Een uitgave van Stichting Halfweg

14e jaargang nr. 4 december 2016

Inhoudsopgave

Voorwoord

Voorwoord redactie
AC Halfweg Biker party
Jentske Withag verslag
Klinkers en medeklinkers
Stichting Halfweg Nieuws
Belangenvereniging
Maïspotters info
Carnavals-kledingbeurs
Vriendenkring DVV nieuws
70 jaar koningsparen Voor-Beltrum
Kaarten KC Halfweg
Stichting Jongerenwerk Beltrum
Gijzeling Voor Beltrumse mannen
Levensverhaal Antoon Groot Zevert
Razende Reporter Michel
Waar is hij gebleven, Erwin Lageschaar
Paklack voetbaltoernooi
DVV voetbal
Volksfeestvereniging nieuws
Info Stichting Halfweg en verenigingen

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

Nog 2 weken te gaan op moment van schrijven en
2016 is weer geschiedenis, een jaar waarin veel is
gebeurd. M.n. het wereld nieuws bracht veel
negatieve zaken, maar als we ons beperken tot ons
eigen wereldje gelukkig ook leuke dingen, waar we
in dit krantje graag aandacht aan besteden zodat u
de komende feestdagen buiten het welbekende
“voer” ook voldoende leesvoer heeft.
Stichting Halfweg blikt even terug op het afgelopen
jaar waarin naast de kleed accommodatie ook een
nieuwe parkeerplaats is gerealiseerd, maar
uiteraard kijken ze ook vooruit.
Maispotters zitten midden in de carnavalsperiode
en zien vol spanning uit naar de presentatie van
het nieuwe prinsenpaar met aansluitend het
carnavalsfeest.
In dit kader wordt de Carnavals-kledingbeurs nieuw
leven ingeblazen.
Vriendenkring DVV heeft voetballend de 1ste
competitiehelft achter de rug en is samen met
Stichting Halfweg bezig met de realisering van de
opslagruimte voor de grasmaaiers. Verder hebben
ze het mooie “Boer zoekt Frauw” feest gehad en
zijn ze bezig met de voorbereiding van de altijd
spannende dropping te houden op 11 maart ‘17
Volksfeestvereniging is in een ietwat rustiger
vaarwater aanbeland en doet verslag van de
algemene ledenvergadering, maar samen met de
Maispotters wordt begin januari alweer de 40+
avond georganiseerd.
AC Halfweg is volop bezig met de organisatie van
“Bikerparty” dat een week voor de carnaval wordt
gehouden in de grote Maiskoele.
Ook geven we ditmaal de SJB (Beltrum) een
podium.
Verder komen aan bod; Jentske Withag met haar
sportieve prestaties, Erwin Lageschaar in de
rubriek “waar is hij gebleven”, en het levensverhaal
van Anton Groot Zevert. Inmiddels hebben we
overzicht van 70 jaar koningsparen in Voor Beltrum
Rest ons als redactie u fijne feestdagen toe te
wensen en een gezond en gelukkig 2017.
Redactie Halfweg Ni-js
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Stichting Halfweg
Aan het eind van het jaar is het gebruikelijk om
onder de kerstboom nog even terug te blikken
voordat de feestdagen beginnen.
Als bestuur kunnen we tevreden terugkijken op
hetgeen gerealiseerd en georganiseerd is en we
beseffen ons hierbij terdege dat dit niet had gekund
zonder de geweldige inzet van al onze vrijwilligers
en de medewerking van alle verenigingen die onze
gemeenschap rijk is.
Iedereen is zich er van bewust dat we elkaar nodig
hebben en dat is afgelopen jaar maar weer eens
gebleken. Als dank voor ieders inzet hebben
onlangs weer een vrijwilligersavond gehouden.
Zo is er mede dankzij de inzet van bovengenoemde vrijwilligers (en zij die zich spontaan
aandienden) een prachtige kleedaccommodatie
gerealiseerd zoals iedereen heeft kunnen zien
tijdens de officiële opening in het voorjaar. Alle
verenigingen kunnen en mogen hier gebruik van
maken. Op dit moment wordt deze accommodatie
in dezelfde stijl uitgebreid met een opslagruimte
voor onze grasmaaiers die gebruikt worden t.b.v
het voetbalveld en het terrein rond het kunstwerk.
De oplevering hiervan zal niet lang meer op zich
laten wachten.
In januari is de nieuwe geluidsinstallatie in gebruik
genomen tijdens de carnavalsactiviteiten,
Prinsenbal en buutavond.
Verder hebben we mede dankzij de met € 10.000,beloonde aanvraag van het Rabo Coöperatiefonds
en de € 3.000,- schenking van onze Belangenvereniging kunnen investeren in een nieuwe ruim
opgezette parkeerplaats. Op twee zaterdagen
werden dankzij ruim 50 “medeklinkers” uit alle
geledingen van jong tot oud de klinkers gelegd, het
eindresultaat kunt u elders in dit krantje zien.
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Zeker willen we hier Joris Groot Zevert danken
voor het beschikbaar stellen van zijn machines en
materiaal.
Het Halfwegdome ligt er dan ook puik bij, waardoor
de verenigingen hun activiteiten nog optimaler
kunnen organiseren. We zullen in overleg blijven
met de vrijwilligers en verenigingen als het gaat om
vervanging, uitbreiding of vernieuwing. Er staan
zeker nog wensen op ons lijstje maar weten ook
dat we hierbij niet alleen “centjes” nodig hebben
maar ook de steun van jullie (zoals al vaker
genoemd).
Met de nadruk op “communicatie” was en is de
samenwerking en overleg met de verenigingen
afgelopen jaar goed verlopen. Met begrip voor
elkaars problematiek en door in gesprek te blijven
waren de activiteiten van de diverse verenigingen
die gebruik van Halfweg maken over het algemeen
geslaag, zowel organisatorisch als financieel.
Ook hadden we te maken met diverse personeelswisselingen en -uitbreidingen zowel binnen
Stichting Halfweg als de verenigingen. Gelukkig
kunnen we constateren dat veel jongeren de
gelederen hebben versterkt en u weet het “wie de
jeugd heeft, heeft de toekomst”.
Tevens blijf ik respect houden voor ouderen binnen
onze gemeenschap die zich op allerlei manieren
ten volle inzetten. Het is geweldig om te zien (zoals
tijdens het klinkeren) hoe deze mix van jong en oud
met elkaar omgaat. Helaas hebben we ook
afscheid moeten nemen van enkele vrijwilligers
waar we bij stil willen staan en wensen tevens de
dierbaren die zij achter moesten laten veel sterkte.
Het nieuwe jaar staat al weer in de steigers, een
jaar met veel leven in de brouwerij bij Halfweg. Het
carnaval staat voor de deur. De Maispotters zijn
volop bezig met de voorbereidingen en zullen
zowel de kleine als grote Maiskoele omtoveren tot
een carnavalsvesting waar het Prinsenbal, 40+ en
de carnaval uitbundig zal worden gevierd.
De jongeren van AC Halfweg organiseren voor de
jongeren een Biker Party in dezelfde tent een week
voor de carnaval.

Volksfeestvereniging zal ook haar bijdrage leveren
aan de 40+ avond en zich daarna helemaal
concentreren op hun jaarlijkse hoogtepunt, de
kermis in augustus.
Tussendoor houdt PIGPOP in mei het “knorrigste”
festival van Nederland op het Halfweg terrein.
Vriendenkring DVV is het hele jaar actief op
sportief gebied en houdt in maart haar altijd
spannende dropping.
Eenieder die het komende jaar gebruik maakt van
onze accommodatie wensen we veel succes toe
met zijn of haar activiteit.
Aan het einde van het jaar willen we iedereen die
een bijdrage heeft geleverd aan Stichting Halfweg
bedanken voor zijn of haar inzet. We wensen
iedereen fijne kerstdagen, een goede jaarwisseling
en een gelukkig en gezond 2017 toe.

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

Waar is hij of zij gebleven ?
In de rubriek waar is hij of zij gebleven, dit keer hoe
het Erwin Lageschaar is vergaan en vergaat. Hier
volgt zijn verhaal
Hallo allemaal, ik was enigszins verrast door de e
email die ik kreeg van Jan Pasman, met de vraag
of ik een stukje wilde schrijven voor het Halfweg
Ni'js. Bij deze, vanuit Texas. Ik ben geboren op 18
april 1963 op de boerderij aan de Oude
Borculoseweg 6 in Groenlo. Nu industrie terrein
Den Sliem, als 2de zoon van Theo en Lena
Lageschaar. Ik heb een oudere broer Laurens, een
zus Lianne, en 3 jongere broers Arnold, Freddie en
Theo. Toen ik lopen kon volgde ik Laurens de buurt
in, we gingen naar Kok, Dwars, Essink of Te
Boome op zoek naar avontuur. We gingen naar de
Aloysius school in Groenlo. Begin jaren 70 was
Harrie Borgijink de melkrijder die bij ons de
melkbussen ophaalde die naar de fabriek in
Eibergen moesten, in de zomervakantie ging ik
soms mee op de melkwagen. Ook bij Hendrik
Holtkamp heb ik (voor 80 cent per uur) gewerkt om
ervaring op te doen, dat was niet veel vond ik,
maar Hendrik zei, ie bunt hier ok in de kost! In1974
moesten we de boerderij aan de oude

Borculoseweg verlaten. Mijn vrije tijd bracht ik
daarna door bij Ome Gerrie op de boerderij op de
Halve maan, soms zelfs tijdens schooluren, hij had
melkkoeien, deed loonwerk, en had een melkrit via
de Avesterweg naar Beltrum. Met de Voor
Beltrumse kermis stond de melkwagen even stil bij
de patatkraam. Later ging het via Eefsele en
Lievelde naar Lichtenvoorde en ook daar ging ik
mee naartoe op de melkwagen. Er was altijd wel
wat te doen. Na één jaar LTS in Klein Borculo had
ik het wel gezien, de landbouwschool was mijn doel
.4 jaar later had ik het diploma. Bernard Essink kon
wel wat extra hulp gebruiken, daar ben ik ruim 3
jaar geweest, dat was een mooie tijd. In1980 op de
kermis in Lievelde heb ik Theresia leren kennen.
In1984 had het leger mij nodig.12 maand later zat
die plicht erop. Dankzij Henk en Dinie Meerdink die
een verzoek hadden gedaan bij de commandant
om mij te laten gaan zodat ik bij hun aan het werk
kon. Theresia en ik zijn getrouwd in july 1985, en
zijn aan de Kloosterdijk in Bredevoort gaan wonen.
In die 5 jaar bij Meerdink heb ik veel ervaring
opgedaan. Het landbouw blad Boerderij las ik altijd
van voor naar achter en weer terug, zo ook de
column van een jong stel dat geëmigreerd was
naar Texas, zonder veel eigen vermogen een
melkveehouderij beginnen was mogelijk! Eind
februari 1990 zijn wij samen met Herbert gaan
kijken in Texas. Onderweg van het vliegveld DFW
bij Dallas richting Sulphur Springs zagen we koeien
grazen! Na verschillende Nederlandse boeren te
hebben bezocht die hier vanaf de midden jaren
tachtig zaten wist ik genoeg. Terug in Nederland
hebben wij het werk opgezegd. Herbert liep na
terugkeer een leuke meid tegen het lijf, en besloot
in Nederland te blijven. Via een advertentie in een
vakblad kwamen we eind mei 1990 bij De Familie
Hatcher in Pickton terecht. Ze hadden een
melkveehouderij maar geen opvolger en zij hadden
gezien bij andere bedrijven in de omgeving dat een
Nederlander meer vooruitstrevend was dan een
Texaan. Het klikte met Hatcher en op1 July 1990
molken we voor het eerst onze"eigen"60 koeien in
Texas. In 1991 werd Lisa geboren en in 1993
kwam Mike op de wereld, zij zijn inmiddels
opgegroeid, Lisa heeft een Masters in agrarisch
onderwijs en is dit jaar Miss Rodeo Texas, Zij doet
in december mee aan de Miss Rodeo Amerika
verkiezingen in Las Vegas. Mike is getrouwd in
oktober 2015 met Summer en werkt als
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brandweerman en ziekenwagen chauffeur in Frisco
TX. Door de jaren heen hebben we verschillende
reizen naar Nederland gemaakt en ook zijn er veel
familie en kennissen op bezoek geweest. Ons
bedrijf is inmiddels gegroeid tot ruim 600 koeien
met bijbehorend jongvee op 350 hectare grond. Er
zijn 4 fulltime en 2 parttime medewerkers op ons
bedrijf. De koeien krijgen elke dag tmr en hebben
een uitloop naar buiten. Het Melken wordt 2 keer
per dag gedaan door onze Spaans sprekende
medewerkers in een 20 stands zij aan zij die we in
2002 gebouwd hebben. Er is hier geen melk of
mestquotum. Theresia doet de kalver opfok en
insemineert de koeien in de wintermaanden. Zelf
houd ik de boel in de gaten, doe de tochtigheids
controle en zorg ervoor dat de grondstoffen op tijd
worden geleverd en behandel de koeien die dat
nodig hebben. Oogstwerkzaamheden en
landbewerkingen zijn voor de loonwerker. Mijn
moeder viert eind mei 2017 haar Tachtigste
verjaardag, daar hopen wij ook bij te zijn. Wie weet
tot dan.
Groeten,Erwin.

Carnavals-kledingbeurs
Terug van weggeweest !!!

Met het verdwijnen 5 jaar geleden van Speelotheek
Harlekijn uit Groenlo, is ook de jaarlijkse
carnavalskledingbeurs verdwenen. Dit vinden we
een groot gemis voor Groenlo en omstreken, daar
de carnaval hier erg leeft!
Daarom hebben wij, een aantal oud vrijwilligsters
van de speelotheek, het idee opgepakt deze beurs
nieuw leven in te blazen.
Het principe van de beurs is hetzelfde gebleven.
Wij verkopen de kleding en/of accessoires, die U bij
ons inlevert.
Inleverdatum;
Vrijdag 27 januari 2017
tussen 18.30 U en 21.00 U
Verkoopdatum; Zaterdag 28 januari 2017
tussen 11.00 U en 15.00 U
De beurs gaat plaats vinden bij; Cultureel
Centrum de Bron te Groenlo
De opbrengst van de kleding, en de niet verkochte
kleding kunnen na de beurs weer opgehaald
worden vanaf 16.30 uur. Hou er rekening mee, met
het bepalen van de verkoopprijs, dat 20% van het
bedrag voor de organisatie is. Na aftrek van de
gemaakte kosten gaat de opbrengst van de beurs
naar de organisatie van de kindercarnaval in
Groenlo.
Wij denken dat er veel kleding ligt te verstoffen op
zolder, dus grijp je kans om deze te proberen te
verkopen. Tevens is het een kans om voor een
prikkie een nieuwe outfit te scoren voor het
komende carnaval!!
Voor meer info over de beurs kunt U terecht bij;
Erna Kormelinck
Veronique Klein Gebbink

Op de foto Erwin en Theresia in Las Vegas bij
de Miss Rodeo Amerika Verkiezingen
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0544-463634
0544-461135

Nieuws vanuit SJB
Beste lezers,
Het jaar nadert zijn einde en zo ook een actief jaar
voor het SJB.
Niet alleen Stichting Halfweg heeft de hoofdprijs
van het Rabo cooperatiefonds binnen gehaald
maar ook SJB heeft het mooie bedrag van
€10.000,- gewonnen. Allereerst nog hartelijk dank
voor het stemmen indien u dit heeft gedaan. Het
blijkt maar weer indien je samen als kleine
gemeenschap ergens voor gaat er veel mogelijk is
oftewel samen sterk! Het bedrag wordt besteed
aan een multifunctionele koelaanhangwagen waar
we met alle activiteiten gebruik van kunnen maken.
Zoals bijvoorbeeld tijdens de zomerkampen. Hier
hebben ook dit jaar veel kinderen uit Voor-Beltrum
genoten van een geweldige week met fantastich
weer in Doesburg. Het animo was zo groot voor het
Flierefluiters kamp dat er dit jaar een record aantal
kinderen is meegeweest maar liefst 68 kinderen.
Een nadeel van dit aantal is dat er bijna geen
locaties te vinden zijn waar je zoveel kinderen kunt
“herbergen”. Indien u zelf kinderen naar Doesburg
heeft gebracht en/of opgehaald hebt dan is u
waarschijnlijk ook niet ontgaan dat de gemiddelde
leeftijd van de 18 koppige kampleiding jong te
noemen is.
Wat ook mooi is om te zien is dat veel jongeren
leider worden die zelf ooit als als jeugdige hebben
deelgenomen aan het kamp.
Dit zie je ook op de bunkeravond in het
Jeugdhuske voor de groepen 7 en 8. De eerste
avonden in oktober en november werden goed
bezocht met de thema’s Ik hou van Belrum en de
Bunker’s Casino. Waar ook de jeugd elkaar leert
samen te werken.
In augustus zijn er langs de deur in Beltrum
vlaggen verkocht waarvan de opbrengst ook ten
goede kwam voor het SJB. Het zal u haast niet
ontgaan zijn want tijdens de kermis was dit goed te
zien aan menig voorgevel in Beltrum.
Als de tijd verzet wordt dan worden de avonden
langer, hier wordt op ingespeeld door de
Hobbyclub.
Kinderen van groep 5 tot en met 8 kunnen op de
dinsdagavond vanaf 18.45 uur heerlijk creatief
bezig zijn onder begeleiding van een aantal

vrijwillige vakmensen in de Sterrenboog te Beltrum.
Op de woensdagavond is dit voor de kinderen van
groep 3 en 4 van 18.30 tot 19.30 uur.
Wat ook binnenkort weer voor de zesde keer voor
de deur staat is het Glazenhuus op het Mariaplein
in Beltrum. Wat ooit 6 jaar geleden is opgestart om
“overlast” tijdens oud en nieuw een halt toe te
roepen is uitgegroeid tot één groot gezamenlijk
feest. Hier wordt de formule van feesten voor het
goede doel elk jaar uitgebreid. Zo is er dit jaar voor
het eerst op 27 december om 20.00 uur een
darttoernooi. Mocht je de pijlen graag op twintigers
richten dan kun je je opgeven via
glazenhuus@hotmail.com.
Op 30 december mag de formatie Asbest, met een
echte Voor-Beltrummer in de gelederen de

feeststemming verhogen in de tent op het
Mariaplein.
Wat natuurlijk tijdens de jaarwisseling niet mag
ontbreken dat zijn oliebollen, deze worden door
vrijwilligers in 2 nachtploegen gebakken op het
Mariaplein waarna ze bezorgd worden door
jongeren in Beltrum en Voor-Beltrum.
Kom gerust kijken en proeven!
Voor meer info kijk op onze website of facebook
pagina’s.
Rest mij u namens het SJB hele fijne feestdagen
toe te wensen en een gezond maar vooral een
gelukkig 2017.
teveele@zonnet.nl
info@sjbeltrum.nl
www.sjbeltrum.nl
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Wij willen u ook even attenderen op de nieuwe site van
http://beltrum-online.nl/nieuws/

Hobbyclub

Palet

Wat is dat?
Het bestaat al meer dan 40 jaar. Lekker een uurtje
knutselen. Je hoeft je
niet op te geven of aan
te melden. Kleren aan
wie een beetje vies
mogen worden, en je
komt gewoon als je er
zin in hebt.
Er zijn twee groepen: groepen 5 t/m 8 en een
groep 3 en 4.

Wat kun je er
zoal maken?
Je kunt er
bijvoorbeeld: kleien,
(figuur)zagen,
timmeren, verven,
glas schilderen,
mozaïeken, tekeningen kleuren, kralen rijgen, en
nog veel meer. Er zijn voorbeelden gemaakt, die je
na kunt maken, maar je mag natuurlijk ook zelf wat
bedenken, bijvoorbeeld een cadeautje voor je
vader, moeder, opa of oma.

Met vriendelijke groet,
de vrijwilligers.

Wanneer is dat en voor wie?
In de eerste week van oktober begint het en gaat
door tot en met de laatste week van maart.
Op dinsdag voor de
kinderen van groep 5
t/m 8 en op woensdag
voor de kinderen van
groep 3 en 4.
Mocht je niet kunnen
op de vaste avond,
dan kom je gewoon op
de andere
avond.

Woordgrap
Hennik en Gait zit bie McDonald’s. Net veurdat
Hennik de tande in ’n groten hamburger wil zetten,
vrög Gait: “Let ie eigelek wel op oew cholesterol?”
Met volle mond antwoordt Hennik: “Jaozeker, a’k
op ’t toilet bunne.” “A’j op ’t toilet bunt?”, reageert
Gait verbaasd. “Jao, dan zit ik daor ’n betjen um
mien hen te kieken en as ’t papier bienao op is,
denk ik: goh, leste rol.”

PAKLACK
Hoe laat?
Op dinsdag

van 18.45 uur tot 19.45 uur

Op woensdag van 18.30 uur tot 19.30 uur.

Kosten?
€ 1,- per keer meebrengen.

Waar?
Op school de Sterrenboog, ingang Kampstraat.
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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.
De Voorbeltrumnaren staan op dit moment in de
onderste regionen. Loa Moar Lopen staat op de 13e
plaats met 6 punten uit 6 wedstrijden, terwijl de
Heubels slechts 1 punt hebben gehaald uit 6
wedstrijden en troosteloos onderaan staan.
Hier onder de uitslagen en het resterende
programma van de Paklack:

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

27-01-2017
10-02-2017
10-02-2017
17-02-2017
24-02-2017
03-03-2017

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

Losse Flodders
Swift Boys
Stark Wark
WSW
FC Klunt
Loofklappers

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

4-5
5-10
0-3
2-6
1-7
1-6
4-4
0-8
3-6
5-1
2-5
1-5
4-6

Ni-js van de karmisse……
Ondanks dat het wintertijd is, is het voor het
kermisbestuur geen komkommertijd. Zoals je kunt
lezen in de notulen van de jaarvergadering zijn we
met een aantal zaken bezig. Het belangrijkste is
wel de invulling van de dinsdag avond. Hierover is
tijdens de ledenvergadering goed gesproken en het
is nu aan ons om vanuit de gehoorde ideeën en
meningen te komen tot een juiste invulling. Hier zijn
we dan ook volop mee bezig.

Daarnaast is het in 2017 weer tijd voor een dagje
uit naar Slagharen. Dit gaan we doen op woensdag
21 juni. De kinderen op de Willibrord school in
Groenlo hebben dan vrij ivm een studiedag van de
leerkrachten. De kinderen op de sterrenboog in
Beltrum hebben geen vrij maar we hebben, na
goed overleg met de directrice, medewerking
gekregen voor dit uitje. Wel dienen de ouders dit
dan even aan te geven op school. Het streven is
om over 3 jaar met beide scholen vooraf te
overleggen om te kijken of de studiedagen op
dezelfde dag gepland kunnen worden.
Daarnaast wil ons nieuwste bestuurslid zich even
aan jullie voorstellen:
Ik ben Marco Brethouwer, misschien beter bekend
van het bedrijf 'De Bekke Verhuur' van mijn vrouw
Karlijn.
Zij heeft de vorige editie van Halfwegnieuws mogen
opfleuren, nu ben ik aan de beurt.
Ik ben geboren Aaltenaar en via enkele(vele)
omzwervingen nu in het mooie Voor-Beltrum
beland. Hier hebben we twee prachtige kinderen
gekregen, Eva van 4 en Jim van 1 jaar.
Ik ben werkzaam ben ik bij HSF logistics, bij velen
beter bekend als Hannink Winterswijk.
Bij HSF ben ik begonnen als assistent planner en
ben doorgegroeid naar Logistiek Manager. Mooi
woord voor een drukke, hectische maar leuke
baan.
5 jaar geleden zijn Karlijn en ik in Voor-Beltrum
komen wonen waar we zeker geen spijt van
hebben gekregen.
Sterker nog, wat wordt in deze kleine
gemeenschap veel gedaan voor haar inwoners!
Omdat dit alles natuurlijk niet vanzelf geregeld
wordt, heb ik aangegeven graag wat terug te willen
doen. Zo is de vraag of ik wilde komen deelnemen
in het kermisbestuur snel beantwoord met Ja.
Ik wil mijn voorganger Jose Zieverink bedanken
voor haar jarenlange inzet. Ik zet haar werk graag
voort om samen met het team de komende
kermissen weer tot het feest te maken zoals dit
ieder jaar weer lukt.
Wi-j zeet mekare op de Veur-Beltrumse Karmisse!
Proost!
Groeten namens het kermis bestuur en tot op de
kermis op: 6, 7 en 8 augustus 2017
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Algemene ledenvergadering
Volksfeestvereniging Voor-Beltrum
vrijdag 21 oktober 2016.

Financieel vooruitblik.
-kleedkamer unit / bestrating, lening
-Slagharen in 2017
-besparing drukkosten

Locatie: Halfweg
Aantal personen aanwezig: 42
Er zijn afmeldingen van Mark Groot Zevert en
Willem Tuinte

Vragen??
-Jos Klein Gebbink. Ik koop veel munten met de
carnaval, dat is dus een verlies voor de kermis.
-Jan Pasman. Hoeveel gezinnen zijn er? Ong 375
-Marc Huirne. Er zijn ook kosten van de Rabobank,
maar we krijgen wel verenigingskorting.
Willem bedankt Marc ook nog voor ‘t vele werk dat
hij heeft gedaan.
-Jan Pape. Er zijn vaste kosten voor de tent en wcwagen. Hoe zijn die tov 5 jaar geleden?
Wc-wagen is hoger, omdat we nu Harmat hebben.
De tent is lager doordat we ’n spant kleiner hebben.
Vaste kosten zijn redelijk stabiel.
-Theo te Vogt. Sponsoring van de Grolsch is dat
€ 1200,-- of € 120,--.
Je kunt toch ook bij Heineken vragen voor
sponsoring, na 10 biertjes proef je ’t verschil toch
niet meer.
-Harm te Loeke. Bij de beachparty hebben ze bier
via Ellenkamp. Scheelt 20%.

1. Opening.
Iwan heet iedereen van harte welkom. Er zijn geen
consumptiebonnen, maar er is vrij drinken onder de
vergadering. Daarna moet iedereen zelf betalen.
2. Notulen algemene ledenvergadering
2015.
Het verslag wordt voorgelezen en er zijn geen op/aanmerkingen.
En dan wordt eerst een rondje ingedaan.
3. Financieel verslag.
Willem leest dit voor, wederom met power-point.
-40+avond was iets goedkoper
-de vergaderkosten zijn aanzienlijk hoger, maar dit
komt door het extra rondje.
-diversen post is ook veel hoger. Dit komt vooral
door de aanschaf van led lampjes voor de
sfeerverlichting. Deze zijn ook door het carnaval te
gebruiken.
-de ledenbijdrage is ook hoger.
-de vaste lasten zijn jammer genoeg ook hoger.
-drukkosten zijn lager doordat veel mensen de
circulaires en/of Halfweg Ni-js via de mail krijgen.
*totaalplaatje
Het tent gebeuren wordt samen met de stichting
verdeeld. Daarnaast heeft de kermis nog andere
kosten. Hierdoor hebben we dit jaar iets verlies
gedraaid. -€317,80
Maar totale eindresultaat op de bank is nog steeds
goed.
Verlies is ook te verklaren door de pagodetenten
die we hadden op het terras, die brengen extra
kosten mee. Aantal bezoekers zondag 653,
maandag 378, dinsdag 215
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4. Verslag kascommissie.
Falko en Sten hebben de kascontrole gedaan.
Zag er allemaal weer goed uit. Willem en Marc
goed gedaan. Een applausje.
Falko gaat eruit en Mart Arink komt erin. Hij is door
het bestuur voorgedragen.
Er is nu een iets andere volgorde dan er op de
uitnodiging staat, dit omdat José er nog niet is.
5. Mededelingen.
Verenigingen.
*Maispotters. Dennis neemt hier het woord.
Ledenvergadering is op 3 november en de
buutavond op 12 november.
*Stichting Halfweg.
Marc Huirne. Voor het eerst in 3 jaar geen 45+
voetbal, en dus aanwezig op de ledenvergadering.
De samenwerking met “club vooruit” is gestopt per
30 juni.

Vanaf 1 juli werken ze samen met Wallerbosch
accountants. Zij deden al de
personeelsadministratie voor de SH.
Ook hier nu een power-point.
-Duidelijk het totaal activa (bezittingen) en totaal
passiva (schulden).
Alle leningen zijn nu afgelost.
-de winst-verliesrekening
-lagere marge op inkoop voor Pigpop
Inkoopprijs drank 3-5% hoger
Geen prijs voor drank vrijwilligers.
Hogere stroomkosten.
-Jan Pape. Die hogere stroom kosten zijn die van
Pigpop?
Nee, kan niet. Die werken met aggregaat.
-Marc H. We hebben het geld van Rabo-coöperatie
fonds en geld van belangenvereniging.
We gaan in december beginnen met bestraten.
*kaartclub. Deze gaat door. Mieke Scharenborg
(van de Köster) en Tonnie Roelvink gaan dit nu
doen.
*DVV.
Marc Groot Zevert is er niet. Joris Groot Zevert en
Thijs Luttikhold nemen hier het woord.
-voetballen gaat mooi, draaien mee in de
middenmoot.
-sinterklaasfeest ging mooi, ong 60 mensen. Op 26
november is er weer een DVV feest. Dit is niet
alleen voor voetballers, maar voor alle DVV-leden.
-straatwerk + uitbreiding unit. Straat is olv Joris en
omvat ong 900 m2 en unit staat olv Thijs.
3 en 10 december gaat men beginnen met de
straat. Iedereen die wil en kan, mag komen helpen.
-Ze willen ook nog proberen sponsorborden erbij te
krijgen.
-Jan Pape. De volleybal loopt terug. De jongeren
krijgen een te goede opleiding en gaan dan door
naar VIOS. Ze trainen elke dinsdag van 21.0022.00 uur.
*Raad van Overleg.
Lissa Pape was gevraagd om hier wat over te
zeggen, maar zij is er niet.
Geen bericht is goed bericht, zullen we maar
zeggen.

*Belangenvereniging Voor-Beltrum en Auste.
Bas, Tonnie en Diana zijn er geen van 3en.
Ook hier zullen we maar zeggen, geen bericht is
goed bericht.
*Halfweg Ni-js.
Michel Tuinte neemt hier het woord.
Het gaat goed. Ze hebben nooit geen ruzie onder
elkaar.
En een compliment aan Jan Pasman, hij weet toch
maar elke keer mensen te vinden voor de rubriek
“waar is hij/zij gebleven”.
Volgens Jan gaat dat altijd via via, hij wil eigenlijk
meer mensen tussen de 30-40 jaar.
Maar iedereen die iets leuks heeft te melden, stuur
het door.
En hij hoort eigenlijk alleen maar complimenten
over het HN.
Sommige foto’s komen slecht over, maar dat is
drukker probleem.
-Jan Pape.
Er is een avond geweest vanuit de
belangenvereniging voor jongeren die in het
buitengebied willen wonen. Hier zijn ong 30
jongeren op af gekomen.
De belangrijkste punten waren wel dat jongeren
ong 4 jaar goedkoop willen huren en dan kunnen
ze bekijken wat ze willen en kunnen.
De belangenvereniging is aan het bekijken wat ze
hier mee kunnen.
-Marc Huirne.
De hoge rekening voor het stroom is nu ook
bekend. Er is 800m3 gas berekend.
6. Bestuursverkiezing.
We hebben een nieuwe verdeling gemaakt in het
bestuur.
-aftredend en herkiesbaar zijn Hubert, Frederike en
Iwan.
Ze gaan alle 3 door.
-aftredend en niet-herkiesbaar is José.
Ze heeft 13 jaar in het bestuur gezeten.
José is van het harde werken. Zo was ze ook
verantwoordelijk voor ons “kantoortje” tijdens de
kermis, we konden daar alles. Printen, scannen en
kopiëren.
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Ze was ook 2e penningmeester, kookte samen met
Tonnie het koningsmaal, maakte samen met de
andere dames de hapjes voor de 40+ avond.
Soms kwam ze te laat omdat ze de weg niet kon
vinden, met name in Auste.
Maar ook Tonnie mogen we niet vergeten, hij was
er altijd bij met het op-afbouwen.
José en Tonnie: bedankt!
Maar als er iemand stopt, moet er ook een
vervanger gezocht worden.
We hebben iemand gevonden. Marco Brethouwer.
Wel een beetje verkeerd begonnen, naam verkeerd
gespeld.

Deel 2. Terugblik gehad nu vooruitblik 2017.
We willen heel graag jullie input over de
dinsdagavond.
Het aantal voor deze avond loopt terug.
We kunnen wachten tot het helemaal niks meer is
maar we kunnen ook eerder wat anders bedenken.
Willem komt weer met een power-point.
De dinsdagavond in ++ en -++traditie
++meest gezellige avond
++koningspaar in het zonnetje zetten.
--lege tent
--duurste avond
--4e avond, dus de zwaarste avond

7. Terugblik 2016.
Deel 1 afgelopen kermis.
We hebben zelf al geëvalueerd, een paar punten.
-heel veel mensen veel schik overdag, erg gezellig.
-pinnen, ging niet helemaal goed.
-ijs verkoop, weinig gebruik van gemaakt
Misschien idee om popcorn machine van de MP te
lenen.
-volleybal, optie is 4-4.
Gemakkelijker mensen vinden
-op-/afbreken. Alle vutters en andere mensen die
hiermee geholpen hebben, bedankt.
-Ruben Arink
Auste heeft 3 teams. We moesten nu 3 jokers
maken, dat is veel werk voor een paar mensen.
Iwan. We geven al een joker omschrijving om het
makkelijker te maken, en teams met maar 1 joker
hebben hier ook moeite mee.
Jan Pasman. Kan je dan niet voor 3 teams 1 joker
maken? En dus bepalen bij welk onderdeel je dat
inzet?
Dit is niet helemaal eerlijk tov de andere 2 teams,
die kunnen dus geen joker inzetten.
-Tom te Boome.
Geluid was stukken beter.
-Sten Kl Gunnewiek. 6-kampvergadering is ook niet
meer wat het is geweest. Kom je extra met de fiets,
drink je maar 2 biertjes.
-Jan Pasman, kun je hierover geen puntensysteem
invoeren?
-Ruben. De zondagmiddag. Kan er misschien
buiten muziek komen voor de voetballers?
Veel spelers komen niet meer terug als ze weg
gaan.
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-200 mensen is absoluut minimum
-Vanaf 2010 (boven de 300) gaat het hard naar
beneden.
-gezellig kermisterrein, hoe kun je de mensen dan
houden
-geen versierde wagen nodig, eten bv bij Halfweg,
andere rol koningspaar.
Conclusie.
-Tom te B. Koningspaar gewoon naar huis laten
gaan om te eten, je krijgt door het koningspaar ook
mensen van buitenaf.
-Jan Pape. Logisch, de mensen hebben het gehad.
Dinsdagavond niks meer doen, de woensdagavond
afbreekavond. Is iedereen weer fit.
-Pim Adema. Bouwvak is geen vaste vakantie
meer. Mensen moeten weer naar het werk.
-Jos Kl. Gebbink. De zwarte cross is ook een grote
kermis. Misschien schieten er wel meer mensen
mee als ze ’s avonds niet meer hoeven. En
€ 1500,-- voor een band is veel geld voor een paar
mensen.
-Iwan. We kunnen het niet helemaal uitsplitsen qua
kosten.
De afweging is ook om 350 mensen langer blij te
maken overdag, dan 200 ‘s avonds.
-Ruben. Maar blijven de mensen dan wel? En hoe
gaat het met de boerengezinnen?
-Iwan. 50+ mensen komen niet, jongeren zijn veel
aanwezig.
-Bart Mentink. Komen de 50+ dan wel om 19.00
uur?

-Mart A. In Eefsele loopt het ook uit, die blijven dan
wel langer.
-Harm te Loeke. Waarom niet de zaterdagavond?
-Iwan. Dat is de ouderen avond.
-Harm. Dan beginnen we toch op vrijdag.
-Rob Luttikholt. Kun je maandag en dinsdag niet
omdraaien.
-Tom te B. Kun je niet iets ludieks bedenken voor
de dinsdagavond om 21.00/21.30 uur net zoals bij
Boerendag?
-commentaar uit de zaal. Mensen komen toch niet
eerder.
-Iwan. Buurten gaan tussendoor bij elkaar drinken
-Dennis Luttikhold. Edwin complimenten voor de
aankleding. Jammer dat er al veel attracties weg
waren.
-Iwan. De attracties draaien geen omzet, dus gaan
ze weg.
-Thijs Luttikhold. De zaterdagavond, is er dan veel
omzet?
Eigenlijk is de dinsdagavond verplaatst naar de
zaterdagavond.
Wel doorzetten voor doodlopen.
-Iwan. Zaterdagavond is voor de oudere jeugd,
voor de jongere jeugd zijn de botsauto’s open.
-Michel Tuinte. De oudere jeugd gaat naar de keet,
maar die komen dinsdagavond wel.
-Thijs. Door krimp is de zaterdag financieel minder.
Kun je er geen commerciële avond van maken?
-Iwan. Nog niet, anders voet- en volleybal naar
voren halen. Dit alleen tenzij iedereen dit wil.
-Mart. ’s Avonds goedkopere band?
-Theo te Vogt. Je kunt ook de maandag en dinsdag
helemaal omdraaien.
-Iwan. Hoe de maandag en dinsdag omdraaien?
-Jan Pape. Mensen zijn te vermoeid.
-Tom. Boven de 200 proberen uitbreiden. Het is
een gezellige avond.
-Bart ten Have. Doodbloeden tot hoe laat is dat?
20.00/ 21.00 uur. Je maakt dan wel meer uren.
-Hubert. Doodbloeden met bv een dj.
-Jan Pasman. Optocht met koningspaar.
En op dinsdag de buurtspelers gezamenlijk
ontbijten.
-Jos Kl G. En dan op de volle mage zeskamp
-Iwan. Er zijn verschillende meningen, het is een
moeilijk punt.
Wat we ook doen, we kunnen het niet voor
iedereen goed doen.

We gaan deze punten meenemen en in de
bestuursvergadering evalueren.
-Thijs. Kunnen we hierover stemmen?
Dinsdag avond hetzelfde laten: 12 stemmen.
Dinsdagavond dood laten bloeden: 24 stemmen.
Blanco stemmen:6
8. Rondvraag.
-Bart ten Have. Er is volgend jaar NL doet. Kun je
€ 400,-- mee verdienen. DVV doet hier al een
aantal jaar aan mee.
9. Sluiting
Iedereen heel hartelijk bedankt voor de reacties.
Drink er nog maar 1tje van de kermis.
Volgend jaar is de kermis op 6-7-8 augustus.
Voorzitter
Iwan Wolterink

secretaris
Carla Tuinte

---------------------------

---------------------

Konings(Keizers)paren van Voor-Beltrum.
De redactie heeft gepoogd alle konings(keizers)
paren sinds het bestaan van de kermis 1947 in
beeld te krijgen. Dit is aardig gelukt zie onder.
Alleen ontbreekt nog het paar van 1989. Wie helpt
ons hiermee??
Ook ontdekte fouten graag even doorgeven
Mail naar tkg.avest@planet.nl of
j.pasman@lijbrandt.nl
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.
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Overzicht koningsparen afgelopen 70 jaar

1991

Joop Haarlink

Carolien Luttikholt

1992

Tone Bruggeman

Bernadette Roerdink

1947

Theo Borgijink (Polder)

Mevr. Stapelbroek (Didam)

1993

Harry Luttikhold

Carla Luttikholt

1948

Jan Luttikholt (Veele)

Annie Rouwmaat-Walterbos

1994

Rob Luttikholt

Yvonne Pasman

1948

Tone Arink (Hellebarg)

Mevr. Te Woerd-Funke

1995

Andrë Knops

Tamara Groot Severt

1949

Jan Luttikholt (Eefsele)

Willemien Groot Zevert

1996

André Knops keizer

Annie Groot Zevert-Berentsen

1950

Theo Nijhuis (Tank)

Annie Nijhof-Walterbos (Lievelde)

1996

Eddie Koster

Annie Groot Zevert-Berentsen

1951

Bernard Stapelbroek

Willemien Groot Zevert (Bekke)

1997

Bonnie Leemreize

Jacquelien Knops-te Boome

1952

Antoon Nijhuis (Tank)

Anna Abbink-Harbers

1998

Heino Luttikholt

Carla Tuinte-Luttikholt

1953

Jan Koster (Kools)

Marietje Sasse-Kip (Borculo)

1999

Wiljan Groot Zevert

Wilma Hoffmann

1954

Hendrik Pasman (Steintjes)

Mina Groot Zevert-Spieker (Hutteman) 2000

Maarten ter Braak

Carolien Bruggeman

1955

Antoon Groot Zevert

Annie Schuurmans-Bennink

2001

Bennie Röring

Irma Bennink

1956

Jan Ottink (Buitink)

Marietje Gebbink-Koster (Lievelde)

2002

Jos Arink

Annelies Zemann-Ernst

1957

Willem Groot Zevert (Bekke) Dien Arink-te Bogt (Eibergen)

2003

Jürgen J./Jos Klein Gebbink

Veronique Klein Gebbink

1958

Henk Luttikholt (Hemsink)

Dinie Andringa-Klein Gunnewiek

2004

Bennie Ottink

Irma Bennink

1959

Frans Arink

Martha Klein Gunnewiek

2005

Joris Groot Zevert

Marijke Nijhuis

1960

Theo Kip

Annie Klein Gunnewiek (Snijders)

2006

Henk Arink

Romy Pranger

1961

Jan Klein Gunnewiek (H.)

Lena Lageschaar

2007

Arjan Roerdink

Lucie Arink

1962

Jan te Vogt (Zweers)

Mina Groot Kormelink-Bauwhuis

2008

Fons Hommelink

Ria Brinke

1963

Frans Zieverink (Knipper)

Trees Kip-Groot Zevert

2009

Robert Klein Gunnewiek

Janneke Klein Gunnewiek

1964

Gait Groot Zevert (Bekke)

Marie Garstenveld-Wayerdink

2010

Dennis Luttikhold

Miranda te Braak

1965

Jan Wolterink

Marie Garstenveld-Wayerdink

2011

Edwin Arink

Jacqueline Knops - te Boome

1966

Willem Groot Zevert (Bekke) Annie Stöteler-te Vogt

2012

Michel Reijerink

Andrea van Elteren

1967

Tone Bruggeman

Agnes te Barge-Goossens

2013

Gerard van Elteren

Ilse te Fruchte

1968

Theo Mentink

Agnes ten Have (Smitjes)

2014

Ivo Luttikhold

Miranda te Braak

1969

René Giezen (Groenlo)

Mina Groot Kormelink-Bauwhuis

2015

Rob Luttikholt

Anouk Luttikhold

1970

Bennie Huurneman

Truus Kolkman-Payers

2016

Thijs Luttikhold

Henrike Luttikhold

1971

Theo Haarlink

Mimi Klein Gunnewiek (Huwkert)

1972

Jan Pape (Tol)

Marietje Hoog Antink-Oldenkotte

1973

Gerrit Lageschaar

Diny Brinke (Gunnink)

1973

Gerrit Lageschaar keizer

Ria Arink

1974

Bernard Ottink

Betsie Klein Gunnewiek (Huwkert)

1975

Jan Bennink (Avest)

Maria Luttikholt-Lubbers

1976

Jan Groot Zevert (Bekke)

José Borgijink (Bruinvis)

1977

Joop Haarlink

Annie Geverink-te Fruchte

1978

Nico Heinen

Lot Mutter

1979

Henk Koster

Diny Spiekker-Gunnewick

1980

Tonnie Schutten

Annie Groot Zevert-Berentsen

1981

Frans Huurneman

Jo Bruggeman-ten Have

1982

Tone Bruggeman

Riek Klein Gunnewiek-Arink

1983

Huub Spiekker

Agnes Pape-Brinke

1984

Peter Ottink

Tonny te Boome-Stoltenborg

1985

Marcel Zieverink (Knipper)

Marga Holkenborg

1986

Tonnie Luttikhold

Francis Luttikholt-te Woerd

1987

Anton Groot Zevert

Agnes Groot Zevert

1988

André Kl Gunnewiek (W.)

Silva Groot Zevert-Reyerink

1989

????????

???????????

1990

André Reuvekamp

Marietje Pasman
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Gijzeling door Voor-Beltrumse Mannen
In 1957 heeft er een gijzeling plaatsgevonden door
Voor-Beltrumnaren.

Gijzeling
Aanleiding was dat personen uit Beltrum de
kermisvogel hadden weggehaald en dit vlekje was
nog nooit weggewerkt. Vandaar dat het plan werd
opgevat om Jan Huls de kermiskoning van Beltrum
en muzikant bij Concordia op te sluiten. Dorus
Paojert had een kooi echter zonder bodem, maar
daar werd voor gezorgd en Jan werd opgepakt.
Vervolgens werd het nieuws over de gijzeling
overal rondgebazuind, want er moest actie komen.
Plakkaten werden overal opgehangen. Ook moest
er een plakkaat op de boerenbond worden
aangebracht immers dat was de plek waar een
paar jaar eerder de kermisvogel van Voor-Beltrum
had geprijkt. Met een ladder van Wolterink werd het
klusje geklaard. Maar de makkers hadden wel
buiten het alarm gerekend, zodat onder een hels
kabaal het bord met opschrift op de ABTB
geplaatst moest worden. De dames van de groep
brachten affiches rond. Op die affiches stond
geschreven dat ze Jan Huls voor een krat bier op
zondagmiddag om halfdrie bij Halfweg terug
konden krijgen. Er was een massa mensen op de
been toen het uitruilen een feit werd. De
bevrijdingsactie werd groots aangepakt. De M.A.N.
–trekker van Joop Groot Zevert (Vruchman) was
met heide en takken gecamoufleerd, zodat het net
een tank in oorlogsuitrusting leek. Dorus Vruchman
, de voorzitter van de Beltrumse kermis zat in de
laadschop. Hij hield een wakend oog over het

kratje bier, dat naast hem stond. Hij werd trouwens
ook omringd door vijftig in soldatenkledij gestoken
Beltrummers. De optocht sloeg zo aan, dat nadien
het initiatief werd genomen om jaarlijks in Beltrum
een bloemencorso te houden.
Invasie
In Voor-Beltrum had men op een invasie gerekend.
Een varkenskooi werd op een platte wagen
geplaatst en Jan Huls kreeg een plaats in de kooi.
Daarmee ging men op weg naar Halfweg. Om
ongelukken te voorkomen werd geen paard als
tractie gebruikt, maar de trekker van A.
Stapelbroek. Via Ringweg, Gunninkweg en
Frankweg ging het naar Groot Zevert (Halfweg). De
chauffeur werd op het laatste moment even
afgeleid. Hij belandde met “de helen kroam” in de
sloot. Dat leverde averij op en kostte veel tijd. Men
moest een andere trekker zien te krijgen. Deze
stonden in die dagen niet voor het grijpen. Toen ze
eenmaal bij Halfweg waren voerden de militairen
een razzia uit. Uit alle hoeken kwamen de
gecamoufleerde soldaten in gevechtshouding
vandaan. Maar er viel geen schot! Wel was er grote
hilariteit. Ondertussen stond bij Halfweg de
bierkraan wagenwijd open. Want gijzelingsacties
maken dorstig.
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Nieuws van de Maispotters

Wij hebben het carnavalsseizoen weer afgetrapt
met onze jaarlijkse buutavond op 12 november.
Wat was het weer een geslaagde avond! Een
goede start voor het nieuwe carnavalsseizoen.
Met de buutavond achter ons maken wij ons ook al
weer klaar voor het prinsenbal op zaterdag 7
januari. Het huidige prinsenpaar heeft afgelopen
jaar de scepter mogen zwaaien over de
Maispottershook. Prins Wout de 1e en zijn adjudant
Ruben doen op het prinsenbal nog eenmaal hun
capes om en zetten hun steken op waarna zij op
ludieke wijze worden afgevoerd om ruimte te
maken voor een nieuwe paar. Ruben en Wout
deden dit fantastisch en met veel plezier. We
hopen dat het nieuwe paar dit weet te evenaren.
De uitzoekers zijn dan ook volop bezig om een
nieuw paar klaar te stomen voor de aankomende
carnavalsperiode. Net als voorgaande jaren
kunnen jullie een gokje wagen wie de nieuwe
hoogheden zullen worden.
Enkele aanwijzingen die kunnen helpen bij het
raden van het nieuwe Hoogheden :
“ Ze holt de gang d’r mooi in!”
“ 5478 ”

met zijn allen weer een super carnavalsseizoen
van.
Op zaterdagavond krijgen we weer medewerking
van Windkracht 11 om helemaal in de
carnavalsstemming te komen. Later op de avond
zullen de “Voute DJ’s” wederom in de grote
Maiskoele een vernieuwd optreden verzorgen. Ze
zullen er een gezellige avond van maken met
carnavalsmuziek en voor ieder wat wils. Het
belooft een fantastische avond te worden voor alle
mensen uit Voor-Beltrum én daarbuiten.
Voor iedereen die zich verbonden voelt met de
Maispotters is er sinds vorig jaar de mogelijkheid
om zich aan te melden als ‘vriend van de
Maispotters’. Voor een klein bedrag ondersteun je
de vereniging en ben je van harte uitgenodigd om
met ons mee te gaan naar de verschillende
carnavalsactiviteiten, ook buiten de
Maispottershook. Afgelopen jaar hebben we al
diverse aanmeldingen gehad maar er kunnen
natuurlijk altijd vrienden bij. Interesse? Vraag dan
om meer informatie en meld je aan bij het bestuur.
Volg ons ook op Facebook voor het laatste nieuws
en ontwikkelingen.
Voor meer informatie over de Maispotters kun je
ook kijken op: www.maispotters.nl.
Rest mij nog om jullie fijne feestdagen en een goed
en gezond 2017 te wensen.
Tot ziens, op 7 januari, in de kleine Maiskoele!
Tom Luttikhold, president
namens C.V. de Maispotters

Ook dit jaar zal het prinsenpaar weer op
spannende en unieke wijze worden onthuld. Wie
het prinsenpaar goed voorspeld maakt kans op een
mooie prijs!
Zijn jullie ook zo benieuwd wie de nieuwe
hoogheden zullen worden? Kom dan allen op
zaterdag 7 januari vanaf 20.11 uur naar de
Kleine Maiskoele.
Schrijf ook alvast de data voor de carnaval in je
agenda: 25-26-27-28 februari. Dan maken we er
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ALAAF

Jentske Withag
Hieronder het zelf geschreven verslagen van
Jentske Withag.

bepaalde manier op. En dan spring je weer op de
fiets dan weer door het bos. Bult af en op naar de
trap waar je je fiets weer op je schouder pakt. En
weer op de fiets springt en door naar de finish.

Podium NK MTB 2017
Deze keer was het NK Parcours in Honselersdijk
daar ben ik derde geworden op het NK
Mountainbiken.
Het was een mooi parcours met rotsen en heuvels
erin en mooie afdaling.
Het was een parcours waar alles in zat technisch
maar ook snelheid. Ook hadden ze een heel mooi
podium.
Ik heb een bronzen medaille gekregen en een bos
bloemen.

EERSTE PLAATS LOHNE DUITSLAND

Ook heb ik nog een aantal andere wedstrijden
gereden. Zo heb ik in Lohne gereden waar ik
eerste ben geworden. Dit is altijd een
superparcours dan ga je eerst heel lang een heel
mooie stuk omhoog dan ga je om de hoge toren
toen heen weer superhard naar beneden. Dan een
technische stuk door het bos. En over een aantal
planken heen daar kun je overheen springen maar
deze waren erg hoog dus dan til je je fiets op een

NOMINATIE SPORTTALENT 2016 ESF

Ook heb ik nog weer iets leuks voor volgend jaar
gekregen van de Eibergse Sport Federatie een
brief dat ik namens de commissie van
sportverkiezing een nominatie heb voor sporttalent
2016.Deze prijs wordt dan uitgereikt met andere
sporters op vrijdag 17 maart 2017 in het hof van
Eckberge in Eibergen. Dit is altijd erg leuk eerst
moet je zelf een verhaal maken en foto’s en films
insturen en hun maken daar altijd heel wat leuks
van. En dan krijg je nog een hapje en een drankje.
En dat duurt de hele avond en er is ook nog een
extra publieksprijs wie je kunt winnen. Dit is ook erg
leuk om naar te komen kijken. Dit is heel erg
superleuk.
Nou dit waren weer een paar nieuwtjes. Ik wens
jullie fijne feestdagen maar vooral een goed
nieuwjaar toe en tot in 2017.
Groetjes Jentske Withag
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Vriendenkring D.V.V. nieuws

voorgedragen en beoordeeld door de imams. Het
leverde hilarische, scherpe teksten op die voor veel
gelach zorgden.
Na de bekendmaking van het nooit te raden
bruidspaar barstte het feest los tot in de kleine
uurtjes.
Iedereen die zich ingezet heeft om deze avond te
laten slagen ontzettend bedankt!
Straat-werkzaamheden
Namens DVV willen wij iedereen die geholpen
heeft op 3 en 10 december bedanken voor hun
inzet. Bedankt!

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:

Rest ons om via deze weg iedereen een goed
uiteinde van dit jaar te wensen en het beste voor
2017!
Groeten,

Boer zoekt Frauw-feest
DVV heeft dit jaar wederom een themafeest
georganiseerd voor haar leden.
Het thema was: Boer zoekt Frauw. Op deze avond
ging Boer K. trouwen met een dame uit het verre
oosten gehuld in Boerka.
Bij binnenkomst moesten de gasten langs 3 imams
die een kratje bier aan het aanbidden waren onder
gebedsmuziek uit de Koran. Voordat iedereen
Halfweg, omgetoverd tot moskee, mocht betreden
moesten zij hun schoenen uitdoen. Na het genot
van een kopje Turkse thee kwam de pastor met het
bruidspaar en de 3 imams binnen voor de
plechtigheid. Bijna alles, op 1 bezwaar tegen het
huwelijk na, verliep vlekkeloos waarna het
bruidspaar elkaar het “ja”-woord mocht geven. Het
feest kon beginnen!
De gasten werden opgedeeld in 3 groepen die elk
met 1 imam mee moesten om een “stukje” te
maken. Zo ging 1 groep een AZC-tje maken, de
andere een levensschets en een groep een vlog
(videoboodschap) voor het kersverse echtpaar.
Ook was er de opdracht om te raden wie het
bruidspaar was, die tot dit moment nog onbekend
was.
Bij terugkomst in de moskee werden de stukjes
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Het DVV-bestuur

DVV-voetbal
DVV 45+ voetbal
Op 4 november hebben de heren van het 45+
voetbal hun laatste toernooitje gespeeld.
Dit keer bij het gezellige Vios Beltrum thuis.
De heren waren gebrand om het jaar goed af te
sluiten.
De eerste wedstrijd was tegen Grol.
Maar wat de mannen van DVV 45+ lieten zien was
um te huul’n.
Geen één bal werd goed geplaatst of ze leden
direct al balverlies.
Gelukkig hadden we Iwan Wolterink in het doel
anders hadden we binnen vijf minuten met 2-0
achter gestaan.
Maar eindelijk werden de heren wakker en lieten
toch iets zien wat voetbal heet.
En eindelijk werd er gescoord. 1-0 door een
verwoestend schot van Willem.
Daarna werd het al gauw 2-0 door een scrimmage
voor de goal. Ronnie L. kon net met zijn lange teen

het laatste tikkie geven. Alles leek in kannen en
kruuk’n, maar toch kwam Grol ff terug door een
zondagschot. 2-1. Het werd toch op het laatst
spannend maar de verdedigers Stef Marcel,
Weinand en Laurens stonden hun mannetje.
Eindstand 2-1
De tweede wedstrijd was tegen de Grolse Boy’s.
Ze hadden nog drie punten nodig om als kampioen
te worden gehuldigd.
Maar daar werd door DVV eerst een stokje voor
gestoken. Vanaf de eerste minuut werd de Grolse
Boy’s onder druk gezet en DVV kregen al paar
goeie mogelijkheden om op voorsprong te komen.
Maar de moed werd niet opgeven en DVV ging
vrolijk weer in de aanval.
En eindelijk werd hun inzet beloond, een goede
aanval ingeleid door John werd Ronnie S.
weggestuurd. Die zette de bal prachtig voor en
Ronnie L. kon alleen maar intikken. 1-0.
De laatste wedstrijd was tegen RKZVC uit
Zieuwent. Het zou voor DVV een mooie afsluiting
zijn geweest om ook deze wedstrijd te winnen.
Want dan zou voor het eerst zijn dat we alle
wedstrijden in een toernooi hadden gewonnen.
Maar…het mocht niet baten. DVV was zeker niet
de mindere, maar deze keer hadden ze het geluk
niet mee.
Ze kregen paar goede mogelijkheden maar het
hout- en lat werk stonden in de weg.
Het waren de gasten die ff door onoplettendheid
van DVV hier dankbaar van gebruik maakte. Een
snelle counter van hun werden de dromen van
DVV uiteengespat. Einduitslag 0-1.
Maar er werd niet lang getreurd want in de 3e helft
in de kantine werd er nog gezellig nagepraat onder
een genot van een drankje en een hapje. Volgend
voorjaar zijn de heren 45+ weer van de partij.
DVV/VIOS 5

doar bunt natuurlijk e’n aantal reden veur. Veural
als ze bie Koelinkbrink een buurtfeest heb e’had.
E’n aantal van onze spöllers wet neet van op holl’n
en wilt graag tot het laatste uurtje alles met maken.
En dan mot ze nog e’n wedstried spöllen den dag
erop. Tjonge, tjonge ….ut was neet um an te
zeene. Leider Marcel was des duivels.
De wekke erop mosten alle spöllers op tied bie
Halfweg wen. Iederene zat rustig in het Café
Halfweg, wachten wat er komm’n zol. Nou, dat heb
ze wal e’wetten.
E’n preake van Marcel van hier tot gunder werd ff
bie alle spöllers ter ore gebracht. In grolle konden
ze ut nog heur’n.
Van zo’n instelling was hee neet van gediend.
Allemachtig, iederene was stille van die preake van
Marcel. Ze kekke’n mekare an en dachten, doar
mot verandering in komm’n.
Ik als Razende Reporter vond die preake van
Marcel wal ontroerend. Hee kan zo de opvolger
worden van Clemens Ottink, veur de
carnavalsmisse van de Maispotters.
Moar dit terzijde, noa dit gebeuren is er wal chemie
ontstoan in de selectie van
DVV/Vios 5. Iederen wark veur mekare en dat kunt
wie ok wal zeene an de ranglijst.
DVV/Vios 5 steet mooi op de vierde plaatse. En
veur alle duudelijkheid , zee doot nog met veur het
kampioenschap.
Hier de uitslagen van de laatste wedstrieden van
de afgelopen tied.

- DVV/Vios 5

4-1

DVV/Vios 5 - Bredevoort

9-0

RKZVC

Genderingen - DVV/Vios 5
AD’69

- DVV/Vios 5

DVV/Vios 5 - SVGG
Winterswijk - DVV/Vios 5

Bie de heren DVV/Vios 5 heerst op ut moment een
grote euforie. Ok spölt ze net als ut weer, zo
wisselvallig als barst.

4-3
8-0
3-0
5-3

DVV/Vios 5 – Terborg

5-3

DVV/Vios 5 - Silvolde

9-3

De ene kere spölt ze de sterren van de hemel en
de andere keer is het “huul’n met de pette op”. Tja,
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Stand:

Wedstr.

Punt.

1. Terborg

9

24

2. Genderingen

11

24

3. Winterswijk

12

22

4. DVV/Vios 5

10
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Namens alle voetballers van DVV/Vios em van het
DVV 45+ voetbal wensen we U als trouwe lezer:

Fijne feestdagen
en een
gelukkig nieuwjaar

Stroaten bie Halfweg

Eindelijk is het kloar, de parkeerplaatse bie
Hallfweg.
Noa joaren vol argenisse veur alle verengingen is
het ons gelukt via het winnen van de Rabobank
coöperatiefonds en subsidie via ‘t convenant van
de gemeente Berkelland om van dit project iets
moois van te maken.
Deur de Stichting Halfweg aangewezen
projectontwikkelaar Joost Tuinte (kamat) en loonen grondverzetbedrijf Groot Zevert (Bekke) is er
een uitgebreid plan gemaakt.
Dit alles deur goedkeuring van alle verenigingen.
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Eindelijk was het zowiet, in de wekke net veur
Sinterkloas bunt e’n aantal knechten van de Bekke
alvast begonnen met de veurbereiding.
Disse jongems Rob Groot Zevert (hutteman), Luv
Stoverink (bekeman) en Chiel ten Have (pramert)
hebt ‘n mooi stukje vakwark af e’leverd.
Zodat de opgetrommelde vrijwilligers de eerste
zoaterdag, 3 december konden beginnen.
Wel geteld 32 mansleu hadden zich aangemeld
noa oproepen via mail, whats app of achter in de
karke. Van alle verenigingen en buurten rond
Halfweg was er wal e’n afgevaardigde bie.
Mooi um te zeene, die saamhorigheid.
Kwart veur achte ’s morgens kwamen van alle
kanten de auto’s tractoren met kruuwagens an bie
halfweg. Noa e’n goeie starke koffie kon men an ut
wark.
Echt iederene was vol an ut wark. Wie kon
stroaten, den deed dat ok en de rest ging moar
klinkers bie legg’n . De echte stroatemakers hal’n
ie er wal oet.
De ene was gewoon vlotter als den anderen. Als ie
den Bart Mentink zag warken.
Hee vloog met ziene grote hande alle kanten op.
Menigeen kon um neet bie holl’n.
Zee werden er bienoa gek.van. Eentje was nog zo
slim um noa e’n andere plek te goane,
Ok die leu die met de kruuwagens mosten slepp’n
um de klinkers bie te gooien waren duftig an ut
zweten. Ut ging mien er toch an. Helaas waren er
ok wal kruuwagens erbie die oet de tweede oorlog
kwamen. Als ie doar e’n klinker wolde ingooien
kwam den van onderen d’r net zo hard oet.
Gelukkig had Bekke veur e’n klein shoveltje
gezorgd, dat ging natuurlijk iets vlotter.
Net veur de meddag kregg’n de leu e’n seintje van
e’n mooi biezonder geluudje..
Johan Luttikholt (te veele) stond met zien
waldhoorn te bloazen.. E’n teken um an toafel te
goan.
Al die harde warkers kregg’n e’n warme moaltied
veur e’schoteld.
Arvensoep met roggebrood met spek. Dit was
verzord deur Dinny Spieker en Bernadet Stevens.
Miene complimenten dames.

Zo te zeene smaken dat best bie de leu. Het was
godsgruwelijk stille in ut café.
Hier en door heur’n ie wal slurpen en rare
geluuden, moar dat bunt wie wal gewend van
bepaalde leu.
Noa de middag ging ut weer dran en ut lek wal dat
den arvensoep hef e’holpen.
Als jonge hunde vlogen ze weer noa hun wark.
Bienoa veur de koffieteid van dree uur lag ut
grootste gedeelte van de parkeerplaatste erin.
En noa de koffietied en e’n sauzijnenbroodje zag
hier en doar de pijntjes bie de meeste leu.
De een ging op de kruuwagen zitt’n en de andere
ging rek en strekoefeningen doone.um dat hee ut
geveul had dat ziene arme wal dree centimeter
langer was e’worden.
Of e’n ander grep de bessem um alvast te
beginnen met opruumen.
Um veer uur was het eerste gedeelte kloar.
Zo’n duuzend vierkante meter was er den dag in
e’legd.
Doarnoa gauw wat zand in e’veegd en toen met
zien allen nao ut café um nao te proaten.
Ut was e’n gezellige boel den oavond, dat deur
ging in de letste uurtjes.
Moar hadd’n ze nog geen last van pientjes, dat
kwam wal den dag doanoa.

Ik mot eerlijk zeggen, dat ik diep respect heb veur
al die leu die e’n steentje (klinker) heb bie e’dragen
um van dit projest iets moois van te maken.
Aan alle inwoners van Veur-Beltrum en
umstreken.en aan alle trouwe lezers(ressen) van
dit krantje.
Goa e’n kere kieken hoe mooi dit is e’worden.
Moar dit is nog neet alles want ut volgende doel
geet ok weer binnenkort gebeuren.
Bie de kleedunit van DVV kump nog e’n stuk bi-j
an, dit veur opslag van de grösmaaier,
gereedschap en andere attributen.

Den zooaterdag erop, 10 december werden de
letste meters in e’legd.
Ok hier waren zo’n 22 mansleu , die vrijwillig mee
hielpen.
En wie wet allemoale wal dat die kleine rot stukjes
ut langste wark is.
Ok werden alvast twee lanteernpoale in de grond
gezet bie de DVV Unit.zodat er ok voldoende lecht
is bie de parkeerplaatse.
Ok dissen dag werden de mansleu goot verzorgd
deur de bardienst van Halfweg.
En ok hier was ‘t noa die tied e’n gezellige boel.
Bi-j disse wil ik jullie allen fijne feestdagen en een
gelukkig nieuwjoar wensen.
Uw Razende Reporter,
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AC Halfweg

HET LEVENSVERHAAL VAN
ANTOON GROOT ZEVERT.

Hallo allemaal,
Op 18 februari 2017 is het weer zover. Dan
organiseren wij als activiteitencommissie van
Stichting Halfweg weer onze jaarlijkse carnavals
pre-party. Dit jaar hebben we het feest in een
nieuw jasje gestoken met als thema “Bikerparty”.
We hebben de geweldige band “Twenty-Sicks”
naar Voor-Beltrum kunnen krijgen. Zij gaan er
samen met DJeroen voor zorgen dat het een
geweldige Rock ’n Roll avond gaat worden!! We
zien jullie graag allemaal op 18 februari 2017
verschijnen in ons gezellige bruin café te VoorBeltrum!

20

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 17
Hoofdstuk 17: Goede oogst
De eerste oogst van de huurgrond was goed en
kon ik er veel schuld mee aflossen. Als mensen
zien dat je zo vooruitgaat denken ze, dat je geld
hebt. Op een avond stond er een Hollander voor de
deur, die om 500 Cruzeiro’s vroeg. Hij was geen lid
van de Coöperatie en hij moest met zijn vrouw naar
de dokter. Ik heb hem geholpen en het kwam goed.
Bezoek van de Belg
Op een zondagmiddag waren Marietje en ik even in
bed aan het rusten. Opeens kwamen de kinderen
ons wekken; ze schreeuwden vol blijdschap dat
‘opa’ eraan kwam. En ja, daar kwam een oude man
aan. Het was de Belg uit Canada aan wie ik ons
adres gegeven had. We hebben veel gesproken
over Bennie, mijn broer, en over hemzelf. Zijn
vrouw was overleden. Hij had zijn bedrijf aan zijn
zonen over gedaan en wilde nu zijn nicht in Brazilië
opzoeken. Ik ben met hem de bedrijven rond
geweest, waar ik was begonnen. Hij vond het
geweldig en vertelde me, dat mijn broer Bennie
heel anders was. De Belg had de laatste brief, die
hij jaren geleden van zijn nicht had ontvangen, bij
zich en het papier had de stempel van de parochie
uit Ietapira. Ik bood hem aan hem daarnaartoe te
brengen, maar dat wilde hij niet. Toen heb ik hem
op de bus gezet en hij zei dat hij weer terug zou

komen. En dat deed hij. En hij wilde meer van
Brazilië zien.
De arbeiderswoning
Ik ging weer verder op het bedrijf. Ik plantte 3.000
sinaasappelbomen en bouwde er een
arbeiderswoning voor een grotere familie bij. In de
‘droge’ tijd liepen die mensen niet over pad naar
boven – inlanders willen aan het water wonen -,
maar hadden ze een spoor door het land gelopen.
Bij de eerste wolkbreuk vond het water in dat spoor
een weg en liep het het arbeidershuis binnen. De
vrouw van de arbeider die daar woonde, kwam
boven en vertelde dat er een meter water in haar
huis stond. Ik stuurde de arbeiders ernaartoe en zei
dat ze alles buiten moesten zetten, waarna ik er
met de trekker en een 2000 literspuit naar toe ging.
Ik heb het hele huis uitgespoten en de zon deed de
rest; het huis was al snel droog. Alles is goed
afgelopen. Alleen een van de dochters had verdriet
en was ontroostbaar, want haar schilderij was
vernield. Ze mocht van mij een nieuwe kopen,
maar dat wilde ze niet. Ze had dat schilderij
gekregen van haar vriend met wie ze verkering had
en volgens het bijgeloof zat er dan nu geen geluk
meer voor
hen in. Ik heb voor het huis een muurtje gemetseld
in v-vorm, zodat er niet nog een overstroming zou
kunnen plaatsvinden. En je kon er mooi op gaan
zitten.
Bijgeloof. Of niet?
Bijgeloof is niet altijd bijgeloof. Op een morgen om
vijf uur kwam een arbeider me wekken: ik moest
een man halen, die zijn vrouw kon zegenen, want
zij was door de duivel bezeten. Die man, een
gebedsgenezer, woonde een eind buiten de
Fazenda. Ik vertelde de arbeider dat ik alles wilde
doen, behalve die man ophalen - wel de
verpleegster. Nee, als ik zijn vrouw zag, dan zou ik
er volgens de arbeider wel anders over denken. Ik
ging met de auto met hem naar zijn huis. Als het
dan nodig was, kon ik gelijk verder. Bij
binnenkomst zag ik zijn moeder aan de ene kant en
zijn zus aan de andere kant, de vrouw aan de
armen vasthouden om haar met kracht op het bed
te houden. Een vreselijk gezicht: ze had hele grote
ogen en schuim om haar mond, zwaaide met de
benen en stootte een vreselijk geluid uit.
Hij overtuigde mij ervan, dat die gebedsgenezer dat
op kon lossen, dus heb ik die toch maar opgehaald.
Bij het huis van de gebedsgenezer aangekomen,

vroeg hij of de vrouw in of buiten het huis was. “Ze
ligt op bed”, antwoordde de arbeider. Dan moest
ook de vrouw van de genezer mee, want een
inlandse man gaat nooit alleen bij een ander naar
binnen. Bij terugkomst was de situatie nog
dezelfde. Ik ging mee en bleef in de doorgang
staan om te kijken wat er gebeurde. Er kwam geen
verandering. De man bad hemel en aarde bij
elkaar, maar niets hielp. Ik ging met de auto naar
boven, naar ons huis, pakte gelijk de emmers om
te gaan melken en jawel, toen de eerste
melkstralen in de emmer vielen, stond de
gebedsgenezer al voor de koeien en vroeg of ik
hem terug wilde brengen. “Jij gelooft daar niet in,
maar toen jij wegging viel zij in slaap”, zei hij tegen
me. De volgende morgen kwam de vrouw weer
melk halen en was ze weer ‘goed op dreef’.
Belevenissen
Op een dag kwam mijn arbeider, die nog niet zo
lang getrouwd was, mij vragen om 25 Cruzeiro’s.
Zijn vrouw wilde daarvoor een kind halen uit het
ziekenhuis. De volgende morgen bracht hij het geld
terug en vertelde dat ze in het ziekenhuis hadden
gezegd dat ze eerst twee jaar getrouwd moesten
zijn voor ze voor een kind in aanmerking kwamen.
Niet veel later vroeg hij weer om het geld. Ze wilde
het via haar zus proberen en dat is toen gelukt.
Weer een tijd later was zij in verwachting.
Op een morgen werd ik vroeg gewekt door een
andere werknemer met de vraag of ik de
vroedvrouw wilde halen: zijn vrouw had de hele
nacht al weeën. Dat deed ik, maar heb de zuster
wel verteld, dat die knecht mij al eens had gezegd,
dat zijn vrouw al drie keer een kind had gekregen
en dat ze het had horen schreien, maar dat het dan
dood ging. De laatste keer had ze gezegd, dat ze
niet naar huis ging zonder baby. Daarom hadden
zij nu een donker kind terwijl ze zelf blank waren.
De zuster was blij dit gehoord te hebben. Zij bracht
de vrouw samen met mij naar een ziekenhuisje.
Daar zeiden ze, dat ik haar de volgende dag weer
op kon halen. Maar het liep anders. In de namiddag
kwam er een taxi en daar zat de vrouw in, met een
kloosterzuster. Die zei, dat ik er mee naar een
groter ziekenhuis moest, want zij hadden geen arts
en geen operatiekamer. Marietje vroeg haar of ze
al iets te eten had gehad. “Nee, niets”. Dus zij
onder de veranda en Marietje gaf haar te eten en te
drinken. Ik ging weer naar de vroedvrouw.
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Zij vertelde, dat er van mij verwacht werd dat ik
betaalde. In het grotere ziekenhuis werd mij
duidelijk, dat als ik niet betaalde, ik nog 30
kilometer verder moest rijden: daar was een heilig
huis. Ik vroeg de dokter of de vrouw dat nog wel
aankon. Hij nam haar mee om te onderzoeken,
kwam terug en snauwde, dat het leven mij niets
waard was. Ik zei:” Help haar maar”.” Dan eerst
daar tekenen”, was het antwoord. De boekhouder
liet mij een papier zien met daarop een bedrag van
580 Cruzeiro’s. Ik wilde een specificatie van dat
bedrag. Die kreeg ik: 400 Cruzeiro’s voor de
dokter, 100 voor het ziekenhuis en 80 voor de
medicijnen. Voordat we weggingen was het kindje
geboren: een zoon. De ouders waren blij, maar ik
was erg kwaad, want ik betaalde al twee jaar, 2 %
van de bruto-opbrengst aan de Coöperatie voor
een verzekering van de arbeiders. Ik ging die
avond naar Hoogeboom en zei hem dat ik de
rekening van het ziekenhuis niet wilde betalen. Bij
Hoogeboom op kantoor haalden ze namelijk het
geld voor die verzekering van mijn rekening en
stortten dat dan in de verzekeringskas. Ik zei hem
dat hij die boodschap maar aan de verzekering
moest doorgeven en als ze daarmee niet akkoord
gingen, ik het dan voor liet komen. Hoogeboom
antwoordde, dat het geld dat nu voor de
verzekering betaald werd, nodig was voor
gebouwen en kantoorbenodigdheden. Als je dan
weet, dat een knecht voor 110 cruzeiro’s per
maand werkt, en dat een dokter voor eventjes
werken 400 cruzeiro’s vraagt, dan is dat heel erg.
Tien dagen later kon ik de vrouw ophalen. De
knecht ging mee en ik ging eerst naar de bank om
het bedrag toch mee te nemen voor het geval dat.
De knecht wist waar zijn vrouw lag en ik wachtte bij
de auto. Maar hij kwam terug en vroeg om geld,
want hij moest een buikband halen vanwege de
slechte weg. Na lang wachten kwamen ze eraan.
Hij droeg de baby en zij rustte op zijn schouders.
Hij zei, dat er niemand om geld gevraagd had. Ik
zei hen, dat ze maar vast in de wagen moesten
gaan zitten. Ik ging naar de man toe, die mij het
papier had laten tekenen. Die zei, dat ik niet hoefde
te betalen: “Jij Duitser, die je bent!”, en toen was
ook ik blij. Na een paar dagen vertelde de knecht,
dat zijn zoon de komende zondag na de mis zou
worden gedoopt. Wij gingen er ook naar toe, met
het hele gezin. Ik heb me doodgeschaamd, want
mijn arbeider had een mooi zondagspak en zijn
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vrouw kreeg altijd de kleren van Marietje. Laten zij
nu daar met hun zoontje staan in de oudste kleren
die ze hadden en die ze zelfs onder het werk niet
eens droegen. Na de mis sprak ik hem eropaan en
de knecht antwoordde: “Anders moest ik de pater
ook betalen”.
Een ander voorval: één van mijn arbeiders kwam
bij me en vroeg een paar dagen vrij. Hij had de
avond ervoor zijn meisje ‘gestolen’ en was er mee
naar bed geweest. Gevolg was, dat hij er die dag
mee naar het gemeentehuis moest om te trouwen.
Hij zei, dat zijn schoonvader zich meer voelde dan
hij, want die had een bedrijfje en vond hem niet
goed genoeg. Tja, dan gaat het op die manier, dan
‘steel je je meisje’. Zijn meisje was een knappe
meid die bij veel Hollanders in huis had gewerkt.
Een paar dagen later kwam ze me vragen of ze
haar huis op mocht knappen. Ze vroeg om verf en
een douche. Die heb ik buiten voor haar gemetseld
inclusief een WC, maar die was dan wel voor alle
arbeiders die in mijn arbeiderswoningen woonden.

Ook had ik eens een lagarto in de schuur. Een
varaanachtig dier, zo groot als een konijn, maar
met een dikke, harde staart van 50 centimeter.
Volgens een knecht smaakte zo’n dier lekker, dus
ik bood aan het te vangen. “Nee”, waarschuwde de
knecht, “als die in het nauw zit, komt hij naar je toe
en draait zich om, om met zijn staart te slaan. Dan
breekt hij zo je benen”. Ik heb hem toch gevangen de knecht was er blij mee.
Wordt vervolgd
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