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Alaaf Maispotters en Maispotterinnekes, 
 

In het afgelopen carnavalsjaar hebben het eerste prinsessenpaar van de 
Maispotters ooit mogen regeren over d’n Maispottershook. Zij hebben er een 
perfect jaar van gemaakt en werden vervolgens op gepaste wijze afgevoerd door 
hun buurt. Na het afvoeren werden Rene Spieker en Arjen Roerdink in onze 
eregarde opgenomen tijdens een geslaagd prinsenbal in een bomvolle kleine 
Maiskoele.  Hierna werd de start gemaakt met het nieuwe carnavalsseizoen met 
ons kersverse prinsenpaar: 
 

Prins Marcel 1e en Adjudant Ivo met hun leus “Wej bunt no effen geen chauffeur, 
wej goat d’r veur!” 
 

Met dit prinsenpaar gaan we ongetwijfeld weer een gezellige carnavalsperiode 
tegemoet. We zijn al enkele malen met hen op stap geweest naar diverse 
buurtverenigingen en dat is van weerskanten zeer goed bevallen. Dat belooft dus 
wat voor aankomend carnaval! 
 

Ik wil bij deze ook van de gelegenheid gebruik maken om jullie te attenderen op 
enkele huisregels. In de afgelopen jaren zijn de regels rondom roken en 
alcoholgebruik aangescherpt. Ook wij als vereniging hebben ons aan deze regels 
te houden. Dat betekend dat er in de tent niet gerookt mag worden. Natuurlijk 
zorgen wij ervoor dat er voor de rokers een aparte rookruimte wordt gerealiseerd. 
Zoals jullie weten is er vanuit de overheid beslist dat er per 1 januari geen alcohol 
meer genuttigd mag worden bij de jeugd tot 18 jaar. Wij zullen er dan ook op 
toezien dat deze regels worden nageleefd. Daarnaast worden op de 
carnavalszondag  de glazen vervangen door plastic bekers i.v.m. de veiligheid bij 
de grote opkomst op zondagmorgen. Mede daarom is de tent dit jaar ook groter 
zodat iedereen gezellig en uitbundig carnaval kan vieren. 
 

Ook op de zaterdag avond tijdens het carnaval gaat het één en ander 
veranderen. De invulling is dit jaar vernieuwd! Nieuwsgierig? Komt dan allen naar 
de grote Maiskoele op 1 maart. Met de nieuwe invulling hopen we dat de jeugd 
ons weet te vinden op deze avond. Maar ook de ouderen onder ons zijn natuurlijk 
nog steeds van harte welkom; De 55 plusser krijgt op deze avond zelfs gratis 
toegang. Dus komt allen!! En neem dus allemaal je ID bewijs mee. 
Verderop in deze uitgave kunnen jullie het hele programma van het 
carnavalsweekend vinden. 
 

Ik wens het prinsenpaar veel plezier en succes toe tijdens hun regeerperiode.  Met 
prins Marcel 1e  en Adjudant Ivo achter het stuur zijn wij er van overtuigd dat ook in 
2014 weer een geweldig carnaval gevierd zal worden in onze Maispottershook.  
 

Tot ziens in de kleine en/of grote Maiskoele. Het word vast net als voorgaande 
jaren een gezellig feest dus komt allen. Carnaval is voor iedereen!!  
Namens de Maispotters oet Veur-Beltrum, 
 

Tom Luttikhold 
President Maispotters 



 
   

 

 

Hallo MaÏspotters en MaÏspotterinnekes,  
We-j zult ons effen veurstel ’ n as  prins Marcel de 1e  en adjudant Ivo. 
Dit joar mugge we-j  regeren oaver dissen  maÏspottershook. 
We-j wilt d ’r un onmundigen mooi ’n tied van maken. 
 

Ik bun Marcel Leusink, geboren te holterhook bi-j Eibargen. 
As 1 van de oldsten kom ik uut een trop van 6 blagen. 
Sinds 1997 woon ik no in Veur-Beltrum. 
Ik bunne trouwt met Melanie Heutinck ( jongste deerne van Winkelman). 
We-j hebt twee prachtige dochters Britt (12) en Tess(9). 
 

Vanaf 1990 zit ik op ne steenwagen als chauffeur. 
Waarvan de eerst 21 joar bi-j ECB en no de leste 3 joar bi-j Krabbenborg / 
Wessels. In de vri-je tied voetbal ik bi-j DVV/ Vios B. 5 en veur de hobby bun 
ik ok nog bezig met olle vrachtwagens. 
 

Half oktober bun ik eu  vroagt deur de oetzeukers Michel en Vincent. 
Ze kwamen an de deure veur de Rabobank Coöperatiefonds, moar de 
lampe begon al snel te branden dat hier weinig van klop ’n. 
Ut hoge woord kwam dur uut. Noe nog un adjudant d ’r bi-j. 
ALAAF, ALAAF, ALAAF 
 

Ik bun Ivo Luttikholt, ok wal Ivo van de Wielaker. 
Ik bun geboren op 6 februari  1983 in Grolle boaven in un klein kamertje an 
de grachte. An de Ringweg 27A bun ik op eu greu-jt en sinds un joar woon 
ik 300 meter wieter op an de Gunninkweg. Noa miene schoole bun ik 
begon ’n  bi-j Eefting Rensing as lasser en heb wat af eu last. 
Altied met vulle plezeer, moar ik wol ne kere wat anders. 
Ik bun toen ant wark eu goane bi-j Groot Zevert veetransport in Beltrum en 
den zit no in Eibargen. 
Doar wark ik noe nog steeds met vulle plezeer. 
As ik ut wark daags af heb kan ik miene peute bi-j mien olders onder de 
toafel schoeven, want noar un vriendinne bun ik nog op zeuk. Ik heb al 
wal un woning en un hengel uut stoan moar dur bit dur nog ginne. Wi-j zult  
 
 
 



 
 
 

zeen of dur met de carnaval iets an kan kommen. Het is er un mooie tied 
veur!!!! ALAAF,ALAAF,ALAAF 

 

Ik kwam bi-j Tuunte oaver de vloere en dagt al, dit hef niks met de 
feestaovond te maken en zei meteen joa en kreeg un telefoonnummer op 
un  breefke. Ik dach, dat kan neet mis, dat mot Jeroen Koelink wean. 
Ik bel ’n dat nummer en un zwoare stemme an de andere kante met … 
joa… Ik zei: “met wie sprek ik dan?” “Joa, met Marcel Leusink” en ik kreeg 
un lach van oor tot oor en zei: wi-j goat ut vant joar doon en maakt dur 
iets moois van. Vanaf die tied bunne wi-j bi-j mekare eu kom ’n um dinge 
te regelen. Moar wi-j mossen eerst nog voetbal ’n met mekare. En elken 
bal van mie ging op Marcel en niemand had ut deur. Paar dagen later 
mosten wi-j un bord maken veur in ut café en gingen samen op pad noar 
Intertoys in Eibargen.Wi-j lepen met zien beiden deur de winkel en stonden 
as twee grote kinder‘n bi-j ut spølgood te kieken. Wi-j dacht ’n  hier kuw 
neet blieven en bunt deure  jag noar te Riet in Ambt Delden. Doar heb wi-j 
un mooi ’n vrachtwagen eu  koch en hebt d ’r un mooi  bord achter eu 
maakt. Dit hangt noa in ut café. Dat was dat. Noe  de opkomst 
oetdenken. Wi-j waren d ’r al snel uut dat ut prinsenjacht werd. 
Verscheidene keren bunne wi-j bi-j onze oetzeukers eu wes, Vincent Klein 
Gunnewiek en Michel Tuinte um alles op rolletjes te loaten lopen. 
 

Wi-j hebt un hoop af eu lachen en neet vul bier eu had, want  wi-j bunt 
chauffeur en mot de volgende dag dur weer vrog uut. 
De opkomst was grandioos, moj un kere met maak ’n. 
Dus veur ons is ut carnavalseizoen begonnen en wel met de leus: 
 

WEJ BUNT NO EFFEN GEEN 

CHAUFFEUR, 

WEJ GOAT D’R VEUR!   
 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
Hallo Maïspotters en Maïspotterinekes, 
 
Hier ook weer een verhaaltje van jullie eigen dansmarietjes. Wij hebben dit 
jaar ook weer een fantastisch dansje ingestudeerd en dansen nog steeds 
met het gezellige clubje van vorig jaar dat zijn: Manou en Anniek Bomers, 
Lynn Ikink, Sylke Tuinte, Demi Klein Gunnewiek en Lieke Reijerink. Nog 
steeds oefenen wij elke maandag om 18:45 bij Café Halfweg. Dan dansen 
we tot dat 't zweet van onze gezichten afloopt natuurlijk. Als jullie ons 
willen bewonderen ben je natuurlijk van harte welkom om een keertje te 
komen kijken, als we oefenen of tijdens een van onze optredens. Met onze 
mooie pakjes schitteren we over 't podium. Wij hebben dit jaar ook weer 
enorm veel zin in de carnaval en hopen dat jullie dat ook hebben ! 
 
Heel veel liefs, 
Manou, Anniek, Lynn, Sylke, Demi en Lieke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
De carnaval staat weer voor de deur en de  jonge bouwers  
van cv De Maispotters , “De Nieuwe Oogst”  zijn er weer helemaal klaar 
voor. 
 
Deze groep bestaat uit 11 jongens van een  leeftijd variërend 11 t/m 16 
jaar. In het jaar 2010 is het idee ontstaan om de jeugd bij de carnaval 
laten betrekken en initiatiefnemers Edwin Ikink en Michel Tuinte begonnen 
dus met een wagenbouwgroep voor de jeugd. Er werd een oproep 
gedaan in het Voor-Beltrumse krantje, “t Halfweg Ni-js” en zodoende werd 
kort daarna de eerste vergadering gehouden op 28 december 2010 bij 
café Halfweg .  Er moest natuurlijk eerst een naam worden bedacht en 
Sander Huurneman kwam met  “De Nieuwe Oogst”. Heel toepasselijk bij 
de naam De Maispotters . Maar er moest ook nog plek gevonden worden 
waar men de wagen kon bouwen. In het  eerste jaar kon dat bij Klein 
Gunnewiek aan de Hooihaarsweg , maar nu heeft men een vaste 
bouwplaats bij de familie Luttikhold aan de Gunninkweg. Onder toezicht  
en aanwijzingen van Edwin en Michel  werd er flink gewerkt. 
  
De eerste wagen,  een oude Unimog  omgebouwd als bezemwagen en 
met de titel ;  ”Vot  met den pröttel “ begon voor de jongens de eerste  
carnavals optocht in Groenlo. Iedereen was zeer enthousiast en  ze wilden 
allemaal het komende jaar nog een grotere wagen en het moest nog 
gekker en harder. Dus zo gezegd, zo gedaan en in het jaar 2012 werd er 
een grotere wagen gebouwd.  De grote kermiswagen waar de 
koningsparen in Voor-Beltrum mee worden opgehaald werd omgebouwd 
tot carnavalswagen. En het werd een groot succes. De wagen met de 
titel:  “Alles kan in de mais” won de 2e prijs bij de kleine  wagens. Het was 
een primeur voor de bouwers want de prijs werd door de jury van de 
Knunnekes persoonlijk overhandigd in de grote Maiskoele.  In 2013 kregen 
de jongens meer verantwoordelijkheid en ze begonnen vol ijverig aan hun 
derde carnavalswagen met de titel: “Project X”. Het is een genot om te 
zien hoe de  jongens aan het werk zijn. Met veel kabaal, piratenmuziek  en  
een glaasje cola is het een gezellige boel daar in de loopstal van fam. 
Luttikhold. Ook dit jaar wordt de wagen met een bijzondere titel  “Noa e’n 

half joar zoepen, weer achter de cola kroepen” een pronkstukje tijdens de 
carnavalsoptocht. Dus beste lezers, “kom kieken bie de Grolse 
Carnavalsoptocht en oordeel zelf wat deze jongens in hun mars hebben. 
Alaaf! 
 
 



 
 
 
 

 
Van links naar rechts, boven: Tom Harbers, Sander Huurneman, Niels Tuinte. 
 

Van links naar rechts, onderaan:  Michel Tuinte, Bart Reinders,                   
Thijs Reinders, Juup Bomers, Daan Ikink, Thomas ten Have,                          
Stijn Klein Gunnewiek, Wout Asschert, Edwin Ikink. 
 

Zittend vooraan:  Mark Luttikholt. 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Beste Maispotters en Maispotterinnekes, 
 

Jullie vorst Bart ten Have (die in Belhamelsdorp gaat wonen) heeft ons 
gevraagd een stukje te schrijven in jullie carnavalsboekje. 
Wij prins Tonnie en adjudant Martin en onze prinsesjes Doke en Esther van 
de Belhamels willen de Maispotters feliciteren met hun hoogheden prins 
Marcel en Adjudant Ivo die voor ons geen onbekenden zijn. 
Op 4 januari waren wij als naobervereniging aanwezig op jullie prinsenbal. 
Wij hebben ontzettend genoten in de bomvolle Maiskoele . 
Voor ons is  het in november al begonnen met de buutavond en 
Naobernight waar jullie als Maispotters in grote getale aanwezig waren. 
Zo zie je maar beter een goede Noaber dan een verre vriend. 
Wij hopen jullie allemaal te mogen begroeten op ons jaarlijks 
fruhshoppen 9 februari in het Belhamels hoes. 
Mocht dit carnavalsboekje na 9 februari uitkomen hopen wij dat jullie 
hebben genoten. 
Wij als hoogheden van de Belhamels hebben er heel veel zin in samen te 
proosten op ons goede Noaberschap. 
 

Wij wensen jullie allemaal een heel goed carnavalsjaar, 
 

Met onze toepasselijke leus sluiten we af, 
 

Noaberschap is veur ons heel gewoon met carnaval zetten wi-j samen de 
Toon. 
 

Drie maal Alaaf, 
 

Prins Tonnie ,adjudant Martin,Doke en Esther. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

‘s Avonds zullen Prins Marcel en Adjudant Ivo samen met de                
uitzoekers en President Tom Luttikhold, de zieke mensen uit de 
Maïspottershook bezoeken. Dus als er mensen zijn die door ziekte of 
ongemak niet aan het carnavalsfeest kunnen deelnemen laat dat ons 
weten; buren kennissen of familieleden. Wij willen deze persoon graag 
vereren met een bezoek op donderdagavond 20 februari. Gaarne 
contact opnemen met Tom Luttikhold 0615231661. 

 

 

Deze middag bezoeken Prins Marcel en Adjudant Ivo samen met de raad 
van elf de van oorsprong Voor-Beltrumse Willibrordusschool. Dit is altijd 
weer een groot feest samen met alle aanwezige kinderen. Tijdens deze 
carnavalsmiddag zal er weer menig polonaise gelopen worden, dit onder 
begeleiding van de Hakselkapelle. 
 

’s Avonds brengen de Maïspotters een bezoek aan de ‘Eumkes’ uit 
Zieuwent. Na het bezoek in Zieuwent, gaan de Maïspotters naar de 
‘Noamelkers’ uit Zwolle om daar hun nieuwe Prinsenpaar te feliciteren. 
 

 

 

Om 17.30 uur begint de carnavalsmis die mede mogelijk wordt gemaakt 
door de Maïspotters.  

Om 20.30 uur begint een super gezellige carnavalsavond in de verwarmde 
Maïskoele bij Halfweg. Dit jaar hebben de Maïspotters een ander 
programma dan voorheen. Dit jaar wordt de zaterdagavond ingevuld 
door DJ Ronnie Satink, André Hazes (lookalike) en Dweilorkest Windkracht 
11. Prins Marcel en Adjudant Ivo lezen eerst de proclamatie voor waarna 
de sleutel aan het Prinsenpaar overhandigt wordt, zodat het carnaval kan 
beginnen. Na het uitreiken van de onderscheidingen zullen de 
dansmarietjes van de Maïspotters hun nieuwe dansje ten uitvoer brengen. 
Aansluitend is het groots carnaval tot in de late uurtjes.  

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 

Om 10.30 uur is het weer zover. De mooiste zondagochtend van het hele 
jaar, want om op zondag voor twaalf uur al een paar biertjes weg te 
kiepen moet je toch echt in de Maïskoele zijn. Ook zullen diverse andere 
carnavalsverenigingen deze ochtend de tap met de Maïspotters delen. 
De Hoogheden van deze verenigingen zullen van Prins Marcel en 
Adjudant Ivo een onderscheiding ontvangen en aansluitend zal het 
carnavalsfeest weer in alle hevigheid losbarsten. Na dit feest vertrekt de 
carnavalswagen van de Maïspotters (De Nieuwe Oogst)  richting Groenlo 
om daar deel te nemen aan de optocht. 

 

 

Om 10.30 uur vertrekt de bus van café Halfweg naar Lievelde (10.15 uur 
aanwezig)! De Maïspotters gaan dan frühshoppen bij De Jonge 
Nölepeters. Aansluitend vertrekken zij met de bus naar Groenlo om hier te 
gaan dweilen in de binnenstad. 

 

 

Om 14.00 uur begint de kindercarnaval. Zie voor meer informatie de 
uitnodiging die in dit boekje zit. 

Om 20.30 uur is helaas alweer het slotbal, nog een keer heftig feesten met 
alle Maïspotters. Dus komt allen want de laatste jaren gebeuren er op 
deze avond nogal bijzondere dingen en/of optredens die u niet mag 
missen. Aan het eind van deze avond zullen Prins Marcel en Adjudant Ivo 
de sleutel weer inleveren, dit ten teken dat de carnaval weer voorbij is.    

                 

 

  

ASSEKRUUSKEN halen in de Calixtuskerk, zodat het vasten kan beginnen, 
aanvang om 19.00 uur. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Beste Maïspotters en Maïspotterinnekes, 
 

Op dinsdag 4 maart 2014 is er weer kindercarnaval bij de Maïspotters in  
Voor-Beltrum. Café Halfweg, Grolseweg 18, wordt weer helemaal om 
getoverd tot een ware maiskoele waar het carnavalsfeest kan beginnen.  
Dit jaar hebben we weer een leuk programma.  
De middag duurt van 14.00 tot ongeveer 17.00 uur. 
Aan het eind van de middag gaan we pizza eten.  
 
Het wordt een superknalfeest, dus komt allen!!! 
 
Bij deze uitnodiging zit voor iedereen een polsbandje.  
Wil iedereen het polsbandje voorzien van naam en telefoonnummer om 
doen tijdens de carnavalsmiddag, zodat wij wanneer nodig een 
ouder/verzorger kunnen bereiken  
die middag. 
 
  

Lijkt je dit wat??? 
Geef je op vóór 19 februari bij: 

  
                Yvonne Klein Gunnewiek              Tamara Wouters   
                Avesterweg 9              Ruurloseweg 49 
                7156 MH Beltrum              7141 KB Groenlo 
                0544 482610               0544 481739  
 
P.S. Mochten er bijzonderheden zijn waar wij rekening mee moeten 
houden, diëten of allergieën enz., geef deze dan ook even door.  
 
Groetjes,          
 
De Kindercarnavalcommissie     
(Yvonne, Tamara, Melanie, Hubert, Roy en Nicole)    

  
 

 
 
 
 
 



 
 

Prins Tonny Klein Gunnewiek en                                             
Adjudant Willie Klein Gunnewiek 

(kamereu van mekare) 
 

Naam    : Tonny Klein Gunnewiek/Houwkat 
Bouwjaar   : 08-02-1959 
Schoenmaat   : 45 
Samenwonend/Getrouwd : Samenwonend met Vera Fierkens   
             
Naam    : Willie Klein Gunnewiek/Wielaker  
Bouwjaar   : 01-04-1959 
Schoenmaat   : 42 en nog een betje 
Samenwonend/Getrouwd : Getrouwd met Silvia Klein Gunnewiek/Hosté  
    

• Welke mensen hebben jullie gevraagd voor deze titel en hoe? 
Frans Klein Gunnewiek (broer van Willie) en Jan van de Bekke. 

Tonny:  Frans en Jan woll’n ne kalender kommen verkopen van de      
             Maïspotters. Toen ze eenmoal in de woonkamer zaten, kwam het  

hoge woord d’r oet: “Wil ie Prins worden van de Maïspotters?” Ik 
dacht: “Carin is net zwanger, we’j hebt NOG geen kleine kinder, 
dus het is no of ‘nooit’, dus no, dus JOA!! 

Willie:  Jan van de Bekke wol een ni’je vloeren hebben. He’j had 
èheurd dat we’j ne hele mooie vloere hadden, dus he’j wol effen   
kommen kieken…. moar no kumt het: Ik heb thoes gewoon ne 
vloere van vurenholt, niks be’jzonders, haha!! Dus ik vond het al wal 
een bet’jen vrumd dat he’j wol kommen kieken, moar good…. 
Toen Jan op de banke ging zitten en  

 me’j  oeteindelijk vroagen veur adjudant zei ik natuurlijk JOA!!! 
  

• Hoe verliep dit carnavalsjaar in 1986? 
Beide: Geweldig en schitterend. De veurbereiding was ok prachtig, moar  
 wal zwoar!!! 

 

Tonny was veur de bekendmaking in ziene schure 
onderscheidingen an het maken, het waren van die biertönnekes. 
Fons Klein Gunnewiek kwam toen effen in de schure kieken, moar 
den mocht natuurlijk nog van niks wetten. Geen paniek, want Fons 
had niks in de gaten en ging Tonny juust helpen met die 
onderscheidingen maken!!! 
 
 
 



 
 
 
Tijdens ons carnavalsjoar hebbe we’j ok nog een carnavalswagen 
met de Knollyboys (kameradengroep die buutoptredens gaf en 
zeer bekend was in de regia) èbouwd en hebben we’j ok nog 
diverse buuts èdoane met de Kollyboys, het was dus een 
schitterend, moar wal een alderbastend drok joar!! 
 

Vrijdags met de carnaval hef Willie nog met èdoane met het “Theo 
v/d Muldertoernooi” (’s nachts zaalvoetballen, red.), dus he’j kwam 
zoaterdagsmorgens vol thoes en ’s aovonds hadden ze carnaval 
be’j Meijer in Grolle, dat veel neet met. 

 

Met de optocht in Grolle heb we’j toen de 1ste pries èhaald. Onzen 
wagen heeten ‘Slachthuis’. Prins Tonny is hierbe’j oet de wagen      
èvoll’n en had de kop kapot. Toen mos he’j noar dokter Zandstra. 
Den was neet ble’j met Tonny, want he’j had bier op, dus dat werd 
de glippe hechten zonder verdoving. Tonny kreeg medicienen met 
waorbe’j he’j neet mog drinken. Moandags met de carnaval (met 
de kop in het verband) hef Tonny neet èdronken, moar dinsdags 
kon he’j het gerstennat toch neet meer weerstoan, moar alles is 
good ègoane!!  
 

Moandags ginge we’j toon altied nog met de trekker en platte 
koare noar Leevelde hen frühshoppen be’j de Jonge Nölepeters. 
Doarnoa noar Grolle hen. Noa het dweilen in Grolle haalden 
Henkie Pasman ons weer op in Grolle met de trekker en platte 
koare, um noar Halfweg te goan, um doar te goan etten en d’r 
nog een paar be’j te drinken. Umdat den trekker slecht starten, 
mos den de heel’n aovond blieven lopen, want anders kon Henkie 
d’r neet meer met wegveuren. Heel late op den aovond kreeg 
Henkie Pasman thoes telefoon van Jan Halfweg: “Kun ie den 
trekker ne keare oetzetten, want mien oom kan neet sloapen!!!” 
Henkie was dus al lange thoes, moar was vergetten den trekker oet 
te zetten of met te nemmen noar hoes!!!  
 

De leus was toen: “Neet rotj’n, neet knotj’n, moar deurpötj’n!”. 
 

• Wat vinden jullie het gezelligst met of binnen de vereniging? 
Beide: De saamhorigheid!! Het is een schitterende groep. Alles voor 
 elkaar en met elkaar. 
 

• Wat doot jullie veur de kost?? 
Tonny: Timmerman 

Willie: Metselaar 
     Beide bunt ze restaurateurs van mooie momenten en monumenten. 



 
 
 
 

 

• Wat bunt jullie hobby’s behalve jullie vrouwleu? 
Tonny: Muziek, bandjes bekieken, in de tuin warken, motorrieden, feesten, 
 carnaval en de karmisse.  
Willie:  Sporten wat ik nog kan en dat is tennissen, carnaval, motorrieden, 
 feesten en de karmisse.  
 

• Doen jullie nog andere activiteiten hier in de gemeenschap of 
hebben jullie dit gedaan? 

Tonny: DVV-redactie, DVV-bestuur, vaandelzwaaien (22 joar èdoane),  
 Knollyboys, buutcommissie Maïspotters, brood venten be’j Halfweg 
en met DKV (De Kleine Voetballers) voetballen tegen de dames 
van DVV. 

Willie: Ik heb 16 joar in DVV 1 gevoetbald, brood venten be’j Halfweg, 
Glazen speul’n op de Veur-Beltrumse Karmisse (doar hek miene 
vrouwe Silvia leren kennen.  

 

• Wat waren tot nu toe jullie hoogtepunten in het leven? 

Beide: Disse vroag mo’j d’r uuthalen, geffe we’j geen antwoord op, want 
 dan krieg ie weer van die standaard antwoorden, alhoewel we’j 
 doar thoes wal mooi punten met kunt scoren….., moar toch geffe 
we’j geen antwoord! 

 

• Wat zullen jullie over willen doen? 

Beide: De jonge joaren met de wiesheid van no! 
 

KORTE REACTIES OP 
• PVV 

Beide: Hef ok wal goede punten. Ie mug het eigenluk neet zeggen, moar 
 he’j hef wal geliek. 
 

• President Poetin: 
Beide: Wat is dat veur een homo?? 
 

• Mooiste Vrouw? 
Beide: Katja Schuurman en Patricia Paay moar dan wal in de jonge 

joaren. 
 

• Mooiste Vrouw oet Veur-Beltrum: 
Tonny:  loopt al jaoren hier rond.  
Willie:  Die woont al 28 joar in Beltrum.  
 

• WK 2014? 

Beide:  We’j bunt beide neet geselecteerd, dus we’j goat dan noar de           
 Boerendag hen. 



 
 
 

• Toekomst Maïspotters: 
Beide:  Zitten op de goed weg, met een jonge garde. Let op: creatief  
 blieven net as vrogger! 
  

• Wieters nog wat te melden? 

Beide: We’j komt nog ne kere terugge in de tonne!!!!  
 
Kearls ontzettend bedankt veur dit interview, het was een gezelligen 
aovond!!!!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


