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Midden in de zomerperiode heeft de redactie
toch nog tijd gevonden om een zomer editie
van het Halfweg Ni-js samen te stellen.
Tijdens uw welverdiende vakantie heeft u alle
gelegenheid om met in de ene hand een
drankje en in de andere hand het krantje het
laatste nieuws uit onze gemeenschap te lezen.
Op sportief gebied doet Jenske Withag
verslag, razende reporter Michel praat u bij
over de voetbalkunsten van DVV en
presenteren wij de eindstand van het Paklack
toernooi.
CV de Maispotters dromen op hun strandbedje
alweer over het komende carnavalsseizoen.
Volksfeestvereniging Voor Beltrum
daarentegen is volop in de weer met de
organisatie van het a.s. Volksfeest op 6, 7 en 8
augustus. Als opwarmertje alvast een paar
foto’s van oude koningsparen en het bestuur
blikt nog even terug op het reisje met de
kinderen naar Hellendoorn.
Na de kermis staat de motortoertocht op het
programma.
SJB praat u even bij en Werkgroep Auste
vraagt uw aandacht voor het “Boek van Auste”.
In de rubriek Vroeger en nu kunt u zien hoe het
platteland is veranderd en als afsluiter het
levensverhaal van Antoon Groot Zevert.
Wij wensen u een welverdiende vakantie en
mooie kermis toe.
Redactie Halfweg Ni-js
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Stichting Halfweg
Dankzij het fraaie zomerweer hebben we de
afgelopen tijd de bouw van de kleedruimte met
berging en de nieuwe parkeerplaats kunnen
afronden.
De kleedruimte is voorzien van een laatste
aflak laag, er is nieuwe beplanting aangebracht
en de verlichting op de parkeerplaats is
uitgebreid. Tijdens carnaval en PIGPOP
hebben we al kunnen ervaren wat de waarde is
van een goed evenemententerrein. Na de
kermis zal het overgebleven grasveld opnieuw
worden ingezaaid.
Enkele opmerkingen kregen we over de
verlichting die ook vaak brandde op tijden dat
het niet nodig was. De oorzaak was even
verrassend als eenvoudig: De takken van de
treurwilg bij de ingang van de parkeerplaats
bewogen bij wind voor de bewegingsmelder
zodat deze werd geactiveerd. Na enig
snoeiwerk is dit inmiddels verholpen
De aanstaande kermis zal nog op het “oude”
terrein plaats vinden. Wel heeft de
Volksfeestvereniging enkele wijzigingen in het
programma doorgevoerd.
Het lijkt erop dat de handhaving van de 18jaar
grens voor alcoholverkoop dit jaar op
evenementen strenger zal zijn dan vorige
jaren. Ook de boeters die zowel de
organisatoren als de jongeren ontvangen
kunnen hoger uitvallen. Bij de verkoop van
polsbandjes zal nog strenger worden
gecontroleerd op leeftijd!
Door de bouw van de kleedruimte hebben we
een eigen huisnummer: 18a gekregen van de
gemeente Berkelland. Gevolg was ook dat we
een eigen WOZ-taxatie ontvingen met hierbij
een OZB-aanslag. Deze was naar onze
mening veel te hoog en kwam niet overeen
met de werkelijke waarde.
Na de behandeling van ons bezwaarschrift is
de waarde met 30% verlaagd. De eerste
taxatie ging uit van standaardregels die voor
ons erg ongunstig en onterecht waren. Ook na
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de verlaging, waarbij rekening is gehouden met
de werkelijke verwervingskosten, de bouw en
de inrichting van het sportveld is de waarde
nog fors hoger dan onze balanswaarde.
Ook veel andere sportverenigingen in de
gemeente Berkelland met een eigen
accommodatie, en met name dure
kunstgrasvelden, is de hoge waardering en de
OZB-aanslag een probleem. Gezamenlijk
hebben we onze bezwaren gemeld bij de
gemeente en tevens het verzoek gedaan om
vrijwilligersverenigingen zoals sportclubs die
een grote bijdrage leveren aan de leefbaarheid
vrij te stellen van de OZB. De gemeente
Bronckhorst heeft onlangs dit besluit al
genomen, dus moet het ook in Berkelland
mogelijk zijn.
Buurthuizen en dorpshuizen in de gemeente
Berkelland hebben ook met deze zelfde
problematiek te maken.
Het is alweer 14 jaar geleden dat we bij de
gemeente een verzoek hebben gedaan om de
bestemming van ons terrein rondom Halfweg
te wijzigen van “agrarisch” naar “sport en
evenemententerrein” zoals het al meer dan 50
jaar wordt gebruikt. Aanleiding was destijds
een kermis in Twente die dreigde te worden
verboden na een klacht van een buur omdat
deze op een terrein plaats vond die 360 dagen
per jaar agrarisch was. Inmiddels heeft de
Raad van State uitgesproken dat een beperkt
ander gebruik dan de feitelijke bestemming is
toegestaan. Voor ons komt de nieuwe
bestemming ook dichterbij. In het voorontwerp
bestemmingsplan buitengebied Berkelland is
aan ons verzoek voldaan. Als de
vervolgprocedure niet al te lang duurt kan dit
over enkele jaren echt zijn aangepast.
Doordat Club Vooruit haar activiteiten heeft
beëindigd moesten we op zoek naar een
particulier administratiekantoor voor het
opstellen van de jaarrekening van Stichting
Halfweg. Wij hebben hiervoor Wallerbosch en
Van Wees benaderd en de opdracht gegeven.
Omdat de kosten hoger uitvallen dan via Club

Vooruit krijgen we van de gemeente een
eenmalige tegemoetkoming van € 500,- voor
de hogere kosten.

en opnieuw gevuld. Wij deden echt aan
recycling. Maar we deden niet aan dat groene
gedoe in die tijd!

Als opvolger van het Rabobank
Coöperatiefonds is de actie Hart voor de
Achterhoek dit jaar voor het eerst ingezet.
Hierbij kunnen meer verenigingen en
stichtingen in aanmerking komen voor een
bijdrage uit het fonds. De uitslag is afhankelijk
van het aantal uitgebrachte stemmen op de
ingediende projecten. Dankzij een groot aantal
stemmen hebben wij ook een bijdrage
ontvangen van € 607,-. Deze zal worden
ingezet voor de vernieuwing van de stoelen in
Halfweg. Het is nog even de vraag of we
kiezen voor moderne stoelen, of dat deze beter
moeten passen bij de sfeer binnen Halfweg.

Wij liepen trappen, omdat we niet over
roltrappen en liften beschikten in elk gebouw.
Wij liepen naar de supermarkt en hezen
onszelf niet iedere keer in een 300 pkmachine, elke keer als we 2 blokken verder
moesten zijn. Maar ze had gelijk, wij hadden
dat groene gedoe niet in onze tijd!

Het rest ons jullie een goede vakantieperiode
toe te wensen en binnenkort een prima en
gezellige kermis.
Stichting Halfweg,
Theo klein Gunnewiek
Marc Huirne
Willem Tuinte

Een wijze les van jongeren.
Bij het verlaten van een supermarkt stelt de
jonge caissière aan een oudere vrouw voor,
dat zij voortaan haar eigen boodschappentas
maar mee moet nemen, in plaats van een
plastic tas te kopen. "Want plastic tassen zijn
niet goed voor het milieu", zo zegt ze.
De vrouw verontschuldigd zich en legt uit: “Wij
hadden dat groene gedoe niet toen ik jong
was!"
De caissière antwoordde: “Ja, en dat is nou
juist ons probleem vandaag de dag, jullie
generatie maakte zich niet druk om het sparen
van het milieu voor de toekomstige
generaties!"
Ze had gelijk, onze generatie had dat groene
gedoe niet in onze dagen. Toen hadden we
melk in flessen, frisdrank in flessen en bier in
flessen, die we leeg en omgespoeld
terugbrachten naar de winkel. De winkel
stuurde deze dan terug naar de fabriek en in
de fabriek werden deze flessen gesteriliseerd

Babyluiers gingen in de kookwas, omdat
wegwerpluiers niet bestonden. We droogden
onze kleren aan de lijn en niet in een
energieverslindende machine die continue 220
volt verbruikt. Wind- en zonne-energie
droogden onze kleren echt. Vroeger, in onze
dagen.
Kinderen droegen de afdankertjes van oudere
broers en zussen en kregen geen gloednieuwe
kleren. Maar de jonge dame heeft gelijk! Wij
hadden dat groene gedoe niet in onze tijd.
In die tijd hadden we - misschien - 1 tv of radio
in huis en niet 1 op elke kamer. De tv had een
klein schermpje, ter grootte van een zakdoek
en niet een scherm ter grootte van de bijenkorf.
In de keuken werden gerechten gemengd en
geroerd met de hand, omdat we geen
elektrische apparaten hadden die alles voor
ons deden.
Wanneer we een breekbaar object moesten
versturen per post, dan verpakten we dat in
een oude krant ter bescherming en niet in
piepschuim of plastic bubbeltjes folie.
In die tijd gebruikten we geen apparaat met
een motor die op benzine het gazon maaide.
We gebruikten een maaier die geduwd moest
worden en functioneerde op menselijke kracht.
Wij sportten door te werken, zodat we niet naar
een fitnessclub hoefden te gaan om op
ronddraaiende loopbanden te gaan rennen, die
werken op elektriciteit. Maar ze heeft gelijk. Wij
hadden dat groene gedoe toen niet.
Wij dronken uit een fontein wanneer we dorst
hadden, in plaats van uit een plastic fles, die
we na 30 slokken weggooien. Wij vulden zelf
onze pennen met inkt, in plaats van elke keer
een nieuwe pen te kopen. Wij vervingen de
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mesjes van het scheermes, in plaats van het
hele ding weg te gooien alleen omdat het
mesje bot is. Maar wij hadden dat groene
gedoe niet in onze tijd.
Mensen namen de trein of een bus en kinderen
liepen of fietsten naar school in plaats van hun
moeder als 24-uurs taxi servicedienst te
gebruiken. Wij hadden 1 stopcontact per kamer
en niet een heel arsenaal aan stekkerdozen en
verlengsnoeren om een dozijn apparaten van
stroom te voorzien.
En wij hadden geen geautomatiseerde gadgets
nodig om een signaal op te vangen van een
satelliet die 2.000 mijl verderop in de ruimte
hing, zodat we contact konden leggen met
anderen en uit te vinden waar de
dichtstbijzijnde pizzatent zich bevindt.
Maar is het niet in en in triest dat de huidige
generatie klaagt over hoe verspillend wij
'oudere mensen' waren, gewoon omdat wij dat
groene gedoe niet hadden in die tijd?
Stuur dit door naar andere egoïstische oudere
mensen, die behoefte hebben aan een les in
het behoud van moeder aarde, gegeven door
intelligente jongeren van deze tijd.
Groet, ikke.

Het Boek van Auste (vervolg)
Alle inwoners hebben een NIEUWSBRIEF
ontvangen, een gedeelte van de inhoud mogen
we met toestemming van de werkgroep
plaatsen:
In het boek zal op de eerste plaats aandacht
besteed worden aan onderwerpen van
algemene zin die op de buurtschap betrekking
hebben waarbij valt te denken aan de geologie
van het gebied, de historie, oude kaarten,
wegen en waterlopen, de Marke Avest,
noaberschap, zieken en zielenzorg,
veldnamen, folklore, oorlog en vrede,
economische activiteiten, ruilverkavelingen, de
cycloon van 1927, landverhuizers en nog tal
van andere zaken.
Daarnaast willen we in het bijzonder aandacht
besteden aan de bewoningsgeschiedenis van
de buurtschap vanaf de eerste vermeldingen
4

voor zover bekend tot aan de huidige
bewoning en zowel van de hedendaagse
bestaande bewoningen alsmede van de
bewoningen die in het verleden zijn
verdwenen.
Van alle woningen zal een afbeelding
opgenomen worden
Om van dit boek een succes te maken is uw
hulp hierbij van zeer grote waarde. Het boek
moet immers een boek “deur en veur leu oet
Auste” worden. De leden van de werkgroep
zullen hiervoor een afspraak maken met de
inwoners. Verder vragen wij u of uw familie
foto’s, afbeeldingen, documenten, voorwerpen
etc. beschikbaar te stellen.
Vermeldenswaardige verhalen zijn uiteraard
ook welkom (hoog water/ smokkel/ brand/
oorlogsgeweld/ onderduikers/ cycloon)
Heeft u aanvullingen of opmerkingen dan kunt
u dit mailen naar
historischewerkgroepbeltrum@gmail.com of
rechtstreeks contact opnemen met leden van
de Werkgroep.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Werkgroep “Auste”
Henk ter Bogt, Jan Kok, Stan Kok, Joop Ottink,
Stef Smit, Truus Stotteler, Jan Tuinte en
Willem Tuinte

Vroeger en nu
Via Wilfried Klein Gunnewiek (Wielaker)
kregen we de beschikking over onderstaande
presentatie die hij gemaakt heeft voor/namens
de VAN (Vereniging Agrarisch Natuurbeheer
Slinge & Berkel)

Kleine Wilfried

1934

Huize Klein Gunnewiek – Wielaker voor de
ruilverkaveling begin jaren 60

1977

Dit is het ouderlijk huis van Wilfried en
ondergetekende (redactielid Theo, die er nog
steeds woont).
Op onderstaande plattegronden uit ruim 100
jaar geschiedenis, kun je goed zien hoe de
percelen kadastraal veranderd zijn van vorm
(en soms van eigenaar).
Verder heeft het wegennet ook de nodige
veranderingen en verbeteringen ondergaan.
1898

Rechts op de kaart is de “toekomstige autobaan” al
aangegeven, die er nooit is gekomen.

2015

Heb jij nog een oude foto van je (ouderlijke)
woning, laat het ons weten en wij zoeken de
plattegronden van de afgelopen 100 jaar er
bij.
Redactie Halfweg Ni-js

Wilfried bedankt voor je bijdrage!
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Nieuws vanuit SJB
Verbondenheid…………………..
Beste lezers,
De vakantie nadert en graag willen we u even
op de hoogte houden van onze vorderingen en
activiteiten, dit schept immers een band of
binding.
Het Timmerdorp zit er weer op, daags voor en
na koningsdag konden de kinderen zich
uitleven en ’s avonds stonden ouders en
belangstellenden aan de grond “genageld”
toen ze de bouwwerken konden bewonderen.
Op een zere duim na hoefden er gelukkig geen
kinderen verbonden te worden.
De opgaves voor de kampen zijn gesloten met
wederom een record aantal kinderen. Voor het
Flierefluiterskamp hebben zich maar liefst 79!
Kinderen opgegeven. Dit jaar zullen de kids de
kampen op slaan in Aalten. Het nadeel van dit
succes is de locatie, waar kun je immers 19
leiders en de jeugd “herbergen”? Maar hiervoor
zal ook vast een oplossing komen.
De SJB partykoare die mede tot stand is
gekomen m.b.v. het Cooperatiefonds wordt
momenteel afgewerkt oftewel gebruiksklaar
gemaakt. Op dit moment staat deze bij Veld
Koeltechniek in Groenlo waar de koelunit wordt
gemonteerd. Zoals het er nu naar uit ziet kan
deze gebruikt worden voor de kampen. Helaas
heeft zich overigens nog niemand gemeld op
het verzoek of iemand nog een stalling weet
voor deze mooie multifunctionele
aanhangwagen dus mocht u dit hebben of
weten dan vernemen we dit graag.
Onlangs hebben we ook nog meegewerkt aan
de finale van de dorpsinnovatieprijs. Beltrum is
namelijk 1 van de 3 landelijke finalisten voor de
nominatie mooiste dorp van Nederland. Wij
hebben het ontstaan van SJB uitgelegd aan de
jury en aangegeven hoe je van de nood een
deugd maakt m.b.t. jongerenwerk en het
wegvallen van subsidies.Wat zeker
noemenswaardig is dat is dat deze kar
getrokken werd door 2 ras - Voor-Beltrummers
te weten Lissa Pape en Bas Hommelink.
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Hoezo verbondenheid en betrokkenheid, petje
af!
Over petje af gesproken, onlangs hebben we
om een donatie gevraagd bij Hart voor de
Achterhoek bij de Rabobank. Hier hebben we
een mooi bedrag ontvangen mede dankzij de
stemmen van veel betrokkenen. Heeft u op ons
gestemd, hartelijk dank! Mooi dat je tijdens de
prijsuitreiking ook weer veel mensen ziet uit
onze gemeenschap, waaronder iemand van de
redactie die ook voor
Voor-Beltrum een mooi bedrag mee naar huis
kreeg. Wij proberen dit geld goed te besteden
voor activiteiten die we voor de jeugd
organiseren. Hiervoor zijn vrijwilligers
onontbeerlijk. Gelukkig leidt de jeugd zichzelf
op waardoor we een soort kruisbestuiving
krijgen voor de activiteiten binnen het SJB.
Toch blijven we zoeken naar de unieke
vrijwilligers die een keer willen helpen en een
band hebben met de jeugd. Al is het maar 1
keer per jaar, vele handen maken immers licht
werk. Mocht u een paar uurtjes per jaar of
maand over hebben en voelt bent u betrokken
of verbonden met de jeugd dan vernemen we
het graag. Alle hulp is welkom, denk daarbij
aan een klusteam, chauffeur voor de
oliebollenactie, begeleider tijdens het
timmerdorp, hulp bij de schoonmaakdag,
kookouder, etc. Bent u één van de weinigen
die tot deze doelgroep behoort dan vernemen
wij dat graag. Bellen of Appen kan naar 0651987593. Aanspreken tijdens de kermis kan
natuurlijk ook, ik zal zorgen dat ik hiervoor 3
dagen aanwezig ben ;-)
We wensen iedereen een fijne welverdiende
vakantie en kermis toe en laten we proosten op
de saamhorigheid binnen onze mooie
gemeenschap!
Met vriendelijke groeten,
teveele@zonnet.nl

info@sjbeltrum.nl
www.sjbeltrum.nl

-

Ni-js van de karmisse……
Het is weer zover: de 71e kermis staat voor de
deur.
Elk jaar weer wat moois om naar toe te leven.
In het kermis boekje, dat nu ook bij u is
bezorgd, staan alle details van alle activiteiten
te lezen.
Velen zullen het programma wel bijna uit het
hoofd kennen.
Om te voorkomen dat deze mensen toch
ergens wat gaan missen staan hieronder nog
even wat zaken die, ten opzichte van vorig jaar
zijn veranderd:
- Het volleyballen is nu 4 tegen 4,
meerdere teams per
buurt/vriendengroep/kennissen/collega’s
(ook van buiten voor-Beltrum) opgeven
is geen probleem!
- De muziek is, behalve op de zaterdag
avond, geheel gewijzigd
- Opgeven voor het ontbijt op de dinsdag
kan nu al vanaf de zaterdag avond
- De entreebandjes die de jeugd onder de
18 jaar kopen zijn alle avonden geldig.

-

De dinsdag middag zal over gaan in de
dinsdag avond
Het koningspaar zal op het feestterrein
gaan eten, en daarna verder feesten…
De eindtijd op de dinsdag is nog niet
bekend
De buurtspelen staan in het teken van:
Dienstplicht in Veur-Beltrum
Het nuttigen van alcohol onder 18 jaar
mag niet meer

Het verdere programma en de activiteiten staat
afgedrukt in het kermis boekje, veel
leesplezier.
Groeten en tot 5, 6, 7 en 8 augustus 2017
De Volksfeestvereniging.

Koningsparen Volksfeest Voor-Beltrum
Op ons verzoek om foto’s van oude
koningsparen in te sturen hebben een aantal
lezers gereageerd, waarvoor dank, ditmaal in
het bijzonder Rob Luttikholt (vd Pieper).
We zullen ook in de komende edities een
aantal van deze foto’s plaatsen.
Hierbij een paar foto’s van koningspaar
Tonnie en Francis Luttikholt uit 1986
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Nieuws van de Maispotters

Maar nu is het eerst tijd voor de voorBeltrumse kermis. Wij wensen iedereen een
fijne kermis toe en zien jullie met de carnaval
graag weer terug.
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.maispotters.nl of volg ons op Facebook.
Alaaf!
Tom Luttikhold, President van de Maispotters.

De carnavalsperiode lijkt nog ver weg maar
ook in de zomertijd zitten de Maispotters niet
stil! Zo hebben we een kijkje mogen nemen bij
de biovergister van de firma Groot Zevert en
treedt begin juli oud adjudant Toon in het
huwelijksbootje met zijn Kim.
Verder zijn we al weer bezig met de
voorbereiding voor volgend carnavalsseizoen.
Zo zijn de eerste buutreedners al weer
gecontracteerd voor de buutavond op zaterdag
11 november. Een heel bijzondere dag voor
de carnavalisten onder ons.
Zoals afgelopen carnaval is gebleken komen er
nog graag veel carnavalsvierders naar onze
grote Maiskoele. Wellicht dat we de tent
aankomend jaar zelfs moeten aanpassen
zodat ook tijdens het fruhshoppen iedereen
voldoende ruimte heeft om te staan, een
polonaise te lopen en de weg naar de bar te
vinden.
Daarnaast zal er vanaf komend carnavalsseizoen nog een andere verandering binnen de
vereniging plaats vinden. Oud prins Wout de
1e en oud adjudant Ruben zullen dit jaar hun
nieuwe taak als president en vorst op zich
gaan nemen. Ik wens hen dan ook heel veel
succes en vooral heel veel plezier toe bij deze
prachtige functie.
Mocht je ook graag carnaval met ons vieren of
vind je het leuk om met de Maispotters mee te
gaan naar diverse activiteiten? Meld je dan aan
als lid van de Maispotters of wordt vrienden
van de Maispotters waarbij je mee kunt met de
diverse activiteiten van onze carnavalsvereniging.
Voor het volgende seizoen geopend zal
worden, vindt eerst onze jaarlijkse
ledenvergadering plaats rond oktober 2017.
Alle leden van de Maispotters krijgen hiervoor
een uitnodiging.
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Tom namens alle lezers en redactie Halfweg
Ni-js willen we je hartelijk danken voor je
bijdrage namens de Maispotters gedurende de
afgelopen jaren.

Toertocht Voor Beltrum 20 aug 2017

Beste motorliefhebbers,

Dit jaar gaan we weer een mooie motorrit
houden! We verzamelen bij café Halfweg,
vanaf 9:30 uur staat de koffie klaar. Om 10:00
uur willen we vertrekken, halverwege de tocht
is er een pauze ingelast voor een kop koffie of
iets anders. Als het weer het toelaat is er na de
rit bij Halfweg een BBQ. Na de rit is er
gelegenheid om uw motor thuis te brengen, en
een Bob te regelen.
Dus is het belangrijk dat ieder die meegaat,
zich op tijd opgeeft, dit kan tot en met 15 aug
2017 bij Tonny Klein Gunnewiek.
Mobiel: 0646771698 of via de mail:
drummer445@live.nl
De kosten (incl koffie en BBQ) zullen 10 euro
per persoon bedragen. Heel graag zien wij
jullie allemaal op zondag 20 aug 2017!

De organisatie Harry, Leo, Marco, & Tonny.

Hellendoorn 2017
Op woensdag 21 juni zijn we met 56 kinderen
en een hele club bestuursleden/begeleiding
vertrokken naar Hellendoorn. Een grote Duitse
bus stond al vroeg klaar bij Halfweg. Alle
kinderen en begeleiding gekleed in een paars
T-shirt van de St. Willibrordschool voor de
herkenbaarheid.
De bus was goed vol, geen plekje meer vrij en
natuurlijk allemaal snoepende en luid zingende
kinderen. Maar goed dat we een
Duitssprekende en horende chauffeur hadden.

Aangekomen in Hellendoorn waren we de
eersten die in het park mochten en was het
hollen naar onze verzamelplek. Snel nog een
groepsfoto en ……rennen naar de mooie
attracties. De hele dag was het niet zo erg druk
dus we konden overal in. De Wildwaterbaan,
de achtbaan, het Rioolrat, het schip…. Tussen
de middag even 5 minuten eten (!) en weer
door……want het is toch al zo weer 16.00 uur.
Nog even naar de winkel voor iets lekkers of
een aandenken en toen alweer naar huis.
Natuurlijk weer met een volle zingende bus
kinderen…
Mooi om te zien dat alle kinderen samen in
allerlei attracties gaan, ook al zit je niet op
dezelfde school en woon je niet bij elkaar in de
buurt! De Saamhorigheid is groot!
Alle kinderen bedankt voor de mooie dag en tot
op de kermis!
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Vriendenkring D.V.V. nieuws

DVV-voetbal
DVV 45+ voetbal
Het seizoen van onze oldjes is afgelopen en
mag jullie als trouwe lezer met trots schrijven
dat deze heren knap tweede zijn geworden.
De terechte kampioen Harfsen was heer en
meester tijdens dit 45+ toernooitje.
Daartegen heeft DVV/Vios strijdwaardig de
tweede plek kunnen verdedigen.
Chappoo aan deze oudjes.
Einduitslag:

Hallo allemaal!
Hieronder leest u wat de laatste ontwikkelingen
zijn en wat DVV op dit moment bezighoudt:
Unit
Tijdens NL-doet heeft DVV met vrijwilligers de
unit voor de eerste keer geverfd en in kleur
gezet. Op 17 juni is de unit afgelakt. De unit
kan er nu weer jaren tegenaan. Iedereen die
deze dag geholpen heeft; bedankt!
Jaarlijkse ledenvergadering 31-3-2017
Op 31 maart heeft DVV haar jaarlijkse
ledenvergadering gehouden. Op deze avond
hebben wij Coen Pleiter mogen verwelkomen
binnen ons bestuur. Coen komt binnen het
bestuur, omdat Jose Zieverink aftredend en
niet herkiesbaar was. Wel blijft Jose, met haar
jarenlange ervaring en knowhow over DVV,
een jaar helpen met mede het organiseren van
het 50 jarig jubileum van DVV.
Jose alvast bedankt voor je jarenlange inzet en
Coen veel succes binnen het bestuur!
Namens het DVV-bestuur wil ik iedereen een
fijne vakantie en een goede kermis wensen!
Groeten,
Het DVV-bestuur

1e Harfsen
2e DVV/Vios
3e Barchem
4e Vorden

21 punten
14 punten
6 punten
6 punten

Helaas heeft Weinand Stapelbroek besloten
om te stoppen met voetballen.
Bij deze willen we Weinand bedanken voor zijn
goede inzet. Hij was er altijd en liet ons nooit in
de steek.
Weinand bedankt’
Over het volgend seizoen kan ik het volgende
vertellen.
Men wil misschien twee poules maken van
teams uit de buurt. Zoals de Grolse Boy’s,
Grol, Fc Eibergen, Zieuwent, Erix, Neede,
Haarlo, en DVV/Vios.
En als afsluiting een eindtoernooi.
Dit alles is nog pril maar als de ander teams
hieraan mee willen doen dan kan er iets moois
ontstaan.
DVV/VIOS 6
Op zondag, 14 mei hebben de heren de laatste
wedstrijd gespeeld in het mooie Halfwegdôme.
Er stond niks op het spel en het was een leuke
wedstrijd om te zien.
De vele toegestroomde toeschouwers genoten
zeker ook van deze wedstrijd.
Het was een open wedstrijd en beide partijen
kregen volop kansen.
En eerlijk gezegd, hier kwam terecht geen
winnaar eruit en dus werd het een mooi gelijk
spel. Eindstand: 2-2.
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Met trots kan ik zeggen dat DVV/Vios 6 een
mooie derde plaats heeft bereikt.
Heel misschien had er iets meer in gezeten,
maar dat is weer een doel voor het volgende
seizoen. Dan bestaat DVV, 60 jaar en dat laten
we niet stilletjes voorbijgaan.
Terborg is de terechte kampioen geworden en
bij deze wil ik hun namens DVV/Vios feliciteren
met hun kampioenschap.
Eindstand:
1e Terborg
2e Genderingen
3e DVV/Vios

51 punten
48 punten
42 punten

Ik als razende reporter heb ook een prachtig
seizoen gezien, Tuurlijk waren er wedstrijden
bij die niet om aan te zien waren. Maar er
waren ook wedstrijden bij waarvan je echt
genoot.
Ook heb ik veel respect voor de vaste
supporters van DVV/Vios want bijna elke thuis
en uitwedstrijd waren zij erbij om hun geliefde
team aan te moedigen.
Ook een groot compliment aan Vincent Kl.
Gunnewiek en Willem Wassink. Vincent heeft
steeds gezorgd dat alles weer klaar stond voor
de thuiswedstrijden en Willem zorgde ervoor
dat de koffie altijd klaar stond voor de
uitwedstrijden en na die tijd de beroemde
gehaktballen van hem.
Natuurlijk ook de heren van Halfweg Groen die
elke dinsdag rond Halfweg en het onderhoud
doen.
En niet te vergeten de bardienst want zij staan
altijd klaar voor de derde helft.
Allen bedankt,
Uw razende reporter, Michel

PAKLACK
Het Paklack seizoen 2016-2017 is ten einde.
De Voor-Beltrumse teams zijn onder in de
ranglijst geëindigd. Loa Moar Lopen eindigde
op de 14e plaats met 6 punten uit 15
wedstrijden (doelsaldo 31-84) en Heubels
eindigde op de 16e en laatste plaats met 3
punten (doelsaldo 36-93).
Beide teams hebben zich inmiddels weer
aangemeld voor de editie 2017-2018, waarbij
vermeld dient te worden dat de Heubels een
complete metamorfose hebben ondergaan en
hun Voor-Beltrumse inbreng kwijt zijn geraakt.
De Voor-Beltrumse steunpilaren hebben de
schoenen aan de wilgen gehangen.
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
3-14
Der Angstgegner
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

4-4
1-5
0-10
2-6
3-3
2-3
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De Wielerbelevenissen
van Jentske Withag.
Hieronder het door haar zelf geschreven
verslag van de wedstrijden waaraan Jentske
sinds de laatste uitgave van Halfweg Ni’js
heeft deelgenomen.

Jentske als winnares in het midden op het
podium in Elsdorf
Hallo Allemaal, Op zaterdag 23 april 2017 heb
ik in Solingen gereden in Duitsland. In
Solingen rijden we eerst een trial daarin moet
je alle onderdelen zo goed mogelijk en foutloos
rijden dat onderdeel heeft 3
moeilijkheidsgraden en daar krijg je je punten
voor. Maar als je het niet goed doet of de
grond binnen de lijn en aanraakt krijg je geen
punten. Ik probeer toch altijd te kijken wat ik
kan en de middelste of de zwaarste te doen en
toch te proberen zodat ik ook weet of ik het kan
want je mag hier voor die tijd niet op inrijden.
Want dan wordt je gediskwalificeerd. Die
punten wie je haalt tellen mee voor de XCO
wedstrijd en dat kan een afval race zijn of
shorttrack of een gewone variorace. De
Wedstrijd start je op klassement maar de trial
telt mee voor de podium bepaling en dat kan
soms lastig zijn want doe je trial niet
goed genoeg en wordt je tweede en op de
wedstrijd zelf eerste en dat meisje net
andersom dan gaan ze trial laten tellen dus
dan wordt je tweede gehuldigd terwijl dat
meisje misschien wel veel langzamer fietst
12

maar dit is een nieuwe regel. En wel een
uitdaging. In Solingen begon het ook met een
trial en na een stuk of tien onderdelen werd ik
daar eerste in. Toen op naar de wedstrijd wat
ook een zeer pittig parcours is met hoogt
verschillen. En zware afdalingen met obstakels
maar als het te moeilijk wordt kan je altijd
kiezen voor een chickenrun. En dan ga je een
extra stuk om heen. Die andere wordt dus
beloont voor de moeilijkheidsgraad. Ook zitten
er balken in en stenen balken. Een snelle
springafdalingen meteen weer de bocht in
gaat. Dus lekker technisch. Ook nog over een
brug. Ik probeerde mijn voorsprong steeds
verder uit te breiden. En dat lukte en kwam ik
als eerste over de finish. Hier was ik tevreden
over omdat het al met al best zwaar was. Maar
erg gaaf. Een mooie beker en een mooie bos
bloemen en nu heb ik over alle wedstrijden de
meeste punten en mag ik het meisjes
leiderstrui aan. Ook heb ik in Grafschaft in mei
meegedaan een soort gelijk parcours en daar
werd ik tweede. Nu mag het andere meisje de
leiderstrui weer aan.
Op 3 Juni heb ik in Elsdorf, Duitsland gereden
en meegedaan Aan een Landesverband
meisterschaft NRW LVM Tijdrit. Dit was een
parcours van 10 km dus 5 heen en 5 terug op
volle speed en daarmee had ik de snelste tijd
gereden en werd dus eerste van LVM NRW in
Duitsland. Een mooie Gouden Medaille en een
bloem en een reclame emmer daar heeft mam
de bloem maar met water ingezet. En nu
maakt ze er alles mee schoon. HIHI Ook voor
het criterium mocht ik mee doen dit was op 11
juni ook voor hetzelfde kampioenschap. Maar
helaas had ik in de eerst ronde materiaalpech
terwijl ik mooi mee zat in de kopgroep van de
jongens. Dit was pech.
Op school werden we gevraagd voor de
Olympic move eerst hadden we een voorronde
in Nijmegen en van daaruit kreeg je te horen of
je mee mocht met je groepje naar Amsterdam.
En dat was erg gaaf. Al hoewel het begon met
een stortbui van regen. En we waren pas later
in de middag wel een beetje nat geworden.
Maar daarna werd het beter er was van alles te
doen en na de wedstrijd ging je terug naar het
stadion en werd er gedanst en optredens. We
kregen een mooi shirt mee naar huis en ik 57
geworden en er deden er 96 mee. Dit was

superleuk om aan mee te doen en leuk omdat
met school te doen.
In april heb ik in Limburg gereden op een
heuvelachtig technisch parcours. Een erg
leuke wedstrijd met van alles wat erin en hier
werd ik 7 en tweede meisje.
Vandaag 24 juni heb ik gereden in de Hel van
Groesbeek erg rare naam maar dit parcours
staat er om bekend dat het loodzwaar is door
de vele beklimmingen en vals plat naar boven
en weinig rust momenten en dat was het erg
zwaar. En weer joekel hard naar beneden. Hier
werd ik vandaag 12 en vierde meisje.

Volksfeest Voor-Beltrum
6, 7 en 8 augustus 2017
Om in de stemming te komen voor de kermis,
hierbij alvast enkele kermisplaatjes.

Fijne vakantie allemaal en Groetjes van
Jentske Withag

Jentske in actie in Nijmegen tijdens de Olympic
Move.
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HET LEVENSVERHAAL VAN
ANTOON GROOT ZEVERT.
Antoon Groot Zevert (Halfweg) de broer van
“Jan Halfweg” heeft een boek geschreven over
zijn leven, de redactie heeft op dit boek beslag
weten te leggen en mag met instemming van
Antoon zijn hele levensverhaal in Halfweg Ni’js
plaatsen. In het boek verhaalt hij onder ander
over zijn leven in Brazilië waarnaar hij in 1958
vertrokken is enzovoort…………
In dit nummer hoofdstuk 19

Hoofdstuk 19: Putten en nieuwe
kansen
Het leven ging door. De gewassen stonden
er goed bij en de sojaprijs steeg. De
opkopers boden hoge prijzen en betaalden
de helft al als voorschot. Dat was voor mij
wel moeilijk te bepalen omdat Gerrit er niet
was; wij hadden samen 60 hectare staan.
Toen ik op een moment dacht dat de prijs
goed was, heb ik de oogst verkocht. Daarna
was de prijs even nog iets hoger, maar toen
algauw weer lager. Dus we maakten winst.
Pompen of verzuipen
De pomp in de put bleef een probleem. Ik
moest vaak de put in naar beneden omdat de
pomp het niet deed. Op een dag lieten de
arbeiders mij weer zakken. Ik vroeg of de
stroom er wel af was, maar zij dachten dat ik
riep dat de stroom er weer op moest. Toen ik
de kabel bij de pomp doorknipte, ontstond er
kortsluiting en kreeg ik een schok. Ik
schreeuwde want mijn hand zat vast aan de
tang en toen deden ze er de stroom weer af.
De tang viel naar beneden en ik ging met de
pomp naar boven. Ik heb niets overgehouden
van die schok. Gelukkig niet. Dat kwam
omdat ik op 20 meter droogtouw zat.
Op een zaterdagavond toen de pomp het
weer eens niet deed, liet Geraldo mij naar
beneden. Toen ik daar klaar was, riep ik:
“Naar boven”. Hij antwoordde: “Dat kan ik
niet, papa” en toen ben ik maar op eigen
kracht naar boven gekropen, via de
waterleiding. Dat was de laatste keer dat ik
de put in ging. Ik ontmoette een man die een
put sloeg met een lier. Hij kwam langs en
had een noot van een palmboom, zo groot
als een walnoot aan een touwtje van tien
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centimeter. Hij vroeg om een glas water uit
de put. Dat had hij nodig want de noot moest
het water ‘ruiken’. De man liep in de richting
waar ik het liefst mijn put wilde hebben, en
begon met de pit te draaien. Ongelooflijk.
“Hier zit water”, zei hij en hij trapte met zijn
hak een gat in de grond. “Als we het over de
prijs eens worden, ga ik hier een put slaan”,
zei hij. Hij garandeerde dat ik water kreeg,
ook al zou het duur zijn. Hij schatte dat hij
drie weken werk zou hebben en vroeg om
een plaats om te slapen en te koken. De man
werkte van maandag- tot vrijdagavond. Hij
had een gewicht van 13 cm rond dat een
punt had en dat liet hij continu vallen. Dat
deed hij tot hij een gat van 10 meter diep
had. Daar deed hij een plastic buis in en toen
ging hij verder met zware, ijzeren buizen. Als
die vol waren, klopte hij ze leeg. Dag in, dag
uit. Het gat was inmiddels 80 meter diep en
er was nog geen water. Maar de man bleef
rustig. Met 90 meter werd de grond nat en hij
zei: “Het komt”. Op een diepte van 100 meter
was er een zee aan water. Hij liet twee
buizen naar beneden gaan, een dikke en een
dunne die onderin aan elkaar waren gelast.
Hij blies door de dunne buis lucht naar
beneden en het water kwam naar boven. Hij
klaarde de klus in vier weken en ik zou nooit
meer een gebrek aan water hebben.
Feest
Er stond een groot feest aan te komen:
Holambra bestond eind 1972 25 jaar. Er
kwam een vliegtuig vol familie en bekenden
over vanuit Nederland. De emigratiestichting
had dat vliegtuig gehuurd van de KLM. Mijn
vader kwam ook mee. We hadden een
zeskamp georganiseerd. Ik leidde het
onderdeel waarbij met twee fietsen aan
elkaar, hindernissen genomen moesten
worden. Het was een geweldig feest. We zijn
in die weken veel met vader en een zus van
Gerrit Kortstee uit geweest. Dat is het
mooiste als je geëmigreerd bent: als er
familie overkomt. Toen het vliegtuig na drie
weken weer naar Nederland zou vertrekken,
kon het de lucht niet in omdat het te
zwaarbeladen was. Er bestonden in die tijd
nog geen gewichtsbeperkingen voor de
bagage. Het vliegtuig reed weg op de

startbaan, maar kon niet opstijgen. Een deel
van de benzine werd geloosd en toen kon
het vertrekken.
Toen vader voor het feest overkwam, had hij
in een beschuitbus vier pauweneieren
meegebracht. Die heb ik door een kip uit
laten broeden. Ik kreeg drie kuikens die alle
drie groot geworden zijn. Ik heb een dier
geruild voor ‘vers bloed’ buiten de Fazenda.
Maar het noodlot sloeg toe. Niemand wist dat
de pauw in een pol gras in het weiland zat te
broeden. Ik ging zelf met de trekker weg om
te spuiten en had een knecht gevaagd om
met de andere trekker de weide uit te
maaien… De pauw en haar eieren zijn
verongelukt. Toen ik thuiskwam, zag ik aan
het gezicht van de knecht dat er iets gebeurd
was. Hij was er net zo ziek van als ik.
Huurperikelen
De tweede oogst was geweldig. De
Combinatie kocht van de winst een bedrijf
van 25 hectare, dat dicht bij Gerrit Kortstee in
de buurt lag. We wilden daar een melkstal
beginnen. Daar ‘kwam praat van’ al gauw
kwamen de verkopers van

een melkmachine bij ons langs. Wij wilden
een melkcarrousel en met onze echtgenoten
zijn we naar diverse bedrijven gegaan om te
kijken. We kregen goed te eten, dat ons
steeds aangeboden werd. Het was een
mooie tijd, maar de deal ging niet door. Het
jaar erop wilden we zo’n carrousel voor mij
kopen, maar ook dat ging niet door. De
verhuurder van de 120 hectare kon zijn
grond voor een goede prijs verkopen. Wij
hadden daar het geld niet voor, dus verkocht
hij de grond aan een ander. De nieuwe
eigenaar wilde onze huur afkopen, maar dat
wilden wij niet. Toen we hem de huur

betaalden, had hij geen ontvangstbewijs van
de notaris, maar slechts een papiertje
waarop stond dat we betaald hadden.
Toen wij het land weer hadden ingezaaid,
kwam er een man bij me langs. Hij was
notaris en vertelde me dat we de laatste
termijn niet hadden betaald. Hij had dat
bericht gevonden bij de betreffende boer,
want die was overleden. Zijn buren hadden
hem nog naar het ziekenhuis gebracht in
verband met voedselvergiftiging, maar ze
waren te laat. Ik vroeg de notaris hoe hij aan
het papier was gekomen en hij zei dat hij dat
gevonden had bij het geld van die boer. Die
had het papier en zijn geld verborgen in een
blik dat hij onder een paar stenen voor het
fornuis verstopt had. Het was inmiddels bij
het gerechtshof bekend dat ik nog moest
betalen. Ik kon hem echter bewijzen dat het
bedrag al betaald was en hij beloofde mij
buiten die zaak te houden.
Maar we waren de grond kwijt en Gerrit en ik
gingen uitkijken naar nieuwe grond. Dat viel
echter tegen. Op een gegeven moment stond
er een plantage te koop van zo’n 500
hectare, met de naam “Mombassa”. De
Coöperatie wilde ons wel helpen. Gerrit en ik
gingen samen met tien anderen kijken. Gerrit
en ik waren de grond tussen ons al aan het
verdelen: we gingen op de auto staan en
zeiden tegen elkaar: “Jij hier en ik daar”. Het
waren mooie dagen. Maar op de laatste dag,
toen er beslist moest worden, trok de
Coöperatie zich terug; ze wilde niet borg
staan. Dat was een enorme tegenvaller; het
feest ging niet door.

Wordt vervolgd

Fijne vakantie en een mooie kermis
namens,
Redactie Halfweg Ni-js
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Info Stichting Halfweg

Info Verenigingen

Bestuur

telefoon

Naam

Theo Klein Gunnewiek
Voorzitter
Marc Huirne
Penningmeester
Willem Tuinte
Secretaris

463707
06 42778053
465319

Vriendenkring DVV

+49 176 24332817

481327
06 20771260

Barcommissie
Bernadet Stevens
Diny Spiekker
Melanie Leusink

06 37342524
464437
06 23559855
463571
481325
06 3732 9995

Commissie hygiëne
Henriëtte Bomers

465379

Terreincommissie/- verhuur
Vincent Klein Gunnewiek

465063
06 48665131

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

06 30429837
06 30502747
461773
06 10479222
465063
06 48665131

Carnavalsvereniging Maispotters
Dennis Luttikhold
Voorzitter
Wout Tuinte
President
Ruben Arink
Vorst
Maureen Roes
Penningmeester
Joost Tuinte
Secretaris

06 3092 1010

06 1336 3629
06 4669 8557

Volksfeestvereniging “Voor Beltrum”
06 24240522
06 29465655
06 20508876
06 20047623
06 20824954
06 12513240
06 11413401
06 42174073

Iwan Wolterink
Voorzitter
Willem te Vogt
Penningmeester
Carla Tuinte
Secretaris
Kaartclub Halfweg

350454
06 53938612
06 38307315
465676
06 13031995

Tonnie Roelvink
Annemieke Scharenborg
Belangenvereniging Voor-Beltrum Auste

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

463707
481689
465676
06 12903259

Café Halfweg

465430
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Marc Groot Zevert
Voorzitter
Nicol te Veluwe
Penningmeester
Miranda te Braak
Secretaris
Vincent
Contactpersoon voetbal

telefoon

Bas Hommelink
Tonny Starte
Diana Nijland

06 28845561
06 12804711
06 33020060

