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Alaaf Maispotters en Maispotterinnekes,
In het afgelopen carnavalsjaar hebben Prins Jochem en adjudant Toon mogen
regeren over d’n Maispottershook. Zij hebben er een mooie tijd van gemaakt en
werden vervolgens op ludieke wijze afgevoerd door hun buurt. Hierna werd de
start gemaakt met het nieuwe carnavalsseizoen met ons kersverse prinsenpaar:
Prins Wout 1e en Adjudant Ruben met hun leus “Met ne goeie ondergrond
kommen wi-j wal rond!!”
Ze werden bekend gemaakt met een filmpje “de wereld draai dooor!!”dat te zien
was in het de kleine Maiskoele. Hierbij zagen we een aantal korte humoristische
filmpjes gemaakt door Maispotters. Aan het eind van dit programma komt zoals
iedereen bekend Lucky TV met onze koning Willen-Alexander en koningin Maxima.
Laten wij nu uitgerekend deze nieuwe hoogheden op bezoek krijgen op ons
prinsenbal. Ze kwamen met de helikopter…..naar de Maiskoele. Dit bleken naar
een paar korte aanwijzingen onze eigen Hoogheden te zijn. 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 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 met het programma dat
iedereen zich tijdens de carnaval zal vermaken. Komt dan ook allen naar de grote
Maiskoele op zaterdag 6 Februari. Verderop in deze uitgave kunnen jullie het hele
programma van het carnavalsweekend vinden.
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 Wout 1e en Adjudant Ruben 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

Maïspotters, Maïspotterinnekes en alles wat der bi-j an hunk,
Ik, Wout Tuinte, zunne van Bennie en Josiefien Tuinte (alias Kamat)
bun geboren en getogen an de Avesterweg 40a in Veur-Beltrum. Noa 23
joar bi-j va en mo en tussen de beeste gelopen te hebben woon ik sinds
een joar samen met Evelien klein Avink oet het Nölersdorp bi-j de Gunnink
op 'n plas.
Noast gemeudelijk een pilsje drinken in het weekend wark ik deur de
wekke in de wegenbouw.
Halverwege september kreeg ik van Eef Stevat een belletje met de vroag
of ik ankommende vri-jdag effen tied had om t een en ander oaver Joost,
mien breur, te vertellen. Joost zou de gouden maiskolf kriegen, wat
betekent dat hi-j de meeste inzet voor de vereniging hef getoond in het
afgelopen joar. Nargens oaver noadenkend kwam ik den vri-jdag bi-j Roy
Stevat thoes. Ik kreeg een kort vragenvuurtje oaver Joost, zi-j mossen
wetten wat hi-j dagelijks dut, zien scharrels, etc., etc. Noa z’n 10 minuten
over Joost geproat te hebben kwam de vroag: Zol hi-j Prins willen worden
van de Maispotters? Waorop ik op antwoordde: Joa, hi-j zol direct joa
zeggen. Ton werd de vroag an mi-j gesteld: zol ie prins willen worden van
de Maispotters? Het begon mi-j ton langzaam te dagen. Joost was alleen
de dekmantel, zi-j mossen mi-j hebben! Ik mos t effen loaten bezinken en
doarno zei ik volmondig joa. Doarnoa kwam de vroage wie mien
adjudant mos worden: Ruben Arink (alias Hellebarg).
Ik, Ruben Arink, zunne van Jos en Lucie Arink (alias Hellebarg) bun
geboren en getogen an de Helbargsweg in Veur-Beltrum. Net as Wout
opgegroeid tussen de beeste en doar loop ik gelukkig nog steeds! In het
dagelijks leaven bun ik warkzaam in de agrarische sector. Doarnoast
spendeer ik mien vri-je tied thoes op ons bedrief, en as ik dan nog tied
oaver heb zit ik nog wal is bi-j mien dearne Eline Ribbers op de banke.
Halverweage oktober bun ik benaderd of ik wol helpen met het
oetzeuken van een road van 11 lid. Eef mos veur zien ni-je wark toevallig
heel januari noar het boetenland en zocht dus een vervanger veur ziene
functie. Mien breurke zol wal geschikt wean en ik mos helpen met een
passende benadering. Eenmoal aangekomen bi-j Eef kreeg ik ne
rondleiding in zien ‘ni-je hoes’ aangekomen bi-j de master bedroom werd
het verhaal al snel duudelijk. Met een maïspotters vlag op bed en ne antal
maïsplanten als aankleding werd me de vroag e steld: Wil i’j dit joar
adjudant worden, joa of nèè?? Noa een kort moment van bezinning zei ik

overtuugend JOA. Nadat ik heurde dat Wout onze prins wed was t feest
compleet, dit geet goed kom’n!
Noadat de deal rond was dat wi-j het ni-je paar zollen wean hebben wi-j
menig oavond met de uutzeukers en de president spendeert om alles
optied rond te kriegen. Vanaf het moment dat wi-j joa e zegd hebt op het
prins en adjudantschap kwam de 1ne smoes noa de andere. Ruben is nog
nooit zovaak deur de wekke noa Eline e wes en Wout had de ene
werkavond noa de andere. Noa de proclamatie, opkomst,
onderscheidingen en een fotoshoot kwam de dag van de onthulling. 9
januari 2016 was het zowiet! Het was een oaverweldigende oavend.
Spanning, stress, sensatie en zweethande waren noa disse oavond
eindelijk oaver, eindelijk können wi-j vri-j proaten oaver dit mooie moment.
De oavond zelf was super geslaagd met een perfect lopende opkomst.
Wi-j as hoogheden Willem-Alexander en Maxima vliegend in een
helikopter oaver Veur-Beltrum. Met ondertussen een live uutzending van
De Wereld Draait Door met in de hoofdrol meerdere Veur-Beltrummers die
hilarische filmpjes noaspölden. Kortom een opkomst met een hoog lach
gehalte. Met ne mooie after party bi-j Hellebarg was ‘t een geslaagde
avond. Disse mooi’n oavend hopt wi-j wieter deur te kunnen zetten tijdens
onze regeerperiode samen met alle Maïspotters. Wi-j goat veurop in de
strijd met onze leus “Met ne goeie ondergrond kommen wi-j wal rond!!”
Alaaf!!!

Proclamatie 2016:
Maispotters, maispotterinnekes en alles wat der bi-j hunk.
Ten eerst’n:
Noa veurig joar was de opdracht veur de uutzeukers duudelijk: veur’n dag
kommen met echte maispotters as nejn prins en adjudant, twee geboren
en getogen veurbeltrummers. Beltrum dacht doar iets anders over… Bi-j
ons dit joar geen grolse wind, het is alleen de Grolsch die wint.
Ten twee’n:
Sinds dit joar hef Veur Beltrum ok zien eigen band, de deurlooptied van
Asbest is hoog. Noa joaren zeuken eindelijk een zangeresje, geet dreks
doarnoar de basist alweer lopen. Conclusie: Veur alles wat zich in veur
beltrum verbind, is t’ moar de vroag hoe lang dat zint.
Ten darde:
Beltrum hef ok in 2015 Normaal in Beltrum georganiseerd, doarmet
dachten zi-j Normaal in het afscheidsjoar veur ’t letst op de Beltrumse
planken te hebben. Moar wat hun neet wissen, is dat Bennie Jolink zien
slotakkoord zong op de Veur Beltrumse karmis.
Ten veerde:
Dit joar was het DVV feest met Sinterkloas een groot succes. De Sint hef zo
uut e pakt dat hi-j zelfs veur de terugreis met de maistaxi geen geld had.
Ton kwam JvdB met een schappelijk aanbod. De weg noar Spanje zal hi-j
wal verzorgen veur de goedheiligman, in ruil doarveur ging der een boot
vol met stront Spanje op an.
Ten vief’n:
Joar in Joar uut, bi-j zunne en reagen, in veur Beltrum steeds altied op de
vri-jdag en de zoaterdag Lübberink om heur vleis te verkopen. A. Roerdink
is ok regelmatig te vinden bi’j onze plaatselijke vleisboer. Dat vinden wi’j ok
niet heel gek, die vrouwe is ok niet vies van een verse worst in heur bek.
Ten zes’n:
Ut heurt al bejnoa bej ons landschap, die twee holten platen met de tekst:
‘Megastallen niet op deze plek’ en ‘Megastallen… voor B&W en GGD
tellen de burgers niet mee. Gin mega stal in onze buurte, doar denken wi-j
heel anders over. Loat ze moar rap zonne stalle hier neer zetten, dan kunt
wi-j al die die varkenskuppe die hier met fruhshoppen rondloopt, doar
mooi in kwiet.

Ten zeuvende:
In veur Beltrum zit ze ok nooit stille. Noast een neje-n website veur stichting
Halfweg, hebt ze sinds kort ok een neje’n kleedkamer veur de voetballers
en de scheidsrechter. Hopn dat ze no wat minder stinkt, ok noa het
douchen.
Ten achts’n:
Het was een vruchtboar joar in veur Beltrum. Ne goeie maisoogst, een
zwangerschap hier en doar en leu die van Beltrum noar veur Beltrum trekt.
No wi-j bekent bunt als prins en adjudant, bunt die leugstoande huuze ook
zo van de hand.
Ten negen’n:
Van vluchtelingen in veur Beltrum hebben wi-j nog geen last. Gelukkig
veur ons, want zi-j hadden neet bi-j in de Maïskoele past.
Ten tien’n:
Tien krig veur onze veurzitter sinds veurig joar een heel andere betekenis.
Het is now dan ok veur iederen duudelijk. Noa 11 joar krieg ie ‘ne ere steek
en noar 10 joar kun ie oe as veurzitter zelf zo’n ding toe eigenen.
Ten elf’n:
De veurbereidingen veur onze regeringsperiode waren niet makkelijk. Ik bij Wielaker op de plas woar Ivo altijd een oogje in ut zeil hult en zelfs met de
veurzitter onder 1 dak. Doorbi-j de road van 11 woar ruben zich hard veur
mek en veelvuldig hef lopen zwoegen:
‘Is dat niks veur oe? ’ Wot ie het?’
Niks van dit alles hef ons doen zwichten tot an dissen oavond.
Loat disse oavond een goeie ondergrond wean veur onze regeerperiode
hier bi-j de Maispotters, en dat doot wi-j onder het motto:
Met ne goeie ondergrond kommen wi-j wal rond!

Hallo maïspotters en maïspotterinnekes,
Ook nu schrijven wij weer een stukje over ons zelf, nog steeds zijn wij Anne
en Marieke Kip, Lotta Wouters, Lieke Reijerink en Demi en Jolijn Klein
Gunnewiek.
Dit jaar hebben wij ook weer een heel leuk dansje voor jullie bedacht, met
een heel leuk origineel liedje. Dit jaar trainen wij elke dinsdag avond van
19:00 tot 20:00 uur onder leiding van Manou Bomers en Niké Tuinte om
weer voor jullie een spectaculair optreden voor jullie te verzorgen. En wij
hopen dat jullie allemaal graag een keer naar ons te komen kijken.
Wij hebben er in ieder geval heel erg veel zin in en laat voor ons de
carnaval maar beginnen!!
Groetjes,
Anne, Marieke, Lotta, Jolijn, Lieke en Demi

De wagenbouwgroep De Nieuwe Oogst zijn al heel wat avonden druk
bezig voor de carnavalsoptocht in Groenlo.
Daarvoor waren ze al bij elkaar gekomen om na te denken wat voor
thema ze wilden doen voor de optocht van 2016.
Deze keer wilden ze het publiek vermaken met iets heel bijzonders.
Tja, u als trouwe lezer(res) wil natuurlijk wel weten wat de heren gaan
doen.
Maar ik kan u verzekeren dat het lachen wordt.
Het is ook mooi om te zien hoe de jongens elk jaar vrijer en handiger
wordt.
Edwin Ikink en ik houden natuurlijk wel een oogje in het zeil, maar toch
willen we dat ze zelf meer verantwoordelijkheid krijgen.
Laatst zat ik met de jongens om tafel onder een genot van een “een erg
sterke” bak koffie.
Ik heb iedereen persoonlijk gevraagd wat hun belevenis was met en
tijdens de bouw van de wagen.
Hier volgt de antwoorden van die “bössels”,:
Daan Ikink:

“Mooi um te doone met die jongens, veural de
gezelligheid er umhen”.

Tom Harbers:

“We zijn mooi fanatiek bezig”.

Stijn Kl. Gunnewiek:

“Ik vind het mooi om te doen met deze leuke
groep”.

Thomas ten Have:

“Mooi, en ik ben ’s avonds van huis af en ik leer een
heleboel ervan”.

Juup Bomers:

“Mooi man”.

Twan Bennink:

“Mooi um te doone en ik leer e’n heleboel van”.

Thijs Reinders:

“Mooi man, alles er omheen”.

Wout Aschert:

“Mooi, en wordt goed begeleid en ik krijg goeie
tips”.

Harmen Bokkers:

“Dit is veur mien de eerste keer en veul mien no al
thuus, dat ken ik neet uut ons Marienvelde”.

Mark Luttikholt:

“Hartstikke mooi, Michel”.

Niels Tuinte:

“Die saamhorigheid onder mekare, en natuurlijk de
gezelligheid”.

Rick Elschot:

“Als e’n echten Grolsen bun ik wal bli-j dat ik hier
met mag doone, die gezelligheid onder mekare
tussen jong en old”.

Bart Reinders:

“Wi-j flikt het toch weer, e’n wagen uut Veur-Beltrum
den met deut in de optocht van Grolle”.

Sander Huurneman:

“Mooi um met te doone en als er moar koekjes bunt
met de koffie, dan is het veur mien den aovond al
geslaagd”.

Ook met de vraag of ze ooit in de raad van elf komen of wie weet Prins
en Adjudant van de Maispotters, knikten ze allemaal met een brede
glimlach. Dus met andere woorden;
“ut kump wal goot met de Maispotters”.
Tot bij de optocht van Grolle en ik hoop voor de jongens dat jullie als
Maispotters en als inwoner van Voor-Beltrum de jongens een hart onder de
riem steekt, want ze doen het ook voor jullie.
Michel

Ook met de Maispotters goat wej altied voluut!
Als Prins Sander van Belhamels van Grolle naar het Belhamelland moet
fietsen belandt hij heel snel in het land der Maispotters. Op de hoek bij de
Deventerkunstweg staat een bordje dat de Maispottershook duidelijk
markeert. Even later passeert hij Halfweg, oftewel de residentie van de
Maispotters: de Maiskoele. Maar wie Halfweg zegt, zegt ook PIGPOP. Dit
festival heeft momenteel maar liefst twee prinsen, oud-voorzitter Sander en
de nieuwe voorzitter Jochem. Dat kunnen niet veel festivals in Nederland
zeggen!
Maar hopelijk kan de komende nieuwe prins van Maispoters er straks wel
voor zorgen dat wij, de Belhamels, niet altijd hoeft te wachten op de
Maispotters. Onlangs gingen we gezamenlijk naar het jubileum van
carnavalsvereniging Bacchus, en waar was het wachten weer op…. We
waren mooi op tijd en stonden al een poosje te wachten en daar kwam
de Prins aan tuffen, uiteraard gebracht door zijn prinsesje Lissa. Eerst nog
even naar binnen, dan duurt het wéér een paar minuten en dan… met
een beetje kabaal komen ze d’r eindelijk aan. Maar het wachten wordt
beloond want ze brengen wel even een boel sfeer verhogende muziek
mee!
“Wej hebt dr allerbastend völ zin al
En goat d’r ook met de Maispotters flink tegenan.
Et maakt ons echt niks uut,
Ook met de Maispotters goat wej altied voluut!”
Prins Sander en Adjudant Richard,
De Belhamels.

Vrijdag 29 januari 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
29 januari. Gaarne contact opnemen met Tom Luttikhold 0615231661.

Vrijdag 5 februari Bezoek School en Eumkes
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 het Prinsenbal van de
‘Eumkes’ uit Zieuwent.

Zaterdag 6 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. Het muzikale programma wordt
dit jaar verzorgt door “De Voute DJ’s” en “Dweilorkest Windkracht 11”. De
sleutel wordt deze avond aan het Prinsenpaar overhandigd, zodat de
carnaval kan beginnen!!! De Timp is deze avond geopend vanaf 22.30
uur.

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

Zondag 7 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 onder leiding van de DJ’s Marc en Jeroen!!! 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 8 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 9 februari kindercarnaval en Slotbal
Om 13.30 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 10 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 9 februari 2016 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 13.30 tot ongeveer 17.00 uur.
Het wordt een superknalfeest, dus komt allen!!!

Lijkt je dit wat???
Geef je op vóór 25 januari 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.
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.
Groetjes,
De Kindercarnavalcommissie
(Yvonne, Tamara, Melanie, Hubert, Roy en Nicole)

Prins: Stan Leunk
Adjudant: René Spiekker
Naam
Bouwjaar
Lengte
Samenwonend/Getrouwd

: Stan Leunk.
: Is gevonden in 1968.
: At ze me’j neet ingraaft, 1,87 m1.
: Noa de carnaval.

Naam
Bouwjaar
Lengte:
Samenwonend/Getrouwd

: René Spiekker.
: 1979.
: 16,5 cm in volle pracht.
: Mariska Spieker-van der Kuij oet
Papendrecht.

• Welke mensen hebben jullie gevraagd voor deze titel en hoe?
Stan: Wim Leunk had stan al gezegd dat Jos stevat al ne paar keer
gebeld had. Ik wis al hoe late het was. “ik dacht”: Ze belt vanzelf
wal terugge. Op ne oavond kwam Jos en André van de skutter
be’j ons om te vroagen of ze de dropping mochten organiseren
be’j ons oaver de grond.
Ik dacht het zal wal !! Nee ze vroggen of ik prins wol worden.
Ik heb bedenktied gevroagd. Moar noar een paar dagen zij Jos :
“No mo’j ‘t gauw wetten, anders goat we’j naar ne ander hen.
Toen zei ik “loat het moar deurgoan!”
René: De uutzeukers konden René slecht an de veren kommen.
Op ne gegeven moment was René met de hobby bezig be’j ne
boer. Stevat en Skutter kwamen anlopen. Ik had nog neet in de
gaten woar dit oaver zol motten goan. “Moi Rene: Kunne weij oe ff
sprekken onder 6 ogen?“
Toen hek een paar dagen bedenktied gevroagt: Heb toen joa
gezegd. De uutzeukers zeiden noa mien joa-woord: “De nieuwe
prins van de Maispotters belt oe vanoavond”. René zei toen: “Dan
mot hé wal noa 23:00 uur bellen anders heb ik geen tied”. Stan
dacht : “Zo zo den kearl is geïnteresseerd….”
Omdat mien va en mo nargens vanaf wisten en we’j ons toch
good mosten veurbereiden, had ik telkens de smoes: “ik mot
vanoavond hen beunen”. Op één oavond leep de veurbereiding

een betje’n uut de hand, want ik was pas um 2.30 uur thoes. Va en
mo zeiden toen: “Slimmer hoef ie het neet te maken met
beunen!!!”
Tijdens het Prinsenbal heb ik va en mo gebeld. “Ie mot noar
Halfweg kommen, want Stan Leunk is Prins!” Mien va vroog toen:
“Wie is de Adjudant dan?”
“de buurman” zei ik toen en heb toen de hoorn d’r op gegooid.
• Hoe verliep dit carnavalsjaar in 2007?
Beide: Gesmeerd, weinig strubbelingen. Was de laatste wagen met de
Maispotters (red. seniorenwagen) in Grolle. We’j hebt toen café
Halfweg noagebouwd. Dit was prachtig um met te maken.
De zoaterdagoavond was ok mooi! D’r was d’r ene in de polonaise
die iets te hard veur Stan leep met gevolg dat he’j ter heugte van
ziene kneene een gat in de bokse had. Stan toen Peter Gunnewiek
opbellen, moar den pakken neet op. Gelukkig had Stan zien va
nog ne bokse wie d’r völle op leek, dus toen den moar
annedoane.
Onderweg noar het fruhshoppen be’j de Belhamels, werd der nog
carbid geschotten onder leiding van Tom Vekamp.
Ze hadden dat joar als motto: “Met ne melkbusse vol carbid, knalle
we’j deur disse tied”.
René hef tijdens de carnaval Mariska ontmoet.
Stan: “Sommigen wordt de vrouwe juist kwiet met carnaval, moar
Spiekker hef h’m gevonden. Zundags-smons hadden we’j beide
uiers in de handen, ikke die van de beeste…….
Het was veur Willem Wassink het 1ste joar als President. He’j zat toen
nog in zien proeftied, dus we’j mochten neet zo völle, alleen good
luusteren en neet zo völle drinken, de sigare loaten liggen (anders
werd Stan hees) en we’j mosten met een stieven piet hen pissen,
want anders werden de schone nat!
• Wat vinden jullie het gezelligst met of binnen de vereniging?
Beide: Betje drammen en pötjen!

• Wat doot jullie veur de kost??
Stan: Ik zit in de zorg van beeste en varkens, tevens zorg ik der veur dat
de weulen weg komt.
René: Liefst zo min meugelijk en als het dan toch mot: Interieurverzorger in
de agrarische sector.
• Wat bunt jullie hobby’s behalve jullie vrouwleu/beeste
Stan: Karmisse, Carnaval en af en toe ne pötje kaarten.
René: Huisje, boompje, beestje en ne betje prutjen in de agrarische
dienstverlening.
•

Doen jullie nog andere activiteiten hier in de gemeenschap of
hebben jullie dit gedaan?
Stan: Jan van Halfweg 30 joar van het brood af geholpen. Ik veul mien
met menig feestje arg verantwoordelijk dat de bierkrane good blif
lopen…..
René: Met tante Riekie slöppen op de Zwarte Cross.
• Wat waren tot nu toe jullie hoogtepunten in het leven?
Stan: Miene geboorte. Ik heb 9 moand liggen zeuken noar de klinke en
lichtknop en geschreeuwd “woar is hier de nooduutgang” en a’j
dan het licht zeet, dan he’j eigenluk nog niks presteerd, moar toch
bun ze ble’j met oe.
René: Heb alleen moar hoogtepunten (Dit konnen we’j an de boek van
Mariska wal zeen, red.)
• Wat zullen jullie over willen doen (omdat het zo mooi was)?
Stan: Niks, ik heb nargens spiet van!
René: Niks
KORTE REACTIES OP:
• Aanslagen Parijs?
Stan: Dat volk In de kiem smoren.
René: Dat volk motten we’j hier neet in de buurte kriegen.
• Buutschap ’t Velleke?
Beide: Zie antwoord van de vorige vraag.

• Landbouw Nederland?
Beide: Wordt te weinig waardeert, vul te völle regels gemaakt deur leu
dee d’r geen verstand van hebt.
• Mooiste Vrouw?
Stan: Ilse de Lange (hef ne golden strotte en ne mooi’n kop met hoar en
steet mooi op de peute, ze mot alleen nog in het dialect zingen.
René: Tante Riekie (geld hetzelfde veur als Ilse de Lange, alleen het
onderstel mag nog wat better.
• Mooiste Vrouw oet Veur Beltrum?
Stan: Het is link wark um noa een naam te neumen, want dan maak ik
d’r moar 1 ble’j en de rest stoot ik veur de kop en dat mot ik neet
willen.
René: Ik heb h’m neet veur niks zowiet vot gehaald….
• Kunstwerk Grolseweg?
Beide: Als de old iezerpries goed is: “weg der met”. Zoiets neume we’j
geld verkwanselen.
• Toekomst Maispotters?
Beide: Zolang het “zoad” van de Maispotters moar op ’n goei’n hook
terechte kump, dan zit dat wal (tussen de) snor!
Kearls, bedankt veur dit interview, het was een gezelligen
oavond!!!!

