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Alaaf Maispotters en Maispotterinnekes,
In het afgelopen carnavalsjaar hebben twee chauffeurs mogen regeren over d’n
Maispottershook. Zij hebben er een mooie rit van gemaakt en werden vervolgens
op ludieke wijze afgevoerd door hun buurt. Na het afvoeren werden Hubert
Pasman en Dennis Luttikhold naar voren gehaald voor een passend dankwoord na
hun aftreden uit de Raad van Elf. Hubert werd in onze Eregarde opgenomen
tijdens dit geslaagde Prinsenbal in de, als maar drukker wordende, kleine
Maiskoele. Hierna werd de start gemaakt met het nieuwe carnavalsseizoen met
ons kersverse Prinsenpaar:
Prins Jochem 1e en Adjudant Toon met hun leus: “Wi-j tankt ‘m af & trapt ‘m an!”
Ze werden bekend gemaakt nadat het filmpje “de zoektocht naar het nieuwe
Prinsenpaar van de Maispotters” te zien was in het de Maiskoele. Hierbij hebben ze
een hele tour gemaakt door de Achterhoek. Met dit Prinsenpaar gaan we
ongetwijfeld weer een gezellige carnavalsperiode tegemoet. We hebben in de
aanloop naar het Prinsenbal al een hele gezellige tijd gehad samen met de
uitzoekers. Dat belooft nog veel voor de carnaval!
De dansmarietjes zijn dit jaar ook gewijzigd! Niet alleen zijn er vier nieuwe,
dolenthousiaste dansmarietjes, maar ook hun kleding is vernieuwd. Het ziet er weer
fantastisch uit! Ik wens onze nieuwe aanwinsten Lotta Wouters, Jolijn Klein
Gunnewiek, Marieke en Anne Kip heel veel succes en veel plezier bij de
dansmarietjes.
De invulling voor de zaterdagavond tijdens het carnaval is vorig jaar erg geslaagd.
Het deed ons als vereniging goed om te zien dat er tijdens het Prinsenbal zoveel
jeugd aanwezig was. Wij hopen hen dan ook weer te zien op bijvoorbeeld de
zaterdagavond tijdens ons carnaval. Wij verwachten dat met dit programma
iedereen zich tijdens de carnaval zal vermaken. Komt dan ook allen naar de grote
Maiskoele op zaterdag 14 februari. Verderop in deze uitgave vind je het volledige
programma van het carnavalsweekend.
Ik wil bij deze ook kort van de gelegenheid gebruik maken om jullie te attenderen
op enkele huisregels. Net als het voorgaande jaar geldt Nix onder de 18 en mag er
niet gerookt worden in de tent.
Ik wens het Prinsenpaar veel plezier en succes toe tijdens hun regeerperiode. Met
Prins Jochem 1e en Adjudant Toon op de brommer zijn wij er van overtuigd dat
ook dit jaar 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

Beste Maïspotters en Maïspotterinnekes,
Even bericht van het kersverse Prinsenpaar van de Maïspotters: Prins
Jochem 1e en Adjudant Toon.
Ik ben Jochem Beunk, 25 jaar, geboren in Beltrum aan de straat en sinds
een jaar woonachtig in het prachtige Voor-Beltrum samen met Lissa Pape,
van Tol. In het dagelijks leven werk ik bij Hofstede Tweewielers in Borculo en
ben ik druk met het PIGPOP Festival in, Voor-Beltrum natuurlijk!
Begin oktober ben ik benaderd als Prins voor de Maïspotters. Ik weet het
nog goed. Op een druilerige maandagavond kwamen ze aanlopen en
toen wist ik al voldoende. Vervolgens heb ik ze gauw naar een veilige plek
geloodst, aangezien Belhamel Edo Hemmink boven aan het klussen was.
Nou, daar kwam de vraag: “Wil jij dit jaar Prins worden van de
Maïspotters?”. Hier hoefde ik natuurlijk niet lang over na te denken!
Bij een Prins hoort natuurlijk ook een Adjudant, maar wie? Toevallig had ik
nog goede vriend die óók net in Voor-Beltrum woonde. Zo moest Toon
Pasman mijn Adjudant worden. Voor Toon kwam dit als een totale
verrassing, maar hij zei al gauw: “Kuw wal doon!”.
Ik ben Toon Pasman, ook wel van de Vos genoemd, ook 25 jaar oud, van
de Heelweg in Beltrum naar de Vrakkinkweg in Voor-Beltrum verhuisd. In
het dagelijks leven run ik samen met mijn vriendin, Kim Klein Gunnewiek,
Tour de Achterhoek en werk ik voor mezelf als hovenier. In mijn vrije tijd
houd ik me bezig met coverrockband Aftershock.
Na de ‘Witte Rook bij de Maïspotters’ begon het voor ons al lekker druk te
worden met voorbereiden. Onderscheidingen ontwerpen, proclamatie
maken, pak passen, foto’s maken, filmpje in elkaar flansen, enzovoorts. En
dit alles in het geniep!

Gelukkig nadert het moment van bekendmaking in rap tempo en voor we
het wisten, stapten we van onze bromfiets af en stonden we in een
stampvolle Maïskoele en konden we beginnen aan ons
carnavalsavontuur! En wi-j hebt d’r zin an!
Onze regeerperiode doen we dan ook onder het motto:
Wi-j tankt ‘m af & trapt ‘m an!
Alaaf en tot snel!
Prins Jochem 1e en Adjudant Toon

Hallo Maïspotters en Maispotterinekes,
Bij weer een nieuw carnavalsseizoen horen natuurlijk ook weer de
dansmarietjes. Dit jaar zijn er zelfs vier nieuwe dansmarietjes bij gekomen.
Onze nieuwe dansmarietjes zijn Anne en Marieke Kip, Lotta Wouters en
Jolijn Klein Gunnewiek. En daarbij horen natuurlijk ook de twee
dansmarietjes van vorig jaar: Demi Klein Gunnewiek en Lieke Reijerink. Dit
jaar hebben wij ook weer nieuwe pakjes gekregen en hebben wij ook
weer een super leuk liedje uitgekozen! Wij oefenen elke dinsdagavond
van 19:00 uur tot 20:00 uur bij Café Halfweg. Als jullie ons willen zien
schitteren op het podium zijn jullie zeker welkom bij een van onze
optredens of kom gewoon gezellig een keer langs bij Café Halfweg. Wij
hebben er dit jaar heel veel zin in en hopen jullie tijdens het
carnavalsseizoen nog vaak te mogen zien!
Lieve groetjes de dansmarietjes,
Anne en Marieke Kip, Lotta Wouters, Demi en Jolijn Klein Gunnewiek en
Lieke Reijerink.

De wagenbouwers De Nieuwe Oogst zijn weer druk bezig met de
voorbereidingen voor de carnavalsoptocht.
Deze keer zijn de bouwers verhuisd naar de fam. Luttikholt (de Pieper) aan
de Ringweg. Na 3 jaar met veel plezier te hebben gebouwd bij de
Gunnink (fam. Luttikhold, de Wielaker) hebben de jongens besloten de
wagen dichterbij te maken vanwege hun eigen keet die ze daar hebben.
Bij deze willen we fam. Luttikhold bedanken dat we hun schuur altijd
konden gebruiken voor de opbouw.
Deze keer wordt het een knallende wagen, dit vanwege het strenge
beleid van het carbid-schieten in de gemeente Oost Gelre.
Dus als het nieuwe Prinsenpaar, Prins Jochem en Adjudant Toon
binnenkort de wagen komt bekijken, neem voor de zekerheid oordopjes
mee.

Beste Maispotters,
Hier een berichtje van jullie buur Prins en Adjudant!
Wij zijn Emiel en Ramon Wiegerinck , de Prins en Adjudant van CV de
Belhamels uit Beltrum! Dit zal inmiddels bij menigeen al bekend zijn, en het
is ons een eer om deze taak te vervullen.
Hemelsbreed ligt Voor-Beltrum op een steenworp afstand, en komen wij er
ook geregeld. Is het niet voor een gezellig feestje, dan is het wel om onze
kroam te storten bi-j de Bekke.
Er is ons gevraagd een stukje te schrijven voor het blad van de
Maispotters, en als echte buurtvereniging, laten wij ons deze kans niet
voorbij gaan.
Na onze aanstelling als Prins en Adjudant zijn wij het weekend erop naar
jullie buutavond geweest. Wij moeten eerlijk bekennen dat wij er nooit
geweest waren, maar het was een geweldige avond. De buuts waren
goed, de zaal was goed gevuld, en de sfeer was geweldig.
Direct in het nieuwe jaar zijn wij naar het Prinsenbal in de kleine Maiskoele
geweest. Wederom een mooie avond, met een ludieke afvoer van het
oude Prinsenpaar, en de opkomst van Prins Jochem en Adjudant Toon.
Inmiddels hebben wij samen als buurverenigingen al diverse
gelegenheden bezocht, en telkens weer genoten van de geweldige sfeer
bij de gastvereniging alsook de verenigingen onderling.
Nu rest ons niets anders, dan iedereen het beste te wensen, en tot ziens op
één van de Belhamelse activiteiten.
Groet,
Prins Emiel en
Adjudant Ramon

Vrijdag 6 februari Ziekenbezoek
‘s Avonds zal het Prinsenpaar 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 vrijdagavond
6 februari. Gaarne contact opnemen met Tom Luttikhold 0615231661.

Vrijdag 13 februari Bezoek School, Eumkes en
Noamelkers
Deze middag bezoekt het Prinsenpaar 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.

Zaterdag 14 februari Carnavalsmis en
Carnavalsoavond
Om 17.30 uur begint de Carnavalsmis in de Calixtuskerk in Groenlo, die
mede mogelijk wordt gemaakt door de Maïspotters.
Om 20.30 uur begint een super gezellige carnavalsavond in de Maïskoele
bij Halfweg, in een grote verwarmde tent. Vorig jaar was dit een zeer
geslaagde avond met een nieuwe opzet qua muziek. Het muzikale
programma wordt dit jaar verzorgt door DJ Martijn Koedam, Dweilorkest
Windkracht 11 en een gastoptreden van Tante Annie!! De sleutel wordt
deze avond aan het Prinsenpaar overhandigd, zodat de carnaval kan
beginnen!!! De Timp is deze avond geopend vanaf 22.30 uur.
Zorg da’j d’r dissen oavond be’j bunt, want ie wet neet wat ie mist!

Tijdens het gehele Carnavalsweekend is er een pinautomaat
in de tent aanwezig.

Zondag 15 februari Frühshoppen en Optocht
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 het Prinsenpaar een
onderscheiding ontvangen en aansluitend zal het carnavalsfeest weer in
alle hevigheid losbarsten! De Timp is deze ochtend geopend vanaf 10.30
uur. Na dit feest vertrekt de carnavalswagen van de Maïspotters (De
Nieuwe Oogst) richting Groenlo om daar deel te nemen aan de optocht.

Maandag 16 februari Frühshoppen en Dweilen
Om 10.30 uur vertrekt de bus van café Halfweg naar Lievelde. 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.

Dinsdag 17 februari kindercarnaval en Slotbal
Om 14.00 uur begint de kindercarnaval. Zie voor meer informatie de
uitnodiging die in dit boekje zit.
Om 20.30 uur begint het Slotbal. Nog een keer flink 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 einde van deze avond zal het Prinsenpaar de sleutel weer
inleveren, dit ten teken dat de carnaval weer voorbij is.

Woensdag 18 februari Assekruusken
Askruisje halen in de Calixtuskerk, zodat het vasten kan beginnen. De
dienst begint om 19.00 uur.

Beste Maïspotters en Maïspotterinnekes,
Op dinsdag 17 februari 2015 is er weer kindercarnaval bij de Maïspotters in
Voor-Beltrum. Café Halfweg, Grolseweg 18, wordt weer helemaal
omgetoverd tot een ware maiskoele waar het carnavalsfeest kan
beginnen. Dit jaar hebben we weer een leuk programma.
De middag duurt van 13.30 tot ongeveer 17.00 uur.
Aan het eind van de middag gaan we patat met snacks 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
omdoen tijdens de carnavalsmiddag, zodat wij wanneer nodig een
ouder/verzorger kunnen bereiken
die middag.

Lijkt je dit wat???
Geef je op vóór 1 februari bij:
Yvonne Klein Gunnewiek
Avesterweg 9
7156 MH Beltrum
0544 482610

Tamara Wouters
Ruurloseweg 49
7141 KB Groenlo
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: Willem Wassink
Adjudant: André Reuvekamp
Naam
Bouwjaar
Lengte
Samenwonend/Getrouwd

: Willem Wassink.
: 1963.
: 16 cm.
: Beide, met Gerdi Hoitink (Boll’nslachter).

Naam
Bouwjaar
Lengte
Samenwonend/Getrouwd

: André Reuvekamp.
: 1962.
: 16+ cm.
: Ik mos trouwen en samenwonen van
Henriëtte Klein Gebbink (Stevat).

• Welke mensen hebben jullie gevraagd voor deze titel en hoe?
Willem: Harrie Mentink en Frans Klein Gunnewiek (Wielaker) kwamen langs.
“We’j dachten dat ie wal geschikt waren um Prins te worden en a’j
de leu wilt leren kennen mo’j het doon! Willem lag in Jan Halfweg’s
oude woonkamer, want de woonkamer was nog niet verbouwd,
omdat Willem en Gerdi er net woonden. Willem zei JOA en was dus
Prins van de Maispotters.
André: Harrie en Frans belden an de veurdeure an. Via het raam noast de
veurdeure kon ik ze zeen en dacht al wal dat het met de carnaval
te maken had. Ondanks dat Henriëtte zwanger was, heb ik toch
JOA gezegd en vond het geweldig mooi dat ik toen te heuren
kreeg dat Willem mien Prins was!!!
• Hoe verliep dit carnavalsjaar in 2003?
Beide: Niks an! Alles jatten ze ons af dat joar! Wij hadden een steen laten
maken die we bij Halfweg neergezet hebben met de titel:
“Halfweg Keigoed”. Zondags met het fruhshoppen bij de
Belhamels, is onze steen gejat door de Knunnekes. Later zijn we zelf
op zoek gegaan naar de steen. De steen hebben we gevonden
en stond dus in Grolle. Samen met onder andere Rob Groot Zevert
(de Bekke), Rob Klein Tuente en Bob Kip probeerden we de steen
met een shovel en grote bus mee te nemen, maar de Knunnekes
hadden de schuur waarin de steen lag, te goed op slot gezet. De
Knunnekes hebben de steen wel op een mooie manier
teruggebracht. Ze hadden namelijk een ‘mobiel Café’ bij Halfweg

neergezet waar zo’n 35 mensen in konden van de Maispotters en
Knunnekes (Raadsleden, Prins en Adjudant en nog een aantal
mensen). Dit was een zeer geslaagde dag (een paar weken voor
de carnaval), mede door het mooie weer en de muziek.
Het was ook het 1e jaar dat carnaval gevierd werd bij Halfweg met
een tent die aan het café was gezet. Hiervoor moes alles
‘opnieuw’ uitgevonden worden, maar door alle enthousiaste
Maispotters, was dit geen enkel probleem! We hadden dat jaar
een goede chauffeur, namelijk HENRIETTE!. Dus hierbij de tip: Als je
Prins en Adjudant wordt, zorg ervoor dat je minimaal 1 dame
zwanger maakt, ideaal!! Omdat André georiënteerd was op
Beltrum en Willem op Groenlo, was de band met zowel de
Belhamels als de Knunnekes fantastisch en zo hebben we dan ook
samen geweldige dagen beleefd!! Ook gingen we de dag na het
Prinsenbal fruhshoppen bij de Waterrotn in Eibergen, waar toen
nog zo’n 40 man meegingen, geweldig!! De animo om een
carnavalswagen te bouwen liep erg terug. Wij hebben dan ook
zelf veel uren gestoken in het bouwen daarvan. Druk, druk, druk,
maar wel geweldig , met als thema Shaka Shuluu !! Bij het
Prinsenbal in Zieuwent moesten wij 2 keer ‘opkomen’ inclusief
hakselkapelle, want de 1e keer zat er nog geen mens aan de tap,
geweldig!! De Eumkes hadden ook 2 leuke dansmarietjes, namelijk
Luuk Domhof en Paul van Doortje, hahaha!!!! Ook de
carnavalsdagen zelf waren een fantastisch feest om mee te
maken!!! Ook mooi om te melden was dat Willem Wassink eerst
nog buurte mos maken voordat hij Prins werd anders waren de
prachtige versieringen niet tot uitvoering gekomen.
Kortom, we hebben heel erg genoten van de voorbereidingen, de
feestjes vóór de carnaval en de carnaval zelf!!!
• Wat vinden jullie het gezelligst met of binnen de vereniging?
Willem: Saamhorigheid, alle oldere Maispotters mot altied
teruggekommen,…. old en jong deur mekare.
André: Ik kom iedereen weer tegen (net als op de kermis), het is een
reünie.

• Wat doot jullie veur de kost??
Willem: Het zo organiseren dat de boeren de putte leug holt en dat de
akkerbouwer wat kan verbouwen. Dit be’j “de Bekke“
in Veur-Beltrum. Of anders gezegd: Meststoffenintermediair
André: Ambulanceverpleegkundige en ik ben contactpersoon voor het
Slingeland Ziekenhuis en de ambulancedienst.
• Wat bunt jullie hobby’s behalve jullie vrouwleu?
Willem: Zie persoonsgegevens boven de 1e vraag: (Lengte: 16 cm),
voetballen (45+) en volleyballen.
André: Tennis, fietsen, met het gezin naar de schouwburg en een balletje
trappen met mijn jongens in het Halfwegdome.
Doen jullie nog andere activiteiten hier in de gemeenschap of
hebben jullie dit gedaan?
Willem: Gehaktballen regelen en koffie zetten voor DVV/VIOS 5,
meehelpen met de kermis en diverse bardiensten draaien voor
de barcommissie van Stichting Halfweg en ik ben president
geweest van de Maispotters.
André: Vroeger had ik veel ‘gemeenschap’ in de gemeenschap. Ik heb bij
DVV gevoetbald en in het DVV-bestuur gezeten en samen met
Stef Roordink heb ik bij AVC gevoetbald (eigen goals maken).
•

• Wat waren tot nu toe jullie hoogtepunten bij de Maispotters?
Beide: Het 22- en 33-jarig jubileum van de Maispotters. Jong en oud heeft
hiervoor perfect met elkaar samengewerkt, geweldig!!!
• Wat zouden jullie over willen doen (omdat het zo mooi was)?
Willem: De verkeringstied met Gerdi.
André: Brommers kieken en mien trouwfeest (met Henriëtte, red.)

KORTE REACTIES OP
• JE SUIS CHARLIE:
Beide: Onze zus heet geen Charlie!!!
• President Poetin:
Beide: Hoe kleiner de man, hoe groter de bek. Trouwens: van welke
vereniging is hij president?? (redactie: André is be’j hoes volgens
ons ok de kleinste)!
• Mooiste Vrouw?
Willem: Shania Twain.
André: De Prinses van Saoedi-Arabië in 1995: Prinses Jowhara, want
zij liet haar kaak verbouwen in ons ziekenhuis.
• Mooiste Vrouw oet Veur-Beltrum:
Willem: Toni te Boome (Vekamp). Altied lekker dom met drammen en is
altied eerlijk en recht voor de raap, heerlijk!!
André: Trees van de Korte Voarre.
• Prins Jochem en Adjudant Toon?
Beide: Hun start is geweldig, moar hun vrouwleu bunt mooier!!
• Old zoad?
Beide: Hebben wij nog niet. Deze club moet echt wel doorgezet worden!!
Ze kunnen een mooie aanvulling worden voor de Maispotters en zo
wordt er nog meer carnaval gevierd met jong en oud door elkaar.
• Toekomst Maispotters?
Beide: Dat gaat wel goedkomen!! Blijf wel creatief, maar ook netjes! Dit
betekent niet dat je niet op een leuke manier kattenkwaad uit
mag halen.
• Wieters nog wat te melden?
Beide: De Maispotters bunt een leuk clubje met een ongedwongen sfeer.
Proud to be a Maispotter!!
Beide: Tot slot: Harrie, Frans en oud president Rob: bedankt voor jullie inzet,
anders hadden wij niet z’n mooie tijd gehad!

Kerels,
Bedankt voor dit interview, no gauw noar hoes, want over een
paar uur geet de wekker alweer!

