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Volop activiteiten de afgelopen winter.
De Activiteitencommissie doet verslag van
haar Foute Party evenals Vriendenkring DVV
die een zeer goed bezochte en geslaagde
dropping achter de rug heeft met ruim 100
deelnemers. Verder een kort verslag van NL
doet. Als grootste activiteit stond de carnaval
van C.V. de Maispotters op het programma.
Letterlijk een groots feest waarvan ruimschoots
verslag, ook van het prinsessenpaar.
In de rubriek waar is hij gebleven een verslag
van Jan Bomers en Paul Klein Gunnewiek.Ook
maken we nader kennis met Melanie Leusink.
Op sportgebied praat Jenske Withag u weer bij
praten u bij over het Paklack toernooi en de
belevenissen van DVV in KNVB competitie en
het 45+ toernooi.
Voor de kaartclub Halfweg loopt het
kaartseizoen langzaam ten einde.
Ook staan er weer een aantal nieuwe
actviteiten op de agenda van SJB Beltrum en
zien we al weer uit naar PIGPOP in de maand
mei.
Bij Volksfeestvereniging Voor Beltrum begint
het ook weer te kriebelen maar dan hebben we
het over Kermiskriebels.
Rest ons u fijne Paasdagen en een mooie
lente toe te wensen.
Redactie Halfweg Ni-js
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Stichting Halfweg
Hopelijk hebben we de koude golf achter de
rug als u dit krantje open slaat.
We hebben met z’n allen wel wel behoefte aan
een beetje voorjaarswarmte.
Gelukkig hadden we met z’n allen genoeg
ander vertier omhanden in de afgelopen
periode waarbij de vrijwilligers van Stichting
Halfweg hun medewerking verleenden
waarvoor dank.
Zo was er op 3 februari de Foute Party
speciaal voor de jeugd, georganiseerd door de
Activiteitencommissie. Een geslaagde party
met ietwat minder bezoekers o.a. door andere
activiteiten in de buurt. Vooral doorgaan!
C.V. de Maispotters heeft een zeer geslaagde
carnaval achter de rug waarbij het bezoekers
aantal maar blijft stijgen. Met name de grotere
tent tijdens fruhshoppen en de extra biertap
zijn hierop van invloed.
Het was een goed georganiseerde carnaval
waarbij de samenwerking met de vrijwilligers
van Stichting Halfweg prima is verlopen.
Proficiat Maispotters.

Stichting Halfweg is verplicht de landelijke
regels te hanteren en als gevolg hiervan ook
onze bardienstmedewerkers.
Het is voor een vrijwilliger niet altijd even
prettig om hiermee geconfronteerd te worden,
derhalve vragen wij hiervoor meer begrip en
steun van zowel de jeugd als hun ouders.
Dank voor de medewerking.
Waar zijn wij als bestuur zoal mee bezig
(geweest)?
We hebben een goed gesprek gehad met de
Belangenvereniging Voor Beltrum/Avest nadat
zij te kennen hadden gegeven te willen
stoppen met hun werkzaamheden en dit evt.
over te willen dragen aan Stichting Halfweg
mede ingegeven door het feit dat er op dit
moment weinig projecten zijn die de aandacht
verdienen.
In goed overleg is besloten de
Belangenvereniging in stand te houden en
alleen daar waar gewenst actie te ondernemen
(evt. in samenwerking met de Raad van
Overleg Beltrum) Uiteraard zijn we het bestuur
hier erkentelijk voor, zij blijven wel op zoek
naar nieuwe bestuursleden.

Dan was er nog de traditionele dropping van
Vriendenkring DVV waarbij de belangstelling
met ruim 100 deelnemers zo groot was dat het
bestuur een inschrijvingstop invoerde.
Volgens de deelnemers een mooie en goed
verzorgde avond, dit is te danken aan de
organisatie en haar ca. 30 vrijwilligers.
Verder wensen we Vriendenkring DVV alle
succes toe met de organisatie van de
feestelijkheden t.g.v. haar 50 jarig bestaan dit
jaar.

Verder hebben we een gesprek gehad met
Peter van Heek van de Vereniging Kleine
Kernen om te brainstormen over de toekomst
van Stichting Halfweg. Peter heeft veel
soortgelijke projecten onder zijn hoede gehad
en weet goed de weg te vinden als het gaat om
fondsen en subsidies
Hij heeft ons diverse suggesties aan de hand
gedaan welke wij gaan onderzoeken en
bespreken met diverse belanghebbenden.
Dit gesprek heeft ons tevens doen besluiten
om lid te worden van de DKK.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst is een
bekend gezegde. Alleen een bijkomend
aandachtspunt is “geen alcohol onder onder de
18”.
Ook tijdens de activiteiten in de afgelopen
periode hebben we moeten constateren dat
hier veelvuldig “misbruik” van gemaakt wordt.

Ook met de gemeente liggen we nog steeds in
de clinch. Samen met diverse
sportverenigingen in de gemeente Berkelland
onderzoeken we de mogelijkheid om vrijstelling
(verlaging) te krijgen voor de OZB.
We wachten daarnaast steeds om een reactie
van de gemeente n.a.v. de hoorzitting omtrent
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de door de Belangenvereniging aangevraagde
subsidie (die zij hebben geschonken aan SH).
De bezwaarcommissie was het in alle
opzichten eens met SH maar tot op heden
heeft de gemeente hier nog geen gehoor aan
gegeven.
Verder loopt er een bezwaar voor de ten
onrechte geïnde leges voor de aanvraag van
een omgevingsvergunning (bij te oud
bestemmingsplan).
U ziet wel genoeg te doen maar we geven
NIET op.
Als laatste een positief bericht, we hebben de
krachten gebundeld met diverse Beltrumse
evenementen en een nieuwe overeenkomst
met Grolsch voor de komende 5 jaar
ondertekend en een gunstig resultaat uit de
onderhandelingen gehaald.
Wij willen namens alle verenigingen m.n.
Marco Klein Falckenborg danken voor zijn
inspanning in deze.
Ons rest U allen fijne Paasdagen en een mooi
voorjaar toe te wensen.
Groeten,
Bestuur Stichting Halfweg
Nicole Baks, Theo Klein Gunnewiek,
Marc Huirne en Willem Tuinte
Tuinte

Even voorstellen, Melanie Leusink
Per januari 2017 heb ik de taak als coördinator
bardiensten van Agnes Pape overgenomen.
De sleuteloverdracht vond al iets eerder plaats.
Hierbij wil ik Agnes Pape nogmaals bedanken
voor de goede overdracht.

De meest drukke periode van het jaar , de
carnaval staat voor de deur.
Te beginnen met prinsenbal, 40+ avond,
frühshop-afterparty’s en met als hoogtepunt
het frühshoppen in de Maïskoele.
Wat me meteen opviel is dat er vrijwilligers zijn
die maanden voor de carnavalsperiode bij me
kwamen om aan te geven dat ze graag willen
helpen bij een bepaald feestje omdat ze dat al
jaren hebben gedaan.

Is dit omdat ze bang zijn niet gevraagd te
worden?
Dit is toch SUPER !!!!
Graag wil ik de mensen inplannen bij de
activiteiten waar ze zich het prettigst voelen,
maar soms is een andere indeling door bij een
ander activiteit te helpen ook niet verkeerd en
misschien nog wel mooier.
Hierbij wil ik Anne Slütter, Niels Tuinte, Daan
Ikink, Frans Bennink en Jos Arink
verwelkomen bij de groep bardienstvrijwilligers.
Ondertussen hebben ze allemaal al een keer
meegedraaid.
Het is héél fijn om deze nieuwe vrijwilligers te
mogen begroeten.
Dus mocht je dit lezen en denken om ook één
of twee keer ( of vaker) per jaar wel mee te
willen helpen met bardienst, schroom dan niet
en geef je op bij mij.
De activieiten van het afgelopen jaar zijn naar
miijn idee goed verlopen.
Er zullen altijd verbeterpunten zijn, waarmee ik
wil aangeven dat ik open sta voor zowel
positieve als negatieve opmerkingen/ reacties .
Mede door deze reacties kunnen we naar een
nog betere/ prettige samenwerking.
Maar wat altijd op een bepaalde manier is
gegaan hoeft niet te betekenen dat dat het
beste is.
Voor mij bestaat er geen verschil tussen de
mensen die vaak/ minder vaak helpen, jong of
oud, iedereen draagt op zijn/haar manier een
steentje bij.
Onlangs is er door mij een app-groep
aangemaakt voor de bardienstvrijwillgers om
zo snel contact op te kunnen nemen voor het
ruilen van de bardienst onderling.
Kort nadat deze app-groep was gerealiseerd
werd er al meteen gebruik van gemaakt,
GEWELDIG toch !!
Naast deze taak als bardienstcoördinator werk
ik met héél veel plezier bij Bronkhorst in
Ruurlo, waar ik 4 dagen als instrumentmaker
in de week “ aanwezig ” ben.
Bij Bronkhorst worden thermische gas- en
vloeistofregelaars/ meters geproduceerd.
Mijn taak als instrumentmaker is het eindtesten
van de gas regelaars en meters.
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Ik was net 18 jaar toen wij verhuisden naar het
noorden en kon gelijk de militaire dienst in
vanwege de toen geldende dienstplicht. Ik ben
begonnen in Den Bosch en daarna de rest van
de diensttijd uitgezeten in Havelte.

Tot slot wil ik graag alle bardienstvrijwilligers bedanken die mee hebben
geholpen bij het goede verloop van alle
activiteiten van het afgelopen jaar.
Groetjes,
Melanie Leusink
0544-481325
06-37329995

Waar is hij of zij gebleven ?
In de rubriek waar is hij of zij gebleven, dit keer
hoe het Jan Bomers is vergaan en vergaat. Hier
volgt zijn verhaal
Naam: Jan Bomers (Old Leeftink)
Geboren: 24-07-1963 aan de ringweg in
Beltrum en in 73 verhuisd naar de
Schuurmansweg.
In 1981 ben ik samen met mijn ouders,
broer(Eduard en Zus(Maria) verhuisd naar
Eesveen, een klein dorpje in de kop van
Overijssel horende bij Steenwijk.
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Na mijn diensttijd ben ik weer naar school
gegaan in Zwolle, 5 dagen werken en 1 dag
naar school aan de horecavakschool. Naast
school werkte ik in Zwolle bij Hotel Wientjes.
Erg chique hotel wat voor mij toch wel aardig
wennen was in het begin. Zo uit de Achterhoek
en vanaf de boerderij naar de grote stad in een
omgeving die mij behoorlijk vreemd was. Na 3
weken gewerkt te hebben werd ik door de
directeur op kantoor geroepen. Alles was
prima alleen zowel mijn collega’s als de gasten
konden mij amper verstaan. Het Achterhoeks
accent klonk erg gezellig maar toch wel een
dringend verzoek Nederlands te gaan praten.
Uiteindelijk heb ik hier ruim 5 jaar gewerkt over
drie periodes. Daarna nog enkele restaurants
gewerkt totdat ik in 1987 bijna 2 jaar zelf een
restaurant heb gehad dat ik huurde in
Giethoorn. Dit was achteraf niet zo’n heel groot
succes, door de jonge leeftijd en te weinig
ervaring was het avontuur eind 1989 al weer
voorbij. Hierna heb ik nog in verschillende
horecazaken gewerkt in Overijssel, Drenthe en
Friesland. De laatste drie jaar van mijn horeca
periode heb ik bij Herberg de Klomp in
Vilsteren gewerkt. Een leuk detail is dat zij bij
de oude Herberg een woonhuis wilden bouwen
maar moest wel in oude stijl en passend bij het
dorpsgezicht. Toevallig dat mijn zwager Gerrie
te Stroete uit Beltrum een deel van het oude
achterhuis afbrak en deze stenen over had.
Werd besloten dat deze stenen naar Vilsteren
gingen om daar het nieuwe woonhuis van te
bouwen. Ondanks dat ik hier met veel plezier
werkte was ik wel klaar met de horeca. Eind
1998 nam ik dan ook de beslissing om te
stoppen met de horeca.
In 1999 contact gezocht met Jeugdzorg
Friesland omdat ik graag met moeilijk
opvoedbare jongeren wilde werken. Na een
kennismakingsgesprek ben ik hier begonnen
met enkele dagen per week vrijwilligers werk te
doen in een internaat voor moeilijk opvoedbare
jongeren in Appelscha. Na enkele maanden
mocht ik ziektevervanging doen en kreeg daar
ook voor betaald. Na 3 maanden intern

gesolliciteerd en kreeg ik een vast aanstelling
bij jeugdzorg Friesland. Het werk was erg pittig
en zwaar. Keek mijn ogen uit in een wereld
waar ik geen idee van had dat die bestond. Ik
voelde mij gezegend met mijn herkomst en
mijn eigen socialisatie. Ik heb hier veel geleerd
en vooral mijn herkomst erg gaan waarderen.
Helaas na 2 jaar dreigde een sluiting voor de
locatie waar ik werkte. Wij hadden in Drenthe
veel jongeren uit het westen opgevangen.
Helaas werd bepaald dat dit nu binnen de
provincie geregeld moest worden en veel
locaties in Drenthe daardoor moesten sluiten.
Ik kreeg kort erna een baan als jongerenwerker
in Lelystad. Ik was hier vliegende keep in
verschillende jongerencentra. Ook een stuk
ambulant werk dat inhoud dat je jongeren
opzoekt in die omgevingen waarin zij hun vrije
tijd doorbrengen. Dat kan dus zijn op straat, in
winkelcentra, thuis, bij sportclubs, in cafés en
in en rond de school. Vanuit de leefwereld van
de jongeren, ga je als ambulant
jongerenwerker onderzoeken welke
‘mogelijkheden er zijn om jongeren te
“activeren” en aan de andere kant bezien of er
obstakels zijn voor jongeren in hun
persoonlijke omstandigheden die door middel
van “hulpverlening” geholpen kunnen worden.
Lelystad was toen geen leuke stad om te
wonen en zeker niet voor veel jongeren. Er
waren slechts enkele kleine cafe’s maar verder
geen uitgaansgelegenheden.
Aansluitend nog 3 jaar in Lelystad gewerkt in
een woongroep met Ama’s(alleenstaande
minderjarige asielzoekers)
Ambulant jongerenwerk heb ik daarna ook nog
in Steenwijk, Meppel en Westerveld gedaan. In
2009 ben ik begonnen aan de opleiding
Maatschappelijk werk aan de Noordelijke hoge
school in Leeuwarden. In 2012 behaalde ik
mijn diploma hiervoor. Ik was erg trots dat mijn
ouders dan 82 en 77 jaar aanwezig waren bij
de diploma uitreiking. Momenteel werk ik als
sociaal werker in Meppel en Zwartewaterland.
Ik heb een leuk huisje in het Centrum van
Steenwijk. Ik woon op loopafstand van mijn
moeder die inmiddels 89 jaar is maar
zelfstandig woont en zelfstandig nog naar de
Achterhoek rijd naar mijn zus en zwager en
kinderen. Mijn broer is 6 jaar geleden
vertrokken naar Canada. Mijn vader is bijna
een jaar geleden overleden hij is bijna 84 jaar
geworden. Ik heb goede herinneringen aan de

Achterhoek, ik kom er regelmatig bij familie.
Ook heb ik nog steeds goed contact met Leo
Klein Gunnewiek uit Beltrum wat mij erg
dierbaar is, ik denk dat onze vriendschap al
bijna 50 jaar bestaat. Ik denk met veel plezier
aan de Achterhoek terug, ik ben trots op mijn
herkomst. In mijn werk hebben we het
tegenwoordig vaak over noaberschap, ja hier
moeten ze dat leren ontdekken ik ben blij dat
het in mijn genen zit en kan ze daar veel over
vertellen.
Groet jan Bomers

PAUL KLEIN GUNNEWIEK
In 2016 schreef Paul Klein Gunnewiek een
stukje in Halfweg Ni’js in de rubriek : “Waar is
hij of zij gebleven. In dat verhaal schreef hij
ook dat hij sinds kort werkloos was geworden.
Nu 2 jaar later is hij zelfstandig ondernemer in
het maken van sculpturen, beelden en reliëfs.
Hij maakt zowel eigen ontwerpen of beelden
op aanvraag. Hij heeft hiervoor ook een eigen
website: www.steeninbeeld.nu
Hieronder een impressie van zijn
werkzaamheden van een van zijn creaties

Dit beeldje van Anne heb ik in 2017
gemaakt. Dit is de manier hoe een beeldje tot
stand komt, het liefst een mooi verhaal en daar
ga ik dan mee aan het werk. Op deze manier
zijn de meeste werken tot stand.gekomen.
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Wel toepasselijk toch als je weet dat we hem
hebben ontmoet tijdens onze reis door Ierland.
Grove werk achter de rug.
Wel toepasselijk toch als je weet dat we hem
hebben ontmoet tijdens onze reis door Ierland.
Intussen een paar dagen verder. Anne begint
vorm te krijgen. Lekker buiten staan hakken.
Goed licht op het werken en muziekje op de
achtergrond. Dit om de buren te ontlasten. Ik
ben telkens geneigd om te gaan neuriën. “Ik
heb er skik met” In eerste instantie begonnen
met de ruwe contouren van hoofd, jas en
broek. Telkens de mallen gebruiken om de
hoofdlijnen vast te houden. Tja en toen maar
eens bepaald hoe de tas moet plooien. Vooral
nu ook niet teveel weg te hakken. Na een
aantal uren hakken, zagen en schuren
weglopen. Het laten rusten en op een later
moment teruggaan om een nieuwe eerste
indruk te krijgen. Na een aantal dagen
schuren en hakken nu weer een stap dichter bij
het eind resultaat. Ik ben inmiddels aan het
verfijnen van alle details.

Niets is wat het lijkt.
Dit keer een markante persoonlijkheid. Mensen
die we allemaal wel een keer ontmoeten maar
waarom vallen ze op?
Deze man is bescheiden, rustig aanwezig en
kleed zich iedere dag opnieuw in een te grote
colbert, met groene overmaatse ribbroek en
loopt met bruingebrande, blote voeten in
blauwe croccks terwijl hij zijn persoonlijke
spullen mee draagt in een oude, versleten,
vervilte tas.Een eerste indruk, maar uiteindelijk
na acht reisdagen opgetrokken te zijn met
Anne is de eerste indruk geweldig misleidend.

Af en toe zet ik Anne aan de kant en werk aan
een ander stuk om vervolgens met een frisse
blik opnieuw te beoordelen wat ik anders wil.
Zo vordert Anne gestaag.
Anne is afgerond. Het was een prachtig project
en ik heb er met veel plezier aan gewerkt. Ik
heb er bij de afwerking voor gekozen om het
wat grof geschuurd te laten zodat het geheel
niet te donker wordt. Ik heb er een mooie
sokkel onder gemaakt van een robuuste
eikenhouten balk. Bovenin is een sparing
gemaakt waarin het hardstenen voetje mooi is
verzonken. Het gehele beeld is ongeveer 120
cm hoog waarvan de sokkel 65 cm.
Op naar het volgende project.

Al vroeg op de dag trek ik me terug in mijn
werkplaats. Een goede schets wordt uitgewerkt
op mallen papier. Dit blijf tijdens het hele
proces de leidraad. Deze voorbereidingen zijn
echt het halve werk. Ik probeer zo nauwkeurig
mogelijk de maten op de steen over te
brengen. In dit geval een stuk Ierse hardsteen.
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Ik heb een sinds kort een eigen website, deze
probeer ik zo actueel mogelijk te houden. daar
staan verschillende werkstukken
op. www.steeninbeeld.nu
Groet Paul Klein Gunnewiek

Nieuws vanuit SJB

Beste lezers,
Wat willen ze vragen? Dit zult u wel denken bij
het lezen van de inleiding. Uw stem is
ongeveer €5,- waard voor elke vereniging die u
een warm hart toedraagt. Met een maximum
van 5 stemmen. Dit project heet Hart voor de
Achterhoek en wordt gesponsord door de
Rabobank. Nu is op het moment van schrijven
niet bekend of er ook verenigingen uit VoorBeltrum aan dit project meedoen. Indien dit het
geval is dan kunnen zij natuurlijk ook op uw
stem rekenen als u lid bent van deze
Coöperatieve bank. Dit is een mooi woord,
Coöperatie, het betekend gericht op
samenwerken. Iets waar we in Voor-Beltrum
sterk in zijn! Zie onlangs nog de landelijke
vrijwilligersdag van NL doet gesubsidieerd door
het Oranje Fonds. Bij de “gemeenschappelijke”
accommodatie van Voor-Beltrum waren veel
mensen druk in de weer om geheel vrijwillig de
handen uit de mouwen te steken voor onze
samenleving. Je hebt zelfs mensen uit
gezinnen die op deze dag op meerdere
locaties of dorpen/buurtschappen actief zijn of
samenwerken. Onlangs hebben we ook nog
met Stichting Halfweg op een coöperatieve
deal mogen toosten. Ere wie ere toekomt,
vanuit SVB (Stichting Volksfeest Beltrum) in de
persoon van Penningmeester Marco Klein
Falckenborg kregen wij het verzoek om samen
naar een informatiebijeenkomst te komen. Het
idee was om gezamenlijke inkoopvoordelen te
halen. We hebben als het ware een
samenwerkingsverband opgericht met SVB,
Survival, Boerendag, Beach Party, Stichting
Halfweg en Stichting Jongerenwerk Beltrum.
Samen met de Grolsch zijn we
overeengekomen dat al deze organisaties bier
van de oorspronkelijke bierbrouwer uit Groenlo
afnemen en dat we voor de korting de omzet
bij elkaar op mogen tellen. Voor alle partijen
betekende dit een win win situatie. Hieruit blijkt
maar weer dat de oude coöperatieve gedachte
gang vaak terug komt en niet verkeerd hoeft te
zijn. Tevens is er ook nog gesproken over
andere gezamenlijke inkoopvoordelen, wie
weet hierover later meer. Wie ook van ons

gezamenlijke inkoopvoordeel gebruik maakt
dat is de organisatie van Koningsdag 2018
oftewel Willy’s verjaardagsfeestje in Beltrum.
Hier mogen wij vanuit SJB ons steentje ook
aan bijdragen. Ook start binnenkort de opgave
van de zomerkampen weer. Hierover leest u
elders meer in het Halfweg Ni-js. Om op ons
eerste verzoek terug te komen waar we dit
schrijven mee begonnen, mocht u nog een
stem over hebben met Hart voor de
Achterhoek dan houden wij van Stichting
Jongerenwerk ons warm aanbevolen. Voor
vragen en of suggesties is het mailadres
gewijzigd. Dit omdat we middels een
gezamenlijke “Coöperatieve” actie gelukkig
glasvezel hebben in ons mooie Voor-Beltrum.
Met vriendelijke groeten,
maartentebraak@gmail.com
info@sjbeltrum.nl
www.sjbeltrum.nl
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Flierefluiterskamp 2018
Heb je het weer helemaal gehad met school?
Zin om eens lekker een weekje helemaal uit je
dak te gaan? Een week met veel vriendjes/
vriendinnetjes, chips en cola, zwemmen,
spannende spellen en leuke shows?!! En hou
je er ook nog van om een avontuur te beleven?
Zeg je nog steeds JA?!
DAN MOET JE MEE OP
FLIEREFLUITERSKAMP!!!!
We gaan dit jaar naar Lochem, van zondag 22
juli t/m vrijdag 27 juli.
De kosten bedragen €90,- per kind. Bedrag
voldoen digitaal na opgave. Op het volgende
nummer: NL 93 RABO 0118 2414 78
Graag de naam van het kind vermelden in de
beschrijving.
Zit jij in groep 4, 5, 6, 7, of 8 en heb je zin in
een weekje plezier? Geef je dan vrijdag 13
april van 19.00 uur tot 20.00 uur op bij het
Jeugdhuske!
Voor vragen kun je altijd bellen met:
Roel Krabben:
06-16331749
Iris Groot Zevert:
0613119991
Jeanne Slütter:
0649723731
Vul onderstaande strook in en neem deze mee vrijdag
13 april!

Kaartclub Halfweg
Kruisjassen op 5 april 2018.
Twintigen 19 april 2018.

--------------------------------------------------------------------------------

Naam: ______________________________________
Adres: ______________________________________
______________________________________
Geb. datum: ___-___Groep:_________________________
E-mail adres van je ouder/verzorger:
_____________________________________________
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Voor eventuele verdere inlichtingen: AnneMieke Bouwmeesters: tel. 0545-48 12 06,
Tonny Roelvink: tel. 06-47 76 85 33, e-mail:
tonnyroelvink7@gmail.com.

Ni-js van de karmisse……

Vrijwilligers van de kermis….
Beste vrijwilligers van de kermis: met deze
aanhef hoop ik dat eigenlijk iedereen uit voorBeltrum dit stukje leest. Ik schrijf dit dan ook
over de kermis en niet over andere activiteiten
binnen voor-Beltrum, dit even voor de
duidelijkheid.
Er zijn vele mensen die op een of andere
manier iets doen voor de kermis. Van een
uurtje helpen met de opbouw of opruim
werkzaamheden tot vele uren in voorbereiding
en op de kermis dagen zelf. En wij zijn
ontzettend blij met iedereen die ons helpt.
Zonder vrijwilligers zou de kermis dan ook
geen bestaansrecht hebben.
Voor alle duidelijkheid:
we hebben het dan over vrijwilligers die lid zijn
van de kermis: voor-Beltrumers.
Buitenstaanders die iets doen voor de kermis
worden hiermee even niet bedoeld!
Maar het punt wat ik aangeven wil gaat om de
beloning van deze vrijwilligers.
Vanuit het verleden is er een soort beloning, in
munten, voor iets dat je hebt gedaan voor de
kermis.
Maar de uitvoering hiervan is erg lastig. We
willen namelijk iedereen op waarde belonen
voor het gene er is gedaan. Maar ja: geef je
dan iemand die 2 uur geholpen heeft een
muntje en iemand die 4 uur geholpen heeft 2
muntjes? Wat doe je dan met iemand die een
paar uur heeft geholpen maar ook met zijn
eigen auto wat heeft weg gebracht. Ergens
kom je in een situatie dat je de mensen wel
kunt belonen, maar dat dit in vergelijking met
anderen, niet meer in verhouding te houden is.
En wat we zeker niet willen is dat er
onenigheid ontstaat over de manier van
belonen van onze belangrijkste hulpen tijdens
de kermis!

Wij zijn ook van mening dat iemand niet iets
gaat doen voor de kermis omdat er een of
meer munten voor worden gegeven. Wij
denken dat vrijwilligers ons helpen omdat ze
het leuk vinden wat te doen voor de kermis.
Wat we voorstellen is dan ook dat we niet meer
iemand met munten gaan belonen voor het
werk dat er is verricht. Wel vinden we dat er
tijdens deze hulp wat te drinken en , bij langere
tijd ook wat te eten aangeboden dient te
worden. Ook hier is in het verleden wel eens
wat verschil in geweest.
De afgelopen jaarvergadering hebben we dit
punt besproken en is er ingestemd met deze
nieuwe opzet. Wel vonden we het belangrijk
om dit even als apart stuk in het Halfweg ni-js
te zetten zodat het voldoende onder de
aandacht komt. Want nogmaals: we zijn
ontzettend blij met iedereen die op welke wijze
dan ook, zich inzet voor de kermis.
Groeten van het gehele kermis bestuur.
PS: de kermis in 2018 is op 5, 6 en 7 augustus.
Konings(Keizers)paren van Voor-Beltrum.
We kregen verschillende reacties op onderstaande
foto’s, o.a. van Lena Lageschaar zij dacht dat ze zelf de
koningin was. Helaas Lena jij droeg de versierselen als
koningin van 1961 en hebt deze overhandigd aan Mina
Groot Kormelink, zij was de koningin. Samen met Jan te
Vogt die de versierselen overhandigt kreeg van Jan
Klein Gunnewiek (Huwkert) vormde zij het koningspaar
in 1962.
Alleen Johan Luttikholt (Veele) had als enigste het juiste
antwoord, Johan gefeliciteerd, als “prijs” heb je eeuwige
roem verdiend!
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PAKLACK

Nieuws van de Maispotters

Hieronder het programma en de resultaten van
onze enige Voorbeltrumse deelnemer aan de
Paklack : Loa Moar Lopen.
Voor Loa Moar Lopen spelen de volgende
spelers: Jan Luttikhold, Sander Koster, Peter
Ribbers en Iwan Wolterinck
Het gaat op dit moment niet best met Loa Moar
Lopen. Het team is sinds de vorige editie van
Halfweg Ni’js wel een plaats gestegen en heeft
door een 5-2 overwinning op Briketten de
laatste plaats verlaten.
DATUM
8-09-2017
29-09-2017
13-10-2017
27-10-2017
17-11-2017
08-12-2017
29-12-2017
12-01-2018
26-01-2018
16-02-2018
02-03-2018
16-03-2018
23-03-2018
06-04-2018
04-05-2018

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

Voor de uitslagen en de standen kun je
gedurende het seizoen terecht op ;
www.paklack.nl
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4-7
0-3
0-9
1-1
2-4
0-2
5-2
0-4
4-6
2-6
2-5

De gezelligheid rondom het carnavalsweekend
is inmiddels weer als rook opgetrokken en de
het terrein ligt er weer strak bij. De carnavalsperiode is weer achter de rug. We zitten nu in
de vastentijd, maar het paasweekend staat
alweer bijna voor de deur (ooh wat geet de tied
toch snel he; joah joah..). De carnaval is
geëvalueerd en deze kan bestempeld worden
als zeer geslaagd. Niet alleen onze
hoogheden, Prinses Janneke en Adjudante
Jona, hebben volop genoten, aan de
bezoekersaantallen op onze verschillende
activiteiten door het jaar heen te zien hebben
ook alle andere carnavalisten die naar de
Maïskoele zijn getrokken een plezierige
carnaval gehad! Goed om te zien dat de groep
carnavalsvierders in Veur-Beltrum niet
afneemt. Een goede organisatie en veel inzet
is het halve werk, via deze weg willen wij de
organisatie en alle vrijwilligers die de
Maïspotters ook dit jaar weer hebben geholpen
hartelijk danken voor zijn of haar bijdrage dit
carnavalsjaar. Hopelijk houden we dit nog
jaren vol met zijn allen!
Onze prinses en adjudante zijn waardige
hoogheden gebleken. Vanaf het begin waren
deze twee dames super fanatiek, dit kon
natuurlijk ook niet anders onder leiding van de
zeer ervaren uitzoekers. We hebben ons best
gedaan om samen met de hoogheden en
uitzoekers ons zo goed mogelijk voor te
bereiden op het carnavalsjaar. Tijdens vele
gezellige avonden is dit volgens ons goed
gelukt. Tijdens het prinsenbal, waar het net als
anders met de bene uithing, zijn onze
hoogheden na het verjaardag spel voorzien
van de steken en capen. De leus van de
hoogheden was: “Met disse hoefsmid en
docente, op ne draf deur de tente” hebben zij
het carnavalsjaar uitstekend geleid.

Elders in het Halfweg Ni-js kunt u lezen hoe zij
het zelf hebben ervaren.
Zoals hiervoor al benadrukt zijn wij zeer
tevreden over de opkomst tijdens de diverse
carnavalsactiviteiten, zowel binnen als buiten
onze vereniging. Voor de mensen die geen lid
zijn van onze vereniging, maar zich toch
verbonden voelen is er de mogelijkheid om
zich aan te melden bij “de vrienden van de
Maïspotters”. Door deze vorm van lidmaatschap steun je de vereniging en word je, net
zoals de andere leden van de Maïspotters
uitgenodigd voor de officiële bijeenkomsten en
ben je eveneens van harte welke, net als niet
leden, om mee te gaan naar alle activiteiten
van onze carnavalsvereniging en zeker ook bij
de activiteiten bij onze buurtverenigingen.
Wil je vrienden worden van de Maispotters?
Meld je dan aan bij de secretaris van het
bestuur: Joost Tuinte (Kamat)
tel. 06-46698557 /
e-mail:joosttuinte@hotmail.com
Afgelopen carnavalsseizoen hebben wij de
taak van Tom als president en Bart als vorst
overgenomen. De lat is hoog gelegd door deze
twee heren. Samen zijn wij prins en adjudant
geweest, dus we wisten wat ons te wachten
stond. Wat bleek, we waren er toch wat
drukker mee dan gedacht maar hebben er wel
aldebastend veel skik mee gehad. Tom en Bart
nogmaals hartelijk bedankt voor de goede
overdracht. Tot slot willen wij alle mensen en
vrijwilligers die de carnaval tot een succes
hebben gemaakt hartelijk bedanken voor hun
tijd en inzet. Fijn om te merken dat we elk jaar
weer op jullie kunnen bouwen.
Ik wens iedereen fijne paasdagen en wij kijken
alweer uit naar het volgende carnavalsseizoen.
We gaan van start tijdens de buutavond op
zaterdag 10 november 2018 bij Halfweg.
Noteer deze datum alvast in uw agenda.
We zien jullie dan graag weer in de kleine
Maïskoele! Voor meer informatie en foto’s kunt
u kijken op www.maispotters.nl of volg ons op
Facebook.
Alaaf!
Ruben Arink
Vorst van de Maispotters oet Veur-Beltrum
Wout Tuinte
President van de Maispotters oet Veur-Beltrum

Verslag Janneke en Jona
prinsessenpaar 2018 CV de
Maispotters
Met een glimlach van oor tot oor, tranen van
het lachen over de wangen en een hoop mooie
herinneringen beginnen wij aan dit stukje over
hoe wij ons carnavalsjaar als prinsessenpaar
van c.v. de Maïspotters hebben mogen
beleven.
Na een bloedstollende quiz gepresenteerd
door Leo de Mol alias Ruben Arink mochten wij
onszelf op zaterdag 6 januari eindelijk
bekendmaken als het nieuwe prinsessenpaar.
Daar gingen natuurlijk al weken van
voorbereiding aan vooraf. Een spannende en
leuke tijd, maar wat waren we blij dat we vanaf
die avond onze mond niet meer voorbij konden
praten. Vanaf dat moment waren we ieder
weekend onder de pannen en volgden er een
aantal gezellige feestjes!
Op vrijdag 12 januari was de 40+avond. Een
leuke avond met een aantal goede
buutreedners; o.a. Ed&Toon van eigen
bodem. Op zaterdag 13 januari waren we
uitgenodigd bij c.v. de Noamatters in Eefsele.
Samen met de Belhamels in één bus
vertrokken we richting de residentie in Eefsele.
Wij vermoeden dat de buschauffeur op dat
moment als wist wie het prinsessenpaar in
Eefsele zou worden, aangezien hij ons in het
Nölershol (woonplaats prinses Sandy) wilde
afzetten.
Datzelfde weekend waren we op zondag
uitgenodigd bij de Waterrott’n in Eibergen.
Ietwat brak van de vorige avond vertrokken we
wederom met de bus vanaf de kleine
maïskoele. Een gezellige middag met een
fantastische loterij, onder het motto altijd prijs.
In het weekend van 20 en 21 januari stonden
de hooghedendag en het frühshoppen bij de
Belhamels op het programma. Dit jaar waren
we voor de hooghedendag te gast bij c.v. de
Eumkes. Op zondag 21 januari hebben we ons
met een grote groep maïspotters verplaatst
naar Beltrum voor het frühshoppen van de
Belhamels. Eigenlijk een opwarmertje voor het
echte feest dat aan het eind van de middag
zou plaats vinden in onze kleine maïskoele: de
afterparty! Ook die was dit jaar weer een groot
succes.
De week daarop volgde het frühshoppen in de
Holterhoek, bij c.v. de Bacchus. Ook daar hing
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een gemoedelijke sfeer en hebben we ons
uitstekend weten te vermaken. Het
carnavalsweekend naderend zijn we op vrijdag
2 februari op ziekenbezoek geweest.
En toen…….. begonnen wij op vrijdag 9
februari aan de carnaval 5-daagse! Gelukkig
nog fris en fruitig op bezoek bij de
Willibrordusschool. Natuurlijk net als andere
jaren waren we voor en na die tijd welkom bij
huize Stevat. Frans, nogmaals bedankt voor de
goede zorgen! Na een korte powernap was het
tijd om richting Eumkesnus te vertrekken. Ook
hier was een prachtige loterij en een
fantastische hoofdprijs gewonnen door één van
onze ‘onderdanen’, Kim Kroekenstoel gaat
tegenwoordig fietsend door het leven.
Zaterdagavond hebben we ons ook van de
roomse kant laten zien tijdens de kerkdienst in
Groenlo. Daarna stond onze eigen
carnavalsavond op het programma en mochten
wij de sleutel in ontvangst nemen van onze
burgemeester Nico Heinen. Ook kwamen op
deze avond de Knunnekes op bezoek. Mooi
dat dat ieder jaar nog steeds zo is! En dan……
zondag de dag van de Maïspotters; het
frühshoppen in de grote maïskoele! In korte tijd
stond hele tent bomvol en op z’n kop. Prachtig
om te zien!
De Jonge Nölerpeters uit Lievelde hebben we
op maandag 12 februari bezocht. Met drie
bussen hebben we gezorgd dat ook daar de
zaal goed gevuld was. Het tempo zat er goed
in, de strijkplank vol met bier heeft zijn werk
uitermate goed gedaan. Daarna hebben we
onze weg vervolgd richting Grolle, om daar in
de middag te gaan dweilen. Aansluitend
hebben we met zijn allen genoten van een
heerlijk buffet in de maïskoele. Dinsdagmiddag
13 februari konden we even op adem komen
op de kindercarnaval onder het genot van een
bekertje ranja. Tot slot het slotbal in de kleine
maïskoele. Hier hebben we het voor ons
prachtige carnavalsweekend mooi af kunnen
sluiten met een aantal ludieke optredens van
eigen bodem. Via deze weg willen wij dan ook
iedereen die mee heeft geholpen om er een
fantastisch feest van te maken heel erg
bedanken! We kijken nu al uit om samen met
jullie weer aan te treden tijdens de buutavond
in november 2018. Tot dan!!

12

‘In’t begin wau’w nog prachtig,
Noa al da feest veult wee ons tachtig!
Carnaval mo’j veulen
In polonaise op de steulen!’
Melodie: Nen Amerikaan, Boh Foi Toch

Lentefair

Op zondag 25 maart houdt fam. Starte haar
jaarlijkse Lentefair aan de Startmansweg.
Er zijn diverse creaties, accesoires en
decoraties te bezichtigen en te koop.
U bent van harte welkom van 11.00 – 15.00
uur.

Het boek van Auste.
Na de vorige publicatie in Halfweg Ni-js heeft
de initiatiefgroep niet stil gezeten. We zijn
volop bezig met het verzamelen van informatie
over de buurtschap Avest.
De juiste begrenzing van Avest is nog een hele
puzzel. In de loop van de eeuwen is er op dit
punt een aantal keren wat gewijzigd. Gaan we
uit van de kadastrale kaart rond 1800 toen de
gemeente Beltrum is ontstaan en later aan
Eibergen is toegevoegd? Dit is weer een
ander gebied dan Avest dat een H-nummer
kreeg voor alle bebouwing. Een deel van de
woningen liggen in de Beltrumse Es en horen
officieel niet bij Avest. Het Schependom dat
ligt tussen de Slinge en Avest in de gemeente
Oost Gelre ( voorheen Groenlo) wordt door
sommigen Grols Auste genoemd en is op een
aantal terreinen verbonden met Auste, maar is
niet echt Auste. Kermis en carnaval worden
samen met Avest en voor-Beltrum gevierd.
Ook de bewoners hebben veel banden met
Auste. Om deze reden is na overleg met de
buurt besloten om ook het Schependom in het
boek op te nemen.
Voor het verzamelen van informatie over de
bebouwing en de bewoners zijn de meeste van
de huidige bewoners of vorige bewoners al
bezocht op zoek naar foto’s, documenten en
verhalen. De komende tijd zullen deze
bezoeken worden afgerond.
Van de huidige bebouwing zijn door Truus
Stotteler en Sander Baks foto’s gemaakt.
Vanaf 1800 is de bewoning van alle panden
goed in beeld via de gemeentelijke
bevolkingsadministratie die Napoleon invoerde.
Voor deze tijd moeten we een beroep doen op
registers van de kerken die informatie over
geboorte, huwelijk en overlijden bij hielden.
Hierbij wordt duidelijk de boerderijnamen die
nu nog worden gebruikt vaak met vorige
bewoners of met het beroep van de bewoners
hebben te maken. Een aantal families hebben
zelf in het verleden al informatie gezocht en
gevonden en hiervan al een uitvoerige
beschrijving van gemaakt.
Naast deze informatie komen er nog tal van
andere onderwerpen aan bod die betrekking
hebben op de buurt. Het huidige
bedrijventerrein de Laarberg ligt bijna volledig
in Avest en zal dus ook aan bod komen.
Plannen voor wegen en waterlopen,

ruilverkaveling en verenigingen uit Avest zullen
ook worden ook opgenomen.
Voor de uitvoering van het boek in onlangs de
Stichting Historisch Auste opgericht. Bij de
zoektocht naar informatie wordt al snel
duidelijk dat er in de loop van de eeuwen al
veel is vastgelegd waar we mee aan de slag
kunnen. Soms komen we opmerkelijke
informatie en berichten tegen die het waard
zijn om opgenomen te worden.
De komende tijd kunnen we nog volop aan de
slag om er een mooi boek van te maken.
Henk te Bogt, Dean Jones, Jan Kok, Stan Kok,
Joop Ottink Stef Smit, Jan Tuinte en Willem
Tuinte.

Jentske Withag wielerverslag

Ik ben Zo langzaam aan weer uit mijn
winterslaapje aan het komen .
En ben weer langzaam begonnen aan mijn
eerste trainingen .
Want ook lekker niets doet hoort er bij .
Al ben ik blij dat het seizoen weer begint .
De eerste wedstrijden komen er weer aan.
Het nieuw seizoen is al een klein beetje
begonnen maar eerst wil ik toch nog even
terug gaan naar de laatste Cross wedstrijden.
Ik heb meegedaan aan een klassement
wedstrijd van de Weser -Ems Cup .
Waar ik op dat moment op een tweede plaats
stond .
En die tweede plaats heb ik ook behouden
voor het eind klassement .
Ook op de laatste wedstrijd van dit Klassement
werd ik 2 . Kon ik hard wegrijden bij de gene
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wie ook nog tweede kon worden . Hier was ik
ook heel blij mee.
Ook heb ik nog meegedaan aan de NRW-cup
district Nordrhein -Westfalen daar stond ik op
de vierde plek maar heb ik in de laatste
wedstrijd gewonnen en kreeg ook daar een
mooi podiumplek op de derde plaats. En een
hele mooi beker maar dan een crosser op de
crossfiets.
De laatste cross het NK in Hoogeveen op 2701-2018. Was een mooi zware cross met dikke
laag modder . Toch liep de wedstrijd voor mij
niet zo als ik dat zelf wilde.
Ik zat er goed bij . Bij de start . Maar al na de
tweede ronde leek het wel of ik aan een
touwtje achter uit werd getrokken in plaats van
vooruit en kwam helaas op de elfde plek
binnen .Wel ben ik blijven door gaan .
Eigenlijk was het veel loop werk .
Toch heb ik voor mezelf geprobeerd zo veel
mogelijk op mijn fiets te blijven zitten . En dat
ging mij goed af. Heb op dit parcours wel veel
bij geleerd. En het was een leuke dag.
Mijn eerste MTB wedstrijd was in Oldebroek na
een lange tijd van geen wedstrijden meer op
mijn MTB door mijn sleutelbeen breuk .
Dat was weer super . Oldebroek is een zeer
technisch parcours met daarna naast een stuk
door het bos. Hier zit echt alles in maar je moet
wel durven .
Ze hebben rotsen nagebootst waar je van af of
op moet rijden een trap waar je aan oprijdt
waar je ook nog over boomstammen moet
springen. Veel afdalingen klimmetjes en het
gaat allemaal kriskras door elkaar. Veel keeren draai werk . De start hebben ze veranderd
dit jaar gaan ze de eerste 6 wedstrijden lootjes
trekken op je nummer en ja ik wist het van te
voren al ik mocht achter aan starten. In een
veld van bijna50 renners en dan een korte
smalle start waarin vervolgens het parcours
opgaat . Maar goed . Heb zo hard mogelijk
gefietst om zo snel mogelijk wat naar voren te
komen maar ja dan zijn de eerste tien renners
al een stuk voor je. Uit eindelijk was ik dicht bij
de derde en vierde plek voor de meisjes maar
in de laatste ronde kwam ik net iets te kort.
Waardoor dat ander meisje de kans kreeg om
me voor bij te gaan. En daardoor werd ik vijfde
. Maar de wedstrijd heb ik goed gereden zat
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toch al weer redelijk voor in. En dat voor dat ik
toch best lang niet meer op de mtb wedstrijden
gereden had was ik hier over dus zeer
tevreden .
Ook heb ik mijn eerste wegwedstrijd in Herford
gehad en waar ik vorig jaar buiten de groep
fietste zat ik nu goed in de kopgroep mee. Dit
is een parcours van 2.8 km en dat gaat eerst in
de afdaling de start en dan omhoog een paar
haarspeldbochten en vervolgens een lange
steile klim omhoog. In de klim zit daar altijd
veel wind vanaf de zijkanten. Alleen de laatste
ronde hadden ze niet gezegd dat die er aan
kwam dus niemand wist dat die sprinten moest
dus we kwamen binnen zonder sprint maar
gewoon daar waar we in de groep fietste foutje
bedankt maar keurig 4 geworden meisjes
terwijl die andere 3 meisje al 2jaar ouder
waren. Want die horen in U17 Maar je mag als
je wilt in U15 mee fietsen , En met de jongens
erbij 14e plek.
De eerste wedstrijd die er nu aankomt op de
MTB is het parcours waar ik voor het eerst
Nederlands Kampioen werd. Berlicum.
Daarover de volgende keer meer . Waar ik dan
ook voor het eerst op mijn nieuwe
Mountainbike fiets de andere werd helaas te
klein.
Ik wens jullie allemaal Fijn paasdagen en niet
teveel eieren eten want daar word je een
beetje kippig van. HIHIHI.

Groetjes Jentske Withag

Vriendenkring D.V.V. nieuws

NL-doet 2018
Hallo allemaal!
Hieronder leest u wat de laatste ontwikkelingen
zijn en wat DVV op dit moment bezig houdt:
Hardlopen met DVV!
Op vrijdag 17 november jl. zijn wij met een
groep van 21 enthousiaste dames gestart met
een hardloopclinic van 12 weken verzorgd door
Lian Acda. De trainingen waren erg gezellig en
we hebben de nodige hardlooptips gekregen.
Een eindejaarsborrel bij Halfweg kon natuurlijk
ook niet ontbreken!

10 maart heeft DVV meegedaan aan NL-doet.
Een initiatief vanuit het Oranje Fonds.
Doordat DVV nieuwe sponsoren heeft
gekregen hebben we nieuwe plekken
gecreëerd om hun reclameborden op te
kunnen hangen. Tevens is het
beachvolleybalveld onder handen genomen
(kunstgras rand).

Helaas zit de clinic er al weer op en gaan we
nu op eigen voet verder op de woensdagavond
aangezien deze avond voor de meeste dames
beter uit komt dan de vrijdagavond.
Op woensdag 27 mei a.s. willen we weer
starten met een nieuwe hardloopclinic verzorgd
door Lian. Mocht je graag meer informatie
willen of graag mee willen lopen neem dan
contact op met Nicol te Veluwe
(nicolklg@hotmail.com of 06-30502747).

Het was een grote opkomst van vrijwilligers en
het was mooi weer. Tussen de middag is er
gezorgd voor een hapje en een drankje, met
na gedane arbeid een wel verdiend pilsje.
Iedereen die zich deze dag heeft ingezet;
bedankt voor jullie hulp!
Voor meer foto's van deze dag zie onze
Facebook-pagina.
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Jaarlijkse ledenvergadering 23-3-18
Op 23 maart hield DVV haar jaarlijkse
ledenvergadering bij café Halfweg.
Tijdens deze vergadering zag de agenda er als
volgt uit:
Opening
Notulen jaarvergadering 2017
Financieel verslag
Sport/activiteiten 2017 / activiteiten 2018-2019
Accommodatie
Bestuursverkiezingen
Aftredend en herkiesbaar:

DVV 45+ voetbal
Binnenkort begint het 45+ voetbal weer.
Wi’j bunt in e’deeld bie Eibargen, Neede en
Buurse.
Wedstrijdsecretaris Rob Kl. Tuunte was er
moar weer drök met.
Steeds wet ut programma gewijzigd, dan kon
Eibargen neet. Was dat weer mooi gewijzigd
kwam Neede aan te proppen dat hun op e’n
bepaalde doatum neet konden.
Was dat eindelijk goot kwam Buurse erachter
dat hun neet konden.
Noa völle mails noa mekaar hen en weer
gestuurd was eindelijk ut programma kloar.
Dit is voorlopig ut programma:

Thijs Luttikhold
Bjorn Scharenborg
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich
voor aanvang van de
vergadering opgeven bij het bestuur
DVV 50 jaar
Rondvraag
Sluiting
Alle leden die aanwezig waren bedankt voor
jullie inbreng!
DVV 50 jaar!
22 september komt steeds dichterbij...
De organisatie is druk in de weer en heeft al
veel foto's en films uit de oude doos bekeken.
Veel oude themafeesten zijn besproken en zo
zal ook het jubileumfeest een thematisch tintje
krijgen!
Gesproken over oude herinneringen... Wie
kent het Zilverenbal-toernooi nog?!? In de loop
van dit jaar zal DVV samen met de organisatie
van het jubileumfeest dit legendarische
toernooi eenmalig weer een nieuw leven
inblazen!
Meer informatie volgt.
Groeten,
Het DVV-bestuur
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-06 April in Eibargen
-20 April in Beltrum
-25 Mei in Nee
-01 Juni in Buurse
Zo langzamerhand komt er meer oldjes bie ons
voetballen want ok hun bunt erachter e’komm’n
dat ut verdomd gemütlich is bie ons. Als dat zo
wieter geet dan kuj volgend joar met twee
teams op pad.
DVV/VIOS voetbal.
Eindelijk was ut zo wiet, de heren voetballers
van DVV konden de weide weer in. Noa e’n
aantal afgelastingen deur ut kolde weer
mosten wi’j uut tegen Zieuwent. Veur die tied
hadden de kearl’s nog wel ff geoefend in de
zale met ut Speedsoccer.
Moar ff terugge noa de wedstried.
Leider Marcel is met e’n starke selectie noa
Zieuwent hen e’goane.
Samen met zien noodgedwongen assistent
leider Michel hadden ze de opstelling kloar.
In de eerste twintig minuten werd aardig
gevoetbald en DVV kwam ok verdeend op
veursprong. E’n hoekschop werd netjes binnen
gekopt deur Dennis Wielaker. 0-1
Er was geen vuiltje an de lucht totdat Zieuwent
e’n hoekschop kreeg.
Dissen werd eerst in eerste instantie weg
e’warkt moar den bal kwam bie e’n spöller van
Zieuwent. Den bedacht zich neet en nam den

bal direct op zien pantoffel. Loeperhard in de
kruusing.
Doelman Hans Steavens hef den bal alleen
moar e’heurt. ZZZOOOEEEFFF. 1-1

Doanoa was ut kommer en kwel bie de
jongens van DVV. Niks ging goot en werden te
völle persoonlijke fouten e’maakt. En tot
overmaat van ramp viel de 2-1. E’n ingooi van
Thijs van de Wielaker werd neet goot
ingeschat deur Sander Koster. Den kon de bal
neet onder controle kriegen en de spits van
Zieuwent zei heel netjes, “dankjewel”.
Dit was ok de ruststand.
Noa de thee en de welverdiende peuk en neet
te vergett’n, e’n donderpreek van Marcel begon
DVV de jacht te openen op de geliekmaker.
De kansjes kwamen er wal moar de afronding
was neet um noa huus te schrieven.
Net als in de eerste helfte begon DVV weer
slordig te worden.
En ut duurde neet lang of de 3-1 viel.
Stef Assink (Bruggeman) had ruzie met de bal
en is ok neet meer de snelste. (hee wordt
binnenkort ok vieftig). Doar maakte Zieuwent
dankbaar gebruikt van.
Het duurde daarna niet lang meer toen de 4-1
viel. Een hoekschop werd heel laag voor gezet
en keeper Hans dacht hij hem zo kon pakken.
Maar hij verkeek zich op de bal en kreeg de bal
op zijn vinger en bal vloog heel netjes in eigen
doel.
De duutsers zullen zeggen:
“Ein echten vingerspitzengefühl tor”.
Um de eer te redden maakte DVV toch de 4-2.
E’n goede combinatie met Joris v.d Bekke en
Marc Hutteman maakte Dennis zien tweede
goal.
Dit was de ok de eindstand.
De kampioenswagen kan voorlopig weer
terugge in de schure en Marcel hef direct
doarnoa e’n extra ingelaste training ingezet um
de jongens weer in ut gareel te kriegen.
Volgende keer is weer e’n thuus wedstried in
ut mooie Halfweg Dôme tegen Ruurlo 6.
Dan mooten wi’j ff an zeene of de die extra
training hef e’warkt.

DVV Dropping
Op zoaterdagaovond, 24 februari j.l. werd de
joarlijkse DVV dropping e’hollen
De organisatie was disse keer in handen van
Hubert Pasman, Niek Hommelink, samen met
hun kamereude.

Wi’j mosten op tied bie Halfweg wen want de
organisatie hat e’n strak tijdschema.
En doar mosten wi’j ons wal an hollen.
Met de busse van Vroagender werden wi’j an
de Boschlaan afgezet bie boer Eekelder.
Doar kregge wi’j instructies wat er ging
gebeuren. Met e’n ballonne en ‘n ei op pad
gingen wi’j er veur. Wi’j konden neet
verhongeren want de meesten van ons hadden
van alles bie zich. Káse, worste,
gehaktballetjes en starken drank.
Dat most ok wal want ut was allerbastend kold
den oavond.
Hier en doar werden wi’j opgeschrikt deur
horror clowns. Moar onze groep (de 45+)
werden al op tied gewaarschuwd. De groep
veur ons van Maarten te Braak en de
meerderheid van vrouwleu maakten steeds
gillende geluuden. Um elk witte wasje gilden
die vrouwleu als gilldende keukenmeiden. Er
zaten mooie opdrachten bie, veural ut vuul’n
met de hand in e’n gat. Bleek doarnoa dat dit
e’n kalven kop was. De meeste groepen
hadd’n ut mis. De één dacht dat ut e’n
varkenskop was en de andere dacht dat ut e’n
meloen was.
Ut was e’n mooie barre tocht deur ut mooie
Veur-Beltrum. Bie de schure van Johan
Luttikholt (te veele) konden wi’j ons e’n betjen
weer opwarmen. Kwam goot van pas want de
gehaktballetjes werden ff op de houtkachel
gelegd. Argens bie d’n Dennendiek kwamen
wi’j nog e’n paar horror clowns tegen.
17

Noa ja, disse kearl’s (Joost Tuunte en Hans
Wolterinck) zaten gemütlich op e’n bankje.
Al half an e’schotten want disse jongens
hadden ‘t ok zo kold en e’n flesse jágermeister
deut dan wonderen.
Ok werden wi’j opgeschrikt deur e’n halven gek
den steeds moar hen en weer ging rieden op
zien Puchje. Moar dat was gauw gebeurt, want
den rieder (Jeroen Hosté) werd van alle kanten
bekogeld met ballonnen met water. Hee lek
wal e’n iesklomp. Verder was ut e’n mooie
dropping veur jong en old. Doarnoa was ut
gezellig noa proaten bie Halfweg.
De groep van DVV voetballers (junioren) mag
volgend joar de dropping organiseren.
Ik wil namens ons de organisatie bedanken
veur hun inzet. Ok de bardienst neet te
vergett’n want zee stoat er ok vrijwillig.
Verder wenst ik de DVV voetballers völle
succes volgend joar.
Uw Razende Reporter, Michel
Om dat DVV dit jaar 50 jaar bestaat ben ik ff in
het archief gedoken van de DVV Proätjes.
Het idee is om toch dit jaar enkele stukjes te
plaatsen in het Halfweg Ni’js.
Dit stukje komt uit het jaar 1975.
Vraag ’t aan ome Jan de tuinman.
Vraag: Er groeien wa’l ens van die kleine witte
bloempjes langs de weg, die men pispotjes
noemt. Hoe komen ze aan zo’n naam??
F.W.
Beste Frans,
Die naam danken ze aan ’t vrouwelijk geslacht.
Je weet immers wel, als jongens onderweg
een klein stukje uit de broek moeten om het
hoognodige vocht af te gieten, gebeurt dit
meestal tegen ’n boom.
Bij dames ligt dat anders. Zij maken meestal
gebruikt van de “Hoeke Dale”methode. Dit
houdt in dat ze ergens achter ’n bosje door de
knieén gaan. Door een spelling der natuur
groeien prompt op die plaatsen de
bovengenoemde bloempjes. Ook als je eens
aan deze bloempjes ruikt, zul je begrijpen
waarom ze de naam pispotjes gekregen
hebben.
Uw Razende Reporter, Michel
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AC Halfweg

Foute party

Het is alweer een tijd geleden dat wij in de tent
bij Halfweg, tijdens de carnavalsperiode ook
wel “de grote verwarmde Maiskoele” genoemd,
de foute party georganiseerd hebben. Na de
vele gezellige avonden vergaderen en tent
opbouwen kon het feest losbarsten op
zaterdagavond 3 februari. De dj’s Hans&Edo
waren nog maar net terug van de wintersport
vakantie en draaiden bij Halfweg de tent
alweer plat! Vervolgens nam om 22.00 de band
Stonegood het stokje over en speelde op
ludieke wijze gecoverde engelse nummers. Na
2 setjes van 60 minuten gespeeld te hebben
konden Hans&Edo beginnen aan hun laatste
set om een eind aan deze prachtige avond te
maken! De feestgangers zijn weer in grote
getale gekomen ondanks dat er zeer veel te
doen was op die avond. Al met al een zeer
geslaagd feest waar (hopelijk) iedereen met
een goed gevoel op terug kan kijken!
Vorig jaar hebben we afscheid moeten nemen
van onze zeer gewaarde bestuursleden
Marissa Rooks en Sten klein Gunnewiek. Ze
hebben afgelopen winter te kennen gegeven te
stoppen met de bestuurfuncties binnen AC
Halfweg. Marissa en Sten bedankt voor jullie
jarenlange inzet!
Uiteraard heeft het bestuur weer 2 nieuwe
personen bereid gevonden om deze
bestuursfuncties te vervullen, dit zijn Stan
Lankveld en Thijs Heutinck. Beide afkomstig uit
Beltrum en hopen hiermee dat hun met een
frisse blik, en vol inspiratie het bestuur bijstaan.
Groeten,
Activiteitencommissie Halfweg
Nagellakactie voor Erno Groot Severt.

Het bedrag groeit nog steeds maar omdat het
streefbedrag nog niet gehaald is, vragen we
iedereen die Erno nog wil ondersteunen met
zijn crowdfundingactie een donatie te doen via:
http://www.whydonate.nl/rolstoelbus-voorerno/event/
Redactie Halfweg Ni-js/ Jeanine Huirne

Info Stichting Halfweg
Bestuur
Theo Klein Gunnewiek
Voorzitter
Marc Huirne
Penningmeester
Willem Tuinte
Secretaris
Nicole Baks
Bestuurslid

Café Halfweg
telefoon
0544 463707
06 42778053
0544 465319
+4917624332817
0544 481327
0620771260

Barcommissie
Bernadet Stevens
Dinie Spiekker
Melanie Leusink

06 37342524
0544 464437
06 23559855
0544 463571
06 3732 9995
0544 481325

Commissie hygiëne
Henriëtte Bomers

0544 465379

Terreincommissie/- verhuur
Vincent Klein Gunnewiek

0648665131
0544 465063

Halfweg groen
Nico Heinen
Johan Luttikholt
Marcel Mutter
Antoon Groot Zevert
Tonnie Starte
Stef Roerdink
Joop Luttikholt

Naam

telefoon

Vriendenkring DVV
Marc Groot Zevert
Voorzitter
Nicol te Veluwe
Penningmeester
Miranda te Braak
Secretaris
Vincent
Contactpersoon voetbal

06 30429837
06 30502747
0544 461773
06 10479222
0544 465063
06 48665131

Carnavalsvereniging Maispotters
Dennis Luttikhold
Voorzitter
Wout Tuinte
President
Ruben Arink
Vorst
Maureen Roes
Penningmeester
Joost Tuinte
Secretaris

Iwan Wolterink
Voorzitter
Willem te Vogt
Penningmeester
Carla Tuinte
Secretaris

06 3092 1010
06 1523 1661
06 21405564
06 1336 3629
06 4669 8557

06 53938612
0544 350454
06 38307315
0613031995
0544 465676

06 16313690
06 29465655
06 20508876
06 20047623
06 20824954
06 12513240
06 11413401
06 42174073

Kaartclub Halfweg
Annemieke Scharenborg
Tonny Roelvink

Belangenvereniging Voor-Beltrum Auste
Bas Hommelink
Tonny Starte
Diana Nijland

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

Info verenigingen

Volksfeestvereniging “Voor Beltrum”

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

465430

06 28845561
06 12804711
06 33020060

0544 463707
0544 481689
06 12903259
0544 465676
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