Een uitgave van Stichting Halfweg
14e jaargang nr.2 juni 2016

Voorwoord redactie
Jentske Withag verslag
Stichting Halfweg Nieuws
Duurzaam Beltrum
Maispotters ni-js
Vriendenkring DVV nieuws
Waar is hij gebleven
- Martin Koster
Levensverhaal Antoon Groot Zevert
DVV Vios 5
Pigpop
Paklack voetbaltoernooi
Volksfeestvereniging Voor Beltrum
Info Stichting Halfweg en verenigingen
De Stolpersteen

Withag, de verrichtingen van de Heubels en Loa
Moar Lopen in de Paklack en de wedstrijden van
VIOS B 5/DVV.
Verder doet DVV verslag van de ledenvergadering.
De Pigpop van hun wederom succesvol verlopen
Festival en de volksfeestvereniging kondigt de
uitgave van haar kermisboekje aan.
Voor degenen die niet bij de herdenkingsdienst van
Jan Klein Nijenhuis aanwezig konden zijn, kunt u
het voordracht lezen die werd uitgesproken door de
voorzitter van de Stichting tijdens deze dienst.
In de rubriek waar is hij of zij gebleven vertelt
Martin Koster hoe het hem vergaat in den
“vreemde”. Verder krijgt het levensverhaal van
Antoon Groot Zevert zijn vervolg. Ook wordt u
bijgepraat door Stichting Halfweg, de Duurzaam
Beltrum en de Maispotters.
Verder heeft Martien Rouwmaat van de
Oudheidkundige Vereniging Groenlo naar
aanleiding van de in 2013 geplaatste Stolpersteen
ons een oud krantenartikel toegezonden over
Bernard Luttikholt.
De redactie wenst u allen veel leesplezier en een
puike vakantieperiode toe.

RABO COÖPERATIEFONDS
Hallo allemaal,

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

Voorwoord
Langzamerhand kunnen we ons gaan opmaken voor
de vakantie, de Zwarte Cross en de Voorbeltumse
kermis.
Met dit nummer willen we vooruitblikken naar deze
evenementen en terugkijken naar wat er zoal heeft
plaatsgevonden sinds onze vorige uitgave.
Op sportief gebied houden wij u op de hoogte van
de prestaties op de weg en in het veld van Jentske

Dank zij de massale steun van velen hebben we bij
de stemming over de projecten van het
coöperatiefonds een eerste plaats behaald in de
categorie Cultuur in Berkelland. Hiervoor zijn we
al zeker van een bijdrage van € 10.000,-- voor ons
project: uitbreiden en verharden parkeerplaats en
een opslag voor de kooimaaier en materiaal van de
verenigingen.Bedankt voor jullie steun,
Stichting Halfweg,
Theo Klein Gunnewiek,
Marc Huirne en Willem Tuinte
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Stichting Halfweg
Na een periode van veel regen maken we ons weer
op voor (hopelijk) een mooie warme zomer.
De natuur ziet er in ieder geval heel goed uit, net als
de vooruitzichten rondom Stichting Halfweg.
De afgelopen maanden hebben we binnen de
gemeenschap Voor-Beltrum zowel hoogte als
dieptepunten meegemaakt.
In een kort tijdsbestek hebben we veel te vroeg van
twee zeer actieve vrijwilligers afscheid moeten
nemen: Lidwien Luttikhold en Jan klein Nijenhuis.
We wensen de nabestaanden veel sterke toe met het
verwerken van dit verlies.
Hiernaast hebben we op 2 april j.l. de nieuwe
kleedruimte officieel geopend, met dit gebouw
kunnen we weer jaren vooruit. Het was een prachtig
feest dat door DVV georganiseerd is, nogmaals
dank aan alle vrijwilligers die aan de bouw
meegeholpen hebben.
De kleedruimte heeft een apart huisnummer
gekregen: Grolseweg 18a.
In april hebben ca. 30 vrijwilligers die bardiensten
draaien, verdeeld over 2 avonden, een IVA
certificaat gehaald: Instructie Verantwoord Alcohol
schenken. Hieronder ook een grote groep nieuwe
jonge barkeepers.
Binnen de barcommissie heeft Agnes Pape te
kennen gegeven haar taken te willen beëindigen.
Maar in de persoon van Melanie Leusink kunnen
we een zeer gemotiveerde opvolgster presenteren.
Agnes bedankt voor alle inzet de laatste jaren en
Melanie heel veel succes toegewenst met jouw
nieuwe uitdaging.
De organisatie van Pigpop heeft eind mei voor het
eerst een tweedaags evenement gehouden.
Het waren twee succesvolle, gezellige dagen met
prachtig weer en goede muziek en activiteiten.
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Hulde aan de organisatie
In Mei hebben we ook een plan ingediend bij het
Rabo Coöperatiefonds om op advies van de
onderhoudsploeg de parkeerplaats goed te
renoveren en een opslagplaats/berging te bouwen
voor 2 grasmaaiers en materialen van de diverse
verenigingen.
Dit jaar was de opzet zodanig dat per werkgebied en
categorie het project met de meeste online stemmen
de winnaar is, en dan meteen recht heeft op het
maximaal gevraagde en beschikbare geldbedrag.
Door zeer veel stemmen in en rond Voor-Beltrum
hebben we in een nek-aan-nek race met Borculo de
eerste plaats behaald die recht geeft op € 10.000,-.
Naast dit bedrag krijgen we, via onze
belangenvereniging, van de gemeente Berkelland
nog een bijdrage van € 3000,- die ook ten goede
moet komen aan de leefbaarheid in Voor-Beltrum.
Met deze €13.000,- kunnen we het plan in 1 keer
uitvoeren, zodat alle verenigingen hiervan meteen
kunnen profiteren. Iedereen die gestemd heeft, een
applausje voor jezelf.
De komende 15 weken worden de fietspaden langs
de Grolseweg opnieuw geasfalteerd.
Er is toegezegd dat er tijdens het aanstaande
volksfeest in ieder geval rondom Halfweg weer een
keurig fietspad ligt.
Iedereen een hele prettige vakantie toegewenst en
tot ziens bij Halfweg.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Halfweg
Theo klein Gunnewiek, Marc Huirne en Willem
Tuinte

JAN KLEIN NIJENHUIS IN
MEMORIAM

Hieronder de toespraak gehouden door de
voorzitter van de Stichting Halfweg tijdens
de afscheidsdient van Jan
Afscheid Jan Klein Nijenhuis
Vandaag nemen we afscheid van een
karakteristiek man die zich als een
kameleon aan z’n omgeving aan kon
passen, van strak in het pak tot Hawaii
pakje, zo ook binnen onze gemeenschap
Voor-Beltrum waar hij geboren en getogen
is. Ook na zijn vertrek naar Thailand
mochten we hem nog regelmatig begroeten
m.n. tijdens feestelijke activiteiten.
Jan was altijd erg betrokken bij het wel en
wee van de bevolking, of het nu ging om
de inzet voor een goed doel, kermis,
carnaval en overig verenigingsleven. Vaak
had hij een uitgesproken mening over
zaken maar meestal bedoeld als
opbouwende kritiek of had hij goede
ideeën, droeg altijd een steentje bij waar
nodig, was behulpzaam en als het moest
trok hij ‘t oude kloffie aan en stak de
handen uit de mouwen.
In ons verenigingsleven had hij een aantal
ceremoniële functies en dat was aan hem
wel besteed.
Zo was hij locoburgemeester van VoorBeltrum tijdens het carnaval.
Traditiegetrouw overhandigde hij op
carnavalszaterdag de sleutel aan de
voorzitter van de CV de Maispotters
(jarenlang lid) waardoor de carnaval
officieel was geopend. Als afsluiting nam

hij op dinsdagavond op geheel eigen wijze
de sleutel weer in ontvangst.
Verder was Jan “voorganger” tijdens de
woorddienst waarmee ons Volksfeest
officieel werd geopend en nam vocaal deel
aan het gelegenheidskoor.
Inhoudelijk droeg hij z’n steentje bij aan de
woorddienst, de voorbereiding begon vaak
al in Thailand en werden er heel vele A-4
tjes met tekst over en weer gemaild met de
organisatie.
De organisatie maakte hier een viering van
ondanks of mede dankzij z’n Thaise
invloeden (iets serieuzer), uiteindelijke
leidde dit tot een goed compromis maar
kreeg het gelegenheidskoor/ organisatie de
tekst waar nodig in rood getypt terug, want
zoals het een goede meester betaamd was
grammatica zijn ding.
Maar net zo makkelijk trok hij z’n blauwe
Hawaï pakje aan tijdens te kermis en
stortte zich in het feestgedruis of deed als
60+ gewoon mee aan de
buurtspelen/zeskamp namens de Kleine
Klumpkes.
Trouw bezocht Jan ook de
ledenvergadering van Vriendenkring DVV
waar hij jarenlang als klootschieter
onderdeel van uitmaakte en zijn we hem
dank voor verschuldigd voor z’n positieve
bijdrage.
Ook Stichting Halfweg droeg hij een warm
hart toe want via het Halfweg Ni-js hield
Jan de bevolking regelmatig op de hoogte
van het wel en wee in Thailand, zo
moesten we af en toe een extra editie
uitbrengen om de aangeleverde tekst kwijt
te kunnen. Het zal zeker drukkosten en
papier schelen nu we zijn bijdrage moeten
missen.
Als je om advies of een mening vroeg dan
kreeg je ook advies of een mening, vaak
(te) uitgebreid maar goed bedoeld.
Jan, Voor Beltrum verliest in jou een
waardig locoburgemeester, voorganger,
kermisvierder, een fijne part time
ingezetene en ga zo maar door. Namens
Volksfeestvereniging Voor Beltrum, CV
de Maispotters, Vriendenkring DVV en
Stichting Halfweg willen we je bedanken
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voor alles. Namens alle verenigingen
wensen we Gob en wederzijdse familie
sterkte toe in deze moeilijke periode.
Nogmaals bedankt.

PIGPOP 2016:
Twee dagen volop festivalplezier
Voor-Beltrum was het laatste weekend
van mei hét toneel van veelzijdig en
uiteenlopend muzikaal talent: PIGPOP
2016 vond plaats. Het festival trok niet
alleen bezoekers uit de regio. Vanuit het
hele land kwamen muziekliefhebbers en
feestgangers af op het ‘knorrigste’
festival van Nederland, dat dit jaar voor
het eerst niet één, maar twee dagen
duurde.
Gezellige borrelaars bij de Bierstube,
spelende kleintjes in het Biggenparadijs,
fanatieke gamers op het FIFA-toernooi,
jong talent op de planken en bingospelende ouderen in de tent; tijdens
PIGPOP speelden al deze activiteiten zich
tegelijkertijd af. Want dat het festival voor
jong en oud en alles wat daartussenin zit
bedoeld is, kwam dit jaar weer bijzonder
goed uit de verf. De Pigpub was ’s
middags nog gevuld met 65+ers die
genoten van een potje bingo en hits uit de
platenbak van DJ Provo; ‘s avonds was het
aan Metallica tribute-band The Unforgiven
om rockliefhebbers te voorzien van een
stevige dosis gitaargeweld.
Als één van de eersten konden de PIGPOPbezoekers genieten van een live optreden
van de band Niki the Saint. De ruwe mix
van psychedelisch rock en soul werd erg
goed ontvangen door het publiek.
Overigens stond de zangeres van Niki the
Saint vorig jaar ook al op de PIGPOPplanken; de van oorsprong Beltrumse Kim
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Wolterink is tevens de voorvrouw van de
band Def Americans.
Een ander Beltrums talent op PIGPOP
2016 was Jack Helms. Hij maakte zijn
debuut op het festival en wist met zijn
relaxte, zomerse beats het goedgevulde
Danspaleis lekker in beweging te krijgen.
Voordat hij het officiële avondprogramma
opende, vond in diezelfde tent Concordia
meets Pigpop plaats. Na de succesvolle
eerste editie van vorig jaar wisten de
muzikanten, zanger Ronald van Hal en
zangeres Liza te Brake het publiek ook dit
jaar weer omver te blazen met een
verrassend en feestelijk repertoire.
Nieuw dit jaar was dat PIGPOP op de
vrijdagavond al begon. Na een fanatiek
volleybaltoernooi met maar liefst 21
opgaven was het tijd voor het
bedrijvenuurtje voor de sponsoren van
PIGPOP. Met Luuk Domhof van De Timp
en PIGPOP-voorzitter Jochem Beunk als
sprekers was het een succesvol en gezellig
samenzijn. Daarna zorgden de Operators
(voorheen Aftershock) voor een knallende
opening van het festival. Met een
gloednieuw repertoire én een extra zanger
op het podium was de feestelijke toon voor
de rest van het weekend gezet. Het
muzikale aanbod was dit jaar dan ook van
een zeer hoog niveau. Tel daar de gezellige
drukte, de enthousiaste organisatie én een
heerlijk zonnetje bij op en PIGPOP 2016
was compleet.

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 14+15
Hoofdstuk 14: Vader op Holambra
Vader op Holambra, dat was een feest! Hij
had speelgoed voor de kinderen bij zich en
die vermaakten zich daar goed mee. Hij
was de eerste die in de nieuwe kamer, die
ik aan het huis gebouwd had, mocht
slapen, in een 2-persoonsbed. Dat bed had
ik gekocht van de boer waarmee ik vaak
handelde. Het was een echtpaar met grote
kinderen. Hij was drie jaar eerder naar
Brazilië gekomen dan ik, omdat hij in
Holland door brand zijn huis was
kwijtgeraakt. Hij wilde zijn zonen aan een
bedrijf helpen en dat is ook gebeurd. Hun
oudste dochter kon echter in Brazilië geen
“jongen” vinden en ging terug naar
Nederland.
Toen na 10 jaar ook de volgende dochter
terugwilde, leek het de boer beter om dan
maar met zijn allen terug te gaan, want hij
had nog meer dochters. Ik ging naar hem
toe om een tweepersoonsbed te kopen.
Hij vroeg er geld voor en ik betaalde de
vraagprijs om prijs te maken. Hij kon dat
bedrag dan ook voor de andere zes bedden
vragen, die hij te koop had. We spraken af
dat, als hij er een bed goedkoper verkocht,

ik het dan ook voor die lagere prijs zou
krijgen. De laatste dag kwam hij me
vertellen dat hij één bed voor een lagere
prijs had verkocht en ik kreeg toen het
verschil.
Vader vermaakt zich
Toen vader de eerste nacht in dat bed sliep,
was er onweer op komst en Marietje vroeg
me om op de kamer van vader het raam
dicht te doen. Als er veel wind kwam, zou
het in die kamer inregenen. Toen ik op de
kamer kwam, lag vader in een lange
onderbroek en een borstrok bovenop het
bed en zei: “wat is het heet”. Ik zei dat het
in Brazilië in januari hartje zomer was en
dat hij zijn winterondergoed maar beter uit
kon laten. De volgende morgen bekeken
we met opa en de kinderen het vee, de
gewassen en het centrum. Hij keek zijn
ogen uit, wat er in het centrum allemaal te
doen was en maakte met iedereen een
praatje. Hij kende veel mensen die uit de
Achterhoek kwamen en vond het geweldig.
Na een regenbui liep hij het land op, de
maïsvelden in. De maïs was hoger dan hij
en als hij dan terug kwam, zei hij: “Je kunt
de maïs horen groeien”. Als ik een dag niet
naar het centrum ging, ging hij een eind
lopen, of vroeg hij met handen voeten een
Braziliaan of hij mee mocht op de kar, die
door een paard getrokken werd.
Dan ging hij naar het klooster, waar de
helft van de zusters Nederlands was, of
naar het sporthuis, de winkel of de bakker.
Hij was veel bij de bakker en heeft hem
bolussen geleerd te bakken. Ook ging
vader wel naar Wagenmakers, die een
winkel en een café had. Wagenmakers
haalde bij ons de melk op om die in zijn
winkel te verkopen. Het kwam nogal eens
voor dat Marietje bij me kwam en zei dat
ik vader op moest halen, omdat het al zo
donker werd. Ik kon dan al die adressen af
om te kijken waar vader was.
Op een dag moest ik met de auto naar de
dealer voor een grote beurt. Dat was in
Mozi , ongeveer 30kilometer bij ons
vandaan. Ik bracht de auto daar naar toe en
ging met de bus weer terug, tot de laatste 7
kilometer voor de Fazenda. Vanaf daar
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moest ik over een zandweg verder. Ik
kreeg een lift in een mooie wagen met
twee heren en een dame. Zij waren van
plan om biggen te kopen van Hollanders.
Ik zei dat ik biggen had, maar dat ik
verplicht was ze via een verkoper te
verkopen. Maar ze brachten mij thuis en
kochten bij mij.
Vlak voordat vader kwam, hadden we
elektriciteit gekregen en waren we niet
meer afhankelijk van het aggregaat. We
gingen met vader winkelen in Campinas.
Daar zag hij een koelkast met een diepvries
bovenin en onderin een koelkast. “Die
moet je kopen”, zei hij, “daar kun je het
vlees in bewaren als je het vee geslacht
hebt”. En dus kochten we de koelkast.
Op een morgen kwam er een handelaar bij
me die biggen wilde kopen. Vader stond
naar ons te luisteren toen we aan het
handelen waren. Ik vertelde de man: “Dat
is mijn vader uit Nederland”, en hij zei dat
ik, als ik de biggen bij hem af kwam
leveren die hij bij me kocht, ik mijn vader
mee moest brengen, zodat mijn vader zijn
bedrijf kon zien. Ik sprak af om die zondag
langs te komen. En zo gingen we met ons
allen op weg. Na 180 kilometer kwamen
we op de bestemming aan en werden we
kostelijk onthaald.
We kregen brood en vervolgens werden de
biggen afgeladen. Daarna bekeken we met
zijn allen het bedrijf met heel veel
perzikbomen. De boer maakte de perziken
in in flessen van een liter en kleiner, met
een etiket erop. We kregen een paar flessen
mee. De boer vertelde dat hij twee dochters
had en dat zijn schoonzoon dat werk niet
wilde doen. Die wilde met varkens
beginnen. Toen we weggingen bedankte de
boer ons voor onze komst naar zijn bedrijf.
En zo ging mijn vader vaak mee. Op een
dag moest ik naar de familie Van Haren.
De meisjes daar dachten dat er een dode
kat in de put lag. Vader en de kinderen
gingen mee. De put was 20 meter diep. Ik
liet me erin zakken en nam een emmer
mee. Toen ik beneden was, zag ik een
levende kikker. Zo’n grote had ik nog
nooit gezien; de emmer was half vol! Toen
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ik weer boven kwam, stond iedereen
verbaasd te kijken. Ik zette de emmer in de
laadbak en maakte kennis met de familie
Van Haren. Toen we weer
thuiskwamen, was de kikker helemaal in
elkaar geschrompeld door de zon.
Afscheid met een verrassing
We hebben vader veel van Brazilië laten
zien. Hij vond alles geweldig. Na drie
maanden brak de dag aan dat hij weer naar
Nederland zou vertrekken. We brachten
hem met ons allen naar Santos. Toen we
daar aankwamen, waren mannen de boot
aan het volladen. “Als die boot helemaal
vol moet, ben je hier nog wel een paar
dagen”, zei ik tegen vader. Maar hij had
dezelfde hut als op de heenreis en kon
alvast aan boord. Wij reden weer naar huis
en zeiden tegen elkaar: “Dat was opa in
Brazilië, met hindernissen”.
De eerste zondag na mijn vaders vertrek
moest ik een koelkast halen voor de buren.
Marietje ging een stuk mee met de
kinderen en bleef daarna bij de buurvrouw.
Nadat ik de koelkast geplaatst had en even
had gebuurt, gingen we weer naar huis. Het
was inmiddels donker. Toen we
thuiskwamen, lagen er overal
sinaasappelschillen. Het was duidelijk dat
er mensen bij ons huis waren geweest.
Marietje bracht de kinderen naar bed en ik
ging melken en voederen. Toen ik met de
melk in de keuken kwam, zag Marietje een
briefje bij de voordeur: “De groeten van
opa, pakje bij de buurman”, stond erop. Ik
ging het
pakje halen bij de buurvrouw en zij
vertelde het hele verhaal. Vrienden uit Sao
Paulo hadden opa gezien bij de boot en
hadden van hem een pakje meegekregen.
Dat wilden zij langsbrengen, maar bij ons
was niemand thuis. Vandaar dat ze een
briefje geschreven hadden en dat met het
pakje hadden afgeleverd bij de buren. In
het pakje zaten rollen pepermunt - ook een
rol voor de buurvrouw.
Hoofdstuk 15: Bezoek
Die mensen uit Sao Paulo, Wintering
geheten, hadden hun moeder naar de boot
gebracht. Vader was op de heenreis met

haar aan boord. Toen die mensen zagen dat
de boot niet ging, gingen ze weer terug
naar huis. Vader had hen gevraagd of ze
een pakje mee wilden nemen voor ons; hij
zou dat dan ’s avonds kopen als de bar
open was. Vader had van alles in het pakje
gedaan met een briefje erbij waarop hij
geschreven had dat hij op woensdag zou
vertrekken. Die mensen wilden van het
pakje langs brengen, een uitstapje maken.
Maar omdat wij niet thuis waren, viel dat
tegen. Tsja, wij waren onderweg voor een
koelkast voor de burgen. De familie
Wintering dacht dat wij gauw terug zouden
komen, omdat de ramen nog openstonden.
Ook al zat daar een vliegenhor in, de
Winterings waren van mening dat je ramen
niet open liet staan, want dan werd er
ingebroken. Tijdens het wachten hadden ze
zich te goed gedaan aan alles wat er maar
aan eetbaars te vinden was. Om het huis
lagen overal schillen. Uiteindelijk zeiden
ze tegen de buurvrouw dat ze de volgende
zondag weer terug zouden komen.
En jawel, daar kwamen de Winterings aan,
plus een broer met zijn gezin. De broers
waren Nederlanders die Braziliaanse
vrouwen hadden. De ene broer had een
bandenzaak en kon ook banden verkoffelen
(opnieuw met rubber bekleden). Een van
de echtgenotes was schooljuffrouw. Ze
genoten van alles wat ze zagen, vooral van
de koeien en de kippen. Ik slachtte een
paar hanen en Marietje zorgde voor het
eten.
Vooral de jus viel in de smaak. De vrouw
die schooljuffrouw was, haalde eieren
onder een kip vandaan. Die kip liet net een
ei vallen en de vrouw gilde het uit: ze
schrok ervan dat een ei met schaal en al
gelegd werd... Toen ik ging melken, vroeg
ze Marietje om een glas. Ze kwam er mee
bij mij en wilde dat ik rechtstreeks in het
glas molk; ze dronk zo drie glazen op. De
gasten vertelden dat ze laat weg zouden
gaan, want dan konden ze harder rijden.
Dus voordat ze weggingen, moest er weer
gegeten worden: gebakken eieren op
brood. Daarna werd hun auto volgeladen

met sinaasappels en andere vruchten en
ook
nog 60 eieren. Toen ze wegreden, vroegen
ze ons ook een keer bij hen te komen om
hun bandenbedrijf te bekijken. We
maakten een afspraak en gingen er op een
zondag naar toe.
Tegenover het bedrijf van de Winterings
was een barretje, waar we een borreltje
dronken: een klein glaasje ‘caipirinha’ met
70 % alcohol en een halve citroen met veel
suiker. Dat was lekker voor het eten. Ik
kreeg een paar nieuwe banden op de auto
en na het eten gingen we weer naar huis.
De familie Wintering kwam vaak bij ons
en wilde ook dat wij meer bij hen kwamen,
maar ik had het bij hen al
gauw gezien. Toen wilden ze graag dat wij
op een zondag vroeg zouden komen. Zij
zouden alles in orde maken en dan konden
we van Santos naar de zee rijden. Zo
gezegd, zo gedaan. Eerst 150 kilometer
naar het huis van de Weterings en toen 100
kilometer verder naar zee. We hadden een
mooie dag. ’s Avonds gingen we eerst
weer naar hun huis, douchen en eten en
toen vertrokken we met een verbrande rug
weer naar ons eigen huis.
Gereedschap en aan het werk
De auto beviel goed. De kinderen wilden
vaak naar het centrum, en dan het liefst
achterop als ik eieren af moest leveren. Dat
deed ik altijd op maandag en donderdag.
De kinderen gingen mee en haalden dan in
de winkel de boodschappen en de post. In
de oogsttijd hadden wij wel eens een
cabaretuitvoering. Die werd door mensen
van Holambra in elkaar gezet. De wegen
op het centrum waren zandwegen en in de
droge tijd waren die
stoffig. Toen werd er in de
cabaretuitvoering gezegd, terwijl men naar
buiten keek: “Wat stuf het toch weer!”,
waarop een ander antwoordde:Oh, doar is
een kwarteere lene Antoon veurbiee
kommen”
En zo ging het leven ging verder. Na twee
jaar kocht ik er een grote trekker bij. Dat
kon omdat ik de eerste trekker al had
afbetaald. Ik kocht ook een zaaimachine en
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ander gereedschap. En toen kwam mij ter
ore, dat een gepensioneerde man, Van
Hooft genaamd, die in het centrum
woonde, tien hectare bos gekocht had .Dat
stuk ben ik gaan
bezichtigen om te kijken of ik het kon
ontginnen. Ik ben het stuk helemaal
afgelopen en dacht dat het te doen was.
Toen ik thuis kwam zat ik helemaal onder
de “karpatten “(teken). Ik ging in een bad
vol water en lysoform liggen. Alleen mijn
neus stak nog boven het water uit. Door die
lysoform lieten de teken los: na een poosje
was het water zwart van die beestjes… Ik
ging naar Van Hooft toe en zei hem dat ik
het bos wilde ontginnen en dan drie jaar
lang voor niets wilde bebouwen met het
geld dat hij
anders aan de bulldozer kwijt was. Zo’n
bulldozer schuift alles alleen maar op rijen
en die moet je dan later opruimen. Ik kreeg
mijn zin. Met 100 mensen heb ik er zo’n 5
meter breed omheen laten hakken en alles
aangestoken. Daarna werd met een bijl
alles wat mogelijk was, omgehakt. De
vrouwen maakten daar weer hopen van om
te verbranden. Het was ‘droge tijd’ en
iedereen was blij met het werk. Ik heb het
ontginnen klaargekregen met het bedrag
dat ik van de eigenaar kreeg. Op bosgrond
kun je goede rijst
verbouwen en de eerste oogst was goed.
En toen
Na drie jaar raakte ik het bedrijf van Van
Hooft kwijt. Hij verkocht het stuk grond
dat ik had ontgonnen, zonder dat ik het
wist. Ik had als huurder het eerste recht van
koop, maar dat had hij niet geweten en de
grond was al op naam van de nieuwe koper
geschreven. Wel gaf hij mij nog 600
Cruzeiro’s voor de stalmest, die ik er al
weer opgedaan had. Weer twee Hollanders,
die mij benadeelden.
Ondertussen waren we nog steeds bevriend
met de familie Overmeer, de overbuurman
voor wie ik het land bewerkte. Hun
dochter, die vaak bij hen op bezoek kwam,
had een zoon die net zo oud was als
Geraldo. Ze vroeg mij of Geraldo met hen
mee mocht op vakantie naar Ilhabela aan
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zee. Dat mocht. Geraldo kwam na vier
weken terug, helemaal bruin. Hij had het
fijn gehad !
Nabuurs kwam om de andere dag een paar
liter melk halen. Op de eerste of tweede
dag van de maand haalde hij de rente bij
mij op en daar betaalde hij dan zijn
personeel mee.
In de ‘droge tijd’ deed ik er van alles bij:
veel handelen en bij mensen putten en
pompen maken; in de droge tijd is er altijd
gebrek aan water. Op een dag kwam er
iemand met een zeug, die veel te dik was.
Hij was daar al verschillende keren voor
bij ons geweest en ook nu lag ze bij ons in
het hok. Ik wist iemand die drachtige
zeugen te koop had. Ik ging daar naar toe
en kocht er een. Ik liet de boer die de
volgende morgen brengen. Die zeug had
nog een week te gaan voor ze zou biggen.
‘s Ochtends kwam eerst de eigenaar van
die dikke zeug eraan. Ik zei hem dat het
met zijn dikke zeug en de beer niets werd
en dat er straks een man zou komen met
een drachtige zeug. Dat gebeurde. Ik liet
die zeug in de wei lopen en begon te
handelen. De man van de drachtige zeug
wist niet wat hem overkwam. Waar hij bij
stond, verkocht ik zomaar zijn varken door
aan de eerste man. Ik had een
bonnenboekje, waarmee ik kon betalen en
ontvangen. Ik maakte een bon van 100
Cruzeiro’s voor hem en liet de andere man
115 Cruzeiro’s aftekenen. Wat werd die
kwaad.”Dat is afzetterij”, schreeuwde hij,
maar de ander zei: “Dat is eerlijke handel”.
Zo heb ik ook vlak voordat we stroom
kregen een koe en een kalf te koop
aangeboden. Er kwam een man die de koe
wilde hebben, maar hij had geen geld. Hij
wilde een benzinemotor ruilen voor de koe
en een big. Ik heb de koe geruild voor de
motor en de motor buiten Holambra
verkocht en daar bracht hij de dubbele prijs
op voor wat de koe waard was.
Op een dag kwam er iemand die een put
had van 25 meter diep. Daar stond 10
meter water in en hij vroeg of ik de put
schoon wilde maken. Door een stortbui

was er een mierennest in de put
terechtgekomen.
Mieren graven overal gangen en deze
kwamen een keer uit in de put van de man,
in een waterloop. Dat water had het nest
met bladeren en met de mieren
meegenomen en kwam uit in de put. We
hebben er drie pompen op gezet. De laatste
meter echter moest ik er zelf uithalen en
dat is gelukt.
Een nieuwe kans
De zaaitijd kwam en via via hoorde ik dat
er een bedrijf te koop kwam van boer Wijs.
De Coöperatie vertelde me dat ik met de
boer moest proberen te ruilen, want de
bank wilde hem aanpakken. Maar Wijs
wilde van niets weten en dus heb ik mijn
eigen land maar weer ingezaaid. Op
Oudjaarsdag was Marietje oliebollen aan
het bakken. Daar kwam Wijs aan en zei:
“Antoon, kom jij binnenkort eens bij me,
dan kunnen we over een ruil praten”. Ik
wilde zijn bedrijf graag hebben: een hok
voor 2.000 kippen,
veel varkenshokken en 45 hectare grond
met 2.000 sinaasappelbomen. Toen ik op
zijn bedrijf kwam, viel alles echter tegen.
De boer had niets gedaan: het land stond
vol huizenhoog onkruid en alles was
vervallen. Wel waren er jonge kippen. De
boer wou echter 75.000 Cruzeiro’s voor
zijn bedrijf hebben en mijn bedrijf was
25.000 waard. Ik had al het gereedschap
dat ik nodig had, maar ik had geen 50.000
Cruzeiro’s extra. Ik kreeg 10.000
Cruzeiro’s van de Coöperatie te leen voor
drie jaar. Ik ging naar Nabuurs
en die zei dat als ik nog een ander kon
vinden, hij de helft zou doen. Ik ben ‘s
avonds naar Van Leeuwen gegaan, de
familie waar Marietje mee mee was
gereisd. Zij woonden 12 kilometer bij ons
vandaan en hadden een
bloembollenbedrijf. Het was al laat en de
kinderen waren naar bed. Van Leeuwen
vroeg:“Wat brengt jou zo laat nog hier?”.
Ik vertelde hem dat het bedrijf van Wijs te
koop was. “Da’s mooi dat je mij dat komt
zeggen”, antwoordde hij, “het is een

bedrijf aan het water, mooi voor
bloembollen”. Ik
zei hem dat dat niet mijn bedoeling was en
hij schrok. Ik vertelde hem mijn plan en
het bleef een lange tijd stil. Geen van ons
beiden zei iets. Zijn vrouw maakte een glas
sinaasappelsap voor me klaar en hij vroeg
haar: “Moeder, wat doen we?”. Ze zei:
“Laten we het maar doen”.Hij leende mij
het geld voor drie jaar, want dan was zijn
zoon toe aan een bedrijf. Ik beloofde hem,
dat ik dan het geld terug zou betalen. Dit
ging allemaal zonder ook maar iets te
tekenen. Van Leeuwen vroeg, wanneer ik
het geld nodig had.
“Morgen”, zei ik, “als het bestuur van de
Coöperatie akkoord gaat met die 10.000.”
De volgende dag ging ik weer naar het
kantoor van de Coöperatie. Hoogeboom
deed het woord. Ik kreeg 10.000 voor drie
jaar en dat bedrag zou op mijn rekening
komen. Ik zei dat ik dat niet wilde.
Hoogeboom vroeg, waarom ik niet
akkoord ging. Ik antwoordde dat ik het
geld als een lening beschouwde en het niet
op de rekening wilde zien omdat het daar
als een schuld op zou staan. Hij vroeg me
wat het verschil was. “Als ik dat doe, dan
hoef ik op een vergadering nooit meer iets
te zeggen, want dan zeg jij dat ik eerst mijn
schuld maar moet betalen”, zei ik.
Hoogeboom werd kwaad en liep weg, maar
even later kwam de boekhouder en kon ik
tekenen voor een lening voor 10.000
Cruzeiro’s die ik in drie jaar met 18 %
rente af moest betalen. Buiten stond Wijs
me op te wachten. Hij had met zijn vrouw
mijn bedrijf gezien en vond het huis als
een kasteeltje zo mooi. “Over een uur ben
ik bij jullie, met wat spullen”, zei hij.
Wordt vervolgd
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PAKLACK

Waar is hij of zij gebleven

Op 6 mei werden de laatste wedstrijden
voor de Paklack gespeeld. De laatste wedstrijd

In de rubriek waar is hij of zij gebleven, dit
keer hoe het Martin Koster is vergaan en
vergaat. Hier volgt zijn verhaal
Waar is hij gebleven?
Naam: Martin Koster
Woonplaats: Apeldoorn

was tussen KWW’12 en Treffers. Op dat
moment de nummers 1 en 2 in de competitie.
Nummer 1 KWW”12 liet zien dat ze niet ten
onrechte boven aan stonden en wonnen de
wedstrijd met 4-2 en haalden zo voor de derde
keer op rij de titel binnen.
Onze Voortbeltrumse zaalvoetballers
eindigden als 13e (Loa Moa Lopen) en 16e en
laatste (Heubels). Hieronder vindt u de
uitslagen van onze Voorbeltrumnaren.
Voor een compleeet overzicht van de Paklack
kunt u naar de website www.paklack.nl gaan.
Uitslagen Seizoen 2015-2016
0-8

11-09-2015 21.00 u

Heubels

Der Angstgegner

25-09-2015 20.15 u

Loa Moar Lopen

Loofklappers

02-10-2015 20.15 u

Heubels

Blow me Baby

2-3

09-10-2015 21.00 u

Loa Moar Lopen

Treffers

1-8

16-10-2015 19.30 u

Heubels

Losse Flodders

4-5

23-10-2015 21.45 u

Loa Moar Lopen

Stark Wark

4-6

30-10-2015 20.15 u

Heubels

We’j Spölt Wieter

1-8

06-11-2015 21.45 u Loa Moar Lopen
13-11-2015 21.00 u Heubels

FC Klunt
KWW’12

1-7

20-11-2015 21.00 u

Loa Moar Lopen

Der Angstgegner

0-8
2-7

27-11-2015 21.45 u

Heubels

Swift Boys

1-1

04-12-2015 20.15 u

Loa Moar Lopen

Blow Me Baby

5-2

08-01-2016 19.30 u

Heubels

Loa Moar Lopen

2-2

15-01-2016 21.45 u

Loa Moar Lopen

We’j Spölt Wieter

3-3

22-01-2016 20.15 u

Heubels

Alle Remmen Los

2-6

29-01-2016 21.00 u

Loa Moar Lopen

KWW’12

0-11

05-02-2016 21.00 u

Heubels

Briketten

12-02-2016 20.15 u

Loa Moar Lopen

Swift Boys

2-1

19-02-2016 21.45 u

Heubels

Boskamp

4-3

Losse Flodders

3-6

26-02-2016

20.15 u Loa Moar Lopen

2-6

0-6

04-03-2016 21.45 u

Heubels

Weidebleuters

1-4

11-03-2016 20.15 u

Loa Moar Lopen

Alle Remmen Los

0-6

18-03-2016 21.00 u

Heubels

Loofklappers

01-04-2016 19.30 u

Loa Moar Lopen

Briketten

4-1

08-04-2016 20.15 u

Heubels

Treffers

3-7

3-12

15-04-2016 21.45 u

Loa Moar Lopen

Boskamp

4-4

22-04-2016 19.30 u

Heubels

Stark Wark

2-2

29-04-2016 19.30 u

Heubels

FC Klunt

1-10

25-03-2016 19.30 u

Loa Moar Lopen

Weidebleuters

4-6

10

In 2010 ben ik verhuisd van Groenlo naar
Apeldoorn. Omdat ik een nieuwe baan had
gevonden in Apeldoorn en dichter bij mijn
werk wilde wonen.
Historie
Geboren in 1967 aan de Grolseweg 28 in
Voor-Beltrum en deel uit makend van een
gezin van 5 kinderen (René, Martin, Susan,
Eddy en Sander). Ik heb op de
kleuterschool in Beltrum en de lagere
school in Groenlo gezeten, net zoals zoveel
kinderen uit Voor-Beltrum. Hierna heb ik
de Mavo, Havo en Meao gedaan.
Vervolgens ben ik 14 maanden in militaire
dienst geweest (lichting 1987-4) als
hulpadministrateur. Hierna kreeg ik mijn
eerste baan bij Magis Marktonderzoek in
Aalten. Daar heb ik 11 jaar gewerkt als
medewerker automatisering. Vervolgens
heb ik 7 jaar bij Rouwmaat in Groenlo als
systeembeheerder gewerkt. Omdat mijn
functie in 2007 kwam te vervallen moest ik
op zoek naar een andere baan. Dit werd
een niet zo voor de hand liggende
werkgever: Het Leger des Heils Welzijnsen Gezondheidszorg in Apeldoorn. Hier
werk ik nu al bijna 9 jaar als
applicatiebeheerder voor de regio
Gelderland.
Leger des Heils
Omdat niet iedereen op de hoogte is wat
het Leger des Heils is en doet ga ik dit in
het kort toelichten. Het Leger des Heils is
een christelijke organisatie en bestaat uit
een kerkgenootschap en verschillende
stichtingen. Ik werk voor de Stichting
Welzijns- en Gezondheidszorg. Deze
stichting is een professionele
zorgorganisatie. Wat het Leger des
Heils vooral kenmerkt, is dat we ons met

name richten op mensen die nergens
anders terechtkunnen. Mensen zonder
helper! Het gaat om kwetsbare
huishoudens, dak- en thuislozen,
psychiatrische patiënten, degenen die niet
meer aan de arbeidsmarkt deelnemen,
werkende armen; multiprobleem gezinnen,
kinderen in crisis(volle)situaties,
voortijdige schoolverlaters, zwerfjongeren,
tienermoeders, jongeren/jong volwassenen
die met justitie in aanraking (dreigen te)
komen; Licht verstandelijk beperkte
(zwerf)jongeren, exgedetineerden/veelplegers zonder
huisvesting/opvang, (ex)drugs- of
alcoholverslaafden, ernstig zieke dak- en
thuislozen; geïsoleerd levende
zorgafhankelijke ouderen, zorgwekkende
zorgmijders thuis of op straat, ‘stille’ of
verscholen mensen die vereenzaamd leven,
afgewezen asielzoekers zonder enige status
en zonder aanspraak op hulp.
Mijn functie als applicatiebeheerder is
veelzijdig, ik ondersteun medewerkers bij
de registratie van de geleverde zorg en
beman ik de servicedesk voor allerlei ictvragen. Het Leger des Heils in Nederland
bestaat uit 12 regio’s en ik ben werkzaam
voor de regio Gelderland met bijna 500
medewerkers en meer dan 100
vrijwilligers. In heel Nederland zijn dit
5.500 professionals. Daarnaast zijn er 5000
heilssoldaten en 5000 vrijwilligers die
onbetaald hulpverlenen. Samen werken wij
aan een betere samenleving, door er te zijn
voor mensen zonder helper. Jaarlijks
verleent het Leger des Heils professionele
hulp aan ongeveer 35.000 mensen en is het
bereikbaar op 246 locaties in Nederland. In
het oude postkantoor in Winterswijk is ook
een afdeling gevestigd. Leger des Heils
ReShare is de grootse kledinginzamelaar
van Nederland. ReShare, bij jullie wel
bekend, verzamelt per jaar
ongeveer 23 miljoen kilo kleding. Dit is
een Arena vol met kleren. Het Leger des
Heils is 150 jaar geleden in Londen
opgericht en is momenteel actief in meer
dan 125 landen wereldwijd.

Geloof
Het Leger des Heils heeft mijn ogen
geopend voor mensen die hulp nodig
hebben. Door mijn geloof wil ik laten zien
wat in de Bijbel staat in het evangelie
volgens Marcus 12:30-31: heb de Heer, uw
God, lief met heel uw hart en met heel uw
ziel en met heel uw verstand en met heel
uw kracht. En heb uw naaste lief als uzelf.
Ik hoop dat door mijn getuigenis mensen
op zoek zullen gaan naar God.
Huis en Vrije tijd
In 2010 heb ik een tussenwoning in
Apeldoorn-Zuid gekocht, opgeknapt en nu
fiets ik in 15 minuten naar mijn werk. Ik
heb geen vrouw en kinderen maar gelukkig
heb ik hele goede buren en nieuwe
vrienden gekregen.
Ik ben 30 jaar lid geweest van Vios
Beltrum als voetballer maar voetballen doe
ik niet meer. Ik zit bij een hardlopers
vereniging in Apeldoorn en iedere week
loop ik door de mooie omgeving van de
Veluwe. Sinds een aantal jaren volg ik ook
gitaarles (akoestisch).
Ik kom nog regelmatig in de Achterhoek
om familie en vrienden te bezoeken. Als ik
dan weer terug ga naar Apeldoorn rijd ik
soms bewust over de Grolseweg terug. Er
is veel veranderd en er zijn ook veel
mensen uit Voor-Beltrum vertrokken. In
het ouderlijk huis wonen nu andere
mensen. Maar toch komen er dan weer
mooie herinneringen boven en zal ik altijd
dit mooie buurtschap blijven koesteren.

Jentske Withag
Verslag NK Wielrennen te Bodegraven
Hallo Allemaal ,
Op 4 juni 2016 heb ik het NK Wielrennen
gehad in Bodegraven.
Daar mag je aan meedoen als je genoeg
punten haalt ik heb 3 van de zeven
wedstrijden gereden en dat was genoeg om
te mogen deelnemen aan het NK.
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We gingen door de verzet controle.
En toen naar de start en daar stond ik op de
4e startrij.
De start ging goed, in het rondje zaten veel
bochten en smalle en wat bredere bruggen.
Ik ben weggereden met nog twee meisjes
maar niemand nam het over van mij en
toen kwam ik weer bij de groep.
En met de finish kwam ik als 23e over in
een kopgroep van 50 meisjes .
Helaas kon ik deze massasprint met een
grote groep meisjes met een scherpe bocht
en op een smalle bruggetje net niet meer
goed voorin komen.
En we kregen ook nog een tas met een
sleutelhanger met een fiets er aan en een
pet met NK 2016 erop en een pen. Het
was een leuke dag.
Wedstrijd te Bocholt
En 5 juni had ik in Bocholt een wedstrijd.
We gingen van start en ik was als eerste
weg.
In het rondje zat een bocht en het was een
mooi rondje.
En ben ik ook nog weg gereden maar de
groep haalde me in.
En met de finish werd ik 4e. Aan het einde
kwam er een meneer naar mama en mij toe
die zei dat ik wel een ijsje verdient had
omdat ik op de fietst zoveel werk
verrichtte. En zei dat ik goed gefietst had
dat was er aardig van die meneer.
The end
Groetjes Jentske

Volksfeestvereniging nieuws

Kermis Voor-Beltrum 2016 op
7, 8 en 9 augustus

Nieuws van de volksfeest
vereniging:
Natuurlijk hebben wij, zo kort voor de
kermis wat te melden.
Echter is dat wel zoveel informatie dat we
dit in een apart boekje hebben gezet: het
welbekende kermis boekje….
Alle info omtrent de kermis is hierin
te vinden, veel leesplezier alvast en
tot op de kermis: zaterdag 6 tot en met
dinsdag 9 augustus 2013.
Groeten van het kermisbestuur

Nieuws van de Maispotters

De carnavalsperiode lijkt nog ver weg
maar ook in de zomertijd zitten de
Maispotters niet stil! We zijn al weer volop
bezig met de voorbereiding voor volgend
carnavalsseizoen.
Zo zijn de eerste buutreedners al weer
gecontracteerd voor de buutavond op
zaterdag 12 november. Ook wordt er
alweer volop nagedacht over de muzikale
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invulling voor de zaterdagavond tijdens het
carnavalsweekend in de grote Maiskoele.
Daarnaast kunnen mensen zich aanmelden
als lid van de Maispotters of vrienden van
de Maispotters waarbij je mee kunt met de
diverse activiteiten van onze
carnavalsvereniging.
Voor het volgende seizoen geopend zal
worden vind eerst onze jaarlijkse
ledenvergadering plaats ergens rond
oktober 2016. Alle leden van de
Maispotters krijgen hiervoor een
uitnodiging.
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 oet Veur-

Accommodatie/kleedunit
Tevreden kunnen we terugblikken op de
goed verlopen opening van de nieuwe
accommodatie. De weergoden waren ons
goed gezind en vele geinteresseerden
kwamen op zaterdag 2 april naar het
resultaat kijken.
Om de unit mooi te kunnen houden willen
we in de toekomst de buitenkant nog
voorzien van een nieuwe laag primer/lak.
Bij andere evenementen is en wordt er ook
volop gebruik gemaakt van de unit,
denkend aan PigPop, Boerendag Beltrum
en zal het een eindpunt zijn van een
landelijke survivalrun.
Jaarlijkse DVV-ledenvergadering 2016
Tijdens de jaarlijkse DVVledenvergadering heeft het DVV-bestuur
afscheid genomen van Ronny Stapelbroek.
Vele jaren heeft hij zich actief ingezet als
voetballer en bestuurslid van DVV. Via
deze weg willen wij Ronny nogmaals
bedanken voor hetgeen hij allemaal gedaan
en betekend heeft voor DVV.
Ronny bedankt!

Beltrum.

Feestavond
Na het grote succes van Het
Sinterklaasfeest hebben we ervoor gekozen
om eind dit jaar een feestavond te gaan
organiseren. De DVV Familie-BBQ zal
wederom vervallen. Hou het Halfweg Ni-js
en social media in de gaten om op de
hoogte te blijven.
Namens het DVV-bestuur wil ik iedereen
een fijne vakantie en een goede kermis
wensen!
Groeten,Het DVV-bestuur
Vriendenkring D.V.V. nieuws:
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:

DVV 45+ voetbal
Het seizoen zit er al weer e’n tiedje erop,
moar wi’j kunt terug kieken op mooie
toernooitjes.
De laatste kere mosten wi’j noa Haarlo.
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Noa al die umleidingen doar in Haarlo
kwamen wi’j toch mooi op tied.
En iederene had goeien zinne en er lek
erop dat dit wal ens e’n mooie oavond kon
worden. Ok hadd’n wi’j e’n debutant in
ons midden. Iwan Wolterink werd
geselecteerd um als inval keeper met te
doone.
Met zien ervaring kwam dit wal heel good
van pas.
Tegen Haarlo werd ut helaas 0-0. Kansen
genög e’had moar zoals gewoonlijk was ut
weer huulen met de pet op.
Hetzelfde was tegen Barchem, kans op
kans moar den verekten bal wol er moar
neet in. 0-0
Tegen kampioenskandidaat Neede leten
wi’j wal zeene dat er bie ons niks te halen
viel. Er werd echt e’vochten um elke bal en
Neede kwam er neet an te pas. Ok hier
kregen wi’j kansen moar de poal en latte
zaten in de weg. Ok Neede kreg e’n dot
van een kans moar doar hei-j Iwan en den
steet neet veur niks in ut goal. Ok hier lek
ut dat ut in e’n geliekspel eindigde, moar
deur e’n zundagschot kreeg Iwan de bal
neet onder de controle en den spits van
Neede was er als de kippen bie. Eindstand
0-1.
No mos Lochem winnen van ons um
kampioen te worden. Tegen disse kearl’s
hebbe wi’j ut neet zo goot met stoan.
Dus wi’j waren disse kere zo scharp als e’n
mes. En warempel, Lochem kwam moar
neet an hun favoriete spel en werd good
onder druk e’zet deur ons. En dat loonde
zich, Michel Tuunte leet ok weer eens van
zich heuren en koelbloedig maakte hee de
1-0 noa e’n wonderschone combinatiespel
met Wilfried en Ronnie L. Lochem doar
tegen kregen ok nog wat kansen moar de
verdediging onderleiding van Laurens
stond als e’n huus. Eindstand 1-0
Neede is kampioen e’worden, Lochem
tweede en wi’j als Vios, darde.
En als kers op de taart heb wi’j ok de
sportiviteitbeker gewonnen. Mooier kan ut
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ok neet. En dat werd ok goot e’vierd doar
in Haarlo.

DVV/VIOS 5
Ook bie de heren DVV/Vios is ut seizoen
allang afgelopen. Het was eerlijk gezegd
neet zo best wat die kearl’s heb loaten
zeene dit seizoen.en deurumme stoat ze ok
stief onderan.
Van de 22 wedstrieden heb ze er 4 van
e’wonnen, 17 verloren,.
Totaal, 13 punten heb ze bie elkaar
e’sprökkeld..
35 goals heb ze e’maakt en met tranen in
mien ogen heb ze 103 goals
tegen.e’kregen..
Moar goot, gauw vergett’n.
Het bestuur, de hele selectie en de
technische staf bunt bie mekare e’wes.

En doar kwam het volgende er uut.

De Stolpersteen

1. DVV/Vios 5 geet terugge noa
de 7e klasse..
2. Leider Weinand hef de handdoek in
de ring gegooid en stopt er mee.
Noa joaren lang leider te wen hef
hee ok paar mooie dinge met
e’maakt. Hoogtepunt was toch het
kampioenschap .
3. Marcel Leusink wordt zien
opvolger en deelde direct met dat
hee dingen ging veranderen.
4. Sander Koster is aangekocht en
wordt een goede aanwinst in de
verdediging. (mag ok wal noa zo
völle tegen goals)
5. Michel Tuunte wordt reserve
grensrechter.
Ik bun benieuwd hoe ut geet volgend
seizoen en ik hop ok zeer dat de spöllers
die langdurig geblesseerd waren gauw
weer terugge komt.
Leider Marcel hef zien woord e’hollen
want veur ut eerst traint de jongens.
Ik kon mien ogen neet geleuven moar
warempel, ze waren an ut tainen.
No wet ik dat zeker. Dit geet goot komm’n
volgend seizoen.
Uw Razende Reporter, Michel

Op vrijdag 3 mei 2013 werd de
Stolpersteen geplaatst bij de familie
Reinders aan de Hellebargsweg als
nagedachtenis aan Bernard Luttikholt en
als eerbetoon aan mensen die in de 2e
wereldoorlog slachtoffer zijn geworden
van de Duits bezetter. Het huis van de
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familie Reinders was het geboortehuis van
Bernard.
Via Martien Rouwmaat van de
Oudheidkundige vereniging Groenlo kreeg
de redactie bovenstaand artikel

Duurzaam Beltrum lanceert
collectief zonnedak op de
sporthal

(Voor-)Beltrum de kans om via een nog op te
richten coöperatie certificaten te kopen van
zonnepanelen die op het dak van de sporthal
geplaatst worden. Op basis van andere
projecten is de verwachting is dat deze € 250€300,- zal gaan kosten (de prijs van een
certificaat wordt bekend gemaakt op de
eerste info-avond in september). Stel: je koopt
1 certificaat, dan ontvang je 15 jaar lang een
belastingvoordeel van ruim 12 cent per kWh
van de door jouw zonnepaneel opgewekte
elektriciteit. Dit wordt verrekend op je
energierekening.
De
verwachte
terugverdientijd van je inleg is circa 8 jaar.
Daarnaast
wordt
de
geproduceerde
elektriciteit door de coöperatie verkocht aan
een energiemaatschappij. De opbrengsten
hiervan worden verdeeld over de deelnemers
en/of gebruikt voor nieuwe initiatieven van de
werkgroep. We informeren je hierover exact
op de eerste inloopavond in september.

De werkgroep Duurzaam Beltrum, onderdeel
van de raad van Overleg, heeft groen licht
gekregen van de gemeente Berkelland en de
sportcentrale V.I.O.S. Beltrum voor de
realisatie van een collectief zonnedak op de
sporthal. Op dit dak zullen bij voldoende
interesse maximaal 400 zonnepanelen
geplaatst worden.
De werkgroep is al volop bezig met de
voorbereidingen hiervoor. Zo is op 17 juni jl.
de intentieovereenkomst getekend met de
AGEM,
de
aanjager
van
duurzame
energieproductie in de Achterhoek. De AGEM
zal het project gaan begeleiden. Denk hierbij
aan het maken van de business case en het
onderzoek naar de koppeling met het
elektriciteitsnet.
Om te komen tot de realisatie van een
collectief zonnedak krijgen de inwoners van
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Wat zijn de redenen om mee te doen aan een
collectief zonnedak?
- Omdat je graag zonnepanelen wilt,
maar je eigen dak is niet geschikt;
- Omdat je de investering in
zonnepanelen op je eigen dak te hoog
vindt, met dit initiatief kun je al
meedoen voor een klein bedrag (vanaf
€ 250-€ 300,-)!;
- Omdat je je spaargeld wilt investeren
in duurzame projecten met een goed
rendement (vele malen beter dan de
spaarrekening);
- Omdat je wilt bijdragen aan de
ontwikkeling van duurzame projecten
in Beltrum.
Inloopbijeenkomst
Je wordt uitgenodigd om je uitgebreid te laten
informeren over dit initiatief op de
inloopbijeenkomst.
Deze is op woensdag 21 september om 20:00
uur bij Dute in Beltrum.
Medewerkers van AGEM en mensen van de
werkgroep zijn aanwezig om een toelichting te
geven en je vragen te beantwoorden. Je kunt
je ook direct inschrijven voor de aankoop van
zonnepaneel-certificaten.

De leden van de werkgroep Duurzaam Beltrum tekenen
de intentieovereenkomst (boven: vlnr: Stan Kok, Sjaak
Klein Gunnewiek, Jos Baak en Patrick Ballast, onder:
Jacquo Harbers van Agem en Arjen Heutinck)

Feestavond DVV voetballers.
Het was weer zo ver, de traditionele
feestavond voor de DVV voetballers.
Deze keer waren de 45+ voetballers wie de
regie in handen hadden.
Op zaterdagavond, 18 juni j.l. was het
zover.
Deze keer hadden ze als thema, de
Olympische spelen in het mooie
Olympisch stadion het Halfweg Dôme..
Officieel werd het Olympisch vuur
aangestoken door Vincent na het
openingswoord van Hoofd official Michel
van V.O.C. (Voor-Beltrums Olympisch
Comitë)
Er hadden zich 33 personen gekwalificeerd
voor deze spelen en ze werden in gedeeld
in 5 landen. Frankrijk, Denemarken,
Jamaica, Canada en Nederland.
Deze landen gingen strijden om 6
verschillende spellen.

Al deze spelen werden begeleid en
gecontroleerd door officials van het V.O.C.
Er werd fanatiek gestreden door elk land
en dit was gewoon prachtig om te zien.
Om te controleren of er niet werd
gesjoemeld was er tussendoor nog doping
controle.
Van elk land werd er eentje er uitgepikt om
zijn plasje te doen.
Deze werd grondig gecontroleerd en
helaas waren er toch verschillende
uitslagen.
Voor dat de prijsuitreiking bekend werd
gemaakt kon men voor die tijd genieten
van de BBQ met een drankje.. Daarna
konden de deelnemers de hilarische video
beelden zien van hun eigen kunsten. Nou,
dat was zeker een succes, wat een talenten
hebben we toch in Voor-Beltrum.
Daarna was de officiële prijsuitreiking van
elk onderdeel en voor de winnaar werd het
volkslied afgespeeld.
Van al die onderdelen kwam één winnaar
eruit en dat was Canada.
Dit was wel een grote verrassing want in
dit team zaten 2 heren en 3 dames.
Chappoo.
Daarna werd er gezellig nagepraat.
Bij deze wil de 45+ team bedanken voor
hun inzet en al die deelnemers die hier
hebben mee gedaan. Ook wil ik de
bardienst bedanken voor hun vrijwillige
inzet.
Bedankt allen.
Uw Razende Reporter, Michel

Kunstwerk in Avest
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Speerwerpen
Kogelstoten
Verspringen
Estafette achteruit lopen
Windsurfen
Schijfschieten

Op 10 juni is op de vijfsprong
Huurninkallee - Buitinksweg een
kunstwerk onthuld op de plaats van de
voormalige diepvries. Na 55 jaar dienst is
het gebouw enige tijd geleden gesloopt.
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Na de afsluiting van de ruilverkaveling in
1955 zijn er in deze regio veel activiteiten
opgezet onder de naam Streekverbetering.
Deze waren bedoeld om de effecten van de
ruilverkaveling voor de landbouw, maar
ook voor de gezinnen nog meer te
verbeteren. Eén van de onderwerpen was
de oprichting van diepvrieskluizen als
alternatief voor de tot dan toe gebruikelijke
manier van conservering van vlees en
groenten. In die periode werden er in het
hele land initiatieven genomen om een
diepvries op te richten.
Door Bernard Scharenborg, Hendrik
Kimmels, Hein Tuinte, Marie Klein Tuente
– Huinink en Gerda Pleiter is er ook in
Avest een coöperatie opgericht met dit
doel. Na het peilen van de belangstelling,
het regelen van de financiën, en de
aanbesteding van de bouw kon de
“Cooperatieve Vereniging tot Exploitatie
van Diepvrieskluizen de Vijfsprong” aan
de slag.
Van de familie Wieggers kon een perceel
grond in erfpacht worden verkregen, en via
een recht van overpad over de
toegangsweg van de familie Nijhuis was de
diepvries bereikbaar.
J.A. Klein Gunnewiek, (Tone van de
Wielaker) was de laagste inschrijver voor
de bouw en mocht deze uitvoeren
Al snel was er zoveel belangstelling dat er
een wachtlijst moest komen voor leden en
de te verhuren laden in de diepvries.
In de loop van de jaren zijn veel van de
diepvriezen gesloten en kregen de
gebouwen en andere functie of werden
gesloopt. De diepvries in Avest in
waarschijnlijk een van de laatsten die de
exploitatie heeft beëindigd vanwege een
terugloop van het ledental.
Na de sluiting is een andere bestemming
voor het gebouw onderzocht maar dit bleek
om diverse redenen niet mogelijk. Ook is
het gebouw aangeboden aan het
Openluchtmuseum in Arnhem. Omdat het
gebouw kenmerkend was voor de periode
van wederopbouw na de tweede
wereldoorlog, en nog vrijwel volledig in
originele staat was het aanbod zeer
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welkom. Na regelmatig overleg bleek dat
het budget van het Openluchtmuseum
beperkt was en dat er voor nieuwe
projecten de voorkeur werd gegeven aan
objecten uit stedelijke gebieden. Hierdoor
werd van het aanbod geen gebruik
gemaakt, en is besloten het gebouw te
slopen.
Als waardering voor de oprichters is een
informatiebord geplaatst met een klein
monument.
Het ontwerp hiervoor is van Natasja
Scharenborg.
De fundering en de betonnen sokkel
verwijzen naar het stevige fundament dat
de oprichters van de vereniging hebben
gelegd.
De opbouw is gemaakt van twee laden
waarin de leden de producten konden
opslaan in de diepvries, en is net als het
gebouw eenvoudig, praktisch, doelmatig
en degelijk.
Hier bovenop staat een gebouw. De muren
zijn de silhouetten van de leden die de
vereniging dragen. Ook geeft dit de sociale
functie weer die de diepvries had. Zeker in
het begin toen er thuis nog geen
diepvriezers waren kwam men enkele
keren per week naar de diepvries. Hierbij
kwam men vaak andere leden tegen
waarmee een praatje werd gemaakt en
nieuws uitgewisseld. Ook was de
Vijfsprong een plek waar de buurt
verzamelde als er naar kermis, carnaval of
een andere activiteit werd gegaan. Dit was
overigens meer vanwege de samenkomst
van enkele wegen en de buitenlamp die
altijd bij de diepvries brandde.
Met de onthulling is de diepvries weer een
klein beetje terug in Avest.

Willem Tuinte

Het monument voor het diepvrieshuisje
bestaat uit
twee gebruikte lades. Deze dient als
sokkel. Bovenop de lades
staat symbolisch het huisje. De
silhouetten van de mensen staan voor
de samenleving en dus de buurt
Big Challenge Deutschland 18-6-2016

HERINNERINGSBORD
De Vijfsprong
Coöperatieve Vereniging tot Exploitatie
van Diepvrieskluizen
In 1959 is op deze plaats een
diepvrieshuisje opgericht. Na afloop van
de ruilverkaveling in 1955 is dit
gebouwd in het kader van de
streekverbetering. In de verhuurde
laden konden de leden vlees en groenten
invriezen.
Tot aan de sluiting in 2013 is deze
voorziening in gebruik geweest voor de
leden uit de buurt, en al die jaren was er
een goed contact met de buurtschap.
Vanwege de terugloop van het aantal
leden is daarna besloten de
diepvriesvereniging op te heffen.
Na de sluiting was het niet mogelijk een
andere bestemming te vinden voor
het gebouw en is het afgebroken.

Net als de laatste 2 jaren heb ik dit jaar
wederom de uitdaging gezocht om via de
actie Big Challenge geld in te zamelen
voor onderzoek tegen kanker om van
kanker een chronische ziekte maken i.p.v.
een dodelijke ziekte. Dus niet doodgaan
aan kanker maar met kanker.
De ziekte kanker treft momenteel 1 op de 3
mensen en heeft in iedere familie (ook
onze familie), vriendengroep, buurt en
kennissenkring slachtoffers gemaakt of zal
deze helaas nog gaan maken.
De organisatie wordt gestuurd door een
fanatieke groep landbouwers uit omgeving
Kevelaer.
Om deze organisatie een duw in de rug te
geven hebben we net als de vorige 2 jaar
vanuit onze werkgever Forfarmers weer
een team ingeschreven met collega’s die
(bijna) allen in Duitsland werkzaam zijn.
Dit jaar hebben ruim 310 deelnemers
meegedaan, zodat je nog steeds kunt
spreken van een kleinschalig evenement
waar zeker veel potentie in zit.
Tijdens het evenement is het de bedoeling
om in de omgeving van Kevelaer, Xanten
en Sonsbeck een route van 45 km door
heuvelig terrein zo vaak mogelijk te fietsen
of lopen.
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Ik heb dit jaar veel trainingskilometers
gemaakt (3000 km) en zat de laatste weken
gemiddeld 10 uur op de fiets (vooral in het
weekend, weer of geen weer).
Kort verslag van het evenement
Zaterdag 18 juni ging na een nacht van 3½
uur om 2.45 uur de wekker.
Eerst de wielerkleren aan en hierna een
bord macaroni gegeten dat mijn vrouw
Jeanine al klaar had gemaakt. Om 3.30 uur
zijn Jeanine en ik naar Winnekendonk
gereden en waren om 4.30 uur over.
Hierna nog 30 minuten om alles klaar te
maken voor de start om 5.00 uur.
Kort na de start begon het helaas te
regenen en later in de middag trok er
wederom een stevige bui over het parcours.
Mijn persoonlijke doelstelling was om dit
jaar geen 6 ronden maar 7 ronden te fietsen
en dat is gelukt. Aan het eind van de dag
had ik ruim 315 km weggetrapt met ruim
2000 hoogtemeters in 12 uur.
De laatste 2 ronden waren absoluut geen
pretje maar deze pijn is niks vergeleken
met de pijn van kankerpatienten, alles
onder het motto “opgeven is geen optie”.
Super knap vond ik ook de inzet van
Jeanine, die vanaf ’s morgens 5 uur de hele
dag tot 21.00 uur overal aan meegeholpen
heeft als vrijwilliger door kleding te
verkopen en Big Challenge bier te tappen.

De organisatie was dit jaar wederom super
goed geregeld en de hele dag heerste er een
prima sfeer, m.n. de Landfrauen in de
diverse dorpjes waar we doorheen zijn
gefietst hadden genoeg te drinken en te
eten onderweg.
Onderweg ook vele leuke mensen ontmoet
en elke ronde een glaasje eierlikeur
(advocaat) in Labbeck gedronken.
Hiernaast werd op de start- en finish
lokatie van alles voor jong en oud
georganiseerd om zoveel mogelijk geld te
verzamelen voor het gestelde doel, incl.
eten en drinken.
Hierdoor mogen we verwachten dat dit jaar
duidelijk meer geld opgehaald gaat worden
dan de
€ 230.000,- van vorig jaar voor
kankeronderzoek.
Mocht er nog animo zijn om mijn actie te
ondersteunen dan kunt u uw gift
overmaken op mijn bankrekening NL 83
RABO 0117 3413 04, het geld mag
natuurlijk ook contant gegeven worden als
dit beter past. Alles is welkom.
Er kan ook rechtstreeks op mijn naam
gestort worden maar dan kost het iets meer
moeite, zie hiervoor de informatie op de
website http://bigchallenge-deutschland.de/
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Onder het kopje Spenden staat alle info,
dan wel mijn deelnemersnummer 148
invullen.
Alvast heel erg bedankt voor de alle
medewerking en steun en tot ziens.
Met vriendelijke groeten,
Marc Huirne
DVV Volleybal en Beachvolleybal
Eind juni stopt vanwege de
vakantieperiode het volleybal seizoen in de
sporthal van Beltrum.
Op dit moment hebben we door een aantal
stoppers en tijdelijke of langdurige
blessures een krappe selectie.
Daarom wil ik met dit bericht de aandacht
vragen voor onze super gezellige maar
sportief ook uitdagende trainingsavonden
elke dinsdag om 21.00 uur in de sporthal
van Beltrum.
De training duurt een uur en na afloop
gaan we altijd nog even de kantine in, om
alle belangrijke zaken nog even door te
spreken .
We zoeken met name nog een aantal
dames erbij, maar heren zijn ook van harte
welkom.
Leeftijd en niveau zijn geen belemmering.
DVV Volleybal start het winterseizoen de
eerste dinsdag na de Beltrumse Kermis (dit
jaar 13 september 2016) en we eindigen de
laatste dinsdag van juni 2017.
Tussendoor spelen we ook mee met
diverse kermistoernooien en niet zonder
succes !!.
Degene die interesse heeft om een keer
mee te spelen is van harte welkom.
Dan even bellen of een bericht sturen naar
contactpersoon Marc Huirne (Mobiel:
0049176-24332817).
Hiernaast wordt elke zondagmorgen bij
passend weer om 10.30 uur op ons eigen
beachvolleybalveld bij café Halfweg
gevolleybald. Hier is Willem Wassink de
contactpersoon (Mobiel: 06-13428409).
Iedereen die interesse heeft is van harte
welkom om mee te spelen.

Willem Wassink heeft een groeps APP
gemaakt waarin op zondagmorgen
iedereen die komt zich aan kan melden of
afmelden. Dan weten we of er voldoende
animo is om te gaan spelen.
Het programma wordt telkens in overleg
vastgesteld, waarbij het ook mogelijk is om
eventueel bij voldoende animo door de
week te gaan spelen.
De kleedunit van de voetballers staat ook
tot onze beschikking voor omkleden en
douchen na afloop. Het motto is
gezelligheid met een sportief karakter,
waarbij na afloop ook nog even tijd is voor
een “derde helft” om de weggespeelde
energie weer op te laden in het café.
Iedereen die DVV lid is kan meespelen,
bent U nog geen DVV lid maar hebt U wel
interesse om mee te volleyballen dan graag
even een berichtje sturen naar Willem
Wassink (beachvolleybal) via
gerdiwassink@gmail.com of Marc Huirne
(volleybal Beltrum) via
marchuirne@lijbrandt.nl .
U kunt altijd eerst meespelen om te kijken
of het goed bevalt en later alsnog lid
worden.
Voor € 25,- contributie per jaar kan
iedereen die wil volleyballen 2 keer per
week spelen.
Kortom de keuze is weer reuze.
Tot ziens en alvast een heel prettig
volleybalseizoen toegewenst.
Met vriendelijke groeten,
Marc Huirne en Willem Wassink
Contactpersonen (DVV Volleybal)
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Info Stichting Halfweg
Bestuur

telefoon

Theo Klein Gunnewiek
463707
Voorzitter
06 42778053
Marc Huirne
465319
Penningmeester
06 51911373
Willem Tuinte
481327
Secretaris

Barcommissie
Bernadet Stevens
Dinie Spiekker
Agnes Pape

464437
463571
465535

Commissie hygiëne
Henriëtte Bomers

465379

Terreincommissie/- verhuur
Vincent Klein Gunnewiek 465063

Activiteitencommissie
Sten Klein Gunnewiek 06 16313690
Voorzitter
Mart Arink
Tjerk Klein Gunnewiek
Michelle ter Bogt
Loes Garstenveld
Odile Scharenborg
Jeroen ten Have
Gijs Klein Gunnewiek
Marissa Rooks

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

463707
481689
465676

Café Halfweg

465430
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Info Verenigingen
Naam

telefoon

Vriendenkring DVV
Marc Groot Zevert
Voorzitter
José Zieverink
Penningmeester
Miranda te Braak
Secretaris
Vincent Klein Gunnewiek
Contactpersoon voetbal

465676
482138
461773
465063

Carnavalsvereniging Maispotters
Dennis Luttikhold
06 30921010
Voorzitter
Tom Luttikhold
0615231661
President
Maureen Roes
06 13363629
Penningmeester
Joost Tuinte
06 46698557
Secretaris
Volksfeestvereniging “Voor Beltrum”
Iwan Wolterink
Voorzitter
Willem te Vogt
Penningmeester
Carla Tuinte
Secretaris

350454
06 38307315
465676

Kaartclub Halfweg
Marcel Luttikholt

462433

Belangenvereniging Voor-Beltrum
Auste
Bas Hommelink
Tonny Starte
Diana Nijland

06 28845561
06 12804711
06 33020060
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