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15 jaar geleden werd Stichting Halfweg in het
leven geroepen om voor de gemeenschap
Voor-Beltrum en Avest het trefpunt Halfweg te
behouden. Daar waar de ingezetenen al jaren
bijeenkwamen om samen diverse activiteiten te
organiseren en te vieren. Een geweldig
initiatief met Halfweg als stralend middelpunt
en thuisbasis voor een hechte gemeenschap
waar naast feesten en sportactiviteiten ook de
jaarlijkse hoogtepunten zoals kermis en
carnaval gevierd worden.

Avonturenpark Hellendoorn
Levensverhaal Antoon Groot Zevert
Razende Reporter Michel
Waar is hij gebleven, Herbert Essink
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

De oprichting destijds was voor ons (redactie)
een mooie aanleiding om het Halfweg Ni-js
in het leven te roepen om verslag te doen waar
de verenigingen die gebruik maken van café
Halfweg zoal mee bezig zijn en niet de
vergeten Stichting Halfweg. Verder besteden
we aandacht aan het wel en wee binnen onze
gemeenschap en kijken ook om ons heen om
te zien waar onze oud ingezetenen zoal
vertoeven.
Wij spreken de wens uit dat zowel Stichting
Halfweg als Halfweg Ni-js hand in hand nog
mooie jaren tegemoet gaan waar vooral U als
ingezetenen hopelijk nog lang van geniet.
Redactie Halfweg Ni-js
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Stichting Halfweg
Met enige trots willen we een bijdrage leveren
aan dit jubileumnummer van Halfweg Ni-js. Bij
de oprichting van Stichting Halfweg alweer 15
jaar geleden dachten enkelen dat er behoefte
zou kunnen zijn aan een blad van en voor de
bevolking van Voor-Beltrum en Avest. Hierin
zouden de verenigingen hun informatie kunnen
plaatsen en kon er overig nieuws en
wetenswaardigheden uit de buurtschappen
worden gebracht.
Wij zijn van mening dat de redactie hierin op
een uitstekende wijze in is geslaagd en hopen
dat we ook in de toekomst van dit medium,
ondanks alle moderne communicatiemiddelen,
nog volop van Halfweg Ni-js kunnen genieten.
Jan, Michel en Theo: bedankt!
Ook Stichting Halfweg bestaat alweer 15 jaar.
Na de sluiting van café Halfweg na een periode
van ruim 100 jaar kwamen de verenigingen en
de kermis zonder eigen “thuis” te zitten. Toen
het aanbod kwam om Halfweg te kunnen huren
en het omliggende terrein aan te kopen,
hebben de gezamenlijke verenigingen dit
voorstel graag aangenomen.
Probleem was dat we zelf geen geld hadden,
maar wel een aantal bloeiende verenigingen,
een goed lopende kermis, maar boven al ons
andere “kapitaal” : een grote groep vrijwilligers
had bij een eerder onderzoek al aangegeven
de handen wel uit de mouwen te willen steken
voor een buurthuis. Hierin zijn we allesbehalve
teleurgesteld. Inmiddels kunnen we een
beroep doen op een groep van meer dan 100
vrijwilligers die op een of andere manier actief
zijn. Velen zijn al vanaf de oprichting bij
Stichting Halfweg betrokken.
Terugkijkend kunnen tevreden zijn over wat we
voor de buurtschappen hebben bereikt. Er
staat een accommodatie waarvan de
verenigingen volop gebruik van kunnen maken.
In deze tijd waarin krimp een grote bedreiging
lijkt hopen we toch een beetje bij te kunnen
dragen aan een goede leefbaarheid van VoorBeltrum en Avest.
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Onlangs is de renovatie van de parkeerplaats
en de bouw van een machineberging afgerond.
In het kader van NL-doet is door vrijwilligers
van DVV de nieuwe kleedunit van een nieuwe
verflaag voorzien. De buitenverlichting is
aangepast, en door de onderhoudsploeg
“Halfweg-Groen” is een nieuwe beplanting
aangebracht.
Tijdens het carnaval en de BikerParty hebben
we al ervaren dat de verharding erg hard nodig
was, en dat het terrein prima toegankelijk was.
Blijkbaar is ook de gemeente Berkelland erg
tevreden over onze accommodatie: Uit de
laatste WOZ-taxatie bleek dat deze het 8voudige is van de waarde waarop de kleedunit
op basis van werkelijke kosten in onze balans
is opgenomen! Hierdoor hebben we ook een
flinke OZB-aanslag ontvangen. Een beroep
tegen deze taxatie is inmiddels ingediend.
Op 2 februari was weer het kwartaaloverleg
van Stichting Halfweg met alle betrokken
verenigingen en de diverse commissies van
vrijwilligers. Gezien de 35 onderwerpen die op
de agenda stonden, en daarna nog de
rondvraag blijkt wel dat er het nodige valt te
overleggen om Stichting Halfweg goed
draaiend te houden.
Uit het financieel verslag over 2016 bleek dat
we een mooi positief saldo hebben kunnen
behalen. Hierdoor kunnen we de toekomst met
vertrouwen tegemoetzien.
Met het carnaval en de BikerParty hebben we
weer enkele zeer geslaagde activiteiten gehad.
Met name het carnaval kan zich verheugen op
een groeiende belangstelling, waarbij de
capaciteit van de tent een punt van aandacht
is. De Activiteiten Commissie wist ook dit jaar
met de BikerParty weer een originele avond te
verzorgen. Deze beide activiteiten hebben we
dankzij de forse inzet van vele vrijwilligers
geheel in eigen beheer kunnen uitvoeren.
Bedankt voor iedereen die een bijdrage heeft
geleverd.

Vanwege de steeds weer stijgende inkoopprijs
bij Grolsch, en de toegenomen accijns zijn wij
genoodzaakt om de prijs van de
consumptiemunten met ingang van 1 maart te
verhogen tot €2,20. Het beleid om tijdens de
activiteiten waarbij geen consumptiemunten
worden gebruikt de prijs beperkt te houden zal
worden gehandhaafd.
Om alle vrijwilligers in staat te stellen de
vrijwilligersavond van dit jaar te bezoeken
hebben wij nu al een datum gepland. Vrijdag
27 oktober.
Over invulling van deze avond denken we nog
na maar we hopen op een verrassende
activiteit.
Op 19 en 20 mei zal PigPop: het knorrigste
festival van de Achterhoek, weer plaats vinden
op het terrein van Stichting Halfweg.
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 Herbert Essink is vergaan en vergaat.
Hier volgt zijn verhaal

Jan Pasman heeft mij gevraagd of ik een
stukje zou willen schrijven over wat er met mij
is gegaan.
Mijn naam is Herbert Essink en ben geboren
op 13/09/1964 aan de Oude Borculoseweg in

Groenlo. Onze buren zijn de Ottinks, Pleiter,
Bennink, Vrakking en Te Boome. Ik ben in
Groenlo naar de Protestantse school gegaan
en vervolgens naar de Mavo Eibergen voor
een paar jaar, toen Landbouw school en de
MAS in Winterwijk. Vervolgens heb ik thuis op
boerderij gewerkt en heb mijn groot rijbewijs
gehaald.
Toen Baks in Borculo een vacature had ben ik
daar gaan werken als vrachtwagenchauffeur
en tot nu nog toe heb ik nergens meer geleerd
in een jaar dan daar. Daarna kwam Beusink
veevoer en de Grolsche bierbrouwerij. In die
tijd gingen we altijd naar Dute in Beltrum en
City in Groenlo of de Radstake in Varseveld.
We hadden een hele goede vriende club met
Laurens, Paul, Richard en Robert en de
aanhang van mijn broer Freek en zus Mathilda.
Dat waren hele goede tijden in een hele goede
buurt met hele fijne mensen. Het Voor
Beltrums gebeuren met de kermis en het
carnaval is iets wat ik nooit ergens anders heb
meegemaakt.
Toen Erwin en Theresia Lageschaar naar
Texas gingen, heb ik de Grolsch verlaten en
ben hun gevolgd voor een tijdje om te helpen
met het opbouwen van hun melkveebedrijf.
Nadat ik toen terug kwam kon ik mijn draai niet
goed vinden en ben ik weer aan het reizen
gegaan, deze keer naar Engeland bij een
melkveebedrijf. Na een paar omzwervingen
kwam ik in 2002 terecht bij mijn huidige
werkgever FGS Agri. We zijn een grote
loonwerker en akkerbouwer [ongeveer 1000
hectares] met vleesvee. We doen loonwerk,
handelen in stro en hooi, hebben een
zoutstrooi contract met gemeenten, particuliere
bedrijven en de Eurotunnel Terminal. Ons
zusterbedrijf Countrystyle doet vuilnis recycling
o.a papier, plastic, hout, steen, staal en groen
en eten afval. Het transport wordt gedaan met
zo’n 100 vrachtwagens. We produceren
ongeveer 80000 ton compost per jaar. Dan
hebben we ook nog een machine
verhuurbedrijf die verreikers, hoogwerkers,
shovels, graafmachines en rollers verhuren. Al
dit is begonnen bij Trevor Heathcote in 1993
met een gehuurde trekker en een hooipers!
We hebben een contract met Thames Water
die het drinkwater en het zuiveringsslib in en
rond London behandelt voor 15 miljoen
mensen. Het zuiveringsslip is een hele goed
bemestingsproduct dat erg gewild is bij de
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boeren omdat er veel voedingstoffen inzitten
en het is aantrekkelijk geprijsd. We strooien
330000 ton of zuiveringsslip, 50000 ton
compost en zo’n 70000 ton papierproducten
per jaar. Dat doen we met 5 zelfrijdende
strooiers [waren TerraGators, maar nu Vredo
en Vervaets], en 6 getrokken strooiers. Mijn
taak is om de strooiers te organiseren in een
gebied dat strekt van Dover tot Oxford en tot
Portsmouth. Van de ene kant naar de andere
kant is over 300 kilometer! Ik heb een opleiding
gedaan zodat ik boeren kan adviseren over het
gebruik van kunstmest en organische
meststoffen en in het gebruik van chemicaliën
voor het bestrijden van ziekte en onkruid in
gewassen. We hebben net een contractverlenging gekregen voor 7 jaar zo dat houd
me wel bezig voor een tijdje.
Ik ben nu al zo’n 23 jaar in Engeland en woon
samen met mijn partner Sarah, zij heeft 2
kinderen George en Emily. George werkt voor
Island Records als productmanager en Emily is
moeder met 2 kleine ondeugende jongens,
Wilfred en Sidney. Die noemen mij Opa en dat
is leuk, ik leer ze stiekem Achterhoeks zodat
we dan samen een keer naar de
Voor-Beltrumse kermis kunnen gaan!
Groeten en loat ut ow goat goan,
Herbert Essink.

Het Boek van Auste
Enige tijd geleden is door een groep
(oud)inwoners van Avest het idee opgevat om
de historie van de buurtschap in een boek uit
te geven.
In het verleden zijn er diverse publicaties in de
regio verschenen waarin de geschiedenis van
Avest, Aves, Auste of Oves ook aandacht
krijgt.
In 1298 is er al over Oves geschreven, en later
was Avest naast Beltrum, Lintvelde en Zwolle
één van de buurtschappen of boerschappen
die de gemeente Beltrum vormden. Eerder was
Avest een onderdeel van de Heerlijkheid
Borculo.
De initiatiefnemers willen in het boek op de
eerste plaats aandacht besteden aan
onderwerpen die betrekking hebben op de
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buurt. Veel onderwerpen kunnen worden
beschreven aan de hand van
documentatiemateriaal uit het verleden dat
digitaal is vastgelegd. Maar daarnaast is het
van belang om de informatie en de verhalen
van de bewoners vast te leggen voor het
nageslacht.
Het gaat om onderwerpen als de geologie van
het gebied, de historie, oude kaarten, wegen
en waterlopen en de spoorlijn, Marke Avest,
bewoners van het gebied en boerderijen,
veldnamen folklore, oorlog en vrede,
economische activiteiten en ruilverkavelingen,
noaberschap, de cycloon, landverhuizers.
Wellicht dat er tijdens het samenstellen nog
meer onderwerpen aan te orde komen.
Vanaf 1800 is de bevolking via de burgerlijke
stand die toen is ingevoerd goed in kaart
gebracht. Voor die tijd zijn het de kerkelijke
administraties van geboorte, huwelijk en
overlijden die informatie geven, en daarnaast
verpondingsregisters en andere officiële
documenten. Van veel families zijn deze
gegevens al verzameld.
Het is de bedoeling van de initiatiefnemers om
met de verzamelde gegevens in de loop van
het jaar alle bewoners van Avest en zo
mogelijk ook oud bewoners te benaderen en te
bezoeken om interessante verhalen,
aanvullende informatie, documenten en foto’s
te verzamelen die in het boek kunnen worden
verwerkt.
Om het boek voor de (oud)bewoners
aantrekkelijk te maken willen graag veel oude
foto’s van boerderijen en de bewoners
opnemen in het boek. Over elke boerderij of
woning zal een artikel in het boek worden
opgenomen.
Ideeën, opmerkingen en suggesties zijn nu al
van harte welkom.
De samenstellers van het boek zijn;
Henk ter Bogt, Jan Kok, Stan Kok, Joop Ottink,
Stef Smit, Jan Tuinte en Willem Tuinte

Noteer alvast in uw agenda !!
Nieuws vanuit SJB
Beste lezers,
Hierbij een update vanuit het SJB en
activiteiten die de komende tijd op de agenda
staan.
Op vrijdag 10 maart heeft de jeugd met een
aantal vrijwilligers het zwerfvuil in Beltrum en
Voor-Beltrum verzameld en opgeruimd tijdens
de schoonmaakdag. Goed om te zien dat men
dit doet maar eigenlijk zou het overbodig
moeten zijn. Je verbaasd je er elke keer over
weer wat mensen helaas zo moedwillig aan de
kant of uit het raam in onze mooie natuur
gooien. Goed voorbeeld doet volgen laten we
maar hopen.
Wat tevens goed is verlopen is NL doet op
zaterdag 11 maart. Net zoals bij Halfweg waar
de unit is geschilderd en het veld weer
onderhouden is. Vanuit het SJB hebben wij
ook allerlei klussen gedaan waaronder
archiveren en het inventariseren van alle
artikelen die we geheel belangeloos gestald
hebben bij de familie te Plate in Lintvelde.
Waar we overigens nog stalling voor zoeken
dat is voor onze SJB koare. Mocht u dit
hebben of iemand weten dan vernemen we dit
graag door te mailen naar onderstaand
mailadres.
De hobbyclub is afgelopen voor dit seizoen nu
de dagen langer worden. Geweldig om te zien
dat er zoveel kinderen uit Voor Beltrum hebben
deelgenomen. Dit werkte ook voor de
begeleiders motiverend. Onlangs heeft de
jeugd Probroed en Sloot bedankt middels een
eigen gemaakt cadeau. Dit werd als
tegenprestatie voor de donatie aan Colin Klein
Gunnewiek van dit mooie bedrijf overhandigd.
De cheque is prima besteed door er een
nieuwe kolomboormachine, soldeerbouten en
een stofzuiger voor aan te schaffen zodat de
kinderen ook een schone werkplek hebben.
Vrijdag 14 april is er alweer de opgave voor het
Walhallakamp voor de jeugd van 12-16 jaar in
het Jeugdhuske van 19.30 – 20.30. Dit jaar is
dit van 9 tot en met 14 juli. Zie voor meer info
ook elders in het Halweg Ni-js.
Op koningsdag 27 april helpen we in Beltrum
tijdens de rommelmarkt. Willy ook van je oude
spulletjes af? Neem ze dan mee naar de

Rommelmarkt op koningsdag in Beltrum!
Aanmelden kan ook via de website
http://koningsdagbeltrum.nl/rommelmarkt/.
Ook wordt er op 26 en 28 april wederom het
Timmerdorp georganiseerd waar kinderen van
groep 6 tot en met 8 zich helemaal uit kunnen
leven onder begeleiding van een aantal
vakmensen. Ieder jaar is er een apart thema
en ook dit jaar wordt er door de werkgroep
weer een verrassend thema in elkaar
getimmerd.
Binnenkort van 9 tm 26 mei kunt u overigens
op ons stemmen via www.rabobank.nl/noa
indien u lid bent van deze bank. We hebben bij
de Rabobank een aanvraag gedaan voor een
mobiele geluidsinstallatie die we kunnen
gebruiken voor veel van onze activiteiten.
Met vriendelijke groeten,
teveele@zonnet.nl

info@sjbeltrum.nl
www.sjbeltrum.nl
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Ni-js van de karmisse……
De winter en de carnaval zijn voorbij, het
voorjaar komt er weer aan. Automatisch begint
het bij het kermisbestuur ook weer een beetje
te kriebelen.
De voorbereidingen van de kermis komen op
gang en de attracties zijn al weer vastgezet.
Ook de invulling van de kermisdagen krijgt zijn
vorm.
Zoals de meesten inmiddels wel weten hebben
we het de afgelopen jaarvergadering gehad
over de invulling van de dinsdag avond.
Vele ideeën zijn er naar voren gekomen tijdens
deze vergadering en zeker ook erna.
Binnen ons bestuur hebben we alle ideeën
meerdere malen de revue laten passeren en
we hebben besloten om de dinsdag middag
door te laten lopen tot in de avond.
Hoe we dit exact gaan invullen gaan we
uitgebreid aangeven in het welbekende kermis
boekje.
We zijn nu bezig om de laatste puntjes
hiervoor op de spreekwoordelijke i te zetten.
Groeten namens het kermis bestuur en tot op
de kermis op: 6, 7 en 8 augustus 2017

Slagharen wordt Hellendoorn…..
We willen op 21 juni 2017 naar Hellendoorn
toe met alle kinderen van Voor-beltrum die de
groepen 3 t/m 8 zitten. We zijn jaren naar
Slagharen geweest, nu is onze keus gevallen
op Hellendoorn! Elke drie jaar een mooie
traditie…een dag vol sensatie…spanning en
gezelligheid! De kinderen van Basisschool St.
Willibrordus hebben deze dag een studiedag,
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dus vrije dag. Met de directrice van de
Sterrenboog in Beltrum is er contact geweest,
ouders moeten zich even bij haar melden voor
deze vrije dag. Aan andere kinderen van
andere scholen willen we de ouders vragen dit
zelf even te melden. We zullen deze dag
vertrekken vanaf locatie Halfweg met een bus
en in ieder geval één auto. Binnenkort (half
april) zullen we de betreffende kinderen een
brief sturen met daarin alle informatie en ook
de informatie voor de opgave. Mocht Uw kind
nu geen brief hebben ontvangen t.z.t.
(bijvoorbeeld omdat het een schooljaar heeft
overgedaan of overgeslagen) neem dan heel
graag contact op met Frederike Piepers 0544468551 of f.piepers@groot-zevert.nl. Zij zal
dan zorgen dat er nog een brief bij U komt.
Dus houdt uw brievenbus in de gaten en geef
jullie allemaal op!
Ook U kunt bijdragen aan het dagje uit van
de kinderen door deel te nemen aan de
JUMBO-actie: Voor elke € 10,- aan
boodschappen ontvang je t/m 2 mei 2017
één kortingsmunt t.w.v. € 2,50.
Deze kunt U inleveren bij Frederike !!
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
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 zoals u in het
vorige krantje heeft kunnen lezen. Alleen ontbrak
nog het paar van 1989. De Koningin heeft zich
gemeld; Maria Luttikhold en zij wist uiteraard wie
de koning was; Fons Hommelink. Maria bedankt.
Verder blijven 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.

PAKLACK

Nieuws van de Maispotters

Het gaat nog niet beter met de Voor-Beltrumse
teams in de Paklack beide teams hebben hun
bivak opgeslagen in het onderste gedeelte van
de ranglijst. Loa Moar Lopen staat op de 14e
plaats met 6 punten uit 12 wedstrijden en
Heubels sluit de ranglijst af met 2 punten uit 13
wedstrijden. Hieronder de uitslagen in de
competitie tot nog toe.
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
27-01-2017
10-02-2017
10-02-2017
17-02-2017
24-02-2017
03-03-2017
10-03-2017
17-03-2017
24-03-2017
31-03-2017
07-04-2017
21-04-2017
21-04-2017

4-5
Loa Moar Lopen.
5-10
KWW’12
0-3
Boskamp
2-6
Treffers
Alle Remmen Los 1-7
1-6
KWW’12
4-4
Pit BMB
Alle Remmen Los 0-8
Weidebleuters
3-6
5-1
Pit BMB
2-5
Der Angstgegner
1-5
Weidebleuters
4-6
Losse Flodders
Der Angstgegner 3-14
2-4
Stark Wark
2-11
FC Klunt
1-3
Loa Moar Lopen Losse Flodders
1-8
Heubels
Swift Boys
2-6
Loa Moar Lopen Stark Wark
0-6
Heubels
WSW
4-7
Loa Moar Lopen FC Klunt
1-4
Heubels
Loofklappers
2-7
Loa Moar Lopen Swift Boys
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

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

Briketten
WSW
Treffers
Loofklappers
Boskamp
Briketten

Kaartclub Halfweg
Op 13 en 20 april zijn er twee extra
kaartavonden bij Halfweg.
Liefhebbers zijn van harte welkom.
Aanvang van deze avonden: 20.00 uur
(Zaal open vanaf 19.30 uur)
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We hebben weer een geslaagde
carnavalsperiode achter de rug. We zitten nu
midden in de vasten en Pasen staat bijna voor
de deur. We hebben de carnavalsperiode weer
geëvalueerd en blikken zeer tevreden terug.
Niet alleen Prins Niek 2een adjudant Tom
hebben met volle teugen genoten maar ook
vele anderen hebben veel plezier beleefd aan
de carnavalsdagen van afgelopen jaar. Mooi
om te zien dat we met zo’n grote groep
carnaval konden vieren. Een goede organisatie
is hiervoor belangrijk. Door ieder jaar weer met
ons allen het beste beentje voor te zetten
houden we dit hopelijk nog jaren vol.
De prins en adjudant zijn echte
carnavalsmensen. Samen met de uitzoekers
hebben we ons best gedaan om een mooie
opkomst voor te bereiden. Dit pakte dan ook
geweldig uit tijdens het prinsenbal in de
propvolle kleine Maiskoele. Een mooie start
van hun carnavalsperiode.
De leus van het prinsenpaar was: “Met ’t
geweer in ‘n hook en de zender van de band,
regeert wi-j oaver ‘t Maispottersland!!”
Elders in het Halfweg Ni-js kunt u lezen hoe zij
het hebben ervaren.
We zijn erg tevreden over de opkomst op de
diverse carnavalsactiviteiten van onze
vereniging en we merken dat er veel mensen
zijn die onze vereniging een warm hart
toedragen. Voor deze groep mensen is er de
mogelijkheid om zich aan te melden als “de
vrienden van de Maispotters”. Door je
lidmaatschap steun je de vereniging en ben je
van harte uitgenodigd om mee te gaan naar de
verschillende activiteiten van de vereniging
zoals bijvoorbeeld het frühshoppen bij de
buurtverenigingen. Wil je vrienden worden van
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de Maispotters? Meld je dan aan bij de
secretaris van het bestuur: Joost Tuinte
(Kamat) tel; 06-46698557 / email:joosttuinte@hotmail.com
De carnaval werd afgesloten met het slotbal.
Een zeer goed gevulde kleine Maiskoele en
een goed vullend programma maakten deze
avond tot een succes. Klokslag twaalf uur werd
de sleutel weer overgedragen aan onze
burgermeester Nico waarna de regeerperiode
en de drie dolle dagen werden afgesloten.
Voor mij was dit de afsluiting van mijn
presidentschap van de Maispotters. Ik heb me
in de afgelopen jaren met veel plezier en
passie ingezet voor de vereniging en hoop dat
mijn opvolger aan deze eervolle functie net zo
veel plezier zal beleven. Ik zal mijn best doen
om in het komende carnavalsseizoen hem de
kneepjes van het vak bij te brengen en alles zo
goed mogelijk over te dragen. Natuurlijk zal ik
ook na mijn aftreden betrokken blijven bij de
vereniging.
Tot slot wil ik alle mensen en vrijwilligers die de
carnaval tot een succes hebben gemaakt
hartelijk bedanken voor hun tijd en inzet. Fijn
om te merken dat we elk jaar weer op deze
personen kunnen bouwen.
Ik wens iedereen fijne paasdagen en wij kijken
alweer uit naar het volgende carnavalsseizoen.
Deze gaat van start tijdens de buutavond op
zaterdag 11 november 2017 bij Halfweg.
Noteer deze datum alvast in uw agenda.
We zien jullie dan graag weer terug!
Voor meer informatie en foto’s kunt u kijken op
www.maispotters.nl of volg ons op Facebook
Alaaf!
Tom Luttikhold,
President van de Maispotters oet Veur-Beltrum
Kindercarnaval, weer een daverend succes!
Op dinsdagmiddag 28 februari donderde het
zowel buiten als binnen in de maiskoele.
Na de opening werd de maiskoele mooi
opgewarmd door de dansjes van de
dansmarietjes. De prins en adjudant deden
lekker mee die middag en hadden een leuk
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vragenrondje in elkaar gezet. Vervolgens kon
er gestart worden met de diverse workshops.
Muziek van de toekomst kwam an en zorgden
ervoor dat er flink getrommeld, gedanst en
gerapt werd. De maïspotters en
maïspotterinnekes waren super enthousiast!
Voor de allerkleinsten was er een springkussen
en kon er geknutseld worden.
Ook regende het meters ranja en chips in de
pauze!
Aan het eind van de middag konden de kids
hun kunsten uit de workshops vertonen en was
er pizzaaa!!!
Tot slot nog even met z’n allen in de polonaise,
onderscheiding ontvangen, ballon trappen en
met het zakje snoep in de hand door het barre
voorjaarsweer naar huis.
Op naar het volgende kindercarnaval.
@ zinan!
Groeten,
de kindercarnaval commissie
Roy, Hubert, Yvonne, Melanie,
Tamara en Nicole

Verslag prinsenpaar Maispotters
Noa een mooi filmpje in de bom volle
maiskoele wedden wie samen met 4 andere
criminelen deur agent Hommelink noar binnen
e-bracht. Noa dat die andere 4 waren vrij
gesprokken bleven de 2 echte boefjes oaver,
en wie mosten dan ok in het gevang. Der zat
moar 1 taak veur ons, regeren oaver de
maispotters. Een bettere straf kuj oe dan ok
neet wensen. Noar een mooi feest en een
goede afterparty kwam daags er noa de buurte
al vast wat veur versieren. En omdat ze de
toch waren hew der moar een mooie middag
van emaakt. Het weekend der op was meteen
ne zwoarn. Vrijdags was de 40 plus oavend en
zaterdags buw met zien allen noar het prinsen
bal in Eafsele ewest. Wat een geweldig feest
door in de heujbarg. Onze eigen hof schenker
Tjerk wet doar alles van. Met het grote
gezichte tegen het asfalt. De volgende mon
ston he der gewoon weer om met te goan naar
de Waterrotten. Noa een iets tam feestje doar
was de party hier noa tied des te groter, De
hele veurroad an Jagermeister is der zo´n

betjen deur hen egoane. Ok had onze
president zien taak an de kant elegd en had de
rol als kastelein en kroegbaas op zich
enommen. Wekke later frushoppen bie de
Belhamels. Ook een heel groot en mooi feest.
De afterparty in de kleine maiskoele was dan
ok niks minder. De Knunnekkes, de Eumkus,
en natuurlijk ok de Noamatters kwamen hier
an. De zundag der op frushoppen bie de
Bachus in het altied gezellige Grenszicht. Noar
een kort officieel gedeelte was het gewoon
lekker bier drinken. Tussen deur hadden wie
ok op een zoaterdag middag nog de hoogheid
dag. Onder het motto, de hoogheden oet de
buurt leren kennen. Normaal was dat rond 6
uur afgelopen moar ik geleuf dat wie rond 9 uur
nog doar waren. Noatied met zien allen noar
spilman om doar het feestje van bouwbedrief
hoffman een betje op te pimpen. Toen wie doar
een paar uur wieter eindelijk weg waren
meenden wie daw nog need genog hadden
ehad. Samen met prins Rene en adjudant
Johnie van de Noamatters nog effn 1 drinken
bie halfweg. Toen was het dan eindelijk zo
wied. Het carnavals weekend stond veur de
deur. Vri-jdags eerst effn noar de Willibrod
schole. Noa tied effen bie, the God Father van
de mais potters, Frans Steavat langs om der
nog een paar te nemmen en de schaal met
bruin fruit op te maken. Zoaterdag eerst eff met
mekare noar de karke om vervolgens het
weekend in de grote maiskoele te openen
noadat wie de sleutel van de burgemeister
Nico Heinen van veur beltrum hadden ekregen.
De mon er op was het dan zo wiet. Het
frushoppen in de grote maiskoele. Wat een
prachtige dag!! Moandags noar Leevelde hen
en noa tied dweilen in Grolle om vervolgens de
dag bie halfweg af te sloeten met een zeer
goed buffet. Dik in orde. S´aovends toch nog
eff gauw met de road van 11 en een paar
andere leden terug om der bie city de boel op
stelten te zetten. Zie zecht wal eens hoe older
hoe gekker moar dat blik dan ok wal met
Marcel Leusink en Michel Tuinte. Die kearls
bunt niet kapot te kriegen! Daags der op hebt
wie een mooi kindercarnaval ehad en
s´oavends een onvergetelijk slotbal met
prachtige stukjes van de buurman en de
kamareude. Klokslag 00.00 hebt wie de sleutel
van de maispotters terug egeven an
Burgermeister Nico. Vervolgens is bi-jnoa het
hele cafe met ewest om hier bie ons an de

huurninkallee nog 1 keer een geweldig mooi
feest te bouwen!!
Wie wilt dan ook iedereen bedanken veur disse
fantastische carnaval!!!!! ALAAF

Prins Niek 2e en Adjudant Tom

Lentefair
De jaarlijkse Lentefair wordt gehouden op 9
april van 11.00 – 15.00 uur met een knipoog
naar de lente en Pasen, U bent van harte
welkom aan de Startmansweg.
Wat is er te zien,
o.a. vogelkastjes en bloemstukken
Je moet het zien.

Tot ziens en tot dan,
Fons en Trees
Startmansweg 3
Avest
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Jentske Withag
Hieronder het zelf geschreven verslagen van
Jentske Withag.

Berlicum 18 maart
Het Mountainbike seizoen is weer begonnen.
Jiepie
Oldebroek 11 maart
De eerste wedstrijd was in Oldebroek op 1103-2017.
Dit is een technisch parcours met achter in het
bos een lang maar snel stuk .Bij de Start zat ik
goed mee en kon zo meteen mee met de
kopgroep .Na de tweede ronde viel er een
gaatje en ben ik in een hoger tempo
doorgefietst .
Het is een zwaar parcours met vele elementen
erin van rotsen die steil naar beneden gaan,
over tractorbanden heen in een afdaling en
kombochten. En de hele tijd draaien en
keren.En dat allemaal aan een stuk achter
elkaar door . Je krijgt geen rust en dan komt
het lange stuk in het bos waar het draaien en
keren is maar waar je wel de rust kunt pakken
terwijl je toch hard doorfietst.
We moeten nu langer rijden dan vorig jaar
omdat ik nu in Cat. 5 zit.
Ik ben in een wedstrijd met zowel jongens als
meisjes 7e geworden . En in het
meisjesklassement
behaalde ik de 2e plaats. Er deden 47 kinderen
mee. Waarvan de eerste 14 alle rondes
hebben gefietst, de overigen werden in de
laatste ronde er uitgehaald dat doen ze omdat
wanneer de eersten binnenkomen deze
kunnen afsprinten. Het was een erg leuke
wedstrijd en een mooie begin. Met een mooie
Beker .
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Op 18-03-2017 heb ik mijn tweede wedstrijd
gereden dit keer in Brabant in Berlicum daar
waar ik Nederland kampioen werd.
Dit is een erg mooi rondje door het bos. Dit
keer had het lekker geregend en dat is iets wat
ik altijd wel leuk vindt wat dan wordt het lekker
modderig.
Ook de tijd van wedstrijd is langer en de
parcoursen worden nu ook langer en zwaarder
met meer en moeilijker onderdelen erin. Dat is
erg leuk.
Ook hier was ik goed weg alleen moest ik de
eerste vier laten gaan aan het einde van de
eerste ronde. Er zaten veel lange stukken in
het parcours maar wel een paar mooie r met
zware beklimmingen en afdalingen wat erg
technisch is
Hier werd ik 5e. in een wedstrijd met jongens
en meisjes en kwam ik als 2e.meisje op het
podium . Met een mooie beker.
Dit jaar ga ik niet meer zoveel op de weg
rijden alleen een enkele wedstrijd nog om de
snelheid en duur er in te houden.
Herford Duitsland
Wij zijn met zijn allen naar Herford gereden in
Duitsland.
Dat is een Parcours van 3KM heuvel op en aan
de andere kant weer in de afdaling en dat gaat
wel erg hard. Hier staat elk jaar weer veel
wind.
En was zodoende dus ook een zwaar parcours
Ook in Duitsland start ik in een nieuwe cat.
U15 eerste jaars je fietst dus tegen een jaar

ouder en er mogen als je dat wilt nog weer
meisjes mee doen van U17 eerste jaars of ik
mag naar U13.
Maar ik blijf gewoon in de U15 meerijden. Ik
zat goed mee maar lag er op een gegeven
moment af maar ben wel hard door blijven
rijden.
En kwam uiteindelijk als 14e over de streep en
als tweede meisje.

herstellen en het voetbalveld slepen. Kortom,
een zeer productieve dag!
Iedereen bedankt voor jullie hulp en we hopen
weer een beroep te kunnen doen op jullie op
10 maart 2018, want dan wil DVV weer
deelnemen aan NL-doet.

Burgemeester en Eibergse Sportfederatie
Ook bij de burgemeester en de sport federatie
was het weer erg leuk. Leuke cadeautjes
gekregen. En een gezellige avond. Toppie
Groetjes Jentske Withag

Vriendenkring D.V.V. nieuws

Jaarlijkse ledenvergadering 31-3-2017
Op 31 maart j.l. heeft DVV haar jaarlijkse
ledenvergadering gehouden bij café Halfweg.
Het verslag hiervan kunt lezen in de volgende
editie van het Halfweg Ni-js.
Groeten,
Het DVV-bestuur

Hallo allemaal!
DVV is de laatste tijd druk in de weer!
Hieronder leest u wat de laatste ontwikkelingen
zijn en wat DVV op dit moment bezig houdt:
NL-doet 2017
Tijdens NL-doet van het Oranje Fonds heeft
DVV met vrijwilligers de unit voorzien van een
nieuw kleurtje! Op deze dag was het
schitterend weer om te verven. De
voorbereidingen waren al getroffen door
Halfweg-Groen, waardoor na een kopje koffie
iedereen gelijk bezig kon met schilderen. Vele
handen maakten licht werk en er waren (bijna)
kwasten te kort. Ook konden we de laatste
hemelwaterafvoeren aansluiten, wat straatwerk

DVV- Dropping
Het was weer zo wiet, de jaarlijkse DVV
dropping stond weer veur de deure.
De vriendengroep “de Knolly Boy’s”waren
disse kere de organisatie.
Met een mooie uutneudiging als onderwerp:
“Ben je wel eens van de leg?
Heb je van die dagen dat jij je ei niet kwijt
kunt””.
Um half achte mosten wi’j bie Halfweg wen.
Doar werden in wi’j in e’n busse uut
Vroagender getransporteerd. Met e’n mooi
muziekachtergrond met kippengeluud.
Ie werden er kippendol van van die muziek.
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Argens in Hupsel werden wi’j er uut e’smett’n
en wi’j konden met de tocht beginn’n. Het was
e’n mooie tocht en hier en doar mosten wei-j
opdrachten doone zoals. eieren vangen, darten
met eiere en hier en doar e’n nüst uuthalen
woar eieren in lagen. Met de gekste capriolen
lukte dat ook nog.
Helaas was er wal e’n klein incidentje.
De kamereude van Sjaak Kl. Gunnewiek
konden ut neet loaten um met stokke te
gooien.
Helaas kwam één stok lieke veur de kop van
Chiel te Veluwe (klunt). Met e’n deepe glippe
kon hee noar de huusartsenpost.
Gelukkig veel ut allemoale wal met en Chiel
kon met dree hechtingen op noa huus hen.
Verdere incidenten waren er gelukkig neet,
Ja… er was iemand zo slim um vuurwark af te
stekk’n. Moar dat was gauw gebeurd want
Toon Howkat van de organisatie maakte hier
direct e’n eind aan.
En als Toone hellig wordt, dan heb ie wal wat
e’doone.
Moar gauw vergett’n dit, noa die tied was het
eindpunt bie Halfweg. Onder e’n genot van e’n
drankje en heerlijke kippensoep werd de
uutslag bekend.
De kamereude van Hubert Pasman en Niek
Hommelink waren de grote winnaars en zee
mot de volgende dropping organiseren.
Heren en dames van Knolly Boy’s, bedankt
veur de leuke en mooie dropping.
Uw razende reporter, Michel

DVV-voetbal
DVV 45+ voetbal
De heren van ut 45+ voetbal mochten ok weer
hun kunsten loate’n zeene.
Disse kere waren wi’j in gedeeld bie Barchem,
Harfsen en Vorden.
Met volle moed gingen wi’j noar Vorden woar
wi’j onze eerste toernooitje hadd’n.
Moar tot onze grote verbazing was er niks te
doone doar in Vorden. Het lecht was doar uut.
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Noa e’n aantal belletjes kwam de aap uut de
mouw. Vorden had alles afgelast en had
iederene ingelicht. Alleen onze
wedstrijdsecretaris Rob Klein Tuunte hat nik
e’heurd. Heel vremd allemoale.
Moar de kearl’s heb zich prima vermaakt
doarnoa. Ze gingen naor Zieuwent um doar e’n
potje te speedsocceren.
Vrijdagavond, 24 maart was ut zo wiet.
De oldjes mochten hun kunsten weer loaten
zeene. Allene Vorden had zich afgemeld
wegens droevige omstandigheden.
Dus mosten wi’j moar twee wedstrieden
spöllen.. De eerste was tegen Barchem en ut
ging aardig geliek op. Hier en doar wat kansjes
veur Barchem. Moar keeper Jeroen stond goot
te keepen.
Toen kwam Marcel Leusink in het veld en noa
enkele minuten kreg hee bal contact en met
e’n loep zuiver pas zette hee Wilfried Kl. G. in
stelling. Den wist er wal road met en schoot de
1-0 binnen.
Doarna was ut nagelbieten want Barchem
werd starker. Moar onzen keeper stond steeds
weer goot opgesteld.
Moar toch veel de 1-1 deur onoplettendheid
van onze verdediging.
Dit was ok de eindstand.
Tegen Harfsen kan ik kort en krachtig wén.
Wie werden van alle kant veurbie e’vloagen. 05 kregg’n wi’k an de bokse.
Gauw vergett’n en raps de kantine in veur
gezellig noa proaten.
DVV/VIOS 5
Het joar veur de voetballers begon weer
stroefjes. Ok al bunt ze op de traingskamp
e’wes in Zieuwent, de jongens mosten wal
weer an wennen dat ze de weide in mochten.
Op 5 februari mosten ze noar Miste um doar
te voetballen tegen Mec.
Dit knusse clubje steet letste en de heren van
DVV/Vios dacht natuurlijk dat dit met twee
vingers in de neus een makkie werd.
Moar wat viel dat tegen, ut was geploeter,
drammerieje, scheidsrechter tegen en een
coach den weer met de hande in heure zat.
Moar ut kwam gelukkig goot want Wilfried Kl.
Gunnewiek had zien dag want hee schoot 2x

moal raak en wi’j namen de dree punten met
noa Veur-Beltrum, 2-4.
Op 19 februari mosten wi’j noa Terborg en die
stoat eerste en heft nog moar ene keer
verloren en dat was tegen DVV/Vios.
Dus er most gewonnen worden en de heren
waren zeer gemotiveerd.
En dat leten ze direct in ut begin zeene.
Er werd direct druk e’zet en er kwamen al
kleine kansjes. Moar toen werd de rem erop
gezet deur Terborg. Rob Hutteman werd in ut
eerste kwartier onderuut geschopt en kon
geblesseerd het veld ruimen. De tegenstander
kreeg alleen moar 10 minuten, woar eigenlijk
rood most wen.
Moar den scheids wol er niks van wetten.
Het werd steeds grimmiger en hier en doar
waren kleine schermutselingen.
Noa de rust was er weer een speler van
DVV/Vios geblesseerd. Doelman Hans
Stevens werd ongelukkig geraakt an zien
hoofd deur e’n spöller van Terborg.
Beide mosten noar ut huusartsenpost want
Hans en den spöller van Terborg hadden e’n
deepe glippe in de kop.
Noa dit incident most Bart Smidjes het doel
verdedigen. En warempel kort doar noa werd
ut 0-1 veur DVV/Vios.
De Bekke had weer e’n opleving en schoot
met e’n dreug schot de bal in ut netje. Toen
most Terborg wal in de aanval en veur
DVV/Vios kwamen er meer kansen. Moar den
grensrechter was volgens mien bie ut
vaandelzwaaien in Miste. Hee hat steeds de
vlagge umhoge veur buutenspel. En dan kuj
wal roaden wat er dan gebeurt. Deur e’n klein
foutje op het middenveld kwam e’n spöller van
Terborg helemoale vree en kon met geplaatst
schot onze doelman Bart verschalken.1-1
Noa dissen klap kwam DVV/Vios eerst neet in
ut spel moar in de letste 10 minuten hadden ze
wedstrijd weer onder controle en maakte jacht
op de 2-1.
Den hat kunnen vallen als den scheids zien
wark hat e’doane. Moar den kear’l wilde de bal
neet op de stip leggen toen Joris deur de
doelman van Terborg onderuut werd e’haald.
Moar goot, het bleef 1-1 en dat was ok de
eindstand.

Op 12 maart mosten de heren van DVV/Vios
noa Mechelen. In dit zeer gezellig dorpje leep
de gemeutlichheit eraf.
Ok op ut veld, niks geen drammerieje,
geen gemene oavertredingen en geen geklaag
an de scheids. Iederene hat goeie zinne.
U, als trouwe lezer zal wal denken, :
“hoe kan dat???”.
No geet ut gerucht rond umdat de gebroeders
Wielake er neet bie waren.
Die mosten noa de karke want bie de Wielake
most er ene e’deupt worden.
Moar het kon ok zo wen umdat Michel Tuunte
disse kere de coach was en de opstelling
maakte.
Moar zonder gekkigheid, ff terug komm’n op de
wedstried. Voetballen was neet um an te
zeene en ik wol er ok neet völle oaver zeggen.
Wal dat DVV/Vios met de dree punten noa
huus gingen. 2-4.
Op 19 maart mosten wi’j noar Bredevoort.
Disse wedstried was in de eerste helft neet
best. Ok al kregg’n de jongens e’n paar dotten
van kansen, den bal wol er moar neet in. Met
e’n 0-0 ruststand gingen we de kleedkamer in.
Noa de rust kwamen er dree wisselsspöllers
erin en dat kwam ut spel ter goede. Luc
Bekeman opende de score noa e’n
fantastische solo actie..0-1.
DVV/Vios maakte jacht op de 2-0 maar ok hier
was ut steeds buutenspel. Onze nieuwe joker ,
Menno Hemmink. (normaal is hee
grensrechter) stond steeds volgens de
grensrechter van Bredevoort buutenspel.
Het was mooi um te zeene hoe die twee an ut
discussiëren waren.
Moar toch viel de 0-2. Michel Tuunte hat ok
weer ens e’n opleving en zette Joris in stelling
noa e’n prachtige en wonderschone veurzet.
0-2. Moar de mooiste assist was van Wilfried.
Den stond vogelvrij veur ut goal en kon zo de
bal in ut doel scheeten. Moar hee schoot
loeihard op de latte en de bal kwam weer teug,
precies veur de veute van Sjaak Kl.
Gunnewiek. En den wist er wal road met.
0-3. Dit was ok de eindstand.
Op 26 maart kwam die leu uut Zieuwent bie
ons op bezoek in ut prachtige wonderschone
Halfwegdôme.
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Ut was mooi weer en ut Halfwegdôme was
mooi opgevuld met völle bezoekers. Totaal 17
leu kwamen kieken noa disse wedstried.
De eerste helft was matig en DVV/Vios maakte
veel foutjes. Veural de opbouw was neet best.
Hier en doar gevleuk en dat maakte ut voetbal
neet better op. Toch lukkte DVV/Vios um op
veursprong te komm’n. Marc Hutteman werd
weggestuurd deur knappe bal van Luc
Bekeman. Marc wist hier wal road met en
schoot de 1-0 binnen. Zieuwent maakte
efkens later deur e’n mooie aanval de 1-1 ,
moar de goed fluitende scheids Ton
Scharenborg keurde de goal af wegens
buutenspel. Dit was ok de ruststand.
De tweede helfte ging DVV/Vios direct op zeuk
noa de 2-0. Dat was al binnen 5 minuten al
gebeurd noa e’n mooi schot van Marc. Alleen
de poal stond in de weg.
Ut bleef steeds 1-0 en dat was weer spannend
want wie mot winnen um nog steeds
aansluuting te holl’n met de boavensten. Toen
opeens had Luc Bekeman weer e’n opleving
en hee soleerde dwars deur de verdediging
van Zieuwent en schoot knap de 2-0 binnen.
Ut hele Halfwedôme trilde want iederrene was
deur ut dolle hen. Weer dree punten in de
pocket.
Volgende wekke mot ze uut noa Aalten tegen
AD’69 en dan die wekke erop kump Gendering
bie ons op bezoek. En disse stoat darde. Dus
met andere woorden. E’n topper van hier tot
ginder.

AC Halfweg
Het is alweer een goede maand geleden dat er
bij Halfweg een heus biker event is
georganiseerd. Na een week keihard ploeteren
hebben we een doodgewone tent omgetoverd
tot een echt bikercafé.
Na alles nog een keer goed nagelopen te
hebben, kon het dan toch eindelijk gebeuren!
Om half 9 stond de eerste motorbende al voor
de deur. Met de toepasselijke muziek van
Djeroen liep de tent mooi vol, waarna om 22:00
de band Twentysicks begon met optreden. Dit
3 tal had dan ook precies het juiste recept om
de tent binnen no time op zijn kop te zetten.
Een menigte uitgedost als ruige bikers ging
compleet los op de rockhits van deze 3 heren.
Ook de bardienst had het goed naar hun zin
achter de tap. Het duurde niet lang, of ze
deden al net zo gek als de bezoekers. Na dat
de band 2 sets gespeeld had, nam Djeroen het
stokje weer over om er zo knallen einde van te
maken! We kunnen dan ook spreken van een
succesvolle avond!
We willen iedereen bedanken voor de komst
en voor de leuke reacties!
Tot volgend jaar!
Groeten,
Activiteitencommissie Halfweg

Stand:
1. Terborg
14 wedstr.. 35 p.
2. DVV/Vios
16 wedstr. 34 p.
3. Genderingen 15 wedstr. 33 p.
Uw Razende Reporter, Michel

Hallo Vios,
Heel hartelijk dank voor de 3 geschonken
voetballen aan een vluchtelingen team uit
Utrecht, een super mooi gebaar.
Sport verbindt en ontspant. TOP
Hartelijke groet,
Lucie Klein Gunnewiek
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Noteer alvast in uw agenda:

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 18

Hoofdstuk 18: Als muziek in je oren
Silo’s

Op de Fazenda begon iemand een
machinefabriek. De man was naar Nederland
geweest en had daar op de jaarbeurs silo’s
gezien en die wilde hij namaken. Hij wilde mij
twee silo’s verkopen; ik zou ze tegen
kostprijs krijgen. Hij zou dan met kopers
langskomen om ze te laten zien. Toen ik de
silo’s had, heb ik ze volgestopt met maïs,
direct na de oogst. Er konden zo’n 2.000
zakken maïs in van 60 kilo. Toen ik een half
jaar later mijn varkens voerde, was de
prijs zoveel hoger dat ik de aankoopprijs van
de silo’s er in één keer uit had.

Muziek
In mijn vrije tijd was ik bij de muziek; ik
speelde trompet bij een pas opgerichte
‘banda’. We maakten met Carnaval muziek
en brachten serenades op feesten. Ik bracht
geen vee meer weg, maar de vee verkoper
kwam mij vragen of ik nog één keer twee
stieren weg wilde brengen. Ik weigerde
omdat ik ‘s avonds op een 40-jarig huwelijk
moest blazen, maar de man hield aan. En ik
deed het toch maar. Het was zo’n 200
kilometer rijden. Het was nog middag dus ik
dacht dat ik dat nog wel kon halen en dus ‘s
avonds nog wel kon blazen. Er zat opeens
een scherpe bocht in de weg en de stieren
hingen naar één kant. Ik kon daardoor
niet draaien en liet de wagen in de berm
uitlopen. De bermen in Brazilië zijn op
gevaarlijke stukken 15 meter breed. Toen ik
stilstond, was ik dicht bij een ravijn van een
meter of tien diep. Verderop was het ruimer.
Ik kwam aan op de plek van bestemming en
dacht: “Het kan nog”. Ik heb het gered en zat
net op mijn stoel op het toneel, toen het
gordijn openging. De vee verkoper zat ook in
de zaal en kon zijn ogen niet geloven.

Op een keer heb ik met een bonnenboekje
de grotere boeren bezocht voor een bijdrage
aan de banda. Ik vulde zelf van tevoren “100
Cruzeiro’s” in en veel boeren tekenden. Ik
haalde genoeg geld op voor een blauwe
broek, een wit overhemd en een rode
stropdas.
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Maar op de eerste vergadering van de band
kreeg ik te horen dat ik de boeren
gechanteerd had.
Op een dag liep ik met Carnaval met de band
voor de optocht aan en zag ik Overmeer.
Enige tijd later hoorde ik dat hij in zijn auto bij
Campinas was overleden. Ik zei tegen
Marietje, dat ik zijn familie wilde zien en ging
naar het dodenhuisje in Campinas. Daar trof
ik zijn vrouw, die alleen bij hem zat; ze
wachtte op de kinderen om hem in Sao
Paulo te kunnen begraven. Ze vond het
geweldig dat ik afscheid kwam nemen. Ik
bood haar aan, haar te helpen als het nodig
was met haar bedrijfje. Na een half jaarkwam
ze voor het eerst weer op de Fazenda.
De Coöperatie kreeg geld terug van de
belasting. Dat moest gebruikt worden voor
culturele doeleinden.
Men besloot een dijk in de rivier te maken
waarvan de zijkant door het centrum liep.
Aan de kant waar het water vandaan kwam,
werd een Praia (zwembad) gemaakt met wel
30 badhokjes. Er werd heel veel wit zand
aangevoerd voor een strand, waarop je kon
zonnebaden. Toen het zwembad eenmaal
geopend was gingen veel Hollanders er ‘s
avonds zwemmen of leerden er zwemmen.
Marietje en ik konden niet zwemmen, maar
wij oefenden veel. Gerrit Kortstee wilde naar
de overkant van de rivier zwemmen, dat was
ongeveer 100 meter. Ik zei: “Als jij het durft
ga ik ook”. Ik vroeg aan een meisje van
Welle, die ook zwemles aan kinderen gaf, of
zij met me mee wilde gaan en dat deed ze.
Ze nam een band mee. Op de helft stond
midden in het bad een springplank, één op 1
meter hoogte, één op 3 meter en één op 5
meter. Daar kon ik even rusten. Ik ben
heelhuids aan de overkant gekomen. Later
ging ik altijd naar de overkant en sprong ik
ook van de springplank. Op een keer sprong
ik van de hoogste plank af en viel plat op
mijn buik. Ik heb een paar dagen een blauwe
borst en buik gehad en ga sindsdien altijd
met een trapje het water in.
Bezoek uit Nederland
Marietje en ik waren 12 ½ jaar getrouwd.
Haar ouders, “opa en oma Berendsen”, lieten
weten dat ze voor ons 12 ½-jarig huwelijk
naar Brazilië over zouden komen. We
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zouden ze met sinterklaas van het vliegveld
moeten halen. Toen we daar aankwamen,
hoorden we dat er vertraging was en dat ze
pas laat in de avond zouden aankomen en
dan 100 kilometer verderop, in Sao Paulo.
Wij gingen weer naar huis om ‘s avonds een
nieuwe poging te wagen. Tegen één uur ‘s
nachts landde er een klein vliegtuigje. En
daar kwamen “de oudjes” aan. Vermoeid,
maar zielsgelukkig dat ze ons onder aan de
trap zagen staan.

Vader Berendsen had al een pater
gesproken die Hollands sprak; als wij er niet
zouden zijn, zou hij voor hen zorgen. Op weg
naar huis kwam er een stortbui. Zeven
kilometer van ons huis kwamen we op de
zandweg en die was zo spekglad, dat de
wagen van de weg gleed. “Gaat dat hier altijd
zo?”, vroeg vader. Eenmaal in huis
aangekomen, hadden Marietjes ouders veel
te vertellen. Het vliegtuig had onderweg naar
Brazilië benzine bij moeten tanken, maar er
was daar zoveel mist dat ze na lang wachten
in een hotel moesten overnachten. Ze
hadden een grote slaapkamer met
badkamer, maar ze lagen net in bed toen ze
alweer gewekt werden; de mist was
opgetrokken en het vliegtuig zou vertrekken.
Er was zoveel te vertellen dat het al bijna
morgen was, voordat we gingen slapen. Ik
ging er heel stilletje uit om te melken, zodat
ik niemand wakker zou maken. Maar toen ik
net zat te melken, zag ik vader Berendsen bij
het kippenhok aan het ‘aftrappen’.
Hij zei dat het hok wel 100 meter lang was,
maar ik zei:”Vier keer 25 meter en een
opfokhok van acht meter”. Hij vond alles
prachtig: de varkenshokken, de kippen, de

sinaasappelbomen - alles. Ook het mesthok
naar Hollands idee voor 400 varkens vond hij
mooi; dat was nog maar net klaar.
We zijn veel met Marietjes ouders op stap
geweest. Ook naar een wegrestaurant, waar
ze vlees aan het spit, ham, spek en worstjes
hadden. Zo gauw je bord leeg was, bracht de
ober weer nieuw vlees. Ik zei dat ze iets op
het bord moesten laten liggen, zodat de
obers zouden zien, dat ze niets meer
hoefden. Vader wilde kijken, wie het het
langst van ons vol zou houden, maar
uiteindelijk gaf ook hij op.
Vader had ook brief bij zich van zijn
buurvrouw, een zus van Jan Stapelbroek.
Die moest hij persoonlijk overhandigen. Jan
was al 20 jaar weg uit Nederland maar er
was nog niemand naar toe geweest. Ik zei
vader dat we de brief best konden brengen,
maar dat we daar dan wel tien dagen voor uit
moesten trekken, omdat Jan 1.500 kilometer
bij ons vandaan woonde. We zouden na ons
feest gaan, vóór kerstmis. Op 12 december
vierden we in het clubgebouw ons 12 ½ jarig
huwelijksfeest met 70 mensen en natuurlijk
vlees aan het spit. De ‘banda’ (mijn band)
bracht een serenade en Henk Gunnewiek
deed een voordracht: hij vertelde bijna van
iedere dag die ik in Brazilië was, een
verhaaltje; geweldig mooi.

kwamen we aan in Rio Grande de Sul. Daar
woonden mensen uit Beltrum die vader goed
kende; zij hadden ook op Holambra
gewoond. Vader en moeder bleven bij hen
overnachten en Marietje en ik gingen naar
Petter, een familie waarmee Marietje naar
Brazilië gekomen was. De familie Petter
woonde op een protestantse Fazenda
(plantage). Petter was verheugd dat we langs
kwamen en we moesten er twee dagen
blijven. Na weer met zijn vieren 300 kilometer
gereden te hebben, zochten we een hotel.
We kregen er twee kamers en een
badkamer. We douchten ons eerst, gingen
eten en bekeken de plaats een beetje.
Daarna kregen we van vader twee flessen
champagne: “Laat de kurk voor die paar
Guldens maar tegen het plafond schieten”,
zei hij. Maar Marietje en ik vonden het wel
duur. De volgende morgen gingen we weer
vroeg op weg. Onderweg kwamen we borden
tegen met de tekst dat er de eerste 200
kilometer geen benzinepomp was. Na weer
een grote afstand afgelegd te hebben,
namen we weer een hotel en het ging net als
de keer daarvoor.

Onderweg met vader en moeder Berendsen
De volgende dag kreeg de auto een grote
beurt en gingen we op weg naar Jan
Stapelbroek. We stopten onderweg voor de
eerste keer bij Stoltenborg, zo’n 300
kilometer van ons vandaan - daar kwamen
we wel vaker. Na weer zo’n 300 kilometer
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Toen we er bijna waren, zag vader een
mooie grote stier met een gewei van wel
twee meter. Hij wilde daar graag een foto van
hebben, maar het leek mij dat de stier te ver
weg stond. Daarom ging ik het weiland in. Ik
was er nog maar 20 meter in toen het dier
met geweld naar mij toe kwam. Ik wist niet
hoe vlug ik tussen de draden, die door
Marietje en opa voor mij uit elkaar gehouden
werden, door moest kruipen. Maar ….toen ik
daar tussen door kroop knapte de naad van
mijn broek vanaf het kruis tot aan de riem.
Wat hebben we gelachen!!! Opa zei: “Ik zie
alleen maar gaas en Braziliaans ondergoed”.
Bij een Hollander die we kenden, hebben we
het euvel verholpen. Helaas hebben we de
stier niet op de foto gezet… Uiteindelijk
kwamen we op onze bestemming aan. De
familie Stapelbroek verwachtte ons, want de
zus uit Beltrum had hen geschreven. Ze
dachten dat we een week zouden blijven,
maar we bleven maar twee dagen. De familie
Stapelbroek maakte het goed. Jan stond
erop dat we zijn gebied van 500 hectare
zouden bekijken. Ze waren nog aan het
zaaien en hadden last van de droogte. Ze
waren blij dat we er waren want wij waren
hun eerste Nederlandse bezoek.
De kinderen werden er ook bij geroepen en
er werd een grote barbecue georganiseerd.
Toen we alles bekeken hadden, heb ik onze
wagen van binnen en buiten schoon laten
maken. Ik zag dat ik geen reservewiel bij me
had, maar dat zou ik onderweg wel kopen.
We gingen weer terug. We namen een
andere weg, want daar woonden ook
Nederlanders. We konden bij hen echter niet
overnachten, dus hebben we op onze
terugweg vijf keer in een hotel geslapen. De
weg ging door veel bossen en bergen. Op
een dag vonden we opeens veel takken op
de weg; dat betekent vaak onraad. En jawel,
er was een tropische regen geweest en er
was 20 meter weg weggespoeld zodat er een
gat van wel vijf meter diep ontstaan was.
Vader ging ervoor staan en ik moest het op
de foto zetten. We moesten een eind
terugrijden, toen naar beneden en
vervolgens door het water. Zo kwamen we
aan de andere kant.
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Soms kwamen we voorbij een paar huisjes
met banenbladeren als dakbedekking. Daar
stond dan wel weer een kerkje bij met
marmeren trappen. “Wat een vroom volkje is
het hier”, zei mijn vader dan. Ik antwoordde
dan dat die kerkjes met hun missiegeld
gebouwd waren. Op de vrijdag voor Kerst
kwamen we weer thuis. Moe maar voldaan,
want we hadden veel gezien en vader was
zijn belofte nagekomen.
De volgende dag wilde ik de auto weer een
beetje toonbaar maken en tot mijn verbazing
had ik een lekke band. Maar het reservewiel
stond in de garage...
Vader en moeder Berendsen hebben een
geweldige vakantie gehad. Maar ja, aan alles
komt een einde. En dus brachten we hen
weer naar het vliegveld. Gerrit Kortstee ging
ook mee met zijn vrouw; zij gingen naar
Nederland voor een vakantie van zes weken.

Wordt vervolgd

Fijne feestdagen in april en mei
toegewenst en een mooi voorjaar.
Redactie Halfweg Ni-js

Info Stichting Halfweg

Info Verenigingen

Bestuur

telefoon

Naam

Theo Klein Gunnewiek
Voorzitter
Marc Huirne
Penningmeester
Willem Tuinte
Secretaris

463707
06 42778053
465319
06 51911373
481327

Vriendenkring DVV

Barcommissie
Bernadet Stevens
Dinie Spiekker
Melanie Leusink

Commissie hygiëne
Henriëtte Bomers

464437
463571
461325
06 3732 9995

465379

Terreincommissie/- verhuur
Vincent Klein Gunnewiek

465063

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

06 16313690

Café Halfweg

06 30429837
482138
461773
465063

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

06 3092 1010
06 1523 1661
06 1336 3629
06 4669 8557

Volksfeestvereniging “Voor Beltrum”
Iwan Wolterink
Voorzitter
Willem te Vogt
Penningmeester
Carla Tuinte
Secretaris

350454
06 38307315
465676

Kaartclub Halfweg

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

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

telefoon

Marcel Luttikholt

462433

463707
481689
465676

Belangenvereniging Voor-Beltrum Auste

465430

Bas Hommelink
Tonny Starte
Diana Nijland

06 28845561
06 12804711
06 33020060

redactie Halfweg Ni-js
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