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Veel leesplezier, een gezellige
kermis en een mooie vakantie

Voorwoord
Ditmaal een feestelijke en kleurige uitgave van
het Halfweg Ni-js, uit de blijde gezichten op
bovenstaande foto kunt u afleiden dat er reden
is voor een feest. Inderdaad DVV/ Vios B6 is
kampioen. In dit krantje uitgebreid aandacht
hiervoor.
Verder staat het jaarlijkse Volksfeest weer voor
de deur, dus iedereen blijft in feestelijke
stemming, we wensen het Volksfeestcomité
alle succes toe.
Na de kermis vindt weer de jaarlijkse
motortoertocht plaats.
Iedereen blij, dus ook Stichting Halfweg met de
cheque die zij mocht ontvangen van de
Rabobank (Hart voor de Achterhoek).
Op ander sportgebied zijn er ook winnaars en
komen Koen Borgijink, Jentske Withag en Erik
Zieverink (coach de Treffers) aan bod.
De Belangenvereniging heeft een gedaante
verwisseling ondergaan en stellen zich graag
aan u voor.
Ook SJB brengt u op de hoogte van de
lopende zaken en besteden we aandacht de
AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming
Redactie Halfweg Ni-js
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Stichting Halfweg
We hebben inmiddels al weer lange tijd kunnen
genieten van een warm en soms te droog
voorjaar en het begin van de zomer.
Binnen Stichting Halfweg was en is er de
nodige bedrijvigheid.
Voor DVV kan het jubileumjaar al niet meer
stuk. Het elftal van Vios 6/DVV wist op
indrukwekkende wijze het kampioenschap te
behalen. Dit is natuurlijk uitvoerig gevierd.
Naast de inzet en de technische kwaliteiten
van de spelers en het werken als team is het
zeker de perfecte accommodatie van Stichting
Halfweg, die voor elke wedstrijd in optimale
staat wordt gebracht door het team van
Halfweg Groen, een voorwaarde voor het
succes. Een goede derde helft draagt ook nog
volop bij aan het resultaat.
Binnenkort starten al de activiteiten rond het
50jarig bestaan van vriendenclub De Vrolijke
Verliezers. Een eerste activiteit was de
geslaagde reünie van het Zilveren Bal toernooi.
Dank zij zonnig weer en een andere
programmering waardoor de zondag meer
aandacht kreeg is de laatste versie van PigPop
weer prima verlopen. In de loop van de jaren
heeft dit festival een vaste plek gekregen in de
regio, en het terrein rond Halfweg lijkt hiervoor
een prima plaats. Een vervolg in de komende
jaren zal er zeker komen.
Ook dit jaar hebben we weer een beroep
kunnen doen op de actie Hart voor de
Achterhoek van de Rabobank. Nadat de
aangemelde projecten door de eerste selectie
kwamen konden de leden van de Rabobank 5
stemmen uitbrengen op de vele kandidaten.
Stichting Halfweg heeft een project aangemeld
om de stoelen van Halfweg te vervangen. In de
loop van de jaren hebben we een ruime
collectie van diverse stoelen kunnen
opbouwen. Een partij andere stoelen die goed
passen in de inrichting van Halfweg is onze
wens. Dank zij de hulp van velen die een of
twee stemmen uitbrachten op onze aanvraag
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krijgen we een bijdrage van €761.41 uit de
actie. Het is nu zaak om passende stoelen te
vinden.
In de afgelopen periode hebben we met
wisselend succes te maken gehad met de
gemeente Berkelland. Het ging hierbij over een
subsidieaanvraag die is afgewezen, en een
beroepsuitspraak hierover die in ons voordeel
uitpakte maar door het college niet is
overgenomen. De te hoge WOZ taxatie en dus
hoge OZB aanslag waarvoor we in
samenwerking met diverse sportverenigingen
en vrijwilligersinstellingen in Berkelland voor
een vrijstelling hebben gepleit. Verleende
horeca-vergunningen waar we niet mee uit de
voeten kunnen. Het bestemmingsplan dat 15
jaar na een verzoek tot wijziging nog steeds
niet is aangepast.
Het nieuwe college geeft in haar programma
voor de komende periode van 4 jaar aan dat ze
er voor de samenleving wil zijn. We hebben
dus de nieuwe wethouder Anjo Bosman
uitgenodigd voor een kennismakingsbezoek bij
Halfweg. Hierbij kon ze op locatie kennis
maken met ons werk voor de gemeenschap en
op welke wijze we dit uitvoeren. Daarnaast was
er aandacht voor actuele zaken en over onze
toekomstplannen. Het lijkt op een goede
nieuwe stap in de samenwerking met de
gemeente Berkelland.
Met een deel van de nieuwe gemeenteraad
hebben wij ook al contact gehad om onze
belangen onder de aandacht te brengen.
Na een langdurige periode van onzekerheid
lijkt de gemeente Berkelland in de zaak “van
de Lagemaat” een oplossing te hebben
gevonden die voor de omwonenden goed zal
worden ontvangen. Omdat Stichting Halfweg
er wil zijn voor de gehele gemeenschap
hebben we ons in deze zaak enigszins
terughoudend opgesteld. We hopen dat er nu
een goed plan wordt gemaakt dat past in de
omgeving van Halfweg, en dat alle steun van
de buurt krijgt.
De Volksfeestvereniging is alweer druk in de
weer om binnenkort de kermis editie 2018

weer tot een echt volksfeest te maken.
Hiervoor zullen ook veel vrijwilligers van
Stichting Halfweg een bijdrage leveren. Voor
het vele werk dat er altijd is op allerlei gebied
kunnen we natuurlijk altijd nieuwe vrijwilligers
inzetten. Voel je iets voor een bijdrage? Laat
het ons weten.!
Voor het eerst in lang tijd hebben we besloten
om de consumptieprijzen te verhogen.
Oorzaak is de hogere inkoopprijs, ook mede
het gevolg van accijnsverhogingen. Daarnaast
hebben wij ook te maken met een verhoging
van de diverse algemene kosten .
Sinds de start van Stichting Halfweg is ons
beleid geweest om de prijzen bij Halfweg op
een aanvaardbaar en laag niveau te houden.
Hierdoor kunnen de “eigen” mensen gebruik
maken van het lage tarief. Het gaat hierbij
vaak om bezoekers die ook vrijwilliger zijn.
Voor grote evenementen waarbij we
consumptiemunten gebruiken hanteren we een
tarief dat vergelijkbaar is met andere
evenementen in de regio. Deze muntprijs blijft
€2,20.
Voor Halfweg gelden per 1 juli de volgende
tarieven:
Koffie
€1.Frisdranken
€1,50
Glas tapbier
€1,50
Grolsch Radler, Herfstbok, Bavaria 0% €2.Grolsch pijpje
€2,Grolsch beugel
€3,Wijnen, jenever, Jagermeister, enz
€1,50
Mixdrank
€3,-

“Nieuwe” bezetting belangen
vereniging Voor-Beltrum en Avest
De Belangenvereniging Voor-Beltrum/Avest is
natuurlijk een bekende club. Op 2 november
2006 is de Belangenvereniging van start
gegaan en opgericht door Bas Hommelink,
Tonny Starte en Diana Nijland. Nu na bijna 12
jaar inzet vonden ze het tijd het stokje over te
dragen. Na een zeer strenge selectie zijn er
nieuwe bestuursleden gevonden, te weten
Bram Pape, Anne te Luke, Maarten te Braak
en Lissa Pape. Wellicht wordt deze groep de
komende tijd nog verder versterkt door
gemotiveerde Voor-Beltrummers.
Waar staat de belangen vereniging voor?
Belangen behartiging van en voor inwoners
van Voor-Beltrum. De belangen vereniging
stelt verschillende doelen waaronder:
- Kennisdeling (bv. Nieuwe regelgeving,
kansen en bedreigingen enz.)
- Vragen beantwoorden m.b.t maatschappelijk belang voor Voor-Beltrum
- Organiseren van werkgroepen voor het
uitvoeren van onderwerpen die meer
aandacht vragen

Wij wensen jullie voor de komende tijd een
goede vakantie en een geslaagde kermis.

De belangen vereniging komt vier keer per jaar
fysiek bij elkaar. Indien er meer afstemming
nodig is wordt dit opgeschaald.
Mochten jullie ideeën hebben voor thema’s
en/of onderwerpen waar we als belangen
vereniging wat mee moeten? Laat het ons
gerust weten! Informeren kan via:
lissapape@gmail.com
Hierbij willen we natuurlijk de drie
bestuursleden van het eerste uur hartelijk
bedanken voor hun inzet de afgelopen 12 jaar!

Groeten,

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting Halfweg

Bram Pape
Anne te Luke
Maarten te Braak
Lissa Pape

Nicole Baks, Theo Klein Gunnewiek,
Marc Huirne en Willem Tuinte
Tuinte

Naschrift redactie
In het volgende Halfweg Ni-js nemen we
officieel afscheid van het oude bestuur dat zich
jarenlang belangeloos heeft ingezet voor onze
gemeenschap.
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AVG
Vanaf 25 mei 2018 moet elke organisatie aan
de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) voldoen.
Dankzij de inzet en medewerking van Iwan
Wolterink (voorzitter Volksfeestvereniging
Voor-Beltrum) hebben we een document
opgesteld ten aanzien van de gegevens
bescherming van Stichting Halfweg en alle
betrokken verenigingen binnen onze
gemeenschap.
Bij de algemene gegevens hebben we alles
onder de noemer van stichting Halfweg gezet
zodat dit document voor alle verenigingen e.d.
kan gelden en niet iedereen iets apart hoeft te
hebben.
Volgens ons hebben we hiermee een
document waarmee we aangeven voldoende
nauwkeurig om te gaan met de
persoonsgegevens van onze leden
Algemene gegevens:
Dit document is bedoeld om vast te leggen hoe
Stichting Halfweg en haar verenigingen
omgaan met de bescherming van de
persoonsgegevens van haar leden.
Stichting Halfweg:
Stichting Halfweg bestaat uit een
(overkoepelende) stichting waaronder de
volgende verenigingen opereren: Volksfeest
vereniging Voor-Beltrum, Vriendenkring DVV,
Carnavalsvereniging “de Maispotters” en de
bar commissie.
Overal waar “Stichting Halfweg” staat
geschreven kan ook een van de onderliggende
verenigingen worden bedoeld of worden
gelezen!
Doelstelling:
Stichting Halfweg heeft als doelstelling de
leefbaarheid in Voor-Beltrum te bevorderen en
organiseert hiervoor diverse evenementen.
Voor de communicatie over deze evenementen
wordt een leden administratie bijgehouden van
de ingezetenen van Voor-Beltrum.
Omschrijving Voor-Beltrum
Onder het gebied Voor-Beltrum wordt verstaan
het gebied wiens huisgezinnen in het verleden
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door het Volksfeest vereniging Voor-Beltrum
werden bezocht en welke afgelopen jaar op de
ledenlijst voorkomen en vermeld als zijnde
leden / ingezetenen van Voor-Beltrum en
Avest.
Leden
Zij die wonen binnen het gebied als
omschreven als Voor-Beltrum zijn automatisch
lid van de Stichting Halfweg. Zij die wonen of
gaan wonen buiten dit gebied kunnen lid
blijven of worden mits zij geboren zijn en/of
gewoond hebben binnen dit gebied. Dit geldt
tevens voor de partner en eventuele kinderen.
Contributie
De contributie bedraagt jaarlijks:
a.
Voor de ingezetenen leden uit een
jaarlijks, vrijwillige, vrijblijvende geldelijke
bijdrage, welke jaarlijks wordt opgehaald. Dit
geldt tevens voor hij of zij die een niet
zakelijke relatie heeft met een ingezetene lid.
b.
Voor leden buitenstaanders is de
contributie bepaald op een minimale bijdrage
van € 5,- (zegge vijf euro) per jaar.
Privacy Policy
Stichting Halfweg hecht veel waarde aan de
bescherming van uw persoonsgegevens. In
deze Privacy policy willen we heldere en
transparante informatie geven over hoe wij
omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te
waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om
met persoonsgegevens. Stichting Halfweg
houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke
wet- en regelgeving, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Dit
brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
Uw persoonsgegevens verwerken in
overeenstemming met het doel
waarvoor deze zijn verstrekt, deze
doelen en type persoonsgegevens zijn
beschreven in dit Privacy policy;
Verwerking van uw persoonsgegevens
beperkt is tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden
waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke
toestemming als wij deze nodig hebben
voor de verwerking van uw
persoonsgegevens;

Passende technische en
organisatorische maatregelen hebben
genomen zodat de beveiliging van uw
persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven
aan andere partijen, tenzij dit nodig is
voor uitvoering van de doeleinden
waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten
omtrent uw persoonsgegevens, u hierop
willen wijzen en deze respecteren.
Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens van verenigingsleden
worden door Stichting Halfweg verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling:
Administratieve doeleinde;
Het uitvoering geven aan de
lidmaatschapsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De
lidmaatschapsovereenkomst;
Voor de bovenstaande doelstelling kunnen wij
de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Naam;
Adres;
Woonplaats;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Geslacht;
Geboortedatum;
Bankrekening nummer;
Uw persoonsgegevens worden door Stichting
Halfweg opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de
periode:
Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en
daarna alleen in de financiële administratie
voor maximaal 7 jaar.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen
onrechtmatige verwerking, zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen
genomen;
Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over
het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.
We hanteren een gebruikersnaam en
wachtwoordbeleid op al onze systemen;

Wij maken back-ups van de
persoonsgegevens om deze te kunnen
herstellen bij fysieke of technische
incidenten;
Er worden geen gegevens verwerkt door
derden, anders dan de vrijwilligers van
Stichting Halfweg.
Papieren versies van
persoonsgegevens worden na gebruik
vernietigd.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of
verwijdering van de persoonsgegeven welke
wij van u ontvangen hebben.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens (of een
deel hiervan) door ons of door één van onze
vrijwilligers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte
gegevens door ons te laten overdragen aan
uzelf of in opdracht van u direct aan een
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te
legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven
aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken
op basis van een door u gegeven toestemming
hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze
toestemming in te trekken.
Verwerking van beeldmateriaal
Beeldmateriaal van verenigingsleden en
overige bezoekers van de evenementen
worden door Stichting Halfweg verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling(en):
Publiciteit rondom de evenementen
Voor de bovenstaande doelstelling kunnen wij
de volgende persoonsgegevens publiceren op
Internet (facebook, website e.d.)
Foto’s en film materiaal gemaakt tijdens de
evenementen.
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Beveiliging
Wij hebben passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om
beeldmateriaal van u te beschermen tegen
onrechtmatige verwerking, zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen
genomen;
Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over
het belang van de bescherming van
beeldmateriaal.
Hanteren we geen beeldmateriaal van
derden zonder toestemming;
Wordt beeldmateriaal niet aan derden
verstrekt zonder toestemming van de
betrokkenen.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of
verwijdering van het beeldmateriaal.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de
verwerking van het beeldmateriaal (of een deel
hiervan) door ons of door één van onze
vrijwilligers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte
gegevens door ons te laten overdragen aan
uzelf of in opdracht van u direct aan een
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te
legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven
aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw beeldgegevens verwerken op
basis van een door u gegeven toestemming
hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze
toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking
van uw gegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij
er samen met u niet uit dan vinden wij dit
natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht
een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende
autoriteit op het gebied van
privacybescherming.
Vragen
Als u naar aanleiding hiervan nog vragen of
opmerkingen heeft neem dan contact met ons
op!
Akkoordverklaring
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Door akkoord te gaan met de
lidmaatschapsovereenkomst, middels betaling
van de leden bijdrage, verklaren de leden
akkoord te gaan met de verwerking en
publicatie van de hierboven omschreven
persoonsgegevens.
Mocht u n.a.v. bovengenoemd stuk op/aanmerkingen en/of vragen hebben, dan kunt
u zich vervoegen bij het bestuur van Stichting
Halfweg en de alle betrokken verenigingen.

DVV Volleybal en Beachvolleybal
Sinds begin december 2017 hebben we als
DVV volleybal een fusie gemaakt met de
recreanten volleyballers van groep Hoevenaars
in Beltrum. Deze fusie is door bemiddeling van
Willem Wassink tot stand gekomen. Beide
groepen hadden te weinig vaste spelers om
wekelijks mooi te kunnen spelen. Na de fusie
hebben we wekelijks standaard steeds 12
spelers en speelsters die het prima met elkaar
kunnen vinden.
We spelen op de dinsdagavond van 21.00 uur
tot 10.30 uur in sporthal “De Sonders” in
Beltrum en na afloop gaan we altijd nog even
de kantine in, om alle belangrijke zaken nog
even door te spreken .
De 9 spelers en 1 speelster van de
recreantenclub zijn ook allen lid geworden van
DVV.
Op 17 juli a.s. wordt het zomerseizoen officieel
afgesloten met een potje beachvolleybal en
een derde helft bij café Halfweg, waarbij ook
de partners zijn uitgenodigd.
Mocht U geïnteresseerd zijn om een keer mee
te spelen om de sfeer te proeven, dan bent U
van harte welkom. We zoeken met name nog
een aantal dames erbij, maar heren zijn ook
van harte welkom.
Leeftijd en niveau zijn geen belemmering.
DVV Volleybal start het winterseizoen de
eerste dinsdag na de Beltrumse Kermis (dit
jaar 11 september 2018) en we eindigen bij het
sluiten van de sporthal begin juli 2019.
Tussendoor spelen we ook mee met diverse
kermistoernooien en niet zonder succes !!.
Bij interesse graag even bellen of een bericht
sturen naar contactpersoon Marc Huirne
(Mobiel: 0049176-24332817 of
marchuirne@lijbrandt.nl).

Hiernaast wordt elke zondagmorgen bij
passend weer om 10.30 uur op ons eigen
prachtige met kunstgras omringde
beachvolleybalveld bij café Halfweg
gevolleybald.
Hier is Willem Wassink de contactpersoon
(Mobiel: 06-19188918).
Iedereen die interesse heeft is van harte
welkom om mee te spelen.

Tot ziens en alvast een heel prettig
volleybalseizoen toegewenst.
Met vriendelijke groeten,
Marc Huirne en Willem Wassink
Contactpersonen DVV Volleybal en
Beachvolleybal

Rabobank hart voor de Achterhoek
Ook dit jaar hebben wij meegedaan met de
actie “HART VOOR DE ACHTERHOEK” van
Rabobank Noord en Oost Achterhoek.
Gelukkig werd onze inzending positief
beoordeeld gezien onderstaand bericht dat wij
mochten ontvangen van de Rabobank:
Uw club doet mee met Hart voor de
Achterhoek 2018!

Willem Wassink heeft een groeps APP
gemaakt waarin op zondagmorgen iedereen
die komt zich aan kan melden of afmelden.
Dan weten we of er voldoende animo is om te
gaan spelen.
Het programma wordt telkens in overleg
vastgesteld, waarbij het ook mogelijk is om
eventueel bij voldoende animo door de week te
gaan spelen.
De kleedunit van de voetballers staat ook tot
onze beschikking voor omkleden en douchen
na afloop. Het motto is gezelligheid met een
sportief karakter, waarbij na afloop ook nog
even tijd is voor een “derde helft” om de
weggespeelde energie weer op te laden in het
café.

Wij hebben de inschrijving van uw
vereniging/stichting voor Hart voor de
Achterhoek positief beoordeeld. Hierbij
ontvangt u de definitieve goedkeuring van de
deelname van uw vereniging/stichting aan Hart
voor de Achterhoek 2018 van Rabobank
Noord- en Oost-Achterhoek.
Door vanaf 22 mei t/m 6 juni een stem uit te
brengen konden leden van de Rabobank onze
aanvraag ondersteunen en per stem een
bijdrage verdienen.
Op woensdag 11 juni j.l. vond de
bekendmaking en uitreiking plaats in Eibergen
waar we onderstaande cheque in ontvangst
mochten nemen.

Iedereen die DVV lid is kan meespelen, bent U
nog geen DVV lid maar hebt U wel interesse
om mee te volleyballen dan graag even een
berichtje sturen naar Willem Wassink
(w.wassink63@gmail.com) of Marc Huirne via
marchuirne@lijbrandt.nl .
U kunt altijd eerst meespelen om te kijken of
het goed bevalt en later alsnog lid worden.
Voor € 25,- contributie per jaar kan iedereen
die wil volleyballen 2 keer per week spelen.
Kortom de keuze is weer reuze.
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Wij willen iedereen bedanken die een stem heeft
uitgebracht dat uiteindelijk het mooie bedrag van
€ 761,41 heeft opgebracht.
Dit bedrag willen we graag besteden aan
andere, passende stoelen voor café Halfweg.
Wij houden u op de hoogte.
Bestuur Stichting Halfweg.

Nieuws vanuit SJB

Beste lezers,
“Lopende zaken”
Op het moment van schrijven worden
wandelaars ingehaald die meedoen aan WoW;
oftewel wandelen op wielen. Dit is een 3 daags
evenement waarbij vrijwilligers en kinderen
minder valide mensen helpen lopen op/met
wielen. Ook is dit de vuurdoop van onze
multifunctionele SJB “partykoare”. Deze is
inmiddels klaar en kan voor verschillende
doeleinden en evenementen gebruikt worden.
Binnenkort loopt deze niet maar staat als
koelwagen tijdens het Flierefluiters en het
Walhalla kamp. Dit staan namelijk binnenkort
weer op de agenda. Voor de meeste ouders
betekent dit een lekker rustige week aangezien
van veel gezinnen alle kids meegaan die nog
in het basisonderwijs zitten. De kinderen van
groep 7 en 8 uit dit onderwijs hebben onlangs
een workshop loempia’s maken met Tan
Walterbos gehad.
We kunnen spreken van een zeer geslaagde
workshop maar dat kan ook niet anders met
het enthousiasme van zo’n gastvrouw die het
vuur uit de sloffen loopt. Aansluitend werden er
foto’s gemaakt en de loempia’s lieten zich
goed smaken. Workshops zijn activiteiten die
wij organiseren met een educatief karakter,
deze was dus de eerste maar de volgende zijn
ook al weer in ontwikkeling.
Ook zijn we met het bestuur “de Boer” op
geweest in Beltrum en Voor-Beltrum. We willen
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namelijk kijken wat er speelt onder de jeugd
van 13 tot 18 jaar en wat wij als SJB eventueel
voor hen kunnen betekenen. Waar kom je dan
terecht? Bij menig boerderij waar
jongerenketen staan of kippenhokken, als het
maar gezellig is. Met een SJB pretpakket
onder de arm gevuld met chips, nootjes,
pringles etc. hebben we menig jongere
verrast/laten schrikken. Diverse reacties
kregen we van; “wat doot jullie hier” tot “hallo
meneer Esselink”. De voorzitter van het SJB is
namelijk leerkracht op het Marianum en kent
zodoende veel jongeren. Geweldig om tussen
de jeugd te spreken en te lopen over wat hen
zoal bezighoudt en wat wij eventueel voor hen
kunnen betekenen. Ook merk je dat zij open
staan voor nieuwe initiatieven en dat zij zeker
mee willen werken en hun steentje hieraan bij
willen dragen. Hierover binnenkort meer. Dit
omdat wij helaas nog niet alle keten rond zijn
geweest en “niet op de muziek vooruit willen
lopen”.
Bij het project “Hart voor de Achterhoek” van
de Rabobank mochten we een mooie cheque
in ontvangst nemen. Indien u hierop gestemd
heeft, hartelijk dank! Dit geld willen we namelijk
besteden voor het pannaveld die we vol laten
lopen in de winterdag en welke dan als ijsbaan
gaat fungeren. Helaas loopt dit water weg door
de scheuren die in het asfalt zitten. Vandaar
dat we alle middelen aanwenden en hopen op
een goede “afloop”. Na de vakantie gaan wij
ook weer verder met het organiseren voor de
najaars evenementen en mocht u nog leuke
ideeën hebben voor workshops, activiteiten,
excursie o.i.d. loop dan rustig op ons af. Rest
ons jullie een fijne vakantie en gezellige kermis
toe te wensen.
Namens SJBeltrum.
maartentebraak@gmail.com
info@sjbeltrum.nl
www.sjbeltrum.nl

Kermis Voor Beltrum komt er weer
aan……5-6-7 augustus a.s.
De laatste puntjes moeten nog op welbekende
i, maar de meeste voorbereiding is gedaan. De
geldelijke bijdrage is opgehaald, waarvoor
weer onze grote dank..
We zijn weer met een volledige sterkte van ons
bestuur……nadat Joop Haarlink vorig jaar
afscheid heeft genomen, hebben we
versterking gevonden met Eef Helmers en Iris
Groot Zevert. Zij zullen deze kermis met ons
meedraaien! Wij zijn er erg blij mee!
En dan zijn we bijna klaar voor de kermis in
Voor Beltrum. Het welbekende kermisboekje
volgt natuurlijk nog voor de kermis en alle
informatie voor drie dolle dagen…..maar we
kunnen alvast wat vermelden;

dit jaar is het thema KUNST. Dit willen
we ook de zondagochtend met de
kinderspelen gaan gebruiken. Wat een
kunsten weer zult U wel denken, maar
het kon nog wel eens heel KUNSTIG
worden allemaal.
 En met de zeskamp hebben we dit jaar
ook aan de niet atletische, elk jaar
geblesseerde buurtgenoten gedacht,
want de het laatste, dus 6e spel van de
Zeskamp spelen we in de tent…..nadat
iedereen zich heeft opgefrist
natuurlijk……..een soort BuurtBattle
 Als Muziek bands hebben we Premium,
LEAD, Kabaal en de Perfect Showband
weer kunnen contracteren! Kortom
gegarandeerd een feestje weer!
Voor al het bovenstaande geldt, verdere
informatie volgt nog.
Wij wensen U in ieder geval een hele fijne
vakantie en tot op de kermis Voor Beltrum
Het bestuur van de Kermis Voor Beltrum

 Zaterdagavond 4 augustus , na de
Woordienst kunnen we een optreden
verwachten van de mannen van
Leedvermaak uit Eibergen. Ze staan
onder leiding van een bekende Barman
van onze kermis Ary Klein Gunnewiek,
zien we hem ook eens aan de andere
kant van de bar! Dus zegt het voort,
zegt het voort zodat we er samen weer
een mooie avond van kunnen maken.
 Zondagochtend 5 augustus natuurlijk
sport en spel, waaronder volleybal, net
als vorig jaar 4 tegen 4, teams,
vrienden, buurten enz. kunnen zich
alvast opgeven hiervoor bij Carla Tuinte
0544465676 of via de email
platuunte@hetnet.nl
 Dit jaar hebben we weer een soort
Thema aan de Zeskamp gehangen en
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Koen Borgijink wint goud op de
Special Olympics
Onze plaatsgenoot Koen Borgijink thans
wonend in Groenlo heeft op de
Special,Olympics Nationale Spelen
Achterhoek 2018 goud behaald op het
onderdeel 25 meter vrije slag. Koen legde de
afstand af in 28,67 seconden.
Koen is lid van de VAS Breng, een vereniging
voor aangepaste sporten. De VAS Breng deed
bij het onderdeel zwemmen met 7 personen
mee. Alle zwemmers behaalden een finale
plaats.
De Special Olympics vonden dit jaar op 8,9 en
10 juni in de Achterhoek plaats. De
zwemwedstrijden werden gehouden in de
Rozengaarde te Doetinchem

De redactie wil Erik langs deze weg feliciteren
met het behaalde resultaat
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

Op de foto de succesvolle equipe van de VAS
BRENG met geheel links onze Voorbeltrumse
trots Koen Borgijink

WEDSTRIJD
UITSLAG
Loa Moar Lopen - KWW’12
4-7
Loa Moar Lopen - Pit BMB
0-3
Loa Moar Lopen - Treffers
0-9
Loa Moar Lopen - FC Klunt
1-1
Loa Moar Lopen - Alle Remmen
2-4
Los
Loa Moar Lopen - Boskamp
0-2
Loa Moar Lopen - Briketten
5-2
Loa Moar Lopen - Heubels
0-4
Loa Moar Lopen - Stark Wark
4-6
Loa Moar Lopen - Losse Flodders
2-6
Loa Moar Lopen - Swift Boys
2-5
Loa Moar Lopen - WSW
1-8
Loa Moar Lopen - Weidebleuters
3-4
Loa Moar Lopen - Der
0-15
Angstgegner
Loa Moar Lopen - Loofklappers
3-7

Voor de uitslagen en de standen kun je
gedurende het seizoen terecht op ;

www.paklack.nl

PAKLACK
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. Loa Moar Lopen is geëindigd
op de 15e plaats met 4 punten. Het wist 1 team
(Pit BMB) onder zich te houden. De titel ging
dit jaar naar de Treffers, het team van de
Voor-Beltrumse coach Erik Zieverink.
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KAMPIOEN TREFFERS MET COACH ERIK
ZIEVERINK

Vriendenkring D.V.V. nieuws

DVV/VIOS 6 opnieuw kampioen.

ging bijna de hele selectie van DVV/Vios 6
kijken.
Gendringen won deze spannende wedstrijd en
dat betekende dat DVV/Vios 6 opeens op
titelkoers lag. Er mocht geen wedstrijd meer
verloren en dat knoopten de heren goed in de
oren. Bij elke wedstrijd die er nog moesten
worden gespeeld hielden de heren zich aan de
afspraak van de altijd serieuze coach Marcel.
“Maak ‘t neet te late en zoep neet te völle” En
warempel, ze hielden woord. En bij de
wedstrijd uit tegen Varsseveld toonde
DVV/Vios 6 veel inzet, ook was het een
knollenveld.
Er werd gestreden om elke grasspriet (die er
nog was hier en daar) .
DVV/Vios 6 kwam op 0-1 en kort daarna kwam
het nieuws uit Vosseveld. Daar moest
Zieuwent spelen en die speelden tot iedereen
zijn verbazing gelijk.
En dat betekende dat het kampioensschap in
handen lag bij de heren van DVV/Vios 6. Dit
lieten ze niet meer uit handen glippen en de
verlossende 0-2 werd ook nog eens gemaakt
door de oudste speler, Wilfried kl. Gunnewiek.
Hoe mooi kan het zijn. Het lek wal ‘n
sprookje. En toen ‘t verlossende eindsignaal
klonk was het één en al vreugde bij DVV/Vios
6.
Er werd besloten om het kampioenschap te
vieren op de laatste wedstrijd tegen Vosseveld,
zondag, 3 Juni.

Het is DVV/Vios 6 voor de tweede maal gelukt
om kampioen te worden in de 7e klasse. Dit
huzarenstukje hebben ze ook in ‘t jaar 2013
geflikt. Het hele seizoen was het wisselvallig bij
de heren. Maar de laatste wedstrijden kwam er
weer “Schwung” in het spel van DVV/Vios 6.
De twee bloedstollende wedstrijden tegen
medekampioenskandidaten Gendringen en
Zieuwent werden tactisch en met heel veel
inzet gewonnen. En dat betekende dat
DVV/Vios 6 weer mee deed met het
kampioensschap. En tot vele verbazing lieten
deze twee ploegen ook nog punten liggen. En
toen Zieuwent nog tegen Gendringen moest

Daarvoor werd er nog ff vergaderd want er
moest nog heel wat gebeuren om dit
kampioenschap in goede lijnen te brengen.
Er werden negen commissies opgesteld en
iedereen hielp daar een steentje aan bij.
Er moest daarvoor nog een wedstrijd gespeeld
worden uit tegen Bredevoort en ik moet eerlijk
zeggen, we werden als kampioenen
ontvangen. Een bos bloemen en een kratje
bier kregen we van de heren Bredevoort.
Chappoo aan Bredevoort.
Deze wedstrijd werd ook gewonnen en nu
konden we voor ons bereiden op de laatste
wedstrijd.
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Eindelijk was het zover, het kampioensschap
kon beginnen.
Vosseveld werd met open armen ontvangen.
Met Uefa Champions muziek kwamen de
teams op het veld. Elke speler had een kind
aan zijn zijde.

De DVV Ultra’s ( de vaste supporters van DVV,
zo’n kleine vieftig man) hadden fakkels mee
genomen in de kleuren van DVV, zwart en
oranje.
Wat een mooi gezicht.
De wedstrijd begon iets later want de damp
moest eerst verdwijnen uit het Halfweg Dôme.
De wedstrijd werd al gauw beslist want na 10
minuten stond DVV/Vios 6 al voor met 3-0. En
met de rust was het al 5-0.
Na de rust werd er veel gewisseld want alle
spelers waren er. Zoveel wissels heeft het
team het hele jaar nog niet gehad.
Er werd nog 3 maal gescoord en in het laatse
tien minuten werd de wedstrijd nog even stil
gelegd. Elard Kl. Gunnewiek kreeg een
publiekswissel want hij stop er mee.
Elard kan terug kijken op een prachtige
carrière bij DVV/Vios 6.
Daarna werd de kampioenschaal uitgereikt
door de voorzitter van Stichting Halfweg, Theo
Kl. Gunnewiek.
Tot ieders verbazing kwamen de spelers
vrouwen aan beurt. Van hun kregen alle
spelers een voetbaltas met hun eigen naam
erop. Wat een fantastisch gebaar van de
vrouwleu.
Na dit alles begon de receptie, dit alles buiten
want het was een zonnige dag.
Er werden mooie woorden gesproken door de
Voorzitter van VIOS Beltrum, Theo Helmers,
Michel Tuinte van het 45+ team.
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Willem Wassink daartegen deed een
persoonlijk woordje met een kleine anekdote
aan iedere speler tijdens de uitreiking van een
medaille.
Deze werden uitgereikt door het
Prinsessenpaar van de MP, Janneke en Jona.
En als laatste kwam leider Marcel Leusink aan
het woord. Hij deed een emotionele en met
tranen in de ogen fantastisch woordje.
Iedereen was onder de indruk, hoe hij zo
fanatiek hiermee bezig was.
Hij en Wilfried kl. Gunnewiek hebben
fantastisch werk afgeleverd. Zij kregen dan ook
een extra attentie onder luid applaus.
Daarna kon het feest beginnen, zo’n ruim 60
man was op deze happening af gekomen. Het
was een gezellige boel en de kinderen konden
zich prima vermaken met allerlei activiteiten.
Rond half vijf was een rondrit geregeld door
Beltrum en Voor-Beltrum.

Met de platte wagen en met luide knallen
(enkele heren hadden voor carbid gezorgd)
werd eerst VIOS een bezoekje gebracht. Zij
waren toen nog in de race voor promotie wie
ze wonnen. We werden met groot applaus
ontvangen. Daarna ging de tocht verder in
Voor-Beltrum. Hier en daar werd er bij enkele
bewoners een pitstopje gedaan.
Onderweg stonden steeds fanatieke
supporters van DVV/ Vios 6 ons toe te juichen.
Schitterend om te zien.
Daarna werd er gestopt bij Houtzagerij
Kolkman. Hier werden de heren in groepen
opgehaald met een boot (verzorgd door Bob
Kip) en de rondvaart kon beginnen op de
Slinge. Het was een zeer ludiek idee zo’n
rondvaart. Ook langs de Slinge stonden de
supporters ons toe te juichen.

Met fakkels en met veel kabaal werden de
heren bejubeld.
Enkele heren van DVV/Vios 6 waren zo onder
de indruk, dat ze pardoes in het water vielen.
Ach, het hoort er allemaal bij.
De eindparty was bij fam. Kip en het ging door
in de late uurtjes.
Namens DVV/VIOS 6 willen we iedereen
bedanken die op welk manier ook ons hebben
gesteund en geholpen.
Ik kan niet anders zeggen dan,
“BEDANKT ALLEMOALE”
PS: En de bevolking van Betrum kon weer rustig
slapen want ze zagen al dat stro alweer voor de
ogen in het eerste kampioensschap van DVV/Vios 6.

50 jaar DVV
Dit jaar viert DVV zijn 50 jaar jubileum.
Er is een jubileumcommissie opgesteld die dit
gaat organiseren.
Henk Kl. Gunnewiek, José Zieverink, Ronny
Stapelbroek, Vincent Kl. Gunnewiek, Mark Gr.
Zevert, Tonny Kl. Gunnewiek, Miranda te
Braak en Michel Tuinte zijn al druk bezig met
de voorbereiding.

Er waren maar liefst 70 personen hierop af
gekomen.
Het was een super gezellig weerzien met al die
top talenten.
Tijdens die avond werden alle genodigden
door elkaar gehutseld om deel te nemen aan
een quiz. Hier had elke groep de mobile
telefoon voor nodig omdat deze quiz via het
internet ging.
Men kon ook al direct zien wie het snelste
gedrukt had en wie de meeste punten hadden
gescoord.
Het was hilarisch om te zien hoe de mensen
druk bezig waren met de antwoorden.
Er werden leuke vragen gesteld en er werden
mooie oude foto’s getoond.
Dus met alles een mooie geslaagde avond.
Bij deze willen we iedereen bedanken die hun
steentje hieraan mee heeft geholpen.

Voor alle DVV leden en Oud leden is er een
datum geprikt en voor iedereen die iets met
DVV te doen heeft.
Deze heugelijke dag wordt gevierd op,

Zaterdag, 22 september.

DVV proatjes vrögger
Hier een mooi stukje uit DVV krantje van 1993:

Schrijft deze datum alvast op in de agenda of
op de kalender. Verdere info volgt nog.
Een tipje van de sluier, men wordt verwacht
dat men in gala kleding komt.

Reünie Zilverbaltoernooi
Als voorproefje met het 50 jaar jubileum van
DVV heeft de jubileumcommissie al een reünie
organiseert over het Zilverenbaltoernooi. Aan
dit café toernooi heeft DVV vanaf het begin
aan deel genomen.
Op zaterdagavond 23 juni werd dit gehouden
en hier waren ook de oud voetballers van AVC,
Losse Flodders, Noadost en de Kemper voor
uitgenodigd.

“Grote mond”
De kinderen in de klas mogen vertellen wie
grootste mond heeft, Papa of Mama.
‘Mijn papa heeft de grootste mond’. zegt
Jantje.want hij kan in een keer zijn kunstgebit
in de mond stoppen.
‘Nee’zegt Pietje, ‘Mijn Papa heeft nog een
grotere mond, want hij stopt in één keer een
gehaktbal in zijn mond’
‘Dat is allemaal niet vergeleken met mijn
Mama, want die heeft de allergrootste mond’
zegt Truusje.
‘Laatst lag ik bed en kon niet slapen en hoorde
ik dat Mama tegen papa zei:
Jan, doe jij de schemerlamp uit dan doe ik hem
in de mond’
13

45+ voetbal
Hier kan ik kort krachtig in zijn.
We zijn verdienstelijk op de derde plaats
geëindigd.
Het laatste toernooitje werd in Buurse
gespeeld en warempel de oudjes van DVV
lieten toch ff zien dat zij toch met veel inzet
kunnen voetballen.
Tegen kampioen Neede werd gelijk gespeeld
en dat na een 2-0 achterstand.
Tegen het altijd lastige Eibergen werd het deze
keer een makkie. Eibergen werd met 2-0 na
huis gestuurd. Tegen Buurse hadden we
moeten winnen maar we waren net niet scherp
genoeg. 1-2 verloren.
Maar we hebben toch mooi laten zien wat we
kunnen met onze kwaliteiten.
Daarna was het gezellig napraten en hopelijk
tot volgend seizoen.
Dan zijn we zeker van de partij.
Uw razende reporter, Michel

Jentske Withag wielerverslag
Solingen 22 april 2018

En dit is een zwaar en technisch parcours met
veel onderdelen erbij in en veel
hoogteverschillen en snelle afdalingen. .
Het Meisje dat uiteindelijk eerste werd kon ik
niet van mij afschudden en we bleven bij elkaar
in het wiel waar ze uiteindelijk nog net de
laatste adem had voor de eindsprint.
En daarna worden de punten trial en wedstrijd
bij elkaar opgeteld dus trial 5e en westrijd 2e
dat betekendt voor mij in het gezamenlijke
klassement van die dag een derde plaats .
Een Trial telt hier zwaarder . Dus iemand die
1e in de wedstrijd wordt maar 15e in trial
eindigt ergens midden in . Of je wordt 1e in de
trial en 2e in de wedstrijd en die andere net
andersom dus trial 2e en wedstrijd 1 dan wint
diegene van de trial . En anders maakt de
snelste tijd ook nog een uitkomst . Ja knap
ingewikkeld daar moet ik dus ook nog goed
over nadenken . Het is niet alleen maar fietsen.
En dat het niet alleen maar fietsen is klopt ook
je moet ook heel veel denkwerk doen . Zoals
bij het wielrennen . Dan ben je onder de
wedstrijd ook bezig om te kijken en inschatten
zijn ze al moe wat gaan ze doen kan ik nu weg
rijden . En er komt dus best veel bij kijken bij
een wedstrijd.
Osnabruck 3 juni
Dit is een gewone MTB wedstrijd en gewoon
lekker fietsen met hier daar boomwortels
klimmen en dalen . Hier zat ik goed voor in nr.
1 zat 30sec voor mij . En nr. 2 heb ik weer
bijgehaald maar die was in de sprint net iets
sneller door dat ik in de verkeerde bocht
uitkwam maar met 02sec. achter hem had ik
een keurig 3e plek.

In Solingen begint het met een Trial. In die trial
moet ik mijn punten verzamelen en zo snel
mogelijk over het trial parcours heen.
En je hebt 8 onderdelen en elke onderdeel kan
je rood 3punten , zwart 5 punten blauw 1punt
behalen
Ik probeer toch te gaan voor de zwarte .
En kijk hoe ik de punten het beste binnen kan
halen.
Ik eindigde daar 5e in de trial .
In de middag heb ik dan mijn wedstrijd .
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Wetter 10 juni
Dit is een grote wedstrijd waar de U15 meisjes
apart starten in een eigen wedstrijd zonder de
jongens en we hadden maar liefs 40 meiden
aan de start . Het is een Bundesliga daar
komen meer regels bijkijken er lopen mensen
van de UCI rond de wedstrijd moet aan
bepaalde punten voldoen en de onderdelen en
de eisen zijn hoger. Ik had me er erg op
verheugd . De trial had ik niet gereden omdat
die een dag eerder was. Dus ik moest achter
aan starten. Je krijgt eerst een korte ronde,dat
wil zeggen dat je een klein rondje rijdt zodat
iedereen de ruimte krijgt . En ik zat keurig rond
de 11e plek in die korte ronde . Toen kreeg ik
een paar zware afdalingen en daarna over een
boomstam waar ze zand overheen gooien
zodat hij blijft liggen maar een klein stukje niet
en daar kwam mijn wiel in terecht . Ja je raadt
het al . Daar lag ik gauw weer op de fiets
heuvel aan op pats knapt de derailleur eraf. Ja
dan kan je dus echt niet meer fietsen . Dus dat
was einde oefening stevig gebaald wat ik had
graag geweten hoe ik tegen de top van deze
meisje in de uitslag kwam. Volgend jaar beter.
Graftschaft 10 juni

oefenen en te kijken hoe anderen dat doen .In
de trial werd ik keurig 4e. En toen mijn
wedstrijd . Meteen bij de start heb ik zo snel
mogelijk proberen weg te komen zodat de rest
meteen in vol tempo mee moest. Een meisje
bleef halve ronde bij me. Maar daar na zat ze
al snel 1 min op achter stand . De rest liep op 2
tot 8 min afstand. Dit is gaaf Parcours in
Sauerland met veel klimmen en slalommen in
de afdaling we hadden voor het eerst de grote
ronde en die gaat ook ver het bos in . Prachtig
Het zijn alleen maar natuurlijk elementen . Hier
werd ik eerste en daardoor mooi derde in het
dagklassement.
In het weekend van 22-23-24 juni ga ik met de
Club RC 77 na Weilburg in Hessen . En rij daar
een meerdaagse tijdrit en criterium en een
klassieker . Dus dat horen jullie in een volgend
verslag.
Hier nog wat uitslagen van wielrennen waar ik
het klassement nu op 2e plek sta Werne 2e
plek Zeitfahren 1eplek Steinfurt 1e
Fischelen 1e en nog een paar 2e plekken bij de
meisjes. Mtb in Groesbeek 6e Honselersdijk
3e Beesel 4e .. Nou allemaal een fijne
vakantie en tot de volgende keer.

Fietsgroetjes van Jentske Withag
Begon met een trial Ik moest als eerste over
een wip schuin over steken en dan meet een
hoge palet van een halve meter aan op die
lukte nog niet ben maandagmiddag thuis
meteen aan het oefenen gegaan wat papa’s
zijn mais ligt nog niet in de kuil. Dus daar is
nou mijn terrein om mijn trials te kunnen
oefenen en het is me gelukt .Het duurde even
en toen had ik hem. Ook trials is echt veel
lichamelijk werk achter het zadel gaan zitten of
juist naar voren dat moet je leren door veel te
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Halfweg Ni-js presenteert de School
In deze rubriek willen we de scholen uit Beltrum
en Groenlo, die bezocht worden door kinderen
uit Voor-Beltrum en Avest graag de gelegenheid
geven zich nader aan u voor te stellen.
Deze keer zal basisschool de Sterrenboog uit
Beltrum een kijkje in haar keuken geven.

Basisschool de Sterrenboog,
een school met Karakter!
Basisschool de
Sterrenboog is
een school die
door fusie
ontstaan is uit
de Ludgerschool
en het
Tweespan. Na
de eerste roerige jaren vinden wij het fijn u te
kunnen melden dat we trots zijn op onze
school! Vandaar dit stukje om u te laten weten
waar we mee bezig zijn.
Het laatste jaar is er gekeken naar onze visie
op onderwijs. Deze vernieuwde visie willen we
graag met u delen:
Visie
Laat elk kind stralen. Elk kind is een ster op
zijn eigen manier. Een kind laten stralen
doordat het verbondenheid ervaart,
ontdekkingen doet en eigenaarschap toont.
Zelfstandig waar het kan en met ondersteuning
waar nodig.
Kernwaarden
Verbonden Op basisschool de Sterrenboog
vinden wij de verbondenheid tussen ouders,
kinderen en de school erg belangrijk voor de
ontwikkeling van de leerlingen. De Sterrenboog
is een optelsom van leerlingen, ouders, het
schoolteam en de gemeenschap. We zien
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elkaar! We bieden een uitdagende,
thematische leeromgeving waarin ruimte is
voor groepsdoorbrekend werken. Kinderen van
verschillende groepen ontmoeten elkaar en
leren van elkaar.
Ontdekken Op basisschool de Sterrenboog
zorgen we er voor dat iedereen optimaal tot
ontdekken komt. Dit doen we door thematisch
te werken in alle groepen. Groepsdoorbrekend
werken en de inzet van coöperatieve
werkvormen zijn hierbij onze kracht. Zo
stimuleren we de intrinsieke motivatie. Dit alles
gebeurt in een rijke, motiverende en
inspirerende omgeving die uitdaagt tot zelf
ontdekkend leren.
Eigenaarschap Op basisschool de
Sterrenboog gaan wij respectvol om met
elkaar, onze omgeving en de materialen
waarmee we werken. Wij vinden het belangrijk
dat we allemaal zelf verantwoordelijkheid
dragen voor onze eigen ontwikkeling. We
helpen kinderen om eigen keuzes te maken en
initiatief te nemen vanuit ieders intrinsieke
motivatie. Dit willen we bereiken door
feedbackgesprekken en door het eigen
leerproces samen met elk kind inzichtelijk te
maken.
In de hele achterhoek heeft men te maken met
krimp, ook de Sterrenboog is daar niet aan
ontkomen. We denken dat we de ergste krimp
achter de rug hebben waardoor we het
komend jaar met zeven groepen van start
kunnen gaan. Het jaar daarop gaan we
waarschijnlijk terug naar zes groep en op dat
punt lijkt het te stabiliseren.
Ons gebouw wordt te groot en het is daarom
fijn dat we de lege lokalen weer gevuld kunnen
krijgen doordat we de samenwerking zijn aan
gegaan met “de Belhamel”. Zij gaan een aantal
ochtenden per week een peuterspeelzaal
starten en daarnaast zal er voorschoolse en
naschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 12
bij ons op school mogelijk worden.
Het gebouw van de Sterrenboog dateert uit
1953. Er is een grootschalige renovatie
geweest in 2000. Anno 2018 vinden wij het
weer tijd worden om de Sterrenboog te
renoveren en verbouwen naar de maatstaven
van deze tijd. Volgend jaar om deze tijd hopen
we weer in een mooi modern gebouw te zitten
dat aansluit bij onze visie en onze manier van

lesgeven. We zitten nu in de ontwerpfase en
we zijn erg enthousiast over de plannen. Het
gaat een school worden met Karakter!

Nieuws van de Maispotters

Nergens een Maispotter te bekennen, net als
de mais doen ook de Maispotters het rustig
aan, alleen hebben zij in tegenstelling tot de
mais wel de mogelijkheid om hun vocht tekort
aan te vullen met het vocht van een ander
gewas nl. het welbekende gerstenat m.n.
tijdens het Volksfeest.
Het is jullie gegund.

worden de jubilea om de 11 jaar gevierd. De
Noamatters hadden waarschijnlijke zomerse
døs en dachten ach, wi-j verzint wal een
feestje.. De rest van de carnavalsverenigingen
waren goed vertegenwoordigd, dus dat heeft
allemaal goed uitgepakt! Zoals ieder bekent is
DVV dit jaar de sterkste gebleken in de
kelderklasse van het amateurvoetbal. De
receptie vanwege het kampioenschap was
gezellig en hebben zij een goed gepland, het
was een zonovergoten zondag. DVV namens
alle Maïspotters nogmaals hartelijk
gefeliciteerd met het wel verdiende kampioenschap! Verder zijn we al weer bezig met de
voorbereiding voor volgend carnavalsseizoen.
Zo zijn de buutreedners al weer gecontracteerd
voor de buutavond op zaterdag 10 november.
Afgelopen carnaval hebben de Jonge
Nölepeters uit Lievelde de verwaterde traditie
van een onderlinge voetbalwedstrijd weer
nieuw leven ingeblazen. Op zaterdag 28 juli
om 17.00 uur wordt op de grasmat van
Halfwegdôme de wedstrijd om de grote (z’n
beetje een halve duimstok hoog) bokaal
uitgevochten. Aanmelden voor de sterrenensemble kan bij Vorst Ruben of President
Wout. Graag nodigen wij ook ieder ander uit
om de Maïspotters aan te moedigen en na
afloop wordt gezorgd voor een natje en een
droogje. Mocht je ook graag carnaval met ons
vieren of vind je het leuk om met de
Maispotters mee te gaan naar diverse
activiteiten? Wordt vriend(in) van de
Maïspotters waarbij je mee kunt met de diverse
activiteiten van onze carnavalsvereniging. Voor
het volgende seizoen geopend zal worden,
vindt eerst onze jaarlijkse ledenvergadering
plaats rond oktober 2018. Alle leden van de
Maispotters krijgen hiervoor een uitnodiging.
Maar nu is het eerst tijd voor de VoorBeltrumse kermis. Wij wensen iedereen een
fijne kermis toe en zien jullie met de carnaval
graag weer terug.

Redactie Halfweg Ni-js

Voor meer informatie kunt u kijken op
www.maispotters.nl of volg ons op Facebook.

Toch nog Maipotters ni-js

Alaaf!

De carnavalsperiode lijkt nog ver weg maar
ook in de zomertijd zitten de Maispotters niet
stil! Zo hebben we het 5,5 jarig jubileum van de
Noamatters gevierd. Normaal gesproken

Ruben Arink
Vorst van de Maispotters oet Veur-Beltrum
Wout Tuinte
President van de Maispotters oet Veur-Beltrum
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Tourtocht Voor-Beltrum 26 augustus 2018
Beste motorliefhebbers,
Ook dit jaar gaan we weer een mooie motorrit houden! We verzamelen bij café
Halfweg, vanaf 09.30 uur staat de koffie klaar. Om 10.00 uur willen we vertrekken.
Halverwege de tocht is er een pauze ingelast voor een kop koffie of iets anders.
Als het weer het toelaat is er na de rit een BBQ bij Halfweg. Na de rit is er gelegenheid
om uw motor thuis te brengen en een BOB te regelen. Dus is het belangrijk dat ieder
die meegaat zich op tijd op geeft. Dit kan tot 20 augustus bij Tonny Klein Gunnewiek.
Mobiel
Mail

0646771698
drummer445@live.nl

De kosten inclusief koffie en BBQ zullen € 10,- per persoon bedragen.
Heel graag zien we jullie allemaal op zondag 26 augustus a.s. bij Halfweg.
De organisatie,
Harrie Borgijink
Leo Klein Gunnewiek
Marco Brethouwer
Tonny Klein Gunnewiek
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Info Stichting Halfweg
Bestuur
Theo Klein Gunnewiek
Voorzitter
Marc Huirne
Penningmeester
Willem Tuinte
Secretaris
Nicole Baks
Bestuurslid

Info verenigingen
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

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

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

Volksfeestvereniging “Voor Beltrum”

Activiteitencommissie
Tjerk Klein Gunnewiek
Voorzitter
Mart Arink
Michelle ter Bogt
Loes Garstenveld
Odile Scharenborg
Stan Lankveld
Thijs Heutinck
Jeroen ten Have
Gijs Klein Gunnewiek
Daan Ikink

Naam

06 16313690

Iwan Wolterink
Voorzitter
Willem te Vogt
Penningmeester
Carla Tuinte
Secretaris
0544 465676

06 29465655
06 20508876
06 20047623
06 20824954
06 30289248

Kaartclub Halfweg

06 11413401
06 42174073

Lissa Pape
Maarten te Braak
Anne te Luke
Bram Pape

06 53938612
0544 350454
06 38307315
0613031995

Annemieke Scharenborg
Tonny Roelvink

Belangenvereniging Voor-Beltrum Auste

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

0544 463707
0544 481689
06 12903259
0544 465676

Café Halfweg 465430
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