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Voorwoord

Zoals U aan de voorpagina al heeft kunnen zien ligt er een speciale editie van het Halfweg Ni-js
voor U, dit t.g.v.het 50 jarig bestaan van Vriendenkring D.V.V. (De Vrolijke Verliezers).
Wij nemen U a.d.h.v. diverse mooie foto’s en tekstuele bijdragen van de jubileumcommissie,
(oud)voorzitter(s), onze razende reporter en leden mee in 50 jaar geschiedenis van de jubilaris.
Namens de redactie willen wij alvast onze welgemeende felicitaties overbrengen aan deze kwieke
50 jarige vereniging, die al jaren gezorgd heeft voor veel sport, activiteiten, feesten, plezier, ongein
en lol in en rondom haar stamkroeg café Halfweg.
Wij wensen Vriendenkring alle succes en vooral plezier toe met de viering van het 50 jarig
jubileum en uiteraard nog vele jaren “in goede gezondheid” en als redactie hopen en rekenen wij
op heeeel veeel mooie bijdragen voor het Halfweg Ni-js.
Verder in deze uiteraard de reguliere bijdragen van o.a. de Maispotters, zij staan weer aan de
vooravond van een nieuw carnavalsseizoen. Volksfeestvereniging Voor-Beltrum blikt met trots
terug op een zeer geslaagde en gezellig kermis 2018. Verder een mooi verslag van de in
augustus gehouden motortoertocht.
In de rubriek “waar is hij gebleven” ditmaal Peter Ottink uit Avest aan het woord. Zowel kaartclub
Halfweg als het Paklack voetbaltoernooi staan aan het begin van een nieuw seizoen en
presenteren de agenda met speeldata.
Zowel het nieuwe als aftredende bestuur van de Belangenvereniging Voor-Beltrum/Auste komen
aan het woord en het bestuur van Stichting Halfweg praat uw even bij.
In deze editie geven we wederom een school die bezocht wordt door kinderen uit onze
gemeenschap de gelegenheid zich nader aan U voor te stellen, ditmaal is dat de Willibrordschool
uit Groenlo.
Maarten te Braak zal U op de hoogte houden over de activiteiten van Stichting Jongerenwerk
Beltrum.

Wij wensen U veel leesplezier.

Redactie Halfweg Ni-js  en voor deze bijzondere gelegenheid Halfweg Pröatjes
2

Stichting Halfweg
Als bestuur hopen we dat u een van een welverdiende vakantie heeft kunnen genieten en
uitgerust weer aan werkzaamheden (uit of thuis) heeft kunnen beginnen.
Mede door de vakantie waar ook wij van hebben genoten is er na de vorige editie van het Halfweg
Ni-js niet zoveel nieuws kunnen vertellen.
Hoogtepunt in afgelopen vakantieperiode was uiteraard het jaarlijkse Volksfeest georganiseerd
door het bestuur van Volksfeestvereniging Voor-Beltrum met ondersteuning van de vele
vrijwilligers van Stichting Halfweg.
Wij willen het bestuur feliciteren met de prachtige vernieuwde en geslaagde opzet van dit
sfeervolle, gemoedelijk en gezellige Volksfeest dat evenals vorige jaren veel (meer) mensen op de
been bracht, uiteindelijk maken zij het feestje. Het bestuur van VFVB, de bardienst KMT en
vrijwilligers die bijgedragen hebben aan dit succes willen we dan hartelijk danken voor hun inzet
en enthousiasme.
Verder staat er nog een belangrijke gebeurtenis voor de deur nl. het 50 jarig jubileum van
Vriendenkring DVV. Sinds de oprichting van Stichting Halfweg hebben we een goede
samenwerking met bestuur en leden van DVV en dragen hen dan ook een warm hart toe.
Altijd veel leven in de brouwerij (soms iets te veel, maar dat lossen we samen op) of het nu om
voetbal gaat, een dropping, feestavond, bbq etc., “ALTIJD PLEZIER MET DVV” is dan ook al
jarenlang het motto.
Wij feliciteren Vriendenkring DVV van harte met hun 50 jarig bestaan en wensen alle betrokkenen
inderdaad veel plezier toe, nu met het jubileumfeest op 22 september en in de toekomst met al
wat er komen gaat. Het bestuur vertrouwt op een prettige en lange samenwerking in de toekomst.
Wat houdt ons verder zoal bezig? In het komende kwartaal gaan we ons nadrukkelijker bezig
houden met de toekomst van Stichting Halfweg, m.n de (on-)mogelijkheden op de huidige locatie
zullen intensief worden besproken, uiteraard ook met de direct betrokkenen.
We houden u op de hoogte.
Verder ontwaken de Maispotters langzaam maar zeker uit hun “zomerslaapje” en zullen ze vanaf
begin november na de (te vroege) maisoogst weer volop van zich laten horen, ook hen wensen wij
succes toe bij de organisatie van de diverse activiteiten.
Als laatste kunnen we u mededelen dat we sinds kort een eigen internetverbinding hebben in café
Halfweg met een eigen router vanaf glasvezel. Het wachtwoord is; halfweg7156
Bestuur Stichting Halfweg,
Nicole Baks
Willem Tuinte
Marc Huirne
Theo Klein Gunnewiek
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Jubileumcommissie 50 jaar Vriendenkring DVV
Zoals dat hoort bij een jubileum werd er in 2017 tijdens de algemene ledenvergadering op initiatief
van het bestuur van Vriendenkring een jubileumcommissie in het leven geroepen met de opdracht
om op passende wijze aandacht te besteden aan het 50 jarig bestaan van DVV.
Het werd een mix van oude, jonge,
vrouwelijke en mannelijke DVV leden,
die een totaalbeeld hadden van 50
jaar DVV en de taak om een mooi
jubileumfeest te organiseren op zich
namen.
De samenstelling zoals U kunt zien op
bijgaande prachtige foto is als volgt:

Henk Klein Gunnewiek
José Zieverink
Tonny Klein Gunnewiek
Miranda te Braak
Vincent Klein Gunnewiek
Ronnie Stapelbroek
Michel Tuinte
Marc Groot Zevert

De commissie heeft zich serieus gekwijt van haar taak en presenteert onderstaand programma:
Op zaterdag 22 september 2018 wordt 50 jaar D.V.V. een gouden jubileum samen met leden,
donateurs, sponsoren op gepaste wijze gevierd uiteraard in de thuishaven van D.V.V. nl. café
Halfweg.
Het wordt een heuse gala-avond waarbij van de gasten wordt verwacht dat zij hun mooiste
kostuum/jasje/jurkje/rokje/vlinder/sjaaltje uit de kast halen, er hangt/ligt vast nog wel iets, want ......
we gaan op chique.
Het zal de feestvreugde bij Halfweg zeker verhogen!

4

Een kort overzicht van de Gouden D.V.V. Gala-avond:
19.30 uur

Inloop

20.00 uur

Opening/welkom
Spreekgelegenheid
Doorlopende foto-filmexpositie
Hapje en drankje...
Uitreiking van diverse “gouden” trofeeën
Gezellig pröatje en muziek

01.00 uur

Einde Gala-avond

Opgave is mogelijk tot 17 september a.s. bij:
Michel Tuinte

e-mail: platuunte@hetnet.nl
mobiel: 06-12903259 of tel. 0544-465676

Miranda te Braak

e-mail: teveel@gmail.com
mobiel: 06-10479222 of tel. 0544-461773

Om de kosten te dekken vragen wij een vrijwillige bijdrage.
Tot ziens op 22 september a.s. namens Jubileumcommissie 50 jaar Vriendenkring D.V.V.

Trots
Dat een gezellig partijtje voetbal zou ontaarden in het 50 jarig bestaan van Vriendenkring DVV, ja
wie had dat gedacht.
Ja, daar stonden we dan (ja ik ook) in oktober 1968 met de schoenen in de Holterhoekse blubber
te kijken naar een “mooi” potje voetbal tussen de stamgasten van café Halfweg en café
Overkamp. De uitslag? Er werd in ieder geval verloren, maar de lol was er niet minder om, wel
was dit het begin van DVV, De Vrolijke Verliezers uit Voor Beltrum.
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In de beginjaren met de heren en enkele jaren later lieten ook de Voor-Beltrumse en Avester
dames van zich horen op voetbalgebied.

In 1973 werd een eigen clubblad in het leven geroepen “DVV Praötjes” onder de bezielende
leiding van Jan Groot Zevert Halfweg, op haar hoogtepunt had de “DVV Proätjes” meer dan 500
donateurs.
Er werden diverse activiteiten buiten
het voetbal om georganiseerd zoals
het Motteslachten, hier werd op
tradionele wijze door huisslachter
Jan Klein Gunnewiek (Wielaker) het
DVV spaarvarken “geslacht”. Vooraf
kon men vetpriezen, in dit geval de
inhoud van de motte schatten (in
guldens uiteraard).
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DVV vierde ook haar eigen carnaval bij Halfweg en bouwde een carnavalswagen die meedeed
met diverse optochten waaronder uiteraard Grolle.
Hieruit ontstond CV de Maispotters omdat o.a. enkele carnavaleske DVV’ers het iniatief namen
om samen een carnavalsvereniging op te richten, ook hedentendage een bloeiende vereniging en
een begrip in de Achterhoek.
Zo werd er jaren
achtereen een paasvuur
gebouwd door de vele
vrijwilligers met uiteraard
als hoogtepunt het
PALLET paasvuur in
1978 met maar liefst
6000 pallets van de
bekende bierbrouwer uit
Grolle, een unieke
gebeurtenis.
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Ook sportief werden meest vreemde capriolen uitgehaald zoals het bromfietsvoetbal, gemengd
voetbal met 4 teams en 2 ballen.
Nachtvoetbal met kerstverlichting aan armen en benen. Zeskamp, koninginnespelen en
touwtrektoernooien, het kwam allelmaal aan bod.Een motortrail (met kleine brömmerkes) i.s.m. de
Crossclub ook op koninginnedag

Al vele jaren een topper is de jaarlijkse dropping en deze activiteit heeft de tand des tijds goed
doorstaan, daar waar in de begintijd zich gemiddeld 40 – 50 personen waagden aan deze
uitdaging, is er de laatste jaren zelfs in een inschrijfstop omdat er maximaal 100 deelnemers
worden toegelaten.

De jaarlijkse feestavond was altijd een hoogtepunt waar menig DVV lid naar uitzag.
Er werden diverse themafeesten georganiseerd zoals een Boerenbruiloft bij Luttikhold (Pasman),
Oerfeest bij Jan Groot Zevert (de Bekke) in het bos, Terug naar de lagere school, Op een
vissersboot bij Truus en Bennie Stotteler.
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Ook onvergetelijk was het wijnfeest (Moselblumchen) bij Halfweg waar menigeen nog bijzondere
herinneringen aan zal hebben. Het zigeunerfeest bij het bos van Theo Klein Gebbink (Stevat) en
het Tirolerfeest met boomstamzagen. Galafeest waarbij de gasten werden opgehaald met een
grote “Amerikaan” en officieel werden aangekondigd, zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Verder op sportief gebied liet Vriendenkring DVV zich ook niet onbetuigd want naast het voetbal
wordt er al jaren gevolleybald zowel binnen (sporthal) als buiten (beachvolleybalop het terrein
Halfweg). Ooit werd er een trimclub opgericht door Jan Pape. Klootschieten was ook een vaste
loot aan de DVV sportboom, zij varen inmiddels een eigen koers.
Dan werd er in de jaren 70
elke dinsdagavond een
bezoek gebracht aan het
overdekte Grolse zwembad
waar menigeen zijn/haar
zwemkunsten kon vertonen.
Vanaf de jaren 80 namen
we met meerdere teams
deel aan het jaarlijks
bowlingtoernooi in Eibergen
en zelfs een schiettoernooi
was ons niet vreemd. Ook
voor een dag zeevissen op
de Waddenzee waren we te
porren.
Eind jaren negentig, begin 2000 was het voor DVV best wel een lastige tijd.
Halfweg werd verkocht en door omstandigheden kon DVV niet meer hun activiteiten doen bij
Halfweg. Toendertijd had men ook al weer een oplossing en DVV kon zijn activiteiten voortzetten
bij de Grolse Boys in Groenlo.
In 2002/2003 werd Halfweg omgedoopt naar Stichting Halfweg.
Met veel inzet van andere Voor-Beltrumse verenigingen
en vrijwilligers zag de toekomst er weer heel wat
zonniger uit.
Het voetbalveld werd aangepakt en er kwam een oude
unit die diende als kleedkamers. De accomodatie werd in
die tijd omgedoopt tot Halfweg Dome.
Ook de jaarlijkse feestavonden en familie BBQ kon er
weer gehouden worden.
Het beroemde krantje, “DVV-Proätjes” dat jarenlang door
Jan Gr. Zevert (Halfweg) in elkaar werd gezet, was wel
wat unieks in de historie van DVV.
Toen Jan in 2006 overleed was het DVV-Praötje in 2002
reeds veranderd in het Halfweg Ni-js.
Tot heden toe wordt dit krantje nog steeds met veel
plezier gelezen.
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In het jaar 2007 werd op het voetbalveld
de kleedunit gesloopt en door de fusie
van voetbalverenigingen in Winterswijk
konden we een mooie unit op de kop
tikken.
Ook in dat jaar was DVV het eerste
voetbalteam die elke zondag in de
winterstop aan Speedsoccer deed. Hier
was een 11 strippenkaart voor nodig
waarbij de laatste wedstrijd gratis was.
Het wildvoetbal of beter gezegd
cafévoetbal werd daarna minder.
Ondanks vele pogingen (via krant
advertenties) om teams bij elkaar te
krijgen kwam er een einde aan het
wildvoetbal.
Maar DVV wilde blijven voetballen en toen werd er besloten in het jaar 2008 onder de vlag van
VIOS Beltrum te gaan voetballen, maar wel in competitie verband.
Hierdoor moest het veld grondig aangepakt worden naar de KNVB voorwaarden.
Met veel inzet en door goede samenwerking met VIOS is dit prima gelukt.
Maar niet alleen door VIOS, ook door de huidige sponsoren is DVV gegroeid naar een serieuze
vereniging. Wij willen langs deze weg dan ook alle sponsoren hartelijk danken voor hun
jarenlange (financiële) ondersteuning. Elders in dit krantje een mooie collage van al onze
sponsoren.
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In hetzelfde jaar werd het 40 jaar bestaan gevierd voor jong en oud. Het thema was toen
Oranjekoorts. Helaas verloor het Nederlands elftal van Rusland. Ook werd er een groots
volleybaltoernooi georganiseerd in de weide bij Spexschoor, helaas werd dit verstoord door een
kleine cycloon zodat iedereen met spoed moest schuilen in café Halfweg.

DVV werd in het jaar 2011 wereldnieuws. Het beroemde voetbalblad, V.I. besteedde aandacht
aan dit wonderbaarlijke DVV voetbalelftal. Een prachtig geschreven artikel, “All Stars in de
Achterhoek” door Michel van Egmond werd door vele lezers geprezen.
Ook in zijn boek, “Wandelen met Cruijff” kwam dit mooi geschreven verhaal als eerste aan bod.
En als hoogtepunt heeft DVV een bezoek gebracht aan het voetbalprogramma V.I. en onder een
toeziend oog van Johan Derksen hebben we Michel van Egmond een paar klompen gegeven als
cadeau.
Maar twee jaar later werden ze weer bekend, want voor het eerst werd DVV kampioen in zijn
roemrijke historie.
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Dit werd natuurlijk groots gevierd en dit huzarenstukje werd in het seizoen 2017 - 2018 nog een
keer herhaald.

Toch heeft DVV tussentijds niet stil gestaan, een beachvolleybalveld werd aangelegd en om het
veld kwam er een ringleiding. Ook werden al voorbereidingen gedaan om eindelijk een mooie
kleedunit te bouwen. In het jaar 2015 is dit realiteit geworden.
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Via het Rabobank coöperatiefonds kon DVV ook beschikken over een mooie grasmaaier.
De oude garde tussen de voetballers wilden de jeugd meer kans geven en zij zelf richtten als
eerste team van VIOS een 45+ team op.
Tot heden toe is DVV
nog steeds actief op
vele gebieden.
Om de kas te spekken
helpt DVV al 17 jaar bij
het jaarlijkse JazzVesteval in Groenlo en
elk jaar mee we doen
met het Oranje Fonds.
Mooi is het te zien hoe
het huidige bestuur
bezig is geweest om elk
jaar wat bijzonders te
organiseren. Denk hier
aan; het Sinterklaasfeest
en Boer zoekt Frauw.
Er werd zelfs een
hardloopgroep opgericht
voor de dames.

Wij mogen met zijn allen zeer trots zijn wat wij met allen bereikt hebben.
J.l. werd er nog een reünie gehouden van het Zilverenbal-toernooi.
Dit was een groot succes en dit al een voorproefje voor het komende jubileumfeest op 22
september.
Al met al nu 50 jaar verder en nog steeds
ruim 100 leden die nog steeds actief zijn op
het veld, in de zaal of als vrijwilligeer rondom
Halfweg, zijn we dik tevreden.
Ja inderdaad, café Halfweg bestaat nog
steeds met een prima accomodatie en
evenementen terrein.
En .....ook Vriendenkring DVV bestaat nog
steeds mede dankzij de jonge garde die het
ook prima oppakt.
Wie had dat gedacht, daar zijn we best
TROTS op.

Namens de jubileumcommissie,
Henk Klein Gunnewiek (oud voorzitter) Michel Tuinte (oud voorzitter)
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Voorzitters Vriendenkring DVV
1968 – 1969 Henk Luttikhold
1969 – 1970 Johnny Schuurmans
1970 – 1983 Henk Klein Gunnewiek
1983 – 1984 Tonnie Klein Gunnewiek
1984 – 1987 Theo Klein Gunnewiek
1987 – 1998 Robert Arink
1998 – 2014 Michel Tuinte
2014 – heden Marc Groot Zevert

14

Wild voetbal
Zoals u elders heeft kunnen lezen vond het wild voetbal in Voor Beltrum haar oorsprong in de
Holterhoek bij café Overkamp.
Het was in die tijd een glorietijd voor de cafés zoals café Halfweg. Er waren veel grote gezinnen in
onze gemeenschap en vele gezinsleden brachten regelmatig een bezoek aan hun stamkroeg. De
wekke deurbrekken, elke vrijdag als begin van het weekend, op zaterdagmiddag na het
beunhazen en uiteraard op zondag om te voetballen of te kijken (met je meisje).
Zo ook ontstonden de contacten met andere cafés en hun stamgasten en werden er meerdere
tegenstanders gevonden waar tegen gespeeld kon worden, al waren de velden niet altijd even
luxieus (tussen de kooplenters of schoapeköttels bi’j Gait Lageschaar)
Hierbij een opsomming van een aantal van deze tegenstanders:
- FC de Kemper
- FC Avest
- Losse Flodders
- AVC
- Noadost
- Bannink
- Heelweg
- Bocholt
- BUBO

- Beneman
- DVO (Eefsele)
- Lintvelde
- Orriëns
- FC Achterhoek
- Crossclub
- Blau Weiss Vreden
- de Keet

....... en ga zo maar door.

Jaarlijkse werden er zo 20-30 wedstrijden gespeeld, op haar hoogtepunt had DVV zelfs 2 teams,
jaarlijks werd er ook deelgenomen aan het kermisvoetbaltoernooi, die een enkele keer werd
gewonnen maar vaker deden we onze naam eer aan.
15

Later werd het Zilveren Bal toernooi opgezet, een toernooi waarin een aantal van bovengenoemde
teams een competitie speelden.

In de loop der jaren werd de relatie met de KNVB voetbalverenigingen er niet beter op omdat een
aantal KNVB leden ook meevoetbalden met de café teams m.a.w. wild voetbal en dit werd niet
gewaardeerd en op enig moment zelfs verboden.
Uiteindelijk met het
verstrijken der jaren en
het teruglopen van het
wild voetbal heeft dit
probleem zich “vanzelf”
opgelost.
Al met al een mooie
periode waaraan we
goede herinneringen
bewaren of zo als ik zelf
ooit riep in de wedstrijd in
en tegen Bannink
Haaksbergen nadat we
met 3-0 voor stonden “wat
een weelde” maar dat kon
de tegenstander
uiteindelijk niet
verkroppen,
einduitslag 3-10 !!
Een wild(e) voetballer.
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DVV Praötjes
In 1973 zag het
contactblad en/of
clubblad van
Vriendenkring
DVV haar
levenslicht mede
dankzij Jan Groot
Zevert (Halfweg)
die in al die jaren
de eindredactie
voor zijn rekening
nam en uiteraard
kon rekenen op
bijdragen van de
diverse
redactieleden uit
de DVV
gelederen.

We werden op de hoogte gehouden omtrent het reilen en zeilen van DVV afgewisseld met enkele
vaste rubrieken, anekdotes, opvallende gebeurtenissen binnen onze gemeenschap en ook de
leuke mopjes ontbraken niet.
Met de naam namen we het niet zo nauw, zo stond er voor op het krantje in:
1988
1993
1997
2007

- DVV Proätjes
- DVV Praötjes
- DVV Pröatjes
- DVV Proatjes

“Proatjesmakers bunt ut en dat blieft ut”
Jan was niet alleen de
stuwende kracht achter
DVV Praötjes maar ook
wist hij Vriendenkring DVV
op allerlei manieren extra
leven in te blazen, hij wist
zijn DVV (stam) gasten
altijd op ludieke manier
bezig te houden en her en
der was zijn invloed op
diverse activiteiten duidelijk
merkbaar, waar we hem
uiteraard nog altijd
dankbaar voor zijn.
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T.g.v. diverse jubilea zoals het 5, 10, 20 en 25 jarig bestaan van DVV werden er bijzondere edities
uitgebracht.
Onze oud voorzitter Henk Klein Gunnewiek (Wielaker) is nog steeds in het bezit van ALLE
uitgebrachte exemplaren vanaf 1973 t/m 2006.
Nadat Jan Halfweg ging genieten van zijn welverdiende pensoen werd in 2002 de naam
veranderd in Halfweg Ni-js, dit na de overname van café Halfweg en de oprichting van Stichting
Halfweg.
Na het overlijden van Jan in 2006 werd mede op initiatief van Michel Tuinte (destijds voorzittter
van DVV) een allerlaatste DVV Proätjes ter ere van Jan uitgebracht, dit geschiedde begin 2007.
Hiermee werd een periode in de DVV geschiedenis afgesloten.
Graag nemen wij U mee terug in de 34 jarige geschiedenis van DVV Proätjes en hebben her en
der grappige, leuke, ontroerende, vreemde, vast rubrieken etc. opgedoken welke u hieronder kunt
lezen.
.................................
Jans en Truida in volle glorie
tijdens een jubileumfeest van DVV
waar Jan menig DVV’er op de hak
nam en de leuke anekdotes zoals
hij deze verwoorde in de DVV
Proatjes tot leven bracht.
Zo was hij o.a. ook
verantwoordelijk voor de
winnende schlager van de
Maispotters tijdens een schlagerfestival.
Uiteindelijk werd het winnende
lied zelfs gepromoveerd tot VoorBeltrums volksliede en wordt het
elk jaar ten gehoren gebracht
tijdens de opening van het VoorBeltrum volksfeest en uiteraard uit
volle borst meegezongen.

18

DVV Vrogger  DVVProatjes uit de oude doos
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Ni’js van de Maispotters,

De meeste Veur-Beltrummers zijn nog aan het
afkoelen van de zonovergoten en Saharaachtige temperaturen van afgelopen zomer.
Het was de warmste zomer ooit gemeten in
Veur-Beltrum. Maar voor degene die het geluk
heeft echt carnavalsbloed te bezitten weet
eigenlijk dat de tijd om te pieken aangebroken
is… Hopelijk heeft iedereen een fijne zomer
achter de rug en is iedereen opgeladen voor
weer een nieuw carnavalsjaar.
Niet alleen het carnavalsjaar staat weer voor de deur maar ook een noemenswaardig jubileum.
Via deze weg willen wij DVV van harte feliciteren met haar 50 jarige jubileum.

Op 10 NOVEMBER 2018 zal onze jaarlijkse BUUTAVOND weer plaatsvinden. Dit is voor onze
huidige hoogheden, Prinses Janneke en Adjudante Jona, de laatste taak die zij moeten vervullen.
De laatste keer dat zij kunnen zwaaien met de scepter en regeren over ‘t Maïspottersland. Dit
zullen zij doen onder het motto: “Met ’disen hoefsmid en docente op een draf deur de tente’.
De buutcommissie heeft het afgelopen jaar weer diverse ‘buuts’ bekeken. Na een strenge
selectieprocedure zijn weer een aantal buutredeners overgebleven. Deze zijn gecontracteerd om
voor dit jaar de buuts te verzorgen in de kleine Maïskoele. Het belooft weer een avond voor jong
en oud te worden met veel humor en volop gezelligheid. We hopen dan ook op een goede
opkomst net zoals voorgaande jaren. Zoals gebruikelijk is de KLEINE MAÏSKOELE voor iedereen
toegankelijk. De zaal is weer geopend vanaf 20:11 uur. De all-in prijs is al enkele jaren een groot
succes! Daarom vragen we ook dit jaar weer een vast bedrag voor een hele avond lachen en
gezelligheid. Dit wil je niet missen dus komt allen!

Twee maanden na de buutavond is het ook tijd voor het prinsenbal. De hoogheden van dit
carnavalsseizoen hebben het geweldig gedaan maar aan alles komt een einde. De uitzoekers zijn
weer volop bezig om opnieuw een fantastisch paar op het podium, in de altijd goed gevulde
Maïskoele, te krijgen. Het is elke keer weer spannend of er een nieuw en geschikt paar gevonden
zal worden. Ben jij ook zo benieuwd wie het nieuwe stel zal worden?
Kom dan op zaterdag 5 januari 2019 naar de kleine Maïskoele aanvang 20.30 uur!
Voor meer informatie kunt u kijken op www.stichtinghalfweg.nl/maispotters of volg ons op
Facebook.
Alaaf!
Ruben Arink
Vorst van de Maispotters oet Veur-Beltrum
Wout Tuinte
President van de Maispotters oet Veur-Beltrum
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Kermis 2018, zonnig, dorstig, maar zeker een geslaagd feest.

De zomer van 2018 ligt al bijna weer achter ons en zo ook de kermis van 2018.
Wat was het warm deze dagen, zowel met de opbouw, het feest en de afbouw, maar we hebben
het weer met trots doorstaan….
We begonnen deze zaterdagavond na een mooie gelegenheidsviering in de tent met een optreden
van Leedvermaak uit Eibergen. De heren brachten ons een mooi repertoire en te gehore waarbij
het Voor Beltrums Volkslied en Andivie niet ontbraken.
Op naar de zondagmorgen met heel veel deelname van teams en kinderen aan de verschillende
activiteiten. Van jong tot oud en van lenig tot nog wat stijf, iedereen deed mee.
Ook bij de sterrit en toertocht was de deelname dit jaar weer groot…De heren Marcel Helmers,
Wijnand Stapelbroek en Martin Groot Severt hadden er een mooie tocht van gemaakt. Heren weer
veel dank voor deze mooie tocht.
In de feesttent, en vooral op het feestterrein werd er deze zondagmiddag volop genoten van een
lekker koud drankje, een lekker visje of patatje en ook een verkoelend ijsje ontbrak niet.
Zondagavond, de opening van de Beugelbar in de tent. Een groot succes kunnen we wel noemen.
En hoe komt deze tot stand…..?
Tijdens de oefenavonden van de vaandelzwaaiers onder het genot van een beugelbiertje komen
deze creatieve heren tot deze ideeën. En na wat overleg met het bestuur, hebben de
vaandelzwaaiers er dan ook een prachtige bar van gemaakt. Heren bedankt voor jullie inbreng en
uitwerking en op naar volgend jaar.
En het werd een gezellige drukke zondagavond in Voor Beltrum….
En dan is het al zo weer maandagmorgen met een mooie optocht, opening en leuke buurtspelen.
En dit jaar weer een echte zeskamp, met zes spellen, waarvan de laatste in de tent.
Het was even hersens trainen, nadenken, overleggen, maar een leuk eindspel in de tent. En de
tent was lekker bezet in de vroege middag, waardoor er al op tijd een dansje gewaagd kon
worden.
Maandagavond weer onze beugelbar geopend en aansluitend een gezellige kermisavond met
goede muziek.
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En dan alweer de laatste kermis dag, de dinsdag met als start het lekkere ontbijt. Altijd goed
verzorgd door het KMT (kermis Management Team) met lekkere broodjes, eitjes
beleg……gewoonweg top!
En wie had dan durven dromen, dat we een echt koningspaar kregen dit jaar. Met het ontbijt had
onze nieuwe koningin Carla Tuinte nog twijfels of wel mee ging doen en twee uurtjes later gooit ze
gewoonweg bikkelhard die vogel uit de lucht, net nadat haar man, onze nieuwe koning Michel
Tuinte zijn droom om koning te worden uit zag komen.
Een uniek moment, een man en vrouw, worden koning en koningin en hun zoon, de oud-koning
van 2017 mag hun huldigen! Familie Tuinte van harte gefeliciteerd nog natuurlijk.
Bij de jeugd was het natuurlijk ook weer erg spannend…..uiteindelijk mochten Thomas
Bruggeman en Fenne Knops zich jeugdkoning en Jeugdkoningin noemen, ook jullie natuurlijk van
harte gefeliciteerd nog en geniet dit jaar van deze mooie titel.
Tijd voor wat schaduw en verkoeling op deze hete dinsdagmiddag en die vonden we in de tent..
Goede muziek, lekker veel koud bier en even later een mooie waterbaan.
Een mooie waterbaan geregeld door een aantal Voor Beltrumse heren, die dat zo maar spontaan
weer even voor elkaar boksen. Super fantastisch heren , dat kan echt alleen in Voor Beltrum……
En na een hoop nattigheid, veel dansen en wat hooi in de tent vierden we vanaf 18.00 uur de
afterparty op het feestterrein met een buitenpodium, een zuipschuit en een leuk stukje gezellige
muziek. Ook een heel geslaagd einde van drie mooie dagen in Voor Beltrum.
Namens het bestuur zijn we natuurlijk ook benieuwd naar uw ideeën, meningen, verbeteringen
van deze kermis 2018 en daarom hebben we natuurlijk onze ledenvergadering weer gepland.
Dit jaar op 02 november 2018 bij Café Halfweg! Verdere info volgt nog hierover!
Wij willen in ieder geval iedereen die mee heeft geholpen op welke manier dan ook op onze
kermis enorm bedanken!
Waar een kleine gemeenschap groot in kan zijn!
Uiteraard willen ook wij DVV van harte feliciteren met haar 50 jarige jubileum.

Groeten van het Kermis Bestuur Voor Beltrum
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Uitslagen Kermis Voor Beltrum 2018

Zondag 5 augustus 2018

Maandag 6 augustus 2018

Volleybal

Buurtspelen

1. FC. Plakbal

1. Velleke 2

2.’t Velleke

2. Auste 1

3. VIP

3. Leunkweg

Voetbal

Mooiste Joker: Velleke

1. Grolseweg
2. Koelinkbrink

Dinsdag 7 augustus 2018

3. SLingebekke
Vogelgooien/ - schieten
Penalty Schieten
5-8 jr.

Siem Pasman

Koningin:

Carla Tuine

9-12jr.

Guusje Groot Zevert

Koning:

Michel Tuinte

13-15jr.

Gijs Schilderinck

Jeugdkoningin:

Fenne Knops

Jeugdkoning:

Thomas Bruggeman

Sterrit

Schijfschieten

1. Lot en Marcel Mutter

1. Marcel Mutter

2. Ine en Ronald Haarlink

2. Willem Wassink

3. Tineke en Nico Heinen

3. Irene Huinink
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Karmisse 2018
Tja, de karmisse in Veur-Beltrum dat is voor ons wel één van de hoogtepunten in het joar woar wi’j
best wal drök met bunt. Overal aan meedoen. Voetballen de 4 e plek, al een stuk beter dan de
vorige jaren. Met volleyballen de 2e plek, dus een beker. Op naar de maandag, bij de buurtspelen
4e en 1e en de beker voor de beste joker. De buurt is al helemaal blij, dit gaat dit jaar goed komen.
Dus op naar de dinsdag, de buurt gaat een strategie bedenken, waar moeten we in de lijst komen.
Bij de dames doen er maar een paar mee van de buurt, dus de kans is niet zo heel groot. Maar
eerst een goed ontbijt, waar ik (Carla) nog steeds niet weet of ik wel of niet mee zal gooien. Bij de
vogel zittend vraagt buurvrouw Toni te Boome of ik er bij op sta. Nog niet dus. “Ie doot met”, zegt
ze. En naar oudere mensen moet je altijd luisteren, dus ik zet braaf mijn naam onder aan de lijst.
En dan begint het. Op een gegeven moment gaat er bij de heren een stuk van de romp af. Dus de
dames houden dit even in de gaten. Dan wordt er gezegd, Michel moet schieten. Ik ga er toch
maar vast naar toe, ben ik de eerste die feliciteert. Had bij Niels vorig jaar ook geholpen, dus wie
weet. En warempel Michel schiet de romp naar beneden. Na al die jaren, eindelijk koning. Geen
gezeur meer van ziene jong’s thuus.
Bij de jongens is ondertussen
ook bekend Thomas Bruggeman.
Dan de meiden. Fenne moet
gooien en na 2 x gooien zegt
Jacquelien, “ Carla loop er eens
heen, misschien helpt dat”, En ja
hoor, Fenne Knops
jeugdkoningin. Ondertussen
loopt de spanning bij de dames
al hoger op. De vogel kan er af,
maar de dames gooien of mis of
te zacht. En dan moet ik. Ik heb
niks geen spanning, de keerl is al
koning dus onze kermis kan al
niet meer stuk. 1e stok gaat er
nog net langs, dan de 2e . Bats,
er vol onder en er af. Koningin.
Nu blijkt dat de buurvrouwen ook
al achter mij stonden om zo
gauw mogelijk te kunnen
feliciteren. Wat een geweldige
dag en uniek. Het eerste
echtpaar dat ook koningspaar is
in Voor-Beltrum. We hebben
ontzettend genoten van alles, de
openingsdans, het inwikkelen,
hoog leaven, het eten bij Halfweg
en na afloop de after-party aan
huis. Iedereen bedankt.

Groeten,
Michel & Carla
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Fietstoertocht kermis 2018
Voor degenen, die tijdens de kermis niet meegedaan hebben met de fietstoertocht en
deze toch een keer willen fietsen, volgt hieronder de routebeschrijving
De start is bij Café Halfweg
Lengte 27,5 km (Let op ieder fietst op eigen risico)

Fietstoertocht kermis Voor-Beltrum 2018

ROUTE BESCHRIJVING:
1. Vanaf feestterrein linksaf richting Beltrum
2. Tweede weg rechts (Mölleweg)
3. Derde weg rechts (Klumpersweg)
4. Einde weg links (Grolseweg)
5. Eerste weg rechts (Ringweg)
6. Eerste weg links (Hartebroekseweg)
7. Voor de Slinge rechts (fietspad langs de Slinge)

23. Na spoorwegovergang (let op!) meteen rechts
(Kol’nboerpad)
24. Langs station en einde weg links (Lievelderweg)
25. Eerste weg rechts (Papenweg)
26. Eerste weg rechts (de Stegge)
27. Eerste weg links (Landmeter Wittweg)
28. Tweede weg rechts (Storckhorsterdijk)
29. Eerste weg rechts (Tankweg)
30. Spoorweg oversteken (Let op!)

8. Einde weg links (Veldpapendijk)

31. Eerste weg links (Kolsteepad)

9. Voorrangsweg oversteken (LET OP!!!)

32. Einde weg links (Eimersweg)

10. Eerste weg links (parallelweg langs Ruurloseweg)

33. Eerste weg rechts (Molenweg)

11. Einde weg (bij rotonde) rechts (Steenbraakweg)

34. Kruising Droebertweg oversteken en Haardijk
volgen

12. Einde weg links (Eefselerweg)
13. Eerste weg links (Scheidingsweg)
14. Bij splitsing met Hogeweg, links Oude Papendijk
aanhouden.
15. Einde weg rechts (Slatmansweg)

35. Einde weg links (Grensweg)
36. Eerste weg rechts (Schuurmansweg – in bocht
rechts aanhouden)
37. Einde weg rechts (Parallelweg)

16. Voorrangsweg oversteken (LET OP!!)

38. Na 200 meter links en Voorrangsweg oversteken
(Veldpapendijk)

17. Eerste weg rechts (Trampad)

39. Eerste weg links (Dennendijk)

18. Tweede weg links (Scheidingsweg, staat geen bord
bij)

40. Weg vervolgen (gaat over in Hooihaarsweg)

19. Eerste weg rechts (Zwolseweg)
20. Pauze (in bos Zwolseweg)
21. Tweede weg links (Brakerweg)
22. Bij splitsing rechts aanhouden (richting Lievelde)
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41. Eerste weg rechts (Veldweg)
42. Tweede weg rechts (Leunkweg)
43. Einde weg rechts (Grolseweg)
44. Finish bij Halfweg

Waar is hij gebleven ???
In deze rubriek laten wij iedere keer een Voorbeltrummer die naar elders vertrokken is aan het woord
Deze keer
Eene van Herman Buitink.

Peter Ottink
Was afgelopen maand op de verjaardag van Toone Noasman (Meenweg ) waar ik in gesprek kwam
met Jan Pasman over de belevenissen van de tijd dat we naar de kermis in Voor-Beltrum gingen en
de droppings van de Losse-Flodders.
Echt een geweldig mooie tijd.
Nu wist ik wel van het bestaan van het blad Halfweg ni-js maar niet dan Jan hier actief in was. Nog
geen week later had ik de mailbox vol met Halfweg ni-js edities die ik nog aan het doorlezen ben.
Mooi als je op deze manier op de hoogte kunt blijven van Voor-Beltrum, ook al woon ik er nog niet
eens zover vandaan.
Daarom dit stukje als bijdrage aan een mooie buurtschap waar ik mijn jeugd op een fantastische
manier heb door kunnen brengen. ( Jan hef mien e zeg dak ’n stuksken mos schrieven in ruil voor
alle halfweg edities, en als Jan Pasman dat zegt dan doot wej dat ok)
Wie ben ik.
Mijn naam is Peter Ottink, vijfde zoon op rij van Herman Buitink en Dien Bogman oet Auste.
Alias: Ottink-Buitink-Bogman-Panneman op Berkemeier, als je dit rijtje op noemde bij iemand die
vroeg “ woar bun ie van” dan vroage neet weer. M.a.w. dan wist iedereen uit voor-Beltrum en
omstreken waar je thuishoorde.
Geboren op 13 Mrt 1962 (56 jaar)
Nadat mijn zus (je) Mia 2 jaar later werd geboren bestond het gezin Ottink uit 5 zoons en 1 dochter.
Jopie Hennie Willie Ronnie (ikke) Peter en Mia.
Voor-Beltrum zegt me eigenlijk niet veel tijdens de basis school jaren, dit komt omdat we daar ook
niet naar school gingen. We lagen wat dat betreft op de grens van Groenlo / Voor-Beltrum. Alles was
bij ons gericht op Groenlo.
Volgens mijn moeder hoorden we bij de ni’je karke in Grolle.
Alles wat ik me kan herinneren van de Voorbeltrumse kermis is dat we s ’maandags s ’morgens naar
de Voorbeltrumse school moesten fietsen en dat we van daaruit lopend naar het kermisterrein gingen
onder begeleiding van de muziek en /of vaandel zwaaiers.
Ik kende daar dan ook bijna niemand. (mot zeggen da’s later wal better é worden.)
Eenmaal op het kermisterrein kreeg je een zak snoep en dan kon je je zuur verdiende rapport geld
uitgeven.
Na het basisonderwijs ben ik naar de LAS (lagere landbouwschool) te Groenlo gegaan, en in de vrije
weekenden , die ik toen had, tijd voor:
 Bier leren drinken,
 Echt bier drinken en
 Brommerskieken.
Na deze te hebben doorlopen naar de MAS (middelbare landbouwschool) te Winterswijk, na dit ook
met succes te hebben afgerond werd het wel eens tijd om aan het werk te gaan.
Na een aantal jaren gewerkt te hebben in de agrarische sector (varkenshouderij) bij de
Gebr. Maarse en daarna bij Beunk werd ik benaderd door oude schooldirecteur van de LAS
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met de vraag of ik niet als conciërge wilde komen werken op de scholengemeenschap te Groenlo.
Dit was een tijdelijke baan omdat scholengemeenschap Groenlo toen uit 2 vestigingen bestond
namelijk de Landbouwschool en huishoudschool op Schralenstein.
Al met al heb ik dit werk toch nog ongeveer 4 jaar gedaan. Nu ik dit zo opschrijf zit ik bij me zelf te
denken dat er nu een aantal lezers van half weg Ni’js denken “Oohh den is dat”.
Dit werk heb ik ook met heel veel plezier gedaan en vond het erg jammer dat deze functie toen
overbodig werd anders was ik daar zeker wel gebleven.
Daarna terecht gekomen bij de Grolsch eerst van 1986 tot 2004 in Groenlo, vervolgens in Boekelo
waarnaar de brouwerij is verhuisd.
De Beugel, ook wel “het icoon van Grolsch” genoemd is en blijft een belangrijke plaats in nemen
bij ons thuis. je zult bij ons in de koelkast ook niet vaak wat anders tegen komen, het is voor mij zelfs
zo belangrijk dat ik wel eens tegen mijn kinderen zeg,
As ie thoes ’n piepken drinkt deel ie later neet met in de arvenisse.
Een heel mooi jaar in Voor-Beltrum dat ik heb mee gemaakt is 1984 en wel op dinsdag 24 Juli ergens
rond de klok van 11.30 /12.00 uur.
Ja, toen al, onder de slogan van de Zwarte-cross “ vake buj te bange “ heb ik de vogel nederig aan
mijn voeten laten neerkomen.
Op 22 jarige leeftijd Koning van VoorBeltrum.
Weet nog heel goed dat ik het gevoel
had dat ik loskwam van de grond toen
de vogel viel.
m.a.w. ’t oaverkump oe wal ’n betjen.
Samen met Koningin Tonnie te Boome
hebben we er een geweldige dag van
gemaakt, vooral
‘S middags het diner bij Jan en Tonnie
op de deel, d’r was zovulle volk ’t lek wal
’n broedlachte.
Als ik mijn leven nog eens een keer iets
over mocht doen dan is dit er een van.

Begin jaren negentig ben ik gaan samenwonen met mijn vriendin Marianne (misschien beter bekend
als de kapster oet Vroagender) omdat ze een kapsalon wilde beginnen werd het dus een woning
annex kapsalon in het dorp Vragender. Dit is ook de redenen dat ik hier ben gaan wonen.
Enkele jaren later zijn we getrouwd en wonen nog steeds op dezelfde plek waar het ook zeer goed
vertoeven is. Wat dat betreft scheelt Voor-Beltrum niet zo veel van Vragender,
gemeudelijkheid veurop en ie kunt op beide heuke goot karmisse vieren.
Marianne en ik hebben samen drie kinderen, Joost 22, Sjoerd 21, Pleun 19, die naar ons idee met
veel plezier vol in het leven staan en dat is naar ons idee het belangrijkste en het mooiste wat je je
kan wensen.
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Tot slot.
Bij deze maak ik maar een eind aan mijn verhaal anders wordt ’t halfweg ni’js te lang.
Ik heb een geweldig mooie tijd gehad in Voor-Beltrum, eerst alleen, later samen met mijn vrouw
Marianne.
Eigenlijk mot we’j volgend joar weer ’n kere noar de Veur-Beltrumse karmisse………

Groet, Peter Ottink – Vroagender--.

.
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Stemming vanuit SJB …
Beste lezers,
De vakanties zitten er weer op en de geweldig georganiseerde kermis helaas ook. Elk jaar weer is
een enthousiaste groep mensen druk en geheel vrijwillig in de weer om een prachtig evenement voor
iedereen die van de juiste stemming houdt te organiseren. Met enkele kleine aanpassingen t.o.v.
voorgaande jaren was het weer genieten op onze mooie locatie in Voor-Beltrum. Om verbeteringen
te bewerkstelligen en over de toekomst van onze kermis na te denken hoeven wij ons kenbaar niet
terug te trekken op een hutje op de hei en eventueel te stemmen ;-)…luister gewoon naar de
inwoners en gebruik het boerenverstand. Gelukkig voor het SJB is er ook verstandig gestemd. Wij
hebben namelijk met “Hart voor de Achterhoek” van de Rabobank net geen €1000,- opgehaald.
Iedereen die zijn of haar stem heeft gebruikt voor ons willen wij hiervoor hartelijk danken.
Ondertussen is de SJB partykoare ook gereed en is al op verschillende evenementen gebruikt. Te
beginnen met Wandelen op Wielen vervolgens de jeugdkampen, eerst het Walhalla en daarna bij de
Flierefluiters. Met het mooie weer van de afgeopen zomer heeft deze multifunctionele koelwagen
overuren gemaakt. Dit jaar waren zij te gast op de prachtige locatie bij de Waltakke in
Nettelhorst/Lochem. Bij menig doorgewinterde fanatieke DVV voetballer wel bekend van de indoor
voetbalmanege. Het was warm maar dit mocht de pret niet drukken en de jeugd was mede door de
ingelaste waterspellen in opperbeste stemming. Vervolgens heeft de SJB koare ook nog 3 dagen op
de kermis in Beltrum op volle toeren gedraaid. Nu de dagen koeler en korter worden kunnen we weer
vooruitblikken op andere activiteiten en evenementen. Binnenkort begint de Hobbyclub weer en
hopelijk maken hier weer veel Voor-Belrumse kinderen gebruik van. Waar we in ieder geval niet aan
voorbij wilen gaan is het 50 jarig jubileum van DVV. Een hele mooie opsteker voor deze
vriendenkring wie haar naam al lang geen eer meer aandoet maar wel altijd voor een prima
stemming zorgt! Vanaf deze kant van harte gefeliciteerd en maak er een geweldig feest van.
Met vriendelijke groeten,
maartentebraak@gmail.com

info@sjbeltrum.nl
www.sjbeltrum.nl
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 Sint Willibrordus uit Groenlo een kijkje in haar keuken geven

De Sint Willibrordusschool is een school, waarop, vanuit de katholieke levensovertuiging,
basisonderwijs wordt gegeven aan kinderen van 4 t/m 12 jaar.
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We willen de kinderen een basis meegeven over het katholieke geloof. We hebben hierbij respect voor
andere godsdiensten. De onderliggende waarden zijn: respectvol met elkaar omgaan, delen, ruimte
geven en samen spelen.
We begeleiden de kinderen in hun ontwikkeling op weg naar een plek in de maatschappij. We gaan er
hierbij van uit dat niet ieders geaardheid en ontwikkelingsniveau gelijk is. Het is onze taak om een rijke,
leerbare omgeving te creëren waarin de kinderen zich kunnen ontwikkelen naar eigen tempo en
vaardigheid. We proberen als school kinderen te begeleiden naar evenwichtige mensen die
succeservaringen hebben, maar die ook weten om te gaan met faalervaringen.
De school is zich welbewust van haar opvoedkundige taak. Immers, van het aantal actieve uren op
een dag brengt het kind bijna de helft op school door! Samen met de ouder(s) zal dan ook aan de
opvoeding van het kind gewerkt worden.
Een goede sfeer binnen de school vinden we heel belangrijk. We proberen die sfeer te bevorderen
door de kinderen geborgenheid te bieden. Allereerst binnen de groep/klas, maar ook binnen de school
als geheel. Zowel een kleuter als een kind uit groep 8 moet zonder schroom in het gebouw kunnen
vertoeven, zoals in de eigen vertrouwde omgeving thuis. Naast de natuurlijke gezagsverhouding van
de oudere t.o.v. de jongere proberen we ook een vertrouwelijke, vriendschappelijke band met de
kinderen te ontwikkelen.
Vanuit die sfeer van vertrouwdheid gaan wij als leerkrachten vorm geven aan de opvoeding en het
leerproces van de kinderen. Deze situatie vraagt respect, zowel van het kind als de leerkracht. Het
kind moet (leren) accepteren, dat bepaalde beslissingen voor hem of haar genomen worden. Maar
daarnaast moet ook duidelijk zijn dat, op een ander vlak, eigen beslissingen eveneens mogelijk zijn.
In onze taak als opvoeder van de kinderen zijn we een verlengstuk, maar vaak ook een vervanger van
de ouders. Vandaar dat het contact tussen ouders en school heel belangrijk is. Dit contact hoeft zich
niet te beperken tot de bespreking van de leerresultaten. Ook aan andere punten die van belang zijn
voor de opvoeding en ontwikkeling van uw kind mag niet voorbij worden gegaan.
Met behulp van het leerlingvolgsysteem worden de ontwikkelingen van individuele leerlingen
nauwlettend gevolgd om zorg op maat te geven. Daarom heeft de school een actief na- en
bijscholingsbeleid voor haar personeel.
Concreet betekent dit dat we ons komend schooljaar bezig gaan houden met:









Vervanging van de muziekmethode door "123Zing"
Muziekscholing van alle leerkrachten
Cursus Bedrijfshulpverlening;
Verdere verdieping in meer- en hoogbegaafdheid;
De ontwikkelingen op het Passend Onderwijs;
Onderwijs nog meer inrichten volgens de maatstaven van de 21e century
Bouw/ remediërend leesprogramma;
Daarnaast volgen alle leerkrachten individuele
cursussen.
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Motortocht 2018
Dit jaar hebben we voor de zesde keer een motortoertocht georganiseerd vanaf Cafe Halfweg.
De datum was 26 augustus, het weer was perfect en er deden 25 personen mee aan de tocht.
Eerst is het altijd verzamelen bij Halfweg, rond half 10 stond de koffie en cake klaar.
Ze moesten zich wel van te voren opgeven, zodat we niet voor verrassingen kwamen te staan en
belangrijk met de inkoop voor het BBQ vlees.
Rond tien uur zijn we toen vertrokken richting Halle.We pakken dan meestal niet de grote
doorgaande wegen, maar allerlei mooie kronkelende binnenwegen.Vanaf Halle reden we richting
Slangenburg en daarna Silvolde, Beek, Babberich en dan de dijkjes op van Aerd en Pannerden.
En dan richting Tolkamer aan de kade waar we onze pauze plek hadden.
Toen hadden we er ongeveer 85 km opzitten, dus halverwege.Daar hebben we koffie en een broodje
genomen. Iedereen was weer aangesterkt, zodat we de tocht weer konden hervatten.
Van Tolkamer zijn we richting Spijk en Elten gereden vervolgens klein stukje Duitsland en vandaar
weer naar Beek daar weer richting Stokkum ‘Sheerenberg dan richting Netterden Mechelen
en zo door naar Sinderen Varsseveld.
En dan is het allemaal
niet zo moeilijk meer om
de weg terug te vinden
naar Cafe Halfweg.
Daar maken we meestal
even een groepsfoto,
waarna de meesten hun
motor terugbrengen
naar huis, en dan terug
komen op de fiets om
de derde helft af te
maken.
De meesten hebben
dan al wel weer trek om
wat te eten.
Leo en zijn fam hadden
de BBQ goed
voorbereid, zoals
salades en alle vlees
stokbrood met kruidenboter, heerlijk.
Iedereen liet het zich goed smaken, er was na afloop niet veel meer over.
We hebben dan ook met zijn allen nog lekker nagezeten en nagepraat.
Al met al was het weer een gezellige dag, en zeker weer voor herhaling vatbaar, voor volgend jaar.
De organisatie, Leo ,Harry , Marco en Tonny.
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DVV/VIOS -Voetbal
De heren van DVV zijn weer begonnen met de
voorbereiding voor het nieuwe seizoen.
Na het succesvolle vorige seizoen mogen de heren ‘t
binnenkort proberen in de 6e klasse.
Maar eerst moeten er een aantal bekerwedstrijden worden
gespeeld en afgelopen zondag, 2 september hadden ze hun
eerste uitwedstrijd tegen Grol 10.
De meegereisde supporters, die al jaren ons elke wedstrijd
ondersteunen konden ook de nieuwe aangetrokken spelers
bewonderen.
Twee jonge spelers, Joris ten Have en Luc Tuinte zijn
toegevoegd in deze mooie, fantastische selectie van
DVV/Vios 6.
En eerlijk gezegd er werd zoals we al gewend waren aardig
goed gevoetbald.
Er waren kansen genoeg om op voorsprong te komen maar het vizier stond bij enkele spelers niet op
scherp. En als je niet scoort dan kun je er op wedden dat de tegenstander bij de eerste beste kans
wel scoort. Een bal werd niet goed weggewerkt in de verdediging en de speler van Grol bedacht zich
geen moment en nam de bal direct op zijn slof. Van zeker 30 meter afstand krulde hij de bal over de
keeper.
1-0.
Na de rust begon DVV/VIOS direct weer druk te zetten en Grol had hier in eerste instantie veel
moeite mee. Maar net als in de eerste helft werden de kansen niet benut. Er kwam ook steeds meer
gaten in de verdediging omdat men alles op alles zette om de gelijkmaker te forceren.
Hier maakte Grol dankbaar gebruik van en niet veel later viel de 2-0.
Dit was ook de eindstand. Maar leider Marcel ziet het gewoon als een oefenwedstrijdje en zo is het
maar net.

45+ voetbal
Ook de oude garde van DVV/Vios kan binnenkort hun kunsten laten zien.
Hier ziet U het programma voor het najaar competitie 2018 :
14 sept: Klein Dochteren (Lochem)
28 sept: VIOS

(Beltrum)

12 okt:: SVBV

(Barchem)

02 nov:

(Hengelo Gld)

PAX

35

Jazz-Vesteval
Op 2 sept. jl. heeft een aantal personen weer geholpen bij het posten van de jaarlijkse jazz-veste-val
in Groenlo.
Regelaars Joris en Michel hadden maar liefst 16 personen gestrikt.
Er deden dit jaar 7 cafés mee en mede door het mooie weer waren er veel bezoekers.
Bij deze willen we namens DVV alle personen bedanken voor hun inzet als post.
Chappoo.
Uw Razende Reporter, Michel

Kaartclub Halfweg
Het kaartseizoen 2018/2019 gaat op donderdag
11 oktober van start. Deze avond staat er
kruisjassen op het programma. 14 dagen later
gaan we twintigen.
In totaal worden er in ieder spelsoort 7 avonden
gekaart (oktober t/m april)
Iedere avond maakt u kans op (vlees)prijzen.
Zowel met kaarten als verloting.
Het eindklassement wordt bepaald aan de hand
van de beste 4 resultaten over het gehele
seizoen. *** *** Dit is per koppel.
Locatie : café Halfweg, Grolseweg 18 in Beltrum.
Alle kaartavonden beginnen om 20.00 uur. Er worden 3 “boompjes” gekaart van 20 giften.
Inschrijfgeld 6.00 euro (inclusief hapjes) per koppel.
Voor eventuele verdere inlichtingen:
Anne-Mieke Bouwmeesters: tel 0545-481206 salonscharenborg@gmail.com
Kruisjassen:

Twintigen:

11 oktober

25 oktober

8 november

22 november

6 december

20 december

De data voor januari t/m april zijn nog niet bekend, maar volgen zo spoedig mogelijk
Namens Kaartclub Halfweg,
Anne-mieke Scharenborg
Tonny Roelvink
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Jentske Withag Wielerverslag
Zoals beloofd het verslag van Weilburg in Hessen
Duitsland waar we met mijn clubgenoten en onze
ouders heen zijn geweest. We kwamen aan in een
prachtige omgeving met gelukkig veel klimmen en
mooie afdalingen dat laatste bleek er ook echt mooi
in te zitten. Ook de klimmen waren zwaar . Mooi . We
sliepen en aten op een camping bij een mooi water
met heuvels op de achtergrond
Dit is dus een op de eerste dag een criterium dat was
een mooi rondje met een afdaling met een
haarspeldbocht erin en een klim ja die was best wel
een beetje zwaar. Heb goed meegereden in de
wedstrijd. Dag 2 begon met een tijdrit die zelfde steile
heuvel maar dan vanuit het dal. Heb daar een goed
tijdrit neer gezet. In de middag hadden we een
Klassieker dat is altijd mooi want dan heb je 4 grote
ronde en een kleintje en de finishstraat. En jullie raden het al weer die gemene steile heuvel. Al met
al was het een gave ervaring en weer veel geleerd. Ook goed in de groep meegefietst En er deden
uit meerdere landen deelnemers mee.
Ook heb ik Haltern gefietst in het parcours dat een down Hill is dat je van een hoogte springt het
was een parcours met heuvels en afdalingen en er bleef nog een meisje bij mij in de wedstrijd maar
met de finish sprintte ik haar eruit en werdt ik eerste.
Ook train ik nu voor het NK mtb dat in Oldenzaal is .Het is een technisch parkoers met rotsen en
klimmen en dalen erin en veel dingen er in met hout waar je van af moet rijden . maar daar heb ik
hopelijk na het NK mooie foto’s van .
In de vakantie heb ik een beetje van alles en nog wat gedaan van trainen of een dagje uit of lekker
thuis op de boerderij rond lopen. of met mijn moeder de kerkenpaden op of naar Haaksbergen
gefietst om dat de wedstrijden zo goed als stil lagen in de vakantie. En heerlijk vakantie gehouden
dus lekker niets doen . Dat we nu dus op de weg net weer zijn begonnen met de wedstrijden en Mtb
begint half September weer.
Ook heb ik nog een 2 mooie wedstijden in Wuppertal gereden . Waarbij ik bij allebeide als eerst op
het podium stond van de meisjes. Ook dit zijn prachtige parcoursen met een zware lange klimmen en
een super snelle afdaling die was echt super. En die andere was een vals kort klimmetje naar boven
maar waar ik toch goed weg kwam . Beide wedstrijden goed gereden . En bij de meiden alles op 1 en
meerdere op een ronde heb gezet .Dat betekent in wielertaal dat je ze gedubbeld hebt 1 keer of
vaker.
Ook heb ik nog een wedstrijd gereden maar daar was geen meiden uitslag maar toch als 3 e meisje
gefinisht Ik zat in de groep maar door dat er een gat viel en iets te laat reageerde moest ik het gat
weer dicht gooien . maar uiteindelijk kwam ik weer bij de meiden bij . Maar in de sprint kwam ik hier
door net iets te kort . maar scheelde maar weinig Dit was het voor deze keer . Tot het volgend
37

Halfweg NI-js. En dan met een verslag van Het NK en komen er ook op MTB en Weg nog een paar
eindklassementen aan .
En dan gaat het veldrijdseizoen in dat ongeveer half oktober begint , maar eerst nog lekker MTB .
Groetjes van Jentske

PAKLACK
het programma 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
DATUM
7-09-2018
28-09-2018
12-10-2018
26-10-2018
16-11-2018
07-12-2018
14-12-2018
04-01-2019
25 01-2019
01-02-2019
22-02-2019
08-03-2019
29-03-2019
05-04-2019
19-04-2019

TIJD
19,30 u
20.15 u
21,45 u
21.00 u
21,00 u
21,45 u
20.15 u
21.45 u
19.30 u
21.00 u
21.45 u
20,15 u
21,00 u
21.45 u
19.30 u

WEDSTRIJD

UITSLAG

Loa Moar Lopen - Briketten
Loa Moar Lopen – No Fear
Loa Moar Lopen - Der Angstgegner
Loa Moar Lopen – Alle Remmen Los
Loa Moar Lopen - Boskamo
Loa Moar Lopen – FC Klunt
Loa Moar Lopen - Weidebleuters
Loa Moar Lopen – Stark Wark
Loa Moar Lopen - Heubels
Loa Moar Lopen – Pit BMB
Loa Moar Lopen - WSW
Loa Moar Lopen – Losse Flodders
Loa Moar Lopen - KWW’12
Loa Moar Lopen - Treffers
Loa Moar Lopen - Loofklappers

Voor de uitslagen en de standen kun je gedurende het seizoen terecht op ; www.paklack.nl
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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

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 16313690
06 29465655
06 20508876
06 20047623
06 20824954
0544 481501
06 30289248
06 11413401
06 42174073

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

telefoon

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

0544 463707
0544 481689
06 12903259
0544 465676

06 53938612
0544 350454
06 38307315
0613031995
0544 465676

Kaartclub Halfweg
Annemieke Scharenborg
Tonny Roelvink

Belangenvereniging
Voor-Beltrum Auste
Lissa Pape
Maarten te Braak
Anne te Luke
Bram Pape
Café Halfweg

0544 465430
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