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Stichting Halfweg
Aan het eind van het jaar ontkomen wij ook
niet aan een korte terugblik op het afgelopen
jaar.
Voor DVV was het kampioenschap van DVV/
Vios B6 een prima voorschot op het 50jarig
jubileum dat later in het jaar op uitbundige
wijze in gevierd.
Tijdens de onlangs gehouden vrijwilligersavond
hebben we ook teruggekeken op het afgelopen
jaar met onder andere een presentatie van de
financiële positie van Stichting Halfweg door
Marc Huirne. Met de cijfers valt niet veel te
goochelen: Marc houdt dit nauwgezet bij, de
accountant maakt een keurig jaarrapport en de
nieuwe kascontrolecommissie keurde dit jaar
voor het eerst ook de cijfers goed. Stichting
Halfweg is een financieel gezonde club die de
toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien.
Het echte goochelwerk werd op deze avond
verricht door Tom Krooshof. Hoewel velen er
bijna bovenop zaten bleek het telkens weer dat
de acts goed, snel, verrassend en
onbegrijpelijk waren. De organisatie was dit
jaar in handen van de Activiteiten Commissie.
Met een drankje en een hapje worden hierdoor
de vrijwilligers van Stichting Halfweg bedankt
voor hun inzet. Hoewel we ons best doen om
iedereen uit te nodigen door middel van meer
dan 90 uitnodigingen bestaat altijd de kans dat
we iemand vergeten. Mocht je dit horen laat
het ons weten!
Na een aantal jaren een grote activiteit te
hebben georganiseerd in het weekend voor
carnaval heeft de Activiteiten Commissie voor
het komend voorjaar iets nieuws in petto. Dit
zal niet vlak voor carnaval zijn. Het programma
is bijna klaar en we laten ons natuurlijk weer
verrassen.
Afgelopen zomer hebben we kennis gemaakt
met de nieuwe wethouder Anjo Bosman van
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de gemeente Berkelland, en kon zij kennis
maken met Stichting Halfweg.
Stichting Halfweg is in veel opzichten een
buitenbeentje in de gemeente Berkelland: Wij
zijn geen vereniging met leden, wij zijn geen
echt dorpshuis, we hebben een
evenemententerrein maar organiseren zelf
geen evenementen, we hebben een
sportaccommodatie maar vallen niet onder de
regeling voor sportclubs die een oplossing
hebben gekregen voor de hoge WOZ taxatie
en de OZB belasting, we zijn geen
belangenorganisatie voor de gemeenschap
Voor-Beltrum en Avest maar worden door de
bevolking en de verenigingen soms wel gezien
als de vertegenwoordiger van de
gemeenschap, we hebben een gezonde
financiële positie door zuinigheid en grote inzet
van vrijwilligers maar vallen hierdoor buiten de
subsidie regelingen, we zijn geen sportkantine
maart vallen wel onder de regelgeving van
sportkantines met al zijn beperkingen.
De ene keer vallen we niet onder een regeling
omdat we net niet voldoen aan de
voorwaarden, en een andere keer kunnen niet
uit de voeten met de regelgeving omdat deze
niet op ons is toegesneden.
Veel onderwerpen kwamen dus aan de orde
en vragen om een vervolg van het overleg. Het
lijkt erop dat de gemeente dit grondig aanpakt.
Ook na een herinnering van onze kant blijft het
nog steeds stil.
In het afgelopen jaar konden we melden dat
Nicole Baks na een inwerkperiode zal
toetreden tot het bestuur van Stichting
Halfweg. We hebben haar in deze tijd leren
kennen als iemand die belangstellend,
betrokken, kritisch en enthousiast aan de slag
ging. Vanwege enkele ingrijpende
gebeurtenissen in haar naaste omgeving heeft
zij onlangs de moeilijke keus gemaakt om toch
af te zien van de functie. We zijn haar
dankbaar voor haar inzet en de samenwerking

in de afgelopen periode. We wensen haar de
komende periode alle goeds.
Voor de komende weken wensen wij allen
prettige feestdagen, een goede jaarwisseling
en een in alle opzichten een voorspoedig 2019.
Stichting Halfweg,
Theo klein Gunnewiek
Marc Huirne
Willem Tuinte

Even voorstellen …..
en weer afscheid nemen
Hallo Voor-Beltrummers,
In de editie van oktober 2017 heb ik mezelf
voorgesteld als toekomstig opvolgster van
Willem Tuinte, secretaris van het Bestuur
Stichting Halfweg. Vol enthousiasme ben ik
vervolgens mee gaan draaien in het bestuur;
een leuke en actieve club met mensen die vol
vooruit wil voor Voor-Beltrum in samenwerking
met anderen. Gaandeweg het jaar zag ik dat
het toekomstig bestuurswerk meer omvattend
zou worden dan ik me vantevoren had
voorgesteld. Ook belandden we privé weer in
een verdrietige tijd, waardoor ik niet mijn volle
aandacht aan het bestuurswerk kon geven.
Daaropvolgend werd ik ziek.
Na de zomer heb ik de knoop door moeten
hakken en heb het bestuur verteld dat ik op dit
moment niet het stokje van Willem over kan
nemen, in combinatie met thuis. Ik vind dit
jammer, maar ik blijf voorlopig de
kindercarnaval wel aanhouden. Wie weet wat
de toekomst brengen zal.
Gelukkig gaat het nu stap voor stap weer beter
met me.
Ik wil Willem, Theo en Marc bedanken voor de
leuke en leerzame tijd en hen veel succes
toewensen in de zoektocht naar een nieuwe
secretaris.
Ik wens jullie allemaal alvast fijne kerstdagen
en een gelukkig en gezond 2019.
Groeten,
Nicole Baks

Belangenvereniging
Voor-Beltrum en Avest
Tijdens de ledenvergadering van de
kermis hebben we het oude bestuur van
de belangenvereniging bedankt voor hun
inzet. Hierbij een update vanuit de nieuwe
bezetting van de Belangen vereniging
Voor-Beltrum.
Wonen
Er zijn de laatste tijd veel positieve
gesprekken gevoerd met de gemeente
Berkelland. Over woningen voor jongeren
maar er zijn ook ontwikkelingen rondom
woningsplitsing in het buitengebied.
Hierover krijgt iedereen waarbij dit
waarschijnlijk speelt binnenkort een brief
vanuit de gemeente Berkelland.
Whatsapp groep buurtschappen
We hebben een app groep opgericht op
basis van de contactpersonen vanuit de
buurtschappen (kermis). Hierin zullen we
relevante informatie die betrekking heeft
op Voor-Beltrum verspreiden. Zit je niet in
een app groep van een buurtschap? En wil
je geïnformeerd worden? Meld je dan aan
voor deze app groep bij Anne te Luke
06-53962670.
AED
We hebben de vraag gekregen over het
doormeld systeem van de hulpverleners wel
goed functioneert. In het kort de volgende tips:
- Op je telefoon moet aanstaan: locatie
(voorziening) --> Dit is alleen voor mensen die
kunnen reanimeren en zich hebben
aangemeld.
- www.hartslagnu.nl daar staat informatie op
over het doormeld systeem van de AED.
Wil je een cursus voor AED volgen?
In het voorjaar organiseren we in Halfweg weer
bijscholingstrainingen voor de AED. Mocht je
hier in geïnteresseerd zijn horen we dit graag.
Belangen Vereniging Voor-Beltrum (Anne te
Luke, Bram Pape, Maarten ter Braak, Anne te
Luke en Lissa Pape)
Met vriendelijke groet,
Lissa Pape
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Terugblik aftredend bestuur
Belangenvereniging
We hebben het afgetreden bestuur gevraagd
om even terug te blikken op de jaren dat zij het
bestuur vormden, hieronder de samenvatting.
De belangenvereniging Voor-Beltrum en Avest
opgericht in 2006
Bestuur:

Bas Hommelink, voorzitter
Diana Nijland, secretaris
Tonny Starte, penningmeester

Terugblik in vogelvlucht:
N18/A18
We werden al vanaf de oprichting
geconfronteerd met de doortrekking van de N
18/A18. Het trace was dwars door VoorBeltrum/Avest gepland. Veel inspraakavonden
bezocht en onze stem laten horen.
Er is een werkgroep ingesteld en we hebben
samen geprotesteerd tegen de doortrekking
N18/A18, middels protestborden en hebben
een heuse wandeltocht over het toen
toekomstige tracé gemaakt.
Misschien mede door ons protest is de A18
door dit gebied niet doorgegaan.
Landbouw ontwikkelings gebied
De aanwijzing van een LOG in Voor Beltrum
en Avest heeft veel ophef en rumoer gekend.
Er was een schetsschuit van 3 dagen
georganiseerd waar we middels schetsen en al
pratend inspraak
kregen in de invulling van het voorgenomen
LOG.
Verder waren er vele bijeenkomsten o.a. met
Dienst Landelijk Gebied waar we ons verhaal
konden ventileren.
Het gehele LOG lijkt intussen amper nog van
toepassing.
AED.
Samen met de gemeente is de mogelijkheid
onderzocht om een AED te plaatsen in Voor
Beltrum.
De kosten van het apparaat en de
opleidingskosten zouden voor de gemeente
zijn.
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Het heeft al met al, na veel bijeenkomsten,
twee jaar geduurd alvorens het apparaat in
gebruik
genomen kon worden.
Gelukkig is er jaarlijks een groep inwoners
vanuit Voor-Beltrum/Auste die de AED cursus
volgt. Deze cursus wordt georganiseerd door
de EHBO Beltrum.
Op dit moment moet de gemeenschap het
onderhoud en opleidingen zelf bekostigen.
Koningslinde
April 2013 hebben we uit eigen middelen een
koningslinde geplant bij het kunstwerk.
Ondanks de droge perioden groeit de
koningslinde als kool.
Afsluiting Grensweg.
Naar aanleiding van de afsluiting Grensweg
hebben wij, met betrokkenen, gekeken naar
alternatieven.
De belangenvereniging is nog naar de
rechtbank in Zutphen geweest maar hierover
hadden wij verder geen inspraak.
Convenant
Met de gemeente Berkelland hebben we een
buurtschappenconvenant afgesloten. Op deze
manier worden de buurtschappen meer
gehoord door de gemeente en de gemeente
heeft tevens een aanspreekpunt
Er wordt elk jaar door de gemeente een
bijeenkomst met alle 11 buurtschappen
georganiseerd,
hier kan iedere deelnemer zijn ideeën spuien.
Financieel levert het ons ook wat op: de
grasmaaier is bekostigd via een bijdrage van
uit de gemeente; een bijdrage voor de
parkeerplaats laat nog op zich wachten.
Verder ontvangen we ieder jaar € 500,00 voor
organisatiekosten.
Functie verandering naar wonen in het
buitengebied.
Er was altijd een mogelijkheid van
boerderijsplitsing, we zouden een bijeenkomst
plannen, om samen met een ambtenaar naar
de in en outs te kijken.
Er hadden zich 17 mensen aangemeld, doch
deze werd op het laatste moment gecanceld,
omdat net een paar weken tevoren was beslist
dat nieuwbouw van woningen van vrijkomende

agrarische gebouwen vanwege demografische
ontwikkelingen, niet meer mogelijk was.
Glasvezel
Mede door onze bemoeienis is gerealiseerd de
aanleg van glasvezel in Auste en Voor
Beltrum.
Strooibeleid
Ook het strooibeleid en de wegcategorisering
is onderwerp van bespreking geweest. Dit
heeft er mede toe geleid dat de Frankweg ,
Bosmansweg en Veldpapendijk zogenaamde
woonstraten blijven, en daarom wel gestrooid
worden.
Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Deze organiseerden samen met Berkelland
een bijeenkomst over de mogelijkheid om
erven te updaten, men kon tegen zeer
gereduceerde prijzen planten en bomen kopen
Wonen in Voor Beltrum
Op de bijeenkomst bij Halfweg kwamen ruim
30 jongeren die allemaal liever in VoorBeltrum of Beltrum willen blijven wonen. Door
het gebrek aan woningen voor deze groep
verhuizen ze naar omliggende gemeenten.
Intussen wordt hierop verder gesproken met de
gemeente Berkelland. Dit heeft in Beltrum al tot
het mooie initiatief geleid van het collectief
particulier opdrachtgeverschap. Dit initiatief
heeft landelijke bekendheid gekregen.
We wensen het nieuwe bestuur, Bram,
Maarten, Lisa en Anne veel succes, wijsheid
en creativiteit toe, zodat we mede dank zij
hun, trots kunnen blijven op onze
gemeenschap Voor-Beltrum/Avest.

november 1952. Woon nu 44 jaar in Almelo en
nooit geen spijt of heimwee gehad naar Voorbeltrum
Ik heb het hartstikke naar mijn zin hier.
Heb de Lagere School doorlopen en ben
daarna naar de VGLO in Beltrum gegaan.
Toen ik een jaar of 15 was ben ik gaan werken
in Groenlo. Bij Reusen Accountantsbureau
heb ik ongeveer 2 jaar gewerkt en daarna bij
Rikkerink (kapper) in de huishouding was erg
leuk ook 2 jaar gewerkt volgens mij. Daarna
nog bij de Belkon (confectie) heb daar 1 jaar
gewerkt hele leuke tijd gehad.
Toen heb ik mijn man Hans leren kennen in
Haaksbergen in 1972. We hebben bijna 2 jaar
verkering gehad, en zijn toen getrouwd en ben
ik naar Almelo verhuist. We kregen daar een
flatje en hebben daar 6 jaar gewoond. Daarna
verhuist naar een eensgezinswoning waar wij
38 jaar hebben gewoond.
Sinds september dit jaar wonen we in een
appartement.
In die tijd werkte ik bij Texas instruments toen
we de kinderen kregen ben ik gestopt. Ben 13
jaar bij huis geweest en daarna weer
begonnen bij Bolletje beschuit daar heb ik 18
jaar gewerkt in 3 ploegendienst. Ik kreeg een
bedrijfsongeval en van daaruit ben ik gestopt
met werken, anders had ik er nog gewerkt. Het
was heel mooi werk leuke collega’s en altijd
gezellig.
We hebben 2 dochters en 4 kleinkinderen.
De kleinkinderen zijn 13, 11, 10 en 4 jaar
We hopen dat we nog heel veel gelukkige en
gezonde jaren mogen meemaken samen met
mijn man kinderen en kleinkinderen
Groetjes Mimi Touw-Klein Gunnewiek .

Waar is hij of zij gebleven ?
In deze rubriek laten wij iedere keer een
Voorbeltrummer die naar elders vertrokken is
aan het woord, deze keer
Mimi Touw-Klein Gunnewiek
Hallo allemaal,
Ik ben Mimi Klein Gunnewiek ben geboren aan
de Helbargsweg 1 te Voor-Beltrum op 25
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Even voorstellen ....
Na een geslaagde stageperiode tijdens de
kermis van 2018 zijn wij (Eef Helmers, Freek
Helmers en Iris Groot Zevert) goed gekeurd
om officieel het kermisbestuur te betreden. Na
aanleiding van de algemene ledenvergadering
van volksfeest Voor-Beltrum op 2 november
2018 werd er besloten dat de nieuwe
bestuursleden van het kermis comité zich wel
eens konden gaan voorstellen in het Halfweg
Ni-js. Dus dat zullen we dan ook maar eens
gaan doen.
Hallo, mijn naam is Eef
Helmers, jongste zoon
van Martin Helmers en
Magreet Holkenborg. Ik
ben 27 jaar. Ik woon
samen met Nike Tuinte
aan de Dorpsstraat
boven de bakker in
Beltrum. Ik werk als
timmerman/metselaar bij
bouwbedrijf De Driehoek
in Groenlo. Mijn hobby's
zijn sleutelen aan oldtimers en af en toe een
survival run mee lopen. Na mijn jaar stage
lopen bij het bestuur wil ik graag nog een
aantal jaar mee draaien bij het organiseren van
de Voor Beltrumse kermis.
Hallo, ik ben
Freek Helmers,
oudste zoon van
Leo en Marion
Helmers-Lankveld
(Voshaar). Ik ben
27 jaar oud en
woon nog thuis op
de Boerderij aan
de Hemminksweg
3. Hier houden we
zo’n 90
Melkkoeien en
14.000 legkippen. Het is de bedoeling dat ik
het bedrijf ga voortzetten en dat dan wel
samen met mijn vriendin Iris Klein Gunnewiek.
Daarnaast werk ik nog 2-3 dagen bij
Schilderinck tussen de varkens en de koeien.
Naast het werk op de boerderij mag ik ook nog
graag voetballen dit doe ik bij VIOS Beltrum in
het 1e. Zolang het te combineren is met het
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werk en er geen blessures in de weg liggen
hoop ik dit nog lang vol te kunnen houden.
Verder zit ik al een aantal jaren in het bestuur
van de Boerendag om 1 keer per 2 jaar een
trekkertrek en andere activiteiten te
organiseren. Dit doe ik met veel plezier en
daarom ga ik er vanuit dat met het kermis
bestuur ook goed gaat komen. Ik wil daarom
via deze weg ook iedereen de komende jaren
een geweldige Kermis toe wensen.
Hallo allemaal,
mijn naam is Iris
Groot Zevert.
Dochter van
Marcel Groot
Zevert en Maja
Klein Falckenborg
(beter bekend als
de Blenke). Ik ben
25 jaar oud en
woon samen met
Rik Borgijink (alias Heerink) nu nog in VoorBeltrum. In januari 2019 verhuizen wij richting
Beltrum city om vervolgens ooit wel weer terug
te komen in het Voor-Beltrumseland. Van jongs
af aan ben ik al geïnteresseerd in wat mensen
en vooral kinderen beweegt. Na mijn studie
Sociaal Pedagogische Hulpverlening ben ik
gaan werken bij Zozijn Kind & Jeugd Lievelde.
Ik werk hier met kinderen en jongeren met een
beperking, in de dagelijkse begeleiding maar
ook als leidinggevende. Naast mijn werk heb ik
ook nog een aantal hobby’s zoals handballen
bij VIOS Beltrum, bootcampen, hardlopen,
shoppen, reizen en sinds kort motorrijden.
Daarnaast ben ik al enkele jaren actief voor
Stichting Jongerenwerk Beltrum (SJB) en
verzorg daar samen met een super
enthousiaste groep vrijwilligers het
Flierefluiterskamp. En natuurlijk ben ik sinds dit
jaar bestuurslid van het kermisbestuur van
Voor-Beltrum. Ik vind het ontzettend leuk dat
ze me hebben gevraagd om deel uit te maken
van het bestuur, samen met jullie maken we er
nog veel mooie kermisjaren van!

Nieuws vanuit SJB
(op persoonlijke titel…)
Tijd voor een gesprek op het gemeentehuis?

Beste lezers,
De kortste dag is bij het ter perse gaan van dit
Halfweg Ni-js alweer achter de rug en
hetzelfde geldt bijna voor 2018. Voor SJB was
het ook weer een jaar met veel (geslaagde)
activiteiten. 7 december was het Nationale
vrijwilligersdag en 23 november is Marije
Asschert bij het SJB vrijwilliger van het jaar
geworden tijdens onze drukbezochte
vrijwilligersavond. Deze mensen zijn
onmisbaar voor stichtingen en verenigingen
dus ook voor ons. Wat mij persoonlijk wel
stoort is de medewerking en de bereidheid
vanuit de overheid en gemeentes op financieel
gebied. SJB is op 3 maart 2010 ontstaan
doordat de subsidiekraan vanuit de gemeente
werd dichtgedraaid voor jeugd en
jongerenwerk. Om toch de jeugd van “de
straat” te houden is dit werk door vrijwilligers
overgenomen. Zo verloopt tot op heden door
het organiseren en faciliteren van
evenementen zoals het Glazen Huus en de
oliebollen actie de jaarwisseling in Beltrum
(gelukkig) rustig. Voor SJB brengt het
organiseren van activiteiten ook door de
overheid/gemeente kosten met zich mee in de
vorm van leges. Al met al geeft SJB wel meer
dan €500 uit aan vergunningen. Dat is toch
een aardig bedrag. Dit is qua leges helaas niet
de enige activiteit die wij organiseren... In
andere dorpen van onze gemeente Berkelland
zijn er ook voorbeelden waar jongeren helaas
voor overlast zorgen en waar veel instanties
zoals Iriszorg, het gemeentelijk voormekaar
team, Beweegwijs en zelfs een aangestelde
jongerenwerker vanuit de gemeente om de
overlast door jongeren het hoofd te bieden. Zal
men hiervoor ook een aanslag sturen met
leges inzake APV op 31 december?
Wel kun je daarentegen bij de gemeente
subsidie krijgen voor jeugd- en jongerenwerk.
Voor 2019 dien je dit aan te vragen van 1
januari 2019 tot en met 31 maart dus dat staat
al op de kalender om niet vergeten te worden!
Aanvragen na 31 maart zullen niet meer in
behandeling genomen worden zoals een
goede gemeente in haar spelregels vaststeld.

Indien alles netjes is ingediend en
goedgekeurd dan kun je maximaal €500,vanuit de gemeente tegemoet zien!!! Toch
mooi meegenomen denk je dan maar…. Als je
alle activiteiten telt die wij organiseren en waar
een vergunning voor nodig is bij elkaar optelt
dan hoef je geen rekenwonder of
raketgeleerde te zijn om de conclusie te
trekken dat je dan beter niets meer kunt
organiseren om uit de kosten te komen. Niet
alleen dit punt wil ik maken maar ook de
hoofdelijke of persoonlijke aansprakelijkheid
waar je als bestuur van een vereninging mee
te maken hebt. Toch weerhoudt dit gelukkig
heel veel vrijwilligers en bestuursleden niet om
met veel enthousiasme en passie dit
onbetaalde werk te doen.

Gelukkig komt onze burgervader elk jaar wel
geheel vrijwillig een uurtje als DJ in het
GlazenHuus zijn favoriete platen draaien wat
natuurlijk onbetaalbaar is net als de rest van de
meer als honderd vrijwilligers die onze stichting
lief is. Maar in het nieuwe jaar toch maar eens
op gesprek op het gemeentehuis…?
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Voor u allen hele fijne feestdagen en een
gezond maar vooral voorspoedig 2019
toegewenst!

Misschien komt er nog een
keer iets anders, dit horen
of lezen jullie nog.

Met vriendelijke groeten,

ALLEMAAL BEDANKT!

maartentebraak@gmail.com

Hermien
Trees

info@sjbeltrum.nl
www.sjbeltrum.nl

-

Fred
Fons

PAKLACK
Hieronder het programma van onze enige
Voorbeltrumse deelnemer aan de Paklack :
Loa Moar Lopen.
Loa Moar Lopen staat op dit moment op de 13e
plaats met 6 punten uit 7 wedstrijden.
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
23 11-2018
07-12-2018
14-12-2018
04-01-2019
01-02-2019
22-02-2019
08-03-2019
29-03-2019
05-04-2019
19-04-2019

Winterfair
Lezers van het Halfweg Ni-js,
Wij gaan stoppen met de Kerstmarkt en wel dit
jaar (2018).
Graag willen we iedereen bedanken in welke
vorm ook, voor een geslaagde Kerstmarkt op
zaterdagavond en zondagmiddag gedurende
de afgelopen jaren.
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WEDSTRIJD
UITSLAG
Loa Moar Lopen - Briketten
5-1
Loa Moar Lopen - No Fear
3-5
Loa Moar Lopen - Der Angstgegner 1-9
Loa Moar Lopen -Alle Remmen Los 1-16
Loa Moar Lopen - Boskamo
1-5
Loa Moar Lopen - Heubels
1-7
Loa Moar Lopen - FC Klunt
5-3
Loa Moar Lopen - Weidebleuters
Loa Moar Lopen - Stark Wark
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

Kaartclub Halfweg
Het kaartseizoen 2018/2019 is op donderdag
11 oktober van start gegaan. Inmiddels is het
kaartseizoen halverwegen zijn we jullie nog de
data voor de 2e seizoenshelft schuldig. Hier
onder nadere informatie.
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 : voormalig 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
Vervolgdata kaartseizoen 2018/2019
Kruisjassen:

Twintigen:

6 december
17 januari
14 februari
14 maart
11 april

20 december
31 januari
28 februari
28 maart
25 april

Tussenstand

Kaartseizoen

Kruisjassen

2018 / 2019

Totaal

1 Johan ten Hagen

Arno Wiegerinck

14750

2 Jan Heutinck
Anne-Mieke
3 Bouwmeesters

Jan Woertman

14286

Jos Holkenborg

13811

4 Harrie Pasman

Theo te Vogt

13851

5 Hennie Hietbrink

13429

6 Jan Overkamp

Annie Luttikholt
Donny
Overkamp

7 Joke Holkenborg

Jan Walterbos

9453

8 Bennie Rots

Harrie ten Dam

9133

9 Jan Luttikholt

Tonny Roelvink

8888

10 Jan Stortelder

Theo Baks

8727

11 Fred te Woerd

Wilfried Hoitink

8473

12 Jan Stortelder

Jan Luttikholt

4665

13 Paul Holkenborg

Joke Holkenborg

4442

Twintigen

2018 / 2019

Totaal

1 Bennie Lurvink

Hans
Kraayenvanger

2770

2 Harrie Pasman

Theo te Vogt

2694

3 Bennie Nijhuis

Paul te Woerd

2679

4 Hennie Piepers

Wim Wekking

2657

5 Tonny te Boome

Paula Ribbers

2577

6 Johan ten Hagen

Arno Wiegerinck

2555

7 Ludwien Geessink

Jeanet Ernst

2530

8 Jan Elshof

Wim te Woerd

2510

9 Jan Heutinck

Paulien Ribbers

2437

10 Myrna Geessink

Carmen Orriens

2411

11 Anton Groot Zevert
Anne-Mieke
12 Bouwmeesters

Annie Luttikholt

2390

Theo Baks

2372

13 Marcel Luttikholt

Jan Walterbos

2363

14 Bennie Ballast

Jos te Poele

2363

15 Joop Bennink

Johnny te Loeke

2345

16 Jose Pierik

Lidwien ten Have

2318

17 Marietje te Boome

Jan te Boome

2307

18 Paul te Bogt

Harrie Gunnewijk

2281

19 Stef Te Woerd

Martin te Woerd

1241

20 Silvia Garstenveld

Hedwig te Woerd

1241

21 Anton Meijer

Riet Meijer

1160

22 Silvia Garstenveld

Bernadet Nijhuis

1050

Voor eventuele verdere inlichtingen: AnneMieke Bouwmeesters: tel. 0545-48 12 06,
Tonny Roelvink: tel. 06-47 76 85 33,
e-mail: tonnyroelvink7@gmail.com.

13392
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aangeschaft en er zijn zitjes voor buiten de tent
gemaakt.
Er zijn geen vragen voor Willem.

Ni-js van de karmisse……
Hoi Allemaal,
Het is wintertijd voor de kermis, de jaarvergadering
is achter de rug en begin volgend jaar wordt er
weer begonnen met de voorbereidingen voor 2019.
Hieronder het verslag van de jaarvergadering:
Algemene ledenvergadering Volksfeest VoorBeltrum op 2 november 2018.
Locatie: Halfweg
Aantal personen: 41
1. Opening
Iwan opent de 72e jaarvergadering. Koffie en
drankjes zijn de hele avond gratis omdat we een
goede kermis hebben gedraaid.
2. Notulen jaarvergadering 2017.
De notulen worden net als vorig jaar versneld
doorgenomen, omdat ze ook in het Halfweg Ni-js
hebben gestaan en iedereen dit heeft kunnen
lezen.
3. Financieel verslag.
Willem heeft alles weer op powerpoint gezet zodat
iedereen mee kan lezen.
-40+ avond is wat duurder door duurdere
buutreedners.
-vergaderkosten zijn hoger, met name door een
duurdere buurtspelvergadering t.o.v. vorig jaar
-diverse kosten zijn dit jaar lager, belangrijkste
oorzaak: vorig jaar lening verstrekt aan SH, nu
deels via aflossing teruggekregen.
-ledenbijdrage is ook dit jaar weer iets gestegen
-subsidie van Berkelland is nog onderweg door een
fout in hun administratie
-drukkosten zijn hoger, o.a. door extra mooie
uitgave HN, drukwerk in aantallen is lager door vele
mails
-totaal een behoorlijk positief resultaat
-de muntverkoop en entree is ook hoger t.o.v. vorig
jaar
-behandeling confettischade van tentzeil van 2017
ligt nu bij verzekeraar van confettiproducent
Twinxx.
-we hebben ook diversen aanschaffingen gedaan:
de vaandelzwaaiers hebben nieuwe tenues en
vlaggen gekregen, we hebben een partytent

10

4. Verslag kascommissie
Mart Arink en Rob Klein Tuente waren de
kascommissie. Er zijn geen bijzonderheden. En het
resultaat is mooi. Mart gaat er uit en Rob wil maar
1 persoon erbij in en dat is Irma Mentink. Dus zij
komt erbij in.
5. Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar zijn Edwin, Elard en
Carla. Zij gaan allen door.
Aftredend en niet-herkiesbaar is Irma. Iwan haalt
een stuk of wat anekdotes aan en Willem laat
ondertussen een paar “charmante” foto’s zien van
Irma. Irma krijgt een envelop en bos bloemen van
het bestuur en ze komt nog 1 keer bij een
vergadering om officieel afscheid te nemen van het
bestuur.
Er zijn geen vrijwillige aanmeldingen
binnengekomen bij de secretaresse, alleen Tonnie
Starte weet het nog niet.
We hebben in het voorjaar natuurlijk al druk
gezocht naar vervanging en dit gevonden in Iris
Groot Zevert, Eef Helmers en Freek Helmers. Ze
hebben de kermis meegedraaid als stagiaires en
komen nu in het bestuur. Dit betekent wel dat het
bestuur uitgebreid wordt naar 12 personen, maar
we kunnen de mensen goed gebruiken. In theorie
behoort een bestuur een oneven aantal mensen te
hebben, mocht er toch een keer een stemming zijn
dan stemt de voorzitter niet mee.
Iris, Eef en Freek moeten maar een voorstel rondje
doen in het HN.
6. Mededelingen.
MP.
Wout Tuinte neemt hier het woord.
Het carnavalsseizoen begint met op 10 november
as de buutavond bij Halfweg.
Raad van Overleg.
Niemand is aanwezig. Maar geen bericht is goed
bericht.
DVV.
Mark Groot Zevert neemt hier het woord.
Ze hebben het 50-jarig jubileum gehad, dat was
goed ontvangen. HN heeft hier een extra mooie
editie aanbesteedt.
Belangenvereniging Voor-Beltrum/Auste
Bram Pape neemt hier het woord.

Er is een nieuw bestuur, Anne, Lissa, Maarten en
Bram. Het oude bestuur wordt bedankt.
-alles begon met de N18. Die zie je niet, dus dat is
goed.
-AED. Oefenavonden regelen, in HN zetten
wanneer de oefenavond is.
Theo te Vogt vraagt nog hoe dat gaat als er wat
gebeurt. Wie krijgt er bericht of wie belt er rond?
Dit gaat via 112.
-glasvezel. Ligt er ook
-jong/oud wonen. Hier zijn ze druk mee. Wat kan
en mag er in Berkelland.
-ze hebben een kort lijntje naar de gemeente.
-ze willen communicatie via whatsapp.
-als er wat is of je wilt je aansluiten, doe een
berichtje naar Bram
Is er een goed idee, dan komt er een werkgroep
die er eventueel mee aan de gang gaat.
Kaartclub Halfweg.
Dit valt onder SH
Redactie Halfweg Ni-js.
Zijn allemaal afwezig.
Stichting Halfweg
Marc Huirne neemt hier het woord.
Hij doet ook alles met power-point.
Alles vanaf 2013 staat er op. Het wordt ook
duidelijk uitgelegd.
Activiteitencommissie zat andere jaren altijd een
week voor de carnaval, maar door allerlei feestjes
in de buurt komen er te weinig mensen op af. Ze
gaan nu naar april.
*Theo te Vogt en Jan Pape waren hier voor het
eerst de kascommissie. Jan neemt het woord. Het
was een uitgebreid financieel plaatje, alles was
netjes in orde. Het wordt wel een jaarlijkse controle,
dus Theo gaat er uit en Tonnie Starte komt erin.

7. Terugblik kermis 2018 en vooruitblik
kermis 2019.
Wat we zelf hebben geëvalueerd.
*zaterdag
-s’avonds hadden ze een goede voorganger Rob
vd Pieper ipv Theo
Daarna “Leedvermaak”, er werd zelfs een
polonaise gelopen.
*Zondag
-dj op zondag luisterde slecht, wellicht
gehoorschade.
-de beugelbar was een succes. Aankomend jaar
hetzelfde? Meiden willen graag een cocktailbar.
-ranja voor de kids was ook een succes voor de
volwassenen

-sterrit waren veel meer mensen. Ze moesten op
z’n laatst 16.00 uur binnen zijn.
-volleybalvelden waren te klein. Ligt aan aantal
aanmeldingen volgend jaar of dat zo blijft en 8
velden of 6 en groter.
-carrousel. Vanaf volgend jaar ook pinnen
*maandag.
-buurtspelen. Mooie route, mooie optocht, geen
opstoppingen.
6e spel, iedereen was op tijd in de tent en het was
voor alle leeftijden
-café was op maandagavond dicht.
*Dinsdag.
Het ontbijt was van Stroet, dit omdat Koen Wissink
ziek is. We hebben een bloemetje gestuurd.
Woensdag.
Opruimen ging snel, alleen Han Helmers moet zijn
fiets eerder ophalen.
-EHBO. Dit is er op zondag- en maandagmorgen
en zondag- en maandagavond. De koffer van de
EHBO staat de hele kermis in de garderobe en
iedereen kan hier gebruik van maken.
-Db. Het geluidsniveau van de muziek was goed.
Het was in alle gevallen een positieve kermis, ook
qua gevoel.
8. Rondvraag
-Falko Klein Gunnewiek. Temperatuur moest
omlaag, was te warm
-Jan Pape. Er moeten schaduwdoeken boven de
zitplaatsen komen. Dan kan de oudere jeugd buiten
praten terwijl de jongeren binnen zijn bij de band.
-Bram Pape. Kan met de volleybal het oude
systeem weer gebruikt worden? Dit lukt niet meer
ivm de vele aanmeldingen, dan wordt het te laat.
Jan Pape. De velden waren te klein.
Iwan. We hebben vaste tijden voor alles, zodat
iedereen toch nog met zo veel mogelijk activiteiten
mee kan doen.
-Jos Arink. Is niet te spreken over de kwaliteit van
de jokers. Voor 3 teams met 3 personen jokers
maken is niet te doen.
Iwan. We hebben nu ong 5 jaar een thema bij de
jokers
-Jan Pape. Als iedere buurt 1 joker maakt, maar je
bent met meerdere teams, dan de punten verdelen
over de teams.
-Ruben Arink. Waar wil je heen met de optocht?
-Freek Helmers. Van Berentsen naar Halfweg
-Jos A. Ik schaam me gewoon veur de kroam veur
de burgemeester.
-Jan P. Het gaat niet om de punten maar om de
schik.
-Tonnie Klein Gunnewiek. Wat voor teksten? Dat
was vorig jaar, maar het is direct weggehaald.
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-Ruben A. Er mag wel meer sensatie komen met
de 6-kamp.
Hij vond de schilderijen/schilders maar niks, een
paar mensen konden hier maar aan mee doen.
Iwan. We hebben een mix van water/kracht
spellen, dus voor jongeren en iets ouderen.
Mart Arink. Het 6e spel erin houden.
Maar is het wat om een groep jongeren bij in de
buurtspelcommissie te hebben. Net zo als in
Eefsele? Dit gaan we in de eigen vergadering
overleggen.
-Sten Klein Gunnewiek. Of brainstormen met
jongeren.
Jan P. heeft nog een boekwerk met oude
buurtspellen.
-Tonnie Kl. G. geeft een compliment voor de goede
opzet.
-Frans Klein Gebbink. Is de muziekcommissie nog
in de Holterhoek wezen kijken naar een classics
band?
-Jos A. Is er al iets bekend over de muziek voor
volgend jaar? Nee, nog helemaal niks.
-Edwin Ikink. Er worden steeds vragen gesteld over
gezamenlijk geluid van de bands. Maar dit kan niet,
iedere band heeft zijn eigen geluid.
-Jan P. Ik heb tijdens de kascontrole gezien
hoeveel uur Edwin Arink maakt. Ong 80 uur, dat
betekent maar 4 uur slaap er nacht.
-Iwan. Dit is alle uren die hij er mee bezig is, ook
voor de kermis al
-Marc Huirne. Ondanks de hitte hadden de mensen
echt zin in een feestje. De ventilatoren hadden
goede luchtverplaatsing in de tent.
-Jeanine Huirne. Een compliment voor de nieuwe
carrousel. Onze zuipschuit van Eef.
-Marc H. heeft met Luc Domhof gesproken van de
Timp.
Hij had een nieuw spel gezien, misschien wel iets
voor de 6-kamp. Worsten eten, bier drinken en dan
hardlopen.
-Tom te Boome. Waarom gooien de vrouwen nog
met 3 knuppels als de vogel op scherp staat?
Waarom niet met 1 per keer, meer kansen voor de
rest van de dames
Dit gaan we in het eigen bestuur bespreken.
-Ruben A. Er waren dit jaar weer veel
veranderingen, maar wel positief. Het slaat aan.
9. Sluiting
Iwan sluit de vergadering met de mededeling dat
de kermis volgend jaar 5-6-7 augustus is.
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Nieuws van de Maispotters

Wij hebben het carnavalsseizoen weer
afgetrapt met onze jaarlijkse buutavond, dit
traditie getrouw op de zaterdag rondom de 11e
van de 11. Dit jaar werd de buutavond gevuld
door twee buutreedners. Dit waren niemand
minder dan Kardinaal Schöttelkamp en Ernest
Beuving. Het was weer een gezellige avond
waarin de lachspieren goed zijn getraind. Een
goede start voor het nieuwe carnavalsseizoen.
Na de droge zomer hebben wij ook met een
droge herfst te maken gehad. Deze lange
droge periode zal door de carnavalstijd
verbroken worden. Wij verheugen ons nu al op
het komende carnavalsweekend, maar eerst
kijken we uit naar het aankomende prinsenbal.
Dit jaar op zaterdag 5 januari.
Prinses Janneke en adjudant Jona hebben
afgelopen jaar de scepter mogen zwaaien over
de Maïspottershook. Zij hebben het afgelopen
jaar in de wijde omtrek veel nieuwe mannelijke
carnavalisten gerekruteerd. Aan alles komt
echter een eind, waardoor zij tijdens het
prinsenbal voor de laatste keer hun capes en
steken mogen dragen. Zij zullen op ludieke
wijze worden afgevoerd om ruimte te maken
voor een nieuwe paar. Janneke en Jona deden
het geweldig afgelopen jaar en met veel
fanatisme. Een geduchte opgave voor het
nieuwe paar.
De uitzoekers zijn volop bezig om een nieuw
paar te vinden en deze klaar te stomen voor de
aankomende carnavalsperiode.

De zoektocht van de uitzoekers kunnen jullie
volgen via Facebook en deze zal tijdens het
prinsenbal tot een ware ontknoping komen. De
uitzoekers hebben al verschillende
aanmeldingen gekregen, maar net zo snel als
ze zich aanmelden, “trekken ze de melk ook
weer op”. De uitzoekers struinen verder en we
zullen op het prinsenbal zien met welke
“vreemde vogels” zij op de proppen komen.

Jentske Withag wielerverslag

Komt allen op zaterdag 5 januari vanaf 20.11
uur naar de Kleine Maïskoele voor de
onthulling van de nieuwe hoogheden van de
Maïspotters! Wie de hoogheden goed
voorspeld maakt kans op een mooie prijs!
Schrijf ook alvast de data voor de carnaval in je
agenda: 2-3-4-5 maart. We gaan er dan met
zijn allen weer een super carnaval van maken.
Op de zaterdagavond wordt als eerst en “als
van ouds” de sleuteloverdracht uitgevoerd door
onze Burgemeester Nico Hein. De sleutel van
de Maïspottershook zal het carnavalsweekend
in bezit zijn van onze nieuwe hoogheden.
Windkracht 11 voorziet ons ook dit jaar weer
met de eerste muzieknoten om de heupjes los
te gooien en wat danspasjes te wagen. Later
op de avond zullen de “Voute DJ’s” de avond
grandioos doen vervolgen in de grote
Maïskoele. Het belooft een fantastische avond
te worden voor alle mensen uit Voor-Beltrum
én daar buiten.
Volg ons op Facebook voor het vervolg van de
zoektocht, het laatste nieuws, en overige
ontwikkelingen.
Voor meer informatie over de Maispotters kun
je ook kijken op: www.maispotters.nl.
Rest ons nog jullie fijne feestdagen en een
goed en gezond 2019 te wensen.
Tot ziens op 5 januari in de kleine Maïskoele!
Wout Tuinte, President
Ruben Arink, Vorst
namens C.V. de Maispotters

Het Crossseizoen is inmiddels weer in volle
gang. Ik heb nu een nieuw crosser en die rijdt
super
Mijn eerste wedstrijd reed ik op 7 oktober waar
je dwars door het gemeentehuis heen rijdt .
Ook hadden ze het parcours veranderd met
wat meer uitdaging erin . Ik eindigde hier op
een keurig 3e plaats de uitslagen zijn hier
samen met de jongens.
In Radevormwald hadden ze ook een
vernieuwd parcours uitgezet ditmaal mocht ik
ook nog de grote ronde fietsen omdat ik nu
U17 ben. Dit is een ronde met veel draaien
keren en dan ook nog in de klim maar ook in
de afdalingen de afdaling is dat gewoon
remmen los en de fiets er zo goed mogelijk
door heen gooien. En dat lukte prima . Ook
zat er een zware trap in dan gooi je je fiets op
de schouder en rennen maar.
In de laatste 2 rondes was mijn zadel gezakt hij
stond echt op zijn laagst dus veel zitten was er
niet meer bij . Maar ik ben blijven doorrijden .
En kon mijn plek behouden Een 8e plaats
samen met de jongens . De meisjes fietsen
hier samen met de uitslag van de jongens van
U17. En daar wordt je alleen maar sterker van
en ik vind dat ook gaaf om te doen , je leert er
een hele boel van
Na afloop stonden we bij de wedstrijd nog even
te kijken . En toen werd ik gevraagd om na het
podium toe te gaan en daar kreeg ik een beker
voor dat ik me goed staande kon houden
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tussen de jongens en het was een
aanmoedigingsprijs. Dat was echt een
verrassing erg leuk maar ook heel lief, dus die
heb ik met veel plezier aangenomen.
Ook heb ik een wedstrijd gereden die valt
onder de Deutschland cup die zijn daar door
het hele land heen . En deze was er daar een
van . Ook hier startten we tussen de jongens
en op klassement . Hier hebben ze ook
U17Meisjes podium .
Dit is een wedstrijd om een toren . en om een
voetbalveld maar er zit ook klimwerk in en en
mooi bochtige afdaling en een trap en veel
snelheid dus lange cross stukken . Hier reed ik
met nog een meisje om de eerste plaats . Dat
was tot het ene laatste rondje en toen ben ik
ervan door gegaan . En kwam ze er ook niet
meer bij het gat was meer dan 44 sec op het 2e
meisje en het derde meisje moest er een ronde
eerder uit omdat ik haar gedubbeld heb . Dus
mijn eerste plaats in de U17 voor dit seizoen is
binnen.

Ook hadden we een l.v.m . op een nieuw
parcours ,wat ook onder een cupwedstrijd valt
waar ik op dit moment bij de jongens meisjes in
het gezamenlijk klassement eerste sta. Met
nog een wedstrijd te gaan .
Spannendddddd !!!!!
Deze wedstrijd is een belangrijke wedstrijd .
Maar ik kon de koppositie van de meisjes goed
behouden en werd dan ook keurig eerste
meisje U17 in de LVM.
Hier werd ik tussen de jongens 7e met 3 sec
achterstand op nummer 6.Het was een zwaar
cross met steile klim veel draai en keren en
een klein gemeen afdalinkje met meteen een
haakse bocht erin ,dus je moet dan als ware je
fiets op het einde van de korte steile afdaling
meteen de hoek in gooien maar dat lukte
prima .

Met nog een 1 wedstrijd voor de boeg voor
eindklassementen en nog cupwedstrijden
fietsen we al weer richting het Nieuwe jaar.

Kendedich deze ronde doen we al een aantal
jaren mee . En is ook een zware gave ronde .
En dit vooral omdat je nu ook mag fietsen op
de parcoursen waar de Elite /Belofte ook op
zitten. En dat is zo Super gaaf. Ook hier zit een
super lange maar zware trap in . Veel door
bos zware klim met veel draai en keer werk.
Balkjes en een zandbak . Hier reed ik keurig
naar een 7e plaats. Overigens een leuk weetje
mijn broers hadden op dit parcours Andre
Greipel er bij in zitten. Dat is ook hartstikke
leuk.

14

In het Nieuwe Jaar ga ik ook nog meedoen
aan Het NK in Huijbergen, daarna gaan we ons
langzamerhand klaar maken voor het
zomerseizoen. In Januari /Februari zijn er geen
wedstrijden . We trainen dan voornamelijk.
Ik wens jullie weer fijne dagen toe maar vooral
een heel fijn gelukkig en gezond 2019 toe.En
tot de volgende keer dan vertel ik over het NK
en de eindklassementen.
Groetjes Jentske Withag

Vriendenkring D.V.V. nieuws

willen wij dan ook een ieder bedanken die een
steentje heeft bijgedragen. Bedankt!
Jaarvergadering 2019
De jaarvergadering van DVV staat gepland op
vrijdag 29 maart – café Halfweg – aanvang
20.30 uur.







Hallo allemaal!
Hieronder leest u wat de laatste ontwikkelingen
zijn en wat DVV op dit moment bezig houdt:
2018:
DVV blikt met veel plezier terug op het jaar
2018 en haar (sportieve) prestaties. Het doet
ons goed om te zien hoe zowel jong als oud
betrokken is. Een betrokkenheid die ervoor
heeft gezorgd dat DVV mede haar 50 jarig
jubileum heeft kunnen vieren.
Dit alles lukt ons natuurlijk niet door de inzet
van vrijwilligers en sponsoren. Via deze weg




Opening
Notulen jaarvergadering 2018
Financieel verslag
Sport/activiteiten 2018 / activiteiten
2019-2020
Accommodatie
Bestuursverkiezingen
Aftredend en herkiesbaar:
Miranda te Braak
Nicol te Veluwe – Klein Gunnewiek
Joris Groot Zevert
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich
voor aanvang van de vergadering
opgeven bij het bestuur.
Rondvraag
Sluiting

Hopelijk tot ziens!
Wij wensen iedereen prettige feestdagen en al
het beste voor 2019.
Het D.V.V.-bestuur
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2019:
Dropping
De organisatie is volop bezig met de
voorbereidingen voor wederom een editie van
de DVV Dropping.
“Waarheen lijdt de weg?!?”.
9 februari 2019 – café Halfweg – aanvang
19.00 uur – kosten €25,- p.p. all-in.
Lijkt het je leuk om hieraan deel te nemen?
Geef je dan snel op via
m.grootzevert@gmail.com, want VOL = VOL!
NL-doet 2019
Zaterdag 16 maart zal DVV deelnemen aan
NL-doet 2019. Een initiatief van Het Oranje
Fonds. Samen met vrijwilligers wil DVV de
handen uit de mouwen steken om het terrein
rondom Halfweg, de unit te voorzien van
onderhoud. Doe je mee?
Meer info volgt.
D.V.V.-voetbal
DVV 45+ Voetbal
De heren van het DVV 45+ voetbal hebben in
najaar een topprestatie geleverd.
Want ze zijn tweede geworden in deze najaar
competitie. Het laatste toernooitje werd
gespeeld in Hengelo Gelderland (PAX).
Ik kan U vertellen dat dit nog lang bij enkele
spelers in het geheugen gegriefd is.
De eerste wedstrijd tegen SVBV (Barchem)
werd er zeer goed gespeeld. Door goed
samenspel en coachen werd de tegenstander
ver na achteren gedrukt. Het duurde ook niet
lang of de verdiende 1-0 stond op het score
bord. Na een goede aanval aangediend door
Stef Bruggeman en Ronnie Leusink werd John
ten Have in de diepte gestuurd en na een
prima voorzet werd Ronny Stapelbroek in
stelling gebracht. Die dacht niet na en met een
verwoestend schot met zijn linkerbeen was de
doelman kansloos.
SVBV probeerde nog aan te dringen maar de
verdediging stond als een paal en de drie
punten werden binnen gehaald. 1-0
De tweede wedstrijd tegen Klein Dochteren
(Lochem) werd een open wedstrijd en beide
teams kregen enkele kansen om de score te
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openen. Maar beide doelmannen waren niet te
passeren. Wilfried Kl. Gunnewiek kreeg nog de
beste kans maar helaas de doelpaal stond in
de weg.
Eindstand: 0-0
De laatste wedstrijd tegen Pax (Hengelo Gld)
werd echt een spektakel. Deze heren waren al
zeker van het kampioenschap en wilde alle
wedstrijden winnen. Maar de heren van DVV
dachten hier anders over. Er werd goed
verdedigd en de posities goed verdeeld.
Pax had hier veel moeite mee.
DVV rook zijn kans en door een fantastische
mooie voorzet van Rob Luttikholt nam Michel
Tuinte de bal op zijn Messi aan, die speelde
zijn tegenstander uit en kwam recht voor de
keeper.
Maar zoals gewoonlijk miste hij weer hopeloos.
Maar hierna bleef DVV de betere ploeg en
kregen enkele goede kansen, maar ook
Wildried kl. Gunnewiek en John ten Have
faalden. Totdat Marcel Leusink een ingeving
had. Na een wonderbaarlijke solo van hem
schoot hij met een puntertje de bal zomaar in.
De doelman van Pax was totaal verrast. 1-0
Toen begon Pax druk te zetten om de
gelijkmaker te maken. Met alles wat DVV had
werd er om elke grasspriet gestreden.
Tot ontsteltenis van Pax, om elke duw en
kleine overtredingen werden enkele van hun,
‘helemoal dol in de kop’.
Totdat onze goede doelman Jeroen
Schuurmans de bal niet onder de controle
kreeg en de spits van Pax hier dankbaar
gebruik van maakte. 1-1. Totaal verbaasd
waren we dat deze bijzondere man totaal
gestoord werd en dat er een opstootje
ontstond. Zeer merkwaardig. Maar onze (in
opleiding scheidsrechter), Willem wist de
gemoederen weer te sussen.
Maar goed, de wedstijd ging daarna gewoon
door en je merkte gewoon dat Pax de
overwinning wilde. De wedstrijd duurde zeker
een paar minuten langer want de andere
wedstrijd was al lang klaar. Met man en macht
werd er verdedigd totdat Michel Tuinte de bal
ontfutselde van de tegenstander en direct
Ronnie Leusink in stelling bracht die kwam oog
in oog met de doelman van Pax.
Die omspeelde hij en toen………..floot men de
wedstrijd af.

Tja,…….toen waren de rapen gaar. Ik heb nog
nooit mensen zien die zo ‘hellig’ werden. Over
en weer werd er wat geroepen. Maar door
onze vredestichters Wilfried en Marc kwam
alles weer goed.
Met deze uitslag is werd het 45+ team van
DVV/Vios mooi tweede. En dat werd natuurlijk
groots gevierd, niet bij Pax.
Daar zijn ze niet lang gebleven.
Gewoon in ons eigen stekkie, café Halfweg.
Eindstand:
1e PAX
2e VIOS/DVV
3e SVBV
4e Kl. Dochteren

Wedstr:
12
12
12
12

Punten
32
13
12
9

Heren, van harte proficiat met deze presentatie
en we wensen jullie nog vele jaren succes de
komende seizoenen.
45+ Feestavond Voetbal.
Eindelijk was het zover, jarenlang hadden de
oudjes er over om eens een feestavond te
organiseren voor dit bijzondere en gezellige
team. Op zaterdag 8 december werd er bij
huize Luttikholt (de Pieper) het feestje
gehouden. Omdat men nog in de Sinterklaas
flow was heeft de organisatie (in handen van
Willem Wassink en Michel Tuinte) een soort
Sinterklaasfeest georganiseerd.
Iedereen moest drie cadeaus mee nemen.
En via dobbelstenen kon men cadeaus
uitkiezen, maar je kon ze ook zo weer
verliezen. Het ging er allerbastend fanatiek aan
toe. Totdat alle cadeaus op tafel lagen werd er
de laatste ronde gespeeld.
Rob Luttikholt was helaas de grote verliezer, in
één keer verloor hij tien cadeaus. De grote
winnaar was Ronny Stapelbroek. Hij ging met
Rob zijn cadeaus er vandoor.
Daarna werd er gezellig nagepraat, totdat er
ineens twee Sinterklazen voor de deur
stonden. Met een mooi welkomstliedje werden
de goedheilig mannen naar binnen geloosd.
Het grote boek ( vee en gewas) werd na voren
getoverd en Sinterklaas 1 en 2 begonnen over

de momenten van alle betrokkende
voetballers.
Hilarisch werd dit voort gedragen en ik kan U,
als trouwe lezer verzekeren dat deze beide
mannen zo in de Tonne kunnen in de
Maiskoele van de Maispotters.
Na dit spektakel werd er nog lang na gevierd
tot in de late uurtjes.
DVV Voetbal
De jongens van DVV/Vios 6 zitten in een
zware periode.
Na een goed begin tegen Haarlo en Longa
kwam DVV/Vios in zwaar weer terecht.
Het is volgens de coach Marcel, te wisselvallig.
Ook de vele blessures die er zijn bij de spelers,
speelde parten.
En dan heb je dat voorval nog dat je eerste of
tweede doelman ff doodleuk, prins wordt van
de Belhamels in Beltrum.
Wat moet je dan doen als coach???
Gewoon denken als een echte DVV-er,
“DE VROLIJKE VERLIEZER”
Maar er waren ook wedstrijden bij waar de
jongens lieten zien dat zij best wel een potje
kunnen voetballen. Vooral tegen de koploper
Markelo werd er met veel inzet en met fasen
zeer goed gevoetbald. Ook al hebben ze
verloren met 1-0, je moet hier altijd het
positieve eruit halen.
En dat lieten ze ook wel zien in de uitwedstrijd
tegen Eibergen. Het was voor onze oudste
speler, Wilfried een bijzonder moment.
Zijn zoon, Jorn speelt in dit team.
Dan wordt jezelf al fanatiek door, want je kunt
toch niet thuis komen dat je verloren heb van je
zoon.
Maar na een uitzinnige en doelpunten festival
ging DVV/Vios 6 met drie punten na huis. 5-6
Marc Hutteman was de grote man. Hij scoorde
liefst 4 keer. Maar Wilfried was de man die de
tranen in zijn ogen had van vreugde, hij kon
met een gerust hart naar huis.
Gelukkig is er nu winterstop en dan maar
hopen dat enkele spelers weer terug komen
van hun blessures en dat we in februari weer
paraat staan.
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Tussendoor zijn er weer trainingen in
Zieuwent. Dan gaan de heren de zaal in om
Speedsoccer te spelen.
Uitslagen:
Haarlo-DVV/VIOS
DVV/Vios 6-Longa 10
Markelo-DVV/Vios
DVV/Vios – Longa 9
Rietmolen-DVV/Vios
HSC ’21-DVV/Vios
FC Eibergen-DVV/Vios
Sp Neede-DVV/Vios
DVV/Vios-Bon Boys
Rekken-DVV/Vios
Stand:
1e Markelo
2e Sp Neede
3e Sp Rekken
10e DVV/Vios 6

2-3
1-3
1-0
1-1
7-2
4-1
5-6
5-0
2-7
Afgelast
Punten:
27
27
20
8

warm geworden en dan moet je ff een interval
doen op een baan van 400 honderd meter.
Maar ik heb een groot respect voor Ronnie,
hoe hij die groep begeleidt. Chappoo.
Ook al is het maar een uur trainen, je steek er
een hoop op. Je kunt ook aan iedereen zien
dat ze echt vooruit zijn gegaan. Ieders voor
haar of zijn bestwil.
Maar ik moet eerlijk toegeven dat ik hier bij
deze groep ook heb aangesloten. En het beviel
me tot nu toe heel goed. Was wel eerst
wennen want na deze eerste training kon ik
daarna bijna drie dagen niet meer fatsoenlijk
lopen. ‘Allerbastend völle spierpiene’
En je wilt het niet geloven, maar er zijn al een
aantal heren meer bij aangesloten.
Het is mooi dat het zo leeft en als het voorjaar
is dan gaan we met zijn bij Halfweg weer
beginnen.
Eerst maar een nieuwjaarborrel drinken op 4
januari op een mooi geslaagd
hardloopseizoen. Allen veel succes en dat
Ronnie ons heel wat kneepjes leert kennen.

Speedsoccer
Dit wordt gehouden op zondag, 27 januari
(10.00 uur t/m 11.00 uur) en op
zondag, 3 februari, (9.00 uur t/m 10.00 uur)
Hardloopgroep DVV
Zoals U misschien al gehoord of gelezen had,
heeft DVV al sinds begin April een
hardloopgroep opgezet. Rond 20 dames doen
hier al fanatiek aan mee. En het resultaat
mocht er zeker zijn, want met DVV
jubileumfeest waren heel wat dames die de
galajurk aan hadden van hun dochter. Dat wil
toch wat zeggen.
Ronnie Leusink begeleidt deze groep want
zoals de meesten al weten is Ronnie hier een
goede leermeester in.
Al jarenlang is hij een ijverige hardloper en
heeft al enkele prijzen in de wacht gesleept.
Ook heeft hij al eens een halve marathon
gelopen.
Sinds enige tijd trainen ze bij A.S.V. in
Eibergen. Dus als Razende Reporter was ik
heel benieuwd hoe dit allemaal in zijn gangetje
ging. Nou,..dat ben ik gauw achter gekomen.
Na een goede warming-up was ik al goed
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‘Hoor wie klopt daar kinderen’
Noa e’n zwoare wedstried tegen Bon Boys uut
Hoksebargen afgelopen zundag, 1 december
(2-7 verlies) werd er nog gezellig nageproat in
café Halfweg.
Ut ging er gemeutlich an to en iederene was de
wedstried al lange vergett’n.
Tja…no als wi’j oaver vergett’n hebt.
Eén van onze mooi’n en gezelligen spöller
kreg e’n telefoontje.
Hee pakte de zien mobiel op en zoals
gewoonlijk is hee altied vrolijk an de lijn.
Moar dat vrolijke ging er al gauw van af.
Het werd ff stille en zien gezichte trok al gauw
wit weg.
Het enigste wat hee nog kon mompelen was..
‘ik kom er zo an, bun al onderweg’.
Wat was no ut geval, onzen Bekeman had zien
buurman beloafd dat hee an ut raam most
kloppen want zee vieren Sinterkloasfeest met
de kinderen. Eén telefoontje was genog.
Moar onzen Bekeman had dit glad vergett’n.

Van armoot mosten de kinderen nog e’n half
uur zingen. “hoor wie klopt daar kinderen”.
Gelukkig is dit allemoale goot afgelopen.
De kinderen waren bli’j met de sinterkloas
kadootjes. Ze wolden nog, “dankjewel
Sinterklaas zingen”, moar dat ging neet meer.
Ze waren allen zo schor in de stemme, kwam
geen geluud meer uut.

Alles kwam na voren wat er toen die tijd
speelde. Fantastisch om te zien.

Uw Razende reporter, Michel
DVV, 50 Jaar jubileumfeest
Eindelijk was het zover, na eerst een mooie
uitgave van jubileumboek heeft DVV
op zaterdag, 22 september zijn 50 jaar
Jubileumfeest gehouden.
Ik kan U zeggen dat het een geslaagd feest is
geworden.
Maar liefst 115 personen kwamen op deze
avond af. Zoals in de uitnodiging stond was het
gewenst om in Gala kleding te komen.
En ik moet eerlijk zijn, bijna, iedereen hield zich
hier aan.
Bij de ingang werden ze verwelkomt door de
ontvangstcomité. Er werd nog een mooie foto
gemaakt van onze gala fotografe Truus
Stotteler. Af en toe werden ze gestoord door
een zwerver, die voor de ingang bedelde

Na een welkomstdrankje kon het feest
beginnen. Oud voorzitter Henk en ik deden het
openingswoord, hoe het allemaal is begonnen
en wat er nu allemaal gebeurd speelt in al die
jaren. Ook liet men foto’s zien van vroeger en
nu. Maar iedereen was onder de indruk van de
film die we lieten zien hoe het was vroeger bij
Halfweg.
Dit had ooit onze legendarische Jan Halfweg
gemaakt . Hij heeft één jaar lang DVV gevolgd.

Daarna kwamen enkele gastsprekers om DVV
te feliciteren met hun Jubileum. Van het
kermiscomité kregen we hoekvlaggen met het
DVV logo en van de Maispotters kregen we
een reclamebord met het Logo van de
Maispotters en DVV en ze wilden sponsor
worden. Mooier kan het niet.
Ook Theo Klein Gunnewiek deed als voorzitter
van de Stichting een woordje. En iedereen
weet hoe Theo dit doet. Met veel emotie kreeg
hij de zaal stil. Grandioos.
Tussendoor kwam een gastoptreden, deze
zanger, Thomas Oesterholt kreeg de gasten
mooi aan het dansen.
Er werden ook deze avond gouden trofeeën
uitgereikt aan personen die veel voor DVV
hebben gedaan en nog steeds actief zijn.
Ook ik kreeg er één als oud voorzitter van
DVV. Een gouden voorzittershamer.
En daar wil ik het volgende op reageren.
Met veel trots wil ik iedereen, echt iedereen
bedanken wie voor DVV een steentje heeft bij
gedragen.
Als ik zie hoeveel personen er altijd mee druk
zijn om ut spul an de gange te krieg’n.
Ook wil ik namens het bestuur en het jubileum
comité de leden en oud leden bedanken die
door omstandigheden niet konden en zich
officieel hadden afgemeld. Leuke mailtjes met
felicitaties of een persoonlijke afmelding met
een mooi woordje. Grandioos
En niet te vergeten al die mooie kaartjes die
we gekregen hebben via post.
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We kunnen terug kijken op een mooi
jubileumfeest en wij als jubileumcomité hebben
dit met heel veel plezier gedaan.

Oud DVV voorzitter, Michel

Vermist ‘n colbert
Wee hef nao het gala van DVV een verkeerd
donkerblauw/ zwart colbertje met e nomm’ne.
Ik had mien colbertje an den spieker noast
mien reagencape e hong’ne, echter ’s oavends
late was e weg.
Ik heb mien maor ’n ander gelieksoortig iets
an e trokkene maor daor paste mien figuur
neet good in.
Heft ér iemand ’n te groot colbertje in de kaste
hang’n, dan is den allichte van mien.
Hei ‘m e vond’n , bel dan 06-12804711
Groeten van Tonny Starte

AC Halfweg
Na de vorige editie van het Halfweg Ni-js
hebben we natuurlijk niet stil gezeten. Zo
hebben we verschillende vergaderingen
gehad waaronder die voor het organiseren
van de jaarlijkse vrijwilligersavond voor de
vele vrijwilligers die stichting Halfweg kent. Dit
jaar was het dan ook aan ons om een
gezellige avond te organiseren voor iedereen
die zijn of haar steentje bijgedragen heeft om
er in Voor-Beltrum weer een mooi jaar van
gemaakt te hebben. We zijn die avond
begonnen met een bakje koffie, waar Marc
Huirne het financieel jaarverslag van de
stichting ten gehore bracht. Rond de klok van
22.00u kwam er een goochelaar binnen die
met verschillende trucjes menig persoon heeft
bedonderd. Later op de avond stond er een
warm en koud buffet klaar om deze avond mee
af te sluiten. Al met een al een gezellige avond!
Nu de maanden alweer kouder en natter
worden naderen we het einde van het jaar. Dit
betekent voor ons dat we alweer druk bezig
zijn met het organiseren van onze feestavond,
welke dit jaar op 16 maart 2019 valt! Het is dit
jaar 2 weken na carnaval, dus niet meer in de
tent van de carnavalsvereniging de
Maispotters. Door de ietwat tegenvallende
bezoekersaantallen van afgelopen jaar hopen
we door 2 weken na de carnaval te gaan zitten,
meer bezoekers te trekken.
Zoals jullie al gezien hebben op de facebook
pagina van ons zal deze avond in het teken
staan van de Partyband “Wir sind spitze”! Voor
ons een nieuwe uitdaging waar we super veel
zin in hebben. We hopen dat jullie dan ook in
grote getale komen om er met zijn allen een
super mooie avond van te maken. Ook voor de
volwassenen is dit een mooie avond om een
kleine afterparty te houden na het wellicht
mooie carnavals seizoen wat er weer aan zit te
komen!
We hopen jullie te mogen begroeten in de
feesttent bij Halfweg op 16 maart 2019!
Groeten,
Activiteitencommisie Halfweg
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Halfweg Ni-js presenteert de School

als Groene Kinderopvang heeft hier zeker
toe bijgedragen.

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 levert Kindercentrum ’t Belthameltje
uit Beltrum haar bijdrage.

Natuurbeleving en buiten spelen is belangrijk
voor een gezonde ontwikkeling van kinderen.
Kinderen zijn de volwassenen van morgen en
natuur is de basis van ons bestaan. Kinderen
zijn de belangrijkste schakels voor de toekomst
van onze aarde. Daarom streven wij ernaar om
de kinderopvang daar waar mogelijk is te
“vergroenen”. Als Belhameltje waren we dan
ook de eerste Achterhoekse
kinderopvangorganisatie die het
kwaliteitskeurmerk ‘Groene Kinderopvang”
door Stichting Groen Cement toegekend
kregen.

Groene Kinderopvang gun je echt
ieder kind!
Kindercentrum ’t Belhameltje in Beltrum
bestaat al meer dan 10 jaar en heeft in de
jaren 2013, 2014 en 2015 de enorme crisis
die de kinderopvangbranche toen teisterde
goed weten te overleven. Onze profilering
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Veel ouders in Beltrum en omgeving voelen de
behoefte om natuur weer in het leven van hun
kinderen terug te brengen. Omdat kinderen
juist in de eerste jaren van hun leven blijvend
gevoel voor natuur ontwikkelen zijn onze
activiteiten met name hierop gericht.
In onze grote groene buitenruimte realiseren
we buitenactiviteiten en natuurbelevenissen en
integreren die zoveel mogelijk in ons dagelijkse
aanbod.

Oude schoolfoto’s

Zo zaaien we steeds meer besef dat
natuurbeleving en in en met natuur spelen een
verrijking is voor het leven van een kind.
Wat we met zijn allen oogsten is een wereld
waar kinderen vrij in en met natuur kunnen
spelen en waarin zij zullen merken dat zij de
toekomst zijn voor een gezondere en mooiere
wereld.
Achterste rij;
Meester Jan Klein Goldewijk
Vierde rij; Maria te Boome, Lucie Arink, Ans
Pasman, Agnes Luttikholt, Agnes Rinders, Jose
Brinke, Ria te Loeke, Mimi Klein Gunnewiek
Derde rij; Maria Starte, Thea Brinke, Marga te
Boome, Annie Luttikholt, Jose ten Have, Maria
Spiekker, Thea Borgijink, Agnes Klein
Gunnewiek, Gerda Klein Gunnewiek
Tweede rij; Harrie Klein Gunnewiek, Willie Ble
umink, Willie Abbink, Frans Bomers, Tonnie te
Loeke, Henk Arink, Theo Klein Gunnewiek, Alex
Koster, Jan Pasman, Fons Starte
Voorste rij; Theo Meijer, Jan Haarlink, Leo
Luttikholt, Frans Haarlink, Johan Luttikholt, Harrie
Borgijink
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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

Janneke Huirne

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
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

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

0544 463707
0544 481689
06 12903259
0544 465676
06 13984923
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