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Na een stormachtig begin van het najaar met
als gevolg een onverwacht snel begin van de
Maiscampagne wordt het weer tijd voor een
nieuwe editie van het Halfweg Ni-js om de
steeds langer wordende avonden door te
komen. Wij hopen dat er voldoende leesstof
voor u bij zit als goed alternatief voor het
“kastje” waar we overspoeld worden met
reclame, dit kunnen wij u in ieder geval
besparen.
Stichting Halfweg vraagt uw aandacht voor de
vrijwilligersavond op 27 oktober a.s., op deze
avond worden de vele vrijwilligers welverdiend
in de watten gelegd.
Tevens kunt u kennismaken met het nieuwe
bestuurslid van Stichting Halfweg, Nicole Baks.
Op “sportief” vlak doen we verslag van de
motortocht, het DVV-voetbal, Paklack toernooi,
kaartclub Halfweg en praat Jenske Withag u
persoonlijk bij.
De verenigingen komen uitgebreid aan de orde
m.n. Volksfeestvereniging Voor Beltrum blikt
tevreden terug op een geslaagde kermis, alle
uitslagen kunt u terugvinden en koningin
Martine doet verslag van haar belevenissen.
Ook is er aandacht voor de nagellakactie voor
Erno Groot Severt.
De Maispotters zijn al weer volop bezig met de
voorbereiding van het nieuwe
carnavalsseizoen, m.n. de buutavond.
DVV en SJB praten u bij v.w.b. hun activiteiten
voor het komende najaar.
Voor de laatste keer kunt u genieten van het
levensverhaal van Antoon Groot Zevert.
Wij wensen u een mooie nazomer toe en veel
leesplezier.
Redactie Halfweg Ni-js
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Stichting Halfweg
Stichting Halfweg heeft de afgelopen maanden
niet stil gezeten.
Net als het wisselende zomerweer, hebben wij
als bestuur met zowel meevallers als
tegenvallers te maken gehad. De belangrijkste
zaken willen we graag met u delen, gelukkig
blijft de zon nog steeds schijnen in VoorBeltrum.
We hebben een nieuw bestuurslid gevonden,
die in de loop van volgend jaar de taken Willem
Tuinte als secretaris gaat overnemen. We zijn
er trots op dat we Nicole Baks kunnen
presenteren, zij heeft hiervoor al de
volmondige toestemming gekregen van de
besturen van de Volksfeest Vereniging VoorBeltrum, De Maispotters en DVV.
Nicole gaat vanaf nu al met het bestuur
meedraaien om kennis te maken met de ins en
outs die nu spelen, om goed voorbereid de
taken van Willem Tuinte over te kunnen
nemen.
Wij willen Nicole alle succes toewensen en
Willem Tuinte bedanken voor alle werk dat hij
als secretaris al vanaf de oprichting van
Stichting Halfweg in 2002 met grote inzet en
nauwkeurigheid heeft gedaan.
Het afgelopen volksfeest is prima verlopen,
dank aan iedereen die hieraan meegeholpen
hebben.
Maar helaas hebben we te maken gehad met
een vervelend incident.
Doordat gebruik is gemaakt van confettikanonnen op het podium is het witte tentzeil
boven het podium zodanig verkleurd, dat deze
vervangen moet worden.
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We hebben samen met het Volksfeestbestuur
de betreffende band aansprakelijk gesteld voor
de schade. Wordt vervolgd.
Vorig jaar hebben we als Stichting Halfweg
samen met onze belangenvereniging contact
gehad met de gemeente Berkelland inzake een
subsidieaanvraag in het kader van
Burgerinitiatieven ter aanvulling van de kosten
van de aanleg van de parkeerplaats op het
evenemententerrein.
Het gaat om een aanvraag van maximaal €
5000,-.
Ondanks zeer positieve reacties van de
betrokken ambtenaar heeft de gemeente deze
subsidie niet toegekend, gebruik makend van
(in onze ogen) onjuiste argumenten. Tegen
deze afwijzing hebben wij bezwaar gemaakt en
op 14 september j.l. heeft er een hoorzitting
plaatsgevonden met een onafhankelijke
commissie om van beide partijen een
onderbouwing van de argumenten te horen.
Hierbij is de gemeente op de meeste punten in
het ongelijk gesteld en gevraagd de aanvraag
opnieuw in behandeling te nemen en binnen
14 dagen te reageren. We wachten deze
reactie met grote nieuwsgierigheid af.
Door een attente reactie van Ronny en Tom
Luttikhold hebben we gratis en voor niks 4
stuks fietsenstalling kunnen ophalen. Deze
fietsenstalling is door de de
onderhoudsmensen van “Halfweg Groen” op
de juiste plek gezet. Heren bedankt hiervoor.
Onlangs hebben we een evaluatie gehad met
Stichting Pigpop over het afgelopen festival.
Door veel concurrentie in hetzelfde weekend
en slechter weer zijn er helaas minder

betalende bezoekers dan in 2016 naar het
festival gekomen. De organisatie is druk bezig
met het bekijken van alle opties om meer
mensen te trekken, we wensen ze hiermee
veel succes.
De samenwerking zal de komende jaren op
dezelfde manier doorgaan, het is een prachtig
evenement.
Op 27 oktober a.s. hebben we weer onze
vrijwilligersavond in café Halfweg. Er wordt op
korte termijn een uitnodiging rondgestuurd. De
barcommissie heeft weer een mooi programma
in elkaar gezet en we hopen op een grote
opkomst.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Halfweg
Theo klein Gunnewiek, Marc Huirne en Willem
Tuinte

Even voorstellen
Graag stellen wij aan u voor ons nieuwe
bestuurslid van Stichting Halfweg; Nicole Baks
Zij zal onze gelederen komen versterken
aangezien Willem Tuinte na ruim 15 actieve
jaren te kennen heeft gegeven plaats te willen
maken voor een energieke opvolgster.
Willem zal Nicole de komende tijd begeleiden
en inwerken.
Hallo Voor-Beltrummers!
Graag stel ik me aan jullie voor. Ik ben Nicole
Baks, 43 jaar en ik kom van een groot
boerengezin uut het Marienveldse land. Sinds
2006 is het mooie Hartebrook mijn nieuwe
thuis en woon ik er samen met Willy Klein
Gunnewiek (Haukert). In 2011 en 2012 werden
we verblijd met de komst van Ruben en Julia.
3 dagen in de week werk ik bij de Rabobank
als administratief ondersteuner hypotheken in
Zutphen. Een functie die voor dit moment goed
te combineren is met thuis. Qua sport hou ik
van: wandelen, hardlopen (hoewel dit laatst
weer een beetje in de kast is beland...). Oh ja,

heb ook ooit nog gevolleybald. Daarnaast lees
ik graag, hou van uit eten gaan, vakanties, en
op z’n tijd een popconcert/theatervoorstelling
meepakken. Tevens ben ik jaarlijks bij
kermissen en de carnaval van de partij. Met dik
200 man dweilen in Grolle, hoe gaaf is dit!
Verder help ik in mijn vrije tijd met
schoolactiviteiten bij de Sint Willibrordus waar
Ruben en Julia op school zitten, collecteer ik
voor het KWF en organiseer ik met een aantal
anderen het buurtfeest en de kindermiddag in
onze buurtschap Koelinkbrink.
Ook draag ik sinds 2011 mijn steentje bij, bij
het organiseren van het jaarlijkse
kindercarnaval van de Maispotters.
Activiteiten op verschillende vlakken waar ik
veel energie van krijg en die ik ontzettend leuk
en waardevol vind om aan deel te nemen.
En toen was daar een avond in juli dat Theo en
Marc in één keer op de stoep stonden.
Kermisbijdrage was betaald dus daar was het
niet voor. Oh, vast voor Willy voor het één of
ander, dus liet ik na ons kopje koffie de heren
even alleen om verder te kunnen keuvelen.
Toen viel mijn naam en zou ik er toch maar
even bij komen. Dáár kwam de konijn uit de
hoge hoed: Stichting Halfweg was op zoek
naar een nieuwe secretaris om het stokje van
Willem Tuinte over te nemen en wilde een
vrouwspersoon erbij. Of ik dat zou willen doen?
Huh, ik?? Ik vond en vind het een eer dat ik
hiervoor word gevraagd. Na erover nagedacht
te hebben, heb ik met de kermis ‘ja’ gezegd
tegen de heren. Ik vind het heel mooi, weer
een andere bijdrage te leveren aan de actieve
en laagdrempelige Voor-Beltrumse
gemeenschap.
De komende tijd zullen Willem, Theo en Marc
mij op mijn toekomstige taak gaan
voorbereiden, zodat ik ergens volgend jaar het
stokje ga overnemen van Willem.
Ik heb er in ieder geval veel zin in!
Hartelijke groet en tot ziens in Voor-Beltrum!
Nicole Baks
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Op 27 oktober is het weer
tijd voor de jaarlijkse
vrijwilligersavond.
Graag willen wij jullie uitnodigen voor
deze speciale avond, een avond
waarop jullie de kans maken om
miljonair te worden.

Het beloofd een avond vol spanning
en sensatie te worden, onder het
genot van een hapje en een drankje !!
Daarom zijn jullie welkom vanaf 20.00
uur bij Café Halfweg en graag willen
we weten of jullie die avond komen
om misschien miljonair te worden.
Dus graag doorgeven voor 20
OKTOBER of je WEL OF NIET KOMT
op het volgende mailadres:
jha.stevens@kpnmail.nl of een app naar
063734252
( Bernadet )

Misschien zit uw winnende koffer
erbij, dus laat je kans niet voorbij
gaan !!
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Ni-js van de karmisse……
Kermis 2017…..een terugblik!
De kermisdagen van 2017 zijn weer
voorspoedig verlopen….we kunnen er weer
geslaagd op terug kijken. De zon scheen weer
3 dagen volop, het bier stroomde rijkelijk en
iedereen was in opperbeste stemming!
De zaterdagavond was als vanouds een
gezellige avond voor jong en oud waarbij het
gelegenheidskoor met ondersteuning van het
kinderkoor een mooie dienst verzorgd heeft.
Hierna draaiden Henk en Bennie mooie platen
en kon er gezellig worden bijgepraat.

De zondagochtend werd er fanatiek gevoetbald
waarbij de Losse Flodders er met de eerste
plek vandoor gingen. Op het veld er naast
speelden 26 teams 4 tegen 4 volleybal en hier
bleef de eerste prijs in Voor Beltrum want DVV
werd de grote winnaar.
Ook de kinderen hebben zich goed
vermaakt…..van springkussen tot schminken
en van een brandweeroefening van de Grolse
Spuitgasten tot een potje penaltyschieten.
Ondertussen waren de eerste fietsers ook al
aangekomen om een mooie route te fietsen of
om mee te doen aan de sterrit. Die was dit jaar
wel echt moeilijk, velen hebben de drankpost
gemist terwijl deze wel echt nodig was
onderweg…..Gerrit en Janny Groot Wassink
waren de winnaars deze middag en konden
met de prijs naar huis!
’s Avonds was het drukbezocht in de tent met
Plork en de aannemers waar, kortom
geslaagd!

Op naar de maandag…..naar een mooie
knallende optocht, die bijna op een optocht uit
Vragender begint te lijken, al hebben we in
Voor Beltrum minder regels…..maar top
gedaan door alle buurten!
Een mooie opening van onze wethouder en de
start van de buurtspelen…die iets langer
duurde door wat droogte op het veld…….maar
met een terechte winnaar Schependom!
Een gezellige middag in en om de tent met
goede muziek van Kraakthelder.
En de maandagavond, altijd een gezellige
avond, was ook goedbezocht en gezellig!

Het ontbijt op de dinsdag, het wordt een ware
traditie ondertussen….geweldig goede
deelname. Om 09.30 uur zat de tent werkelijk
vol en het smaakte weer heerlijk!

van! Van halve haan tot grill met een lekker
biertje erbij en de juiste beats op de
achtergrond…..
En zo kwam het einde van de kermis al snel in
beeld……
We willen alle vrijwilligers en iedereen die zijn
steentje heeft bijgedragen aan de kermis dan
ook van harte bedanken voor hun inzet!

Als bestuur willen we natuurlijk ook graag van
U als lid en inwoner van Voor Beltrum horen
wat U er van vond! Uw ideeën horen we graag!
We nodigen U dan ook graag uit op de
jaarvergadering op 03 november 2017 bij Café
Halfweg om 20.30 uur.

Het bestuur van de Kermis Voor Beltrum

Ook de deelname aan het vogelschieten was
goed.

Koningin aan het woord

En nadat de oude koningsparen het
openingsschot of worp hadden gedaan konden
we van start!

Na de nacht op ‘beauty farm’ Arink te hebben
doorgebracht was het dinsdagmorgen. Toen ik
s’ ochtends onder de douche stond had ik al
raar een (voor)gevoel. Het zou vandaag, na al
die jaren zo maar eens mijn dag kunnen
worden. Ik had Edwin, Fleur en Sjaak al op de
hoogte gebracht en die hadden zoiets van jaja
dat zeg je al jaren, maar dit keer voelde het
anders….
Na een zwaar avondje/ochtend was voor mij
(Niels) de dinsdagmorgen erg zwaar. Maar
goed en wel een fijn ontbijt gehad in de tent .
We konden naar het veld en ik ben toen maar
eerst begonnen met een colaatje. Nadat
iedereen 2x had geschoten was de 3e ronde
goed op gang en begon de vogel al mooi los te
raken. En als die er door een jager niet wordt

Bij de heren viel als eerste de vogel naar
beneden en Niels Tuinte mocht zich koning
2017 noemen….opgevolgd door koningin 2017
Martine Oosterink-Brinke.
Bij de jongens was er een vreugdekreet na het
schot van Auke te Braak, want hij schoot de
vogel eraf en kon zijn geluk niet op! Bij de
meisjes gold de spreuk 3 keer is scheepsrecht,
want Manou Bomers mocht zich voor de derde
keer jeugdkoningin noemen.
En toen op naar een feest in de tent……..met
de huldiging van de nieuwe paren
Nieuw dit jaar was natuurlijk het eten voor de
koningsparen en hun genodigden bij Café
Halfweg aan het einde van de middag. Ook dit
was een goede oplossing, ze zijn goed
verzorgd door de bardienst en een lekkere
maaltijd.
Als afsluiting de beloofde DJ’s Beck und
Bauer. Zij maakten er werkelijk een mooi feest
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afschoten moet ik het maar doen… Men
moeder kwam al achter me aan, omdat ze zo
graag als eerste wou feliciteren. Maar dan
moest het natuurlijk nog wel gebeuren, na het
schot twijfelde die aardig en viel. (Wat ik zelf
trouwens niet in de gaten had.) Na de
felicitaties en een leuke koningin was het een
topfeest in de tent! En de afterparty bij Tuunte
Café was ook grandioos.
Na een lekker ontbijt konden we ertegenaan.
En het ging goed, na een paar rondjes gooien
lukt het me in één worp om de vleugel en kop
eraf te gooien. Aangezien het de laatste losse
onderdelen waren ging de vogel bij mij
omhoog! En dat betekende nu of nooit. En ja
hoor, na een paar rondjes lukte het om de
vogel eraf te gooien. Emoties vlogen door
elkaar heen van blijdschap tot oh nee wat heb
ik nu dan weer gedaan. Niet lang daarna werd
de koning bekend en kon het feest losbarsten.
Met een leuke koning & jeugd koning(in) kon
dat niet misgaan. Van stagediven tot
ingewikkeld worden in serpentine en
hoogleven. Het kon niet op!
Nadat we gezamenlijk heerlijk hebben gegeten
bij Halfweg (top geregeld) was het tijd voor de
afsluiting met Beck und Bauer.
Kortom een onvergetelijke ervaring die ik
iedereen kan aanbevelen!
Martine

Vöggelgooien vrogger
…….zo zaten de dames vroeger netjes te
wachten op hun beurt, één van deze dames
ging ooit Martine voor.

Nagellakactie voor Erno Groot Severt.
Erno Groot Severt is een oud inwoner van
Voor-Beltrum en is nu woonachtig in
Haaksbergen. Erno heeft de ziekte van
Duchenne, een spierziekte waarbij hij
aangewezen is op een rolstoel. Dat weerhoudt
hem niet van op pad te gaan, maar daar heeft
hij wel hulp bij nodig.
Zijn vader heeft een rolstoelbus. Maar met 15
jaar achter de kiezen en vele kilometers op de
teller is het wachten tot de bus er definitief de
brui aan geeft.
Erno is een crowdfundingactie begonnen. Via
Whydonate.nl wil hij 25.000 euro inzamelen.
Omdat Erno in het verleden elk jaar op het
Voor-Beltrumse volksfeest van de partij was,
vonden we het een goed en leuk idee om
vanuit de Voor-Beltrumse gemeenschap
hieraan aandacht te schenken.
Vanuit het kermisbestuur kregen we groen licht
om een actie te starten.
Zondagmiddag stond bij het opgeven van de
fietssterrit een spaarvarken en maandag
overdag is een nagellakactie gehouden om
geld binnen te halen voor de rolstoelbus.
Onder het mom van “Nagelslakken van Tijn
voor Erno” € 1,00 per nagel voor een
nieuwe bus !! is het mooie bedrag van €
468,00 opgehaald.
“Voor- Beltrum” bedankt hiervoor!!!!
Omdat het streefbedrag nog niet gehaald is,
vragen we Iedereen die Erno nog wil
ondersteunen met zijn crowdfunding actie een
donatie doen via:
http://www.whydonate.nl/rolstoelbus-voorerno/event/

Voor meer nieuws over Erno en de rolstoelbus,
zie elders in dit krantje.
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Uitslagen Kermis Voor Beltrum 2017

Mooiste Joker: ‘t Zooitje

Zondag 6 augustus 2017
Volleybal

Dinsdag 8 augustus 2017

1. DVV
2. Zwolle 1
3. De Lijders
Voetbal
1. Losse Flodders
2. Koelinkbrink
3. Slingebekke
Penalty Schieten
5-8 jr. Anne Klein Tuente
9-12jr. Rick Klein Tuente
13-15jr.Gijs Schilderinck
Sterrit
1. Gerrit en Janny Groot Wassink
2. Herman en Coby Pleiter
3. Jan en Agnes Pape
Koningin:

Martine Oosterink-Brinke

Maandag 7 augustus 2017

Koning:

Niels Tuinte

Buurtspelen:

Jeugdkoningin: Manou Bomers

1. Schependom
2. Auste 2
3. Auste 1

Jeugdkoning:

Auke te Braak
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Schijfschieten;
1. Willem Wassink
2. Irene Huinink
3. Heino Luttikholt

Nieuws vanuit SJB
Beste lezers,

Nu de vakantie er op zit en de dagen korter
worden en de avonden langer beginnen er ook
voor de kinderen weer allerlei activiteiten zoals
het voetbal, de gym, typeles, volleybal of welke
hobby dan maar ook. Voor hobby’s is er ook
een hobbyclub Palet genaamd en deze bestaat
al meer dan 40 jaar!!! Het bijzondere ervan is
dat er zelfs vrijwilligers bij zitten vanaf het
eerste uur en ook anderen die we het
afgelopen jaar in het zonnetje gezet hebben
i.v.m. een 25 jarig dienstverband op vrijwillige
basis welteverstaan. Een beetje VoorBeltrumse begeleiding is ook aanwezig in de
persoon van André Knops (Vekamp). Vorig
jaar was de opkomst gelukkig groot en
maakten veel kinderen uit Voor-Beltrum
gebruik van deze knutselavonden. De avonden
beginnen in de eerste week van oktober op de
dinsdagavond voor groep 5 tot en met 8 en op
donderdagavond voor groep 3 en 4. Voor meer
informatie zie elders in het Halfweg Ni-js.
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Wat ook binnenkort weer begint dat zijn de
Bunkeravonden voor groep 7 en 8. Deze
avonden worden georganiseerd door een
groep jonge enthousiaste vrijwilligers die zelf
enkele jaren geleden zelf aan deze spannende
avonden deelnamen. Zo worden er
spooktochten, vossenjachten, bonte avonden,
fototochten, casino avonden en nog veel meer
activiteiten georganiseerd. Je merkt dat deze
(organiserende) groep met de tijd meegaat en
actiever wordt op social media. Ze hebben
namelijk een eigen facebook pagina de bunker
genaamd. Wil je van al deze activiteiten op de
hoogte blijven vergeet dan vooral niet deze
pagina te Liken. Social media is iets waar de
jeugd steeds meer mee bezig is met alle voor
en nadelen van dien. Zelf zijn we binnen het
bestuur ook aan het bekijken wat we
bijvoorbeeld kunnen betekenen voor de jeugd
van 12 tot en met 17 jaar. Dit zijn de jongens
en meiden die op de vervolgschool zitten en
die zich hier verder ontwikkelen. Als bestuur
merken we ook dat deze groep wat moeilijker
te bereiken is. Eerder had men het over de
jeugd die tussen het bier en het skoem inzat,
tegenwoordig zou je kunnen spreken van de
Radler 0.0 generatie. Mochten er jongens of
meiden zijn met leuke ideëen dan vernemen
we het graag. Wij helpen graag met het
faciliteren van activiteiten.

Met vriendelijke groeten,
teveele@zonnet.nl

info@sjbeltrum.nl

www.sjbeltrum.nl

De dagen worden weer korter en de
avonden langer dus weer tijd voor:

Hobbyclub:

Palet

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

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

Hoe laat?
Op dinsdag van 18.45uur tot 19.45uur
Op donderdag van 18.30 uur tot 19.30 uur.

Kosten?
€ 1,- per keer meebrengen.

Waar?
Op school de Sterrenboog, ingang Kampstraat.

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

PAKLACK
Hieronder het programma van onze enige
Voorbeltrumse deelnemer aan de Paklack :
Loa Moar Lopen. Heubels dat in het verleden
veel Voorbeltrumnaren in haar gelederen had
heeft een complete metamorfose ondergaan
en heeft geen enkel Voorbeltrumnaar meer in
het team.
Voor Loa Moar Lopen spelen de volgende
spelers: Jan Luttikhold, Sander Koster, Peter
Ribbers en Iwan Wolterinck
DATUM
8-09-2017
29-09-2017
13-10-2017
27-10-2017
17-11-2017
08-12-2017
29-12-2017
12-01-2018
26-01-2018
16-02-2018
02-03-2018
16-03-2018
30-03-2018
06-04-2018
04-05-2018

WEDSTRIJD
Loa Moar Lopen - KWW’12
Loa Moar Lopen - Pit BMB
Loa Moar Lopen - Treffers
Loa Moar Lopen - FC Klunt
Loa Moar Lopen - Alle Remmen Los
Loa Moar Lopen - Boskamp
Loa Moar Lopen - Briketten
Loa Moar Lopen - Heubels
Loa Moar Lopen - Stark Wark
Loa Moar Lopen - Losse Flodders
Loa Moar Lopen - Swift Boys
Loa Moar Lopen - WSW
Loa Moar Lopen - Weidebleuters
Loa Moar Lopen - Der Angstgegner
Loa Moar Lopen - Loofklappers

Voor de uitslagen en de standen kun je
gedurende het seizoen terecht op ;
www.paklack.nl
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Nieuws van de Maispotters

naar de altijd goed gevulde kleine maiskoele
om dit spektakel live mee te maken.
Kom dan op zaterdag 6 januari 2018 naar de
kleine maiskoele aanvang 20.30 uur!
Namens de Maispotters oet Veur- Beltrum
Tom Luttikhold (President Maispotters)

De eerste herfstwinden hebben de maisvelden
platgeslagen, maar mais is een sterk gewas en
stekt de kop altied weer omhoog. Dit sterke
karakter is ook kenmerkend voor de
Maispotters, het carnavalsseizoen kan voor de
Maispotters weer van start gaan.
Ons huidige prinsenpaar, Prins Niek II en
Adjudant Tom, hebben voor 2017 nog één taak
te vervullen, dat is het regeren over de
BUUTAVOND en wel op 11 NOVEMBER
2017 in de kleine maiskoele! De 11e van de
11e is een bijzondere datum, op deze datum
wordt officieel het carnavalsseizoen ingeluid.
Voor deze buutavond heeft de buutcommissie
dan ook weer enkele geweldige buutredeners
kunnen contracteren. Op deze bijzondere
avond belooft weer een avond voor jong en
oud te worden met veel humor en volop
gezelligheid. Dit wil je niet missen dus komt
allen! We hopen op een goede opkomst net
zoals voorgaande jaren. De zaal is weer
geopend vanaf 20:11 uur.
Zoals gebruikelijk is de KLEINE MAISKOELE
voor iedereen toegankelijk, om deze reden
hanteren wij ook dit jaar weer de “all in prijs”
wat al jaren een groot succes is!
Onder het motto van het prinsenpaar: Met ’t
geweer ’n hook, en zender van de band
regeert wi-j oaver t’ maispottersland, gaan wij
er weer een gezellige avond van maken.
Als we nog geen week gehad hebben in 2018
staat voor ons het prinsenbal alweer op de
agenda. Dit jaar op 6 januari 2018, aanvang
20.30 uur! Afgelopen jaar was het een prachtig
met het huidige prinsenpaar maar de
uitzoekers zijn inmiddels weer volop bezig om
het maisland af te struinen opzoek naar een
opnieuw fantastisch prinsenpaar. Kom allen
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Wout Tuinte

(Vieze President Maïspotters)

Ruben Arink

(Vieze Vorst Maïspotters)

Toertocht Voor Beltrum 20 aug 2017
Dit jaar had ik de eer om op uitnodiging van
André Wientjes, één van de 30 deelnemers
aan de toertocht, als bijrijder te fungeren.
Aangezien ikzelf geen motorrijbewijs heb, was
dit de enigste mogelijkheid om dit motorevent
mee te mogen maken.
We werden door enkele motormeiden hartelijk
ontvangen bij Halfweg met een kop koffie
voordat de toertocht van start ging.

Onder de bezielende leiding van Tonny Klein
Gunnewiek (Haukert) met ondersteuning van
Harrie Borgijink, Marco Brethouwer en Leo
Klein Gunnewiek (gezamenlijk hebben zij deze
mooie tocht uitgezet) vertrokken we met een
prachtige stoet van motoren en trikes richting
Beltrum waar we uitgezwaaid werden door o.a.
ons redactielid Jan Pasman.
De tocht werd vervolgd over prachtige wegen
en door mooie Achterhoekse dorpen,

(omgeving Borculo en Neede) via Diepenheim
kwamen we aan in het Twentse land.
Vervolgens door Markelo en Goor om bij
Holten de prachtige Holterberg te “nemen”,
daarna de Hellendoornse berg en via Dalfsen
kwamen we uiteindelijk bij de tussenstop in
Olst uit. Een prachtig stationscafé waar we een
kop koffie en gebak nuttigden. We waren zo
ongeveer halverwege. Ik had het genoegen om
plaats te mogen nemen op de koninklijke zetel
van Jos Klein Gunnewiek zijn trike.
De tocht werd voortgezet langs de
Veluwezoom richting Deventer en Zutphen.
Bij Brummen gingen we richting Bronkhorst
waar we in Vorden door ca. 10
motorpolitieagenten werden opgewacht.
Gelukkig bleek dit achteraf niet voor ons te zijn
maar voor een wielerronde door de
Achterhoek.
Uiteindelijk kwamen we via Ruurlo weer in het
Beltrumse land om te eindigen bij café
Halfweg.

Kaartclub Halfweg
Het kaartseizoen 2017/2018 gaat op
donderdag 12 oktober van start. Deze avond
staat er kruisjassen op het programma. 14
Dagen later gaan we twintigen. In totaal wordt
in iedere spelsoort 7 avonden gekaart (oktober
t/m april).
Iedere avond maakt u kans op (vlees)prijzen.
Zowel met kaarten als verloting.
Het eindklassement wordt bepaald aan de
hand van de beste 3 resultaten over het gehele
seizoen. ***
Locatie: café Halfweg, Grolseweg 18 in
Beltrum.
Alle kaartavonden beginnen om 20.00 uur. Er
worden 3 “boompjes” gekaart van 20 giften.
Inschrijfgeld 6.00 Euro (inclusief hapjes) per
koppel.
***Dit is per koppel. Theoretisch heeft men 2
kansen om het eindklassement te winnen.
Voor eventuele verdere inlichtingen:
Anne-Mieke Bouwmeesters:tel. 0545 – 481206
Tonny Roelvink:
tel. 06-47768533
e-mail: tonnyroelvink7@gmail.com

Het motorfestijn werd afgesloten met een
overheerlijke BBQ waarbij uiteraard het
gerstenat niet ontbrak.
Ik wil de organisatie bedanken voor het
uitzetten van deze mooie tocht en ben blij dit
mee te mogen meemaken.
Toch nog maar motorrijles nemen ????
…….ondanks deze belevenis denk ik toch
maar niet doen!
Bijrijder Theo Klein Gunnewiek.

Kruisjassen
12 oktober
9 november
7 december
4 januari
1 februari
1 maart
5 april

Twintigen
26 oktober
23 november
21 december
18 januari
15 februari
15 maart
19 april

Vroeger en nu
We hebben weer enkele plattegronden, ditmaal
uit de omgeving van Michel Tuinte, onze
razende reporter van het Halfweg Ni-js
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.
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Vriendenkring D.V.V. nieuws
Hieronder leest u wat de laatste ontwikkelingen
zijn en wat D.V.V. op dit moment bezig houdt:

Jaar 1889

Hallo allemaal!
Jazz Veste-val
2 september vond de 30ste editie van het
jaarlijkse Jazz Vesteval plaats. Een gezellig en
bovenal muzikaal gebeuren. D.V.V. heeft op
deze avond post gestaan bij verschillende
horecagelegenheden om de kas te spekken.
Echter blijft het lastig om genoeg vrijwilligers te
vinden die dit willen/kunnen doen. Via deze
weg willen wij iedereen bedanken die dit jaar
heeft geholpen. Bedankt!
Jaar 1944

D.V.V.-themafeest
Op dit moment zijn we druk aan het kijken naar
de mogelijkheden om een nieuw themafeest te
organiseren. Na het “Boer zoekt Frauw”-feest
is er een andere organisatie benadert en met
veel enthousiasme zijn ze aan het
brainstormen geslagen.
Wij houden u op de hoogte!
D.V.V. 50 jaar!
De feestcommissie is bekend en de eerste
ideeën liggen op tafel. Het belooft een feest
voor jong en oud te worden. Houdt in 2018 een
plaats vrij in uw agenda, want dit heugelijke feit
wilt u niet missen!

Jaar 2016

Groeten,
Het D.V.V.-bestuur
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DVV-voetbal
DVV 45+ voetbal
De oldjes van ut 45+ voetbal heb hun eerste
toernooitje al weer achter de rugge.
Disse kere bunt ze in e’deeld bie Eibargen,
Neede, Buurse en Goor.
No mosten ze de eerste wedstrijden in
Eibargen spöllen.
Ik mot eerlijk zeggen, dat eibargs sportpark hef
echt e’n metamorfose e’had.
Zeet er echt prachtig uut en alles ligt er strak
bie.
Mischien hef dat bie de jongens wal goot
e’holpen want ze bunt direct bie de eerste
wedstried al goot strak begonnen.
Tegen Buurse werd echt goot gevoetbald en
iedereen wist zien plaatste te vinden.
Buurse had weinig te vertellen en wi’j wachten
geduldig af. En dat geduld werd beloond. Deur
e’n mes scharpe counter werd Ronnie Leusink
in stelling e’bracht.
En bedacht zich geen seconde en schoot de
bal diagonaal in ut doel. 0-1. Dit was ok de
eindstand.
Tegen Neede hadden wi’j ut eerst ff moeilijk.
Moar de verdedigers Rob, Marcel en Laurens
en natuurlijk onze doelman Jeroen deden er
alles an um de nul te holl’n. Langzamerhand
werd DVV/VIOS better en better. Wilfried kon
deur e’n mooie steekpass van Willem de score
openen. Moar helaas de poal stond in de weg.
. Doarnoa kregg’n wi’j nog e’n paar kleine
mogelijkheden. Zo langzamerhand liep het
noar ut einde totdat e’n schot van Marc neet
deur keeper van Buurse onder de controle
kreeg. Als de kippen erbie tikte Michel de 0-1
in.
Wi’j konden ut neet geleuven moar veur de
eerste keer in joaren hadden wi’j twee
wedstrijden achter mekare e’wonnen.
Wat e’n weelde.
Toen mosten wi’j tegen Goor.
Dat ging mooi geliek op. Ut leek op 0-0 te
eindigen totdat Ronnie zich verslikte in zien
eigen hardloop bene. Doar maakte de
tegenstander dankbaar gebruuk van. 1-0.
DVV/Vios ging direct doarnoa op jacht noa de
geliekmaker moar helaas werd er neet

e’scoord. Tot overmaat van ramp schoot Goor
ook nog de 0-2 in.
Dit was ook de eindstand en DVV/VIOS stond
weer op twee bene. Weg was de weelde.
De laatste wedstried was tegen Eibargen.
Het leek wal of de jongens de klap nog neet te
boaven was. Ze begonnen echt slap an de
wedstried. Ut was al gauw 0-1 veur Eibargen.
Moar ut was e’n goal waor e’n luchtje an zat.
Rob van de Pieper dacht echt dat de bal uut
was en bleef stoan.
Doar dacht den tegenstander anders oaver en
nam de bal met en zette zien medestander in
stelling en den wist er wal road met. 0-1. Ik heb
den van de Pieper nog nooit kwoad e’zeene,
moar no hatte de kop zo rood van helligheid op
de scheids.
Moar goot, toen alles weer rustig en Rob weer
tot bedaren was e’bracht was sloeg ut noodlot
alweer toe. Deur e’n scrimmage veur onze doel
kwam de bal precies veur de veute van één
van eibargen. 0-2.
DVV/Vios wilde hiernoa e’n echte wedstrijd van
maken en warempel.
Marcel Leusink begon opeens an e’n solo en
hee denderde zo deur de verdediging van
Eibargen en met e’n wel gemikte schot (met de
punte) schoot hee via de poal de 1-2 in.
Jammer dat de wedstried bienoa was
afgelopen want doarnoa was DVV/Vios heer
en meester. Ronnie schoot nog in ut zijnet en
Wilfried kon net neet bie de bal noa e’n
prachtige veurzet van Willem. Ik wet zeker, als
de wedstried vief minuten langer hat e’duurd
dan hadden wi’j zeker e’n punt e’had.
Moar helaas mocht ut neet zo wen. Eindstand,
1-2.
Moar ik mot eerlijk zeggen, ut was e’n mooien
oavaond en doarnoa ging ut d’r gezellig an too
in de kantine van Eibargen.
1.
2.
3.
4.
5.

Buurse
Eibargen
DVV/Vios
Neede
Goor

9 p.
7 p.
6 p.
4 p.
3 p.
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DVV/VIOS voetbal.
De jongens van DVV/Vios 6 hadden ook hun
eerste bekerwedstrijden achter de rugge..
Hadden ze ook wal neudig noa al die
karmissen en feestjes.
Tjonge,…Ik dacht dat ik e’n buikje had moar
wat ik zag dat is neet um noa huus te
schrieven.

Ut duurde ok neet lang meer of de geliekmaker
viel al. 2-2.
DVV/Vios herstelde zich hiernoa aardig goot
en lwan weer goot in de wedstried.
Beide teams kregen goeie mogelijkheden en
met alles opgeteld was en geliekspel wal zo
gerechtsvaardig.
En dat was ook zo, eindstand: 2-2.

Moar goot, die buukjes goat er wal af want de
jongens bunt fanatiek genög.
Met de Beltrumse karmisse most DVV/Vios
hun eerste wedstried spöllen in ut
Halfwegdôme tegen Grolle.
De eerste helfte kon DVV/Vios makkelijk met
komm’n en met de rust was ut ok 2-2.

De darde bekerwedstried tegen Winterswiek
ging neet deur.
Winterswiek had te weinig volk.
Dus afgelast.
De jongens blij want dan konden ze mooi
lekker uut sloapen.
Uw Razende Reporter, Michel

Noa de thee en de welverdiende peuk begon
de conditie met te spöllen.
De jongens deden zeker hun best moar Grolle
was steeds iets sneller dan wi’j.
Eindstand: 2-6.
“ach”, dacht leider Marcel Leusink, “ut is moar
e’n oefenwedstried”.
“Gauw vergett’n en op noa de karmisse in
Beltrum”.

Etalage Halfweg

Die wekke erop mosten de heren uut noa Erix
in Leevelde.
Ut was e’n mooie spannende en open
wedstried. Van beide kanten werden wal völle
fouten e’maakt moar ut was wal mooi um te
zeene.
En ik mot eerlijk zeggen, onze gast spöller
Hans Wolterinck speelde e’n dijk van e’n
wedstrijd. Hee buffelde wat af.
Doar schrok den keeper best wal van en hee
van schrik de bal in de veute van Chiel schoot.
Den bedacht zich geen enkele seconde en
poeierde de bal keihard in de kruusing. 0-1.
Moar de vreugde was van korte duur want ook
onze eigen doelman Hans Stevens stompte de
bal neet goot weg en bal viel veur de veute van
de tegenstander. 1-1.
Ut ging mooi geliek op totdat Chiel in stelling
werd gebracht deur ‘n wonderschone pass van
Elard. Chiel zette de bal vlijmscharp veur en
Hans Wolterinck maakte ut mooi af. 1-2.
Dit was ook de ruststand.
Noa de thee en welverdiende peuk begon de
tweede helft. Hier kwam Erix better uut de
startblokken dan DVV/Vios.
14

Op bovenstaande foto kunt u zien hoe mooi
onze creatieve Vera de etalage bij Halfweg
heeft ingericht, aangepast aan het jaargetijde.
Vera dank voor je inzet en creativiteit

Binnendeur is nooit umme.
Onze fanatieke Veurzitter van Stichting
Halfweg en eindredacteur van ut Halfweg Ni’js,
Theo Kein Gunnewiek hef ok weer wat um
hande hat.
Hee hef no e’n mooie E-Bike fietse,
Dat is mooi makkelijk en snel fietsen.
Mag ok wal want Theo mot dagelijks e’n pokke
end fietsen noa Aalten.
En als ie al iets older wordt dan is e’n
E-Bike e’n mooie oplossing.
Moar Theo, zo fanatiek als hee is, hee hef
altied hoast . Moar op e’n deurdewekse dag
fietse Theo noa zien wark.
Als e’n echten Tom Dumoulin knalde hee
richting Aalten. Moar Theo holt zich neet altied
an de verkeersregels en bie e’n rotonde wol
hee ff gauw binnendeur en neet via ut fietspad.
“Kan mooi”, dacht Theo, moar hee hat neet in
de gaten dat doar ok e’n motoragent stond.
Dan zag Theo veurbie vlegen en den
motoragent ging er direct erachter an.
Nou den motoragent most aardig an ut gas
trekken um Theo in te halen en an te holl’n.
Theo kreeg e’n flink standje van ome agent
want de fietspaden bunt neet veur niks
e’maakt. Theo beed direct zien excuses an en
beloafde plechtig dat ut nooit meer ging
gebeuren. Den agent kreg al direct medelijden
met Theo en gaf hum e’n waarschuwing.
Joa Theo, ie bunt er good van af e’komm’n.
Binnendeur is nooit umme, moar af en too mot
ie ook als ieder weggebruiker an de
verkeersregels holl’n.
Uw Razende Reporter, Michel

De Wielerbelevenissen
van Jentske Withag.
Hier onder het zelf geschreven verslag van
Jentske
Op 7 juli zijn we afgereisd naar de Sudpfalztour
dit ligt in Rheinland-Pfalz dat is een 3-daagse
met een tijdrit een criterium en klassieker.
We zijn daar met de club heen geweest samen
met de ouders.
We rijden op dit moment allemaal in de U15.
(Onder 15)
We moesten een heel eind rijden bij de Moezel
aangekomen op een parkeer plaats hebben we
taart en chocolademelk gedronken omdat ik de
dag er voor jarig was hebben we dat
meegenomen.
Toen we daar aankwamen moesten we eerst
het parcours verkennen.
Daarna werden we op nummer en naam
afgeroepen eerst voor de fietscontrole.
Daarna wordt je omgeroepen om aan de start
te verschijnen en kom je op een verhoging te
staan.
Dan staat er een groot bord voor je die aftelt
wanneer jouw tijdrit begint en een meneer
houdt jouw fiets vast in startpositie.
Bij nul laat hij jouw los en ga je weg.
Het was een rondje van5 km dat eerst een
beste klim in zat en daarna de afdaling.
Ik heb daar een mooie tijdrit neergezet.
S-avonds was er nog een verassing werd mijn
verjaardag met de club gevierd cadeautjes en
allemaal lekkere dingetjes en het was heel
leuk.
Dag 2 begon met een stevig ontbijt waarna we
eerst een paar uur in een plaatsje in Frankrijk
rond hebben gelopen en wat lekkers hebben
gedronken voor we naar het parcours
vertrokken.
Eerst met de Jongens het parcours verkent.
Hier moeten we 40KM fietsen
Het is een behoorlijk rondje met een lichte klim
maar wel een zwaar klimmetje.
De start begint boven op de heuvel en is een
aantal km ’s lang wel leuk om te doen omdat
de afstand groter is als bij normale wedstrijden.
Ook deze ging goed lag wel van de kopgroep
af en alleen is het zwaar om erbij te komen.
Dus ben ik weer in het peloton terecht komen
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Maar daarna gingen we weer naar ons huisje
eerst lekker eten halen de vaders hebben
gekookt spaghetti.
En lekker laat naar bed.
En morgens weer vroeg op met weer een
lekker ontbijt.
We starten weer op dezelfde heuvel alleen nu
draaide het parcours door de wijngaarden en
het dorpje wat onder aan de heuvel lag dit
parcours was een rondje van 7 km.
En vandaag bleef ik goed in het peloton
ondanks dat ze hard reden.
Gelukkig was het ook minder warm dan die
dag daarvoor.

ik bij het was een mooi parcours door het bos
met een paar klimmetjes en afdalingen.
Hier werd ik 6e en 1e meisje.
Verder heb ik nog twee MTB-wedstrijden
gereden en mocht ik de leiderstrui weer aan dit
zijn echt superleuke parcours met veel hoogte
verschillen en technische dingen erin.
En voor het klassement rijden van deze NRWcup gaat helaas niet meer en ook moet ik
helaas mijn Nederlands Kampioenschap MTB
dit jaar laten gaan. Omdat ik mijn sleutelbeen
gebroken heb 5 weken geleden met een
verjaardagspartijtje tja. November begint het
veldrit-seizoen weer en hopend ben ik daar
weer bij. Nou dit was het weer en tot de
volgende keer.
Groetjes Jentske.

Kerst- en winterfair
Als
we op de top aankwamen stonden daar
mensen met sponsen en maakte ze ons daar
mee nat want het was die dag erg heet.
En ben ik keurig in de kopgroep gefinisht.
In het algemeen klassement ben ik als 4e
meisje geëindigd.
En als team zijn Tom-Ole Hannes en Jan en ik
Als 13e geëindigd.
Er deden verschillende landen mee Oostenrijk,
België, Denemarken, Frankrijk, Hongarije,
Litouwen Duitsland.
Het was erg leuk en het was het tweede jaar
dat we eraan mee deden.
Ook heb ik nog een wedstrijd in Osnabrück
gereden op de mtb .
En daar zat ik meteen voor in en kon goed
mee twee waren er weg maar bij de rest bleef
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Aangezien het volgende krantje niet voor
9 december uitkomt, willen we U nu vast
attenderen op onze kerst- en winterfair.
Zet het alvast in uw agenda.

Zaterdag 9 december 17.00-21.00 uur
Zondag 10 december 12.00-15.00 uur
Tot ziens op 9 of 10 december aan de
Startmansweg
Trees en Fons Starte

AC Halfweg

Hier waren de buurtbewoners het helemaal
mee eens.

Hallo allemaal,

Dus hebben Leo en ik namens ‘t Velleke een
bezoek gebracht aan Erno.
Natuurlijk hebben we dit in overleg gedaan met
zijn ouders.
Daar werden we zeer hartelijk ontvangen en ze
vonden het een geweldig idee.

De activiteitencommissie is weer volop bezig
met de voorbereiding van ons feestje, te
houden een week voor de carnaval.

Houd

in de gaten!!!

Verder hebben we afscheid genomen van onze
voorzitter Sten Klein Gunnewiek en bestuurslid
Marissa Rooks.
Wij danken beiden voor hun inzet en zijn nog
op zoek naar enthousiaste jonge kandidaten
die zitting willen nemen in ons al even
enthousiaste bestuur, dus meld je aan en wie
weet zit jij volgende keer al bij de vergadering.
Groeten,
Tjerk Klein Gunnewiek
Voorzitter AC Halfweg

Rolstoelbus voor Erno Groot Severt,
Bijna iedereen in Veur-Beltrum kent Erno Groot
Severt.
Hij is de zoon Jan en Maria Groot Severt, ook
wel bekend als Droepert.
Erno lijdt aan de ziekte van Duchenne en
daardoor ligt hij in een rolstoel.
Doordat hij met de regiotaxi of een andere
rolstoeltaxi niet liggend kan worden vervoerd
wordt hij altijd door zijn ouders opgehaald met
hun aangepaste bus.

Toen we samen met Jan Groot Severt daar
aan kwamen in Haaksbergen waar Erno
verblijft, werden we hartelijk ontvangen door
één van de bewoners.
Daarna gingen we naar de kamer waar Erno
zat.
Hij was zeer vereerd met ons bezoek.
Ook al ging ff daarvoor wat mis met de
verlichting, maar na alle kleuren van de
regenboog te hebben gezien zaten we met
normaal licht bij Erno.
Er werd over van alles gepraat en ook dat Erno
graag met de rolstoelbus naar concerten en
festivals wil blijven gaan.
Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik diep respect
heb voor Erno, hoe hij omgaat met zijn ziekte.
Het was echt een gezellige avond en vol trots
mogen we namens ‘t Velleke een donatie
geven voor zijn super actie.
Bij deze willen wij Erno heel succes wensen
met zijn actie.
Dus bewoners en verenigingen van het mooie
Veur-Beltrum, als jullie Erno zijn actie wil
ondersteunen, doneer dan aan, “ Whydonate /
Rolstoelbus voor Erno”.
Alle kleine beetjes helpen.
Uw Razende Reporter, Michel

Nu is Erno een actie begonnen omdat de bus
van zijn ouders aan vervanging toe is.
Met deze actie, “Whydonate / rolstoelbus voor
Erno” probeert Erno geld in te zamelen voor
een nieuwe bus.
Ook het buurtschap, ‘t Velleke wil hier graag
aan mee helpen.
Nu hebben ze jl een buurtfeest gehouden en
de toenmalige organisatie heeft toen besloten
een mooie bijdrage te doen aan Erno.
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HET LEVENSVERHAAL VAN
ANTOON GROOT ZEVERT.(SLOT)
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 20 (slot)

20: Terug naar Nederland
De belofte waargemaakt
Ik had Marietje een nieuw huis beloofd en dat
hebben we ook gebouwd. We maakten
plannen hoe het eruit moest zien: 4
slaapkamers met vaste kasten, een grote
woonkamer met keuken, een provisiekamer,
een douche met WC en buiten een kantoortje
en een douche met een groot washok, waar
ik ook kalveren zou kunnen slachten. Verder
aan twee kanten een veranda en nog een
garage.
Met dit idee hebben we een tekening laten
maken en het leek prachtig. Nu het huis zo
groot werd, moest het op pilaren worden
gebouwd en het geheel kreeg een betonnen
plafond. Het vooraanzicht kwam een meter
boven de grond en dat werd opgelost met
een tuintje en weer een muurtje. We vonden
de tekening goed. Tijdens de bouw zouden
we ons precies aan de tekening moeten
houden, omdat we de deuren met kozijnen,
de ramen met glas en horren, het hout voor
het dak en de stenen allemaal tegelijk, in één
keer gekocht hadden. Dat we het huis op
deze manier bouwden, had te maken met het
feit dat we voor het bouwen van alleen een
huis geen geld konden lenen. En door de
inflatie stegen de prijzen ieder jaar. Als je bij
een boerderij gebouwen bouwde, kon je wel
geld lenen. Een oogst later begon de bouw.
De vloer van het huis was even hoog als de
nok van het kippenhok en daardoor hadden
we een geweldig uitzicht. Het huis was af!
Mooi aangeplant en we hadden wat we
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wilden: een nieuw groot huis, een prachtig
bedrijf en drie kinderen, die het ook nog eens
goed deden op school. Het was bijna te mooi
om waar te
zijn. En dat bleek ook zo; de klok blijft niet op
12 uur staan…
Ziek
Anita werd ziek, viel soms flauw en we
wisten niet wat er met haar aan de hand was.
Ze kwam in Campinas een week in het
ziekenhuis te liggen, maar ze konden ons
daar niet helpen. Toen werd ons aangeraden
om naar het ziekenhuis van Holambra 2 te
gaan. Daar waren Nederlandse zusters. Dat
ziekenhuis was 300 km van ons vandaan.
We gingen er zondags en ‘s woensdags naar
toe. Eerst moest dan het werk afgemaakt
worden en dan gingen we weg. Maar na zes
weken was er nog geen verbetering; de
toestand ging eerder achteruit. Een Duitse
dokter vertelde ons toen dat er maar één
oplossing was: binnen een week terug naar
Holland gaan. Deden we dat niet, dan zou
het verkeerd met Anita aflopen. De dokter
had een klasgenoot gehad, die in het
Radboudziekenhuis in Nijmegen werkte en
die zou ons kunnen helpen. We hebben zijn
raad opgevolgd. We moesten alles verkopen.
Er waren twee kopers, maar die wilden onze
bezittingen zo goedkoop mogelijk hebben,
omdat ze bij zichzelf dachten: “Hij gaat toch
weg, hij moet er dus van af !” Uiteindelijk
heeft de familie Van Leeuwen ons bedrijf en
huis gekocht. Ze zouden het in zes jaar
betalen. Daar had ik vrede mee. Hij had mij
immers ook geholpen!
Op de dag voor ons vertrek kwam Doctor
Zijlmans bij me. Hij was de opvolger van
Hoogeboom als baas van de Coöperatie.
Zijlmans was de hoogste man binnen de
Rabobank in Holland geweest. Hij vond het
erg jammer dat we weggingen, maar hij was
op de hoogte van de situatie en gaf ons
gelijk. Hij wenste ons het allerbeste en zei:
“Als je in Holland een bedrijf wilt kopen, ga
dan naar de Rabobank om geld te lenen.
Laat hen mijn naamkaartje zien en zeg maar
dat ze bij mij om inlichtingen mogen vragen”,
en hij gaf mij zijn visitekaartje.

Nederland
Het regelen van de terugreis was niet
gemakkelijk. We moesten bijna alles
achterlaten, want we mochten maar 20 kilo
aan bagage per persoon meenemen. Ik had
mijn broer Joop en de familie Berendsen
geschreven. Maar wij kwamen bijna tegelijk
met mijn brieven aan. Gelukkig stonden ze
ons wel op Schiphol op te wachten. Met
winterkleren; wij kwamen immers uit een land
waar het 30 tot 35 °C was, en in Nederland
was het -10. Geraldo ging naar Baten (de
man van Agnes) en Ineke naar Harrie
Berendsen. Wij gingen met Anita naar
Marietjes ouders. De volgende morgen
gingen we eerst naar Varsseveld om bij
Duthler kleren voor
Anita te kopen. Daarna gingen we direct door
naar het Radboudziekenhuis in Nijmegen.
Daar zochten we de dokter op naar wie de
arts uit Brazilië een brief had gestuurd. In
Nijmegen kenden ze de ziekte die Anita had:
Anorexia. In Brazilië hadden ze daar nog
nooit van gehoord. In het ziekenhuis konden
ze Anita helpen. Wij vonden een huis in
Eibergen en verhuisden later naar
Lichtenvoorde.
Het heeft een tijd geduurd, maar uiteindelijk
is het met Anita en ook met ons goed
gekomen. Anita heeft ons twee kleinzonen
gegeven en een achterkleinzoon. Van Ineke
hebben we een kleindochter en een
kleinzoon. Geraldo woont zelfstandig in
Westervoort.
Dit is het einde van de eerste helft van mijn
leven. Toen was ik 40 jaar, nu bijna 80. Of er
nog een tweede schrijven komt, is
afwachten. Dus: wordt vervolgd…?
Antoon Groot Zevert
Juni 2014
Redactie:
Joke G. Overmars-Hoitink
Pieternel A.M. Overmars
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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
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 11413401
06 42174073

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

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
Bas Hommelink
Tonny Starte
Diana Nijland

06 28845561
06 12804711
06 33020060

