “Kom op, er overkomt je
niets en er zijn dokters genoeg”, werd er
gezegd. Die dokters konden er wat van. We
gingen met een bootje over de rivier weer
terug. Maar de boot was te zwaar beladen en
de motor kon het tegen de stroom op maar
amper trekken. Toen we weer bij het
doktershuis terugkwamen, stond het eten
klaar. We sliepen goed; geweldig om dit een
keer mee te maken. 300 kilometer van ons
vandaan ontstond ‘Holambra 2’. Boeren met
een te klein bedrijf verkochten hun grond aan

ons en gingen er naar toe en kregen daar in
Holambra 2 een groot stuk land voor. We zijn
er met ons gezin een weekend geweest.
WORDT VERVOLGD

AC Halfweg

Deze week zullen de voorbereidingen voor het
mooiste feestje van het jaar weer beginnen. Dit
zal zoals elk jaar een week voor de Carnaval
plaats vinden.
Ook zal Daan Ikink vanaf nu ons team gaan
versterken. Graag heten we hem welkom bij
ons mooie clubje!

De organisatie van AC Halfweg zal aankomend
jaar het feest in een ander jasje steken. Wat
het precies gaat worden zal later dit jaar
bekend worden.
Het belooft weer een spetterend feest te gaan
worden in de kleine Maïskoele!
Dus mensen! zet de volgende datum alvast in
uw agenda: 18 februari 2017
Graag tot dan!

Met vriendelijke groet,

Organisatie AC Halfweg

Fietstourtocht kermis 2016

Voor degenen, die tijdens de kermis niet
meegedaan hebben met de fietstoertocht en
deze toch een keer willen fietsen, volgt
hieronder de routebeschrijving
De start is bij Café Halfweg
Lengte 24 km (Let op ieder fietst op eigen
risico)
ROUTE BESCHRIJVING:
1. Start in aangegeven richting
2. 3e weg rechts ,Mölleweg

3. 1e weg links ,möllepad en daarna bijna
direct rechts
4. Einde weg rechts
5. Einde weg links en weg vervolgen tot 5
sprong
6. Vijfsprong links , Buitingsweg
7. 1e weg rechts ,Startmansweg
8. Na Koffie Hutte links
9. Einde weg rechts , Spilmansdijk
10. Deventerkunstweg oversteken (LET
OP)
11. Kruising rechts , Molenweg
12. Splitsing rechts aanhouden ,
Eimersweg
13. Twente route oversteken. (LET OP)
14. Fietsroute knooppunt 50 volgen ( 2x )
15. Voor Twente route links ( knooppunt
50 volgen)
16. Weg vervolgen tot over de
vredenseweg (richting Zwolle)
17. 1e weg rechts ,Markhulzenpad en
deze volgen tot de slinge
18. Voor de slinge fietspad rechts
(knooppunt 39 volgen)
19. Einde pad links ( over de brug )
20. Einde weg Twente route oversteken
(LET OP )
21. Hier direct rechts , Industrieweg
22. 1e weg links , Eschweg
23. Einde weg rechts
24. Weg vervolgen via de ,Halvemaan weg
25. Na oude begraafplaats links
26. Fietspad volgen tot bruggetje
27. Net voor bruggetje rechts
28. Einde weg rechts
29. 1e weg links
30. 1e weg links Fietsroute knooppunt 41
volgen
31. Fietsroute knooppunt 41 volgen tot
voorrangsweg
32. Voorrangsweg oversteken ( LET OP )
33. Pad volgen tot ,Hartebroekseweg
34. Op Hartebroekseweg rechts
35. 1e weg links Fietsknooppunt 99
36. Einde weg rechts
37. Einde weg links , Ringweg
38. 1e weg links , Hooihaarsweg
39. Splitsing Veldweg rechts
40. Kruising rechts ,Leunkweg
41. Einde weg rechts (fietspad
Grolseweg)
42. FINISH rechts bij café Halfweg
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PAKLACK

Op 9 september jongstleden is de 35e editie
van de Paklack weer van start gegaan.
Voor-Beltrum is ook dit jaar weer
vertegenwoordigd met 2 teams te weten Loa
Moar Lopen en de Heubels.
Op de 1e wedstrijddag is al gelijk de wedstrijd
Loa Moar Lopen tegen de Heubels gespeeld.
Loa Moar Lopen won deze confrontatie met 54 en kan zich een seizoen lang de kampioen
van Voor-Beltrum noemen.
Het programma van de Voorbeltrumnaren ziet
er als volgt uit:
De Paklack is ook te volgen op de website:
www.paklack.nl
09-09-2016
30-09-2016
07-10-2016
14-10-2016
21-10-2016
28-10-2016
04-11-2016
11-11-2016
18-11-2016
25-11-2016
02-12-2016
16-12-2016
16-12-2016
13-01-2017
13-01-2017
27-01-2017

Heubels
Heubels
Loa Moar Lopen
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.
KWW’12
Boskamp
Treffers
Alle Remmen Los
KWW’12
Pit BMB
Alle Remmen Los
Weidebleuters
Pit BMB
Der Angstgegner
Weidebleuters
Losse Flodders
Der Angstgegner
Stark Wark
FC Klunt

10-03-2017
17-03-2017
24-03-2017
31-03-2017
07-04-2017
21-04-2017
21-04-2017

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

Swift Boys
Briketten
WSW
Treffers
Loofklappers
Boskamp
Briketten

27-01-2017
10-02-2017
10-02-2017
17-02-2017
24-02-2017
03-03-2017
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Loa Moar Lopen
Heubels
Loa Moar Lopen
Heubels
Loa Moar Lopen
Heubels

Losse Flodders
Swift Boys
Stark Wark
WSW
FC Klunt
Loofklappers

4-5

Kerstfair

Wat ? zult u nu denken « Kerstfair » ?
ja u ziet het goed, aangezien het
volgende krantje niet voor 10
december uitkomt hebben we
gemeend dit toch te moeten plaatsen.
Dus zet het alvast in uw agenda.
Zaterdag 10 december
17.00-21.00 uur
Zondag 11 december
12.00-15.00 uur

Tenslotte lagen er in augustus ook al
pepernoten in de winkel !?

Tot ziens op 10 of 11 december aan de
Startmansweg op de Kerstfair.
Trees en Fons Starte

Info Stichting Halfweg
Bestuur

telefoon

Theo Klein Gunnewiek
Voorzitter
Marc Huirne
Penningmeester
Willem Tuinte
Secretaris

463707
06 42778053
465319
06 51911373
481327

Bernadet Stevens
Dinie Spiekker
Melanie Leusink

464437
463571
461325

Barcommissie

Commissie hygiëne
Henriëtte Bomers

465379

Terreincommissie/- verhuur
Vincent Klein Gunnewiek

465063

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

06 16313690

Activiteitencommissie

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

Café Halfweg

Info Verenigingen
Naam

telefoon

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

06 30429837

Vriendenkring DVV

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

465063

06 30921010
06 15231661
06 13363629
06 46698557

Volksfeestvereniging “Voor Beltrum”

Kaartclub Halfweg

465430

461773

Carnavalsvereniging Maispotters

Iwan Wolterink
Voorzitter
Willem te Vogt
Penningmeester
Carla Tuinte
Secretaris

463707
481689
465676

482138

350454

06 38307315
465676

Marcel Luttikholt

462433

Bas Hommelink
Tonny Starte
Diana Nijland

06 28845561
06 12804711
06 33020060

Belangenvereniging Voor-Beltrum Auste
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