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De mottenballen kunnen weer in het
carnavals kloffie en de winterkleding.
De mooi(st)e tijd van het jaar qua weer is
aangebroken. Het is weer volop genieten
buiten, tuinieren, wandelen, fietsen en ga zo
maar door. Ook nog een aantal feest- en vrije
dagen in verschiet, dit alles bij elkaar doet de
mens goed.
Bij al dit “geluk” mag de lente editie van het
Halfweg Ni-js uiteraard niet ontbreken.
Hopelijk vindt u tussen de bedrijven door nog
even een momentje om te lezen hoe het
carnaval en andere activiteiten zijn verlopen.
Verder volop aandacht voor de verenigingen
met hun op stapel staande activiteiten en de
welbekende rubrieken ontbreken ook dit maal
niet.

Info Stichting Halfweg en verenigingen

Wij wensen u veel leesplezier en vooral een
mooi voorjaar toe.
Redactieadres Halfweg Ni-js :
Avesterweg 17a
7156 MH Beltrumtel.
0544 – 463707
e-mail
theo.kleingunnewiek@gmail.com

,
Redactie Halfweg Ni-js
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Stichting Halfweg
Zoals u heeft kunnen lezen in de vorige editie
wordt Stichting Halfweg in alle opzichten
beschouwd als een buitenbeentje door de
gemeente Berkelland.
In deze lente editie van het Halfweg Ni-js willen
wij U graag bijpraten over onze stroeve relatie
met de gemeente Berkelland.
De politiek en dan m.n. de coalitie bestaande
uit CDA, VVD en Gemeentebelangen
Berkelland kwam met het navolgende
coalitieakkoord:
“Samen investeren in Berkelland”
Ambitieus en met een open houding naar de
samenleving
CDA, Gemeentebelangen Berkelland en VVD hebben
onder de titel ‘Samen investeren in Berkelland’ het
coalitieakkoord gepresenteerd.
Het is een akkoord op hoofdlijnen om de
gemeenteraad de ruimte te geven voor een eigen
agenda.

De samenleving voorop
Inwoners en ondernemers organiseren veel zelf. Zij
hebben laten zien dat zij heel goed in staat zijn om
hun leefomgeving en samenleving mooier, fijner,
gezonder en duurzamer te maken. Zij verdienen ruimte
en vertrouwen van ons om zelf zaken op te pakken en
met elkaar te regelen. Daar moeten we vooral zelf
(gemeenteraad, college en organisatie) nog stappen in
maken.
We geven wijk- en gebiedsgericht werken meer
invulling: we ondersteunen initiatieven van inwoners
in wat zij belangrijk vinden en zélf willen oppakken en
uitvoeren.
Titel en eerste alinea.
Bron: gemeente Berkelland
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Op 12 juli 2018 hebben wij op een prettige wijze
kennis kunnen maken met wethouder Anjo Bosman
en het contactpersoon gemeente en kernen Joke te
Morsche. Bij dit bezoek aan Stichting Halfweg
hebben wij een presentatie kunnen geven van de
wijze waarop wij ons inzetten voor de gemeenschap
van Voor-Beltrum en Avest. Wij hebben hierbij
aandacht besteed aan het ontstaan van Stichting
Halfweg en de ontwikkelingen door de jaren heen,
een aantal lopende zaken tussen gemeente
Berkelland en Stichting Halfweg, het
toekomstbestendig maken en houden van onze
accommodatie, en toekomstige ontwikkelingen.
Op 6 augustus heeft de voorzitter van de
Volksfeestvereniging bij de opening van de kermis
door burgemeester van Oostrum aandacht gevraagd
voor enkele zaken die ook betrekking hebben op
Stichting Halfweg.
Wethouder Bosman was nog maar kort in functie en
had tijd nodig om zich in een aantal dossiers te
verdiepen.
In de afgelopen 17 jaar heeft Stichting Halfweg
vanuit het niets en zonder overheidssubsidie een
buurtcentrum, een sportaccommodatie, een
evenemententerrein en een kunstwerk opgebouwd.
Uit een kleine gemeenschap van Voor-Beltrum en
Avest met ca 700 inwoners zetten zich bijna 100
vrijwilligers in om dit in stand te kunnen houden.
Stichting Halfweg is in veel opzichten een
buitenbeentje in de gemeente Berkelland: VoorBeltrum en Avest zijn geen kleine kern. 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
maar 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. Voor veel zaken is een
maatwerkoplossing gewenst.

In 2015 hebben we een nieuwe kleedruimte
gebouwd op ons sportterrein. Via een sloopbedrijf
kregen we een aanbod van een afgeschreven
schoollokaal van de gemeente Berkelland. De
demontage, het vervoer, de opbouw en inrichting
kostte ons € 24.000.Omdat deze kleedruimte op onze eigen grond staat
kregen we een eigen huisnummer en daarna een
WOZ taxatie: € 170.000,- met de bijbehorende
OZB aanslag. Na ons beroep is de waarde met ca
€ 50.000,- verlaagd, maar nog steeds fors.

Op dit moment lopen er een aantal zaken die niet
naar tevredenheid zijn opgelost.

In 2017 hebben wij ons aangesloten bij de
gezamenlijke Berkellandse sportverenigingen
vanwege de hoge WOZ taxatie en de daaraan
gekoppelde OZB aanslag. Voor de
sportverenigingen die te maken hebben gehad met
de privatisering van de terreinen is een oplossing
aangeboden. Wij vallen niet onder deze regeling.
In een aantal gemeenten in Twente en de gemeente
Bronckhorst bestaat er een regeling waarbij
vrijwilligersorganisaties worden vrijgesteld van OZB
of bestaat er een compensatieregeling. Deze kan
voor veel verenigingen een goede oplossing zijn.
Het vorige college wees het verzoek af vanwege
“ongeoorloofde staatssteun” !

Wij denken aan het buurtschappenbudget dat
door de Belangenvereniging Voor-Beltrum en
Avest in 2016 aan ons is toegewezen en in de
afhandeling op advies van het contactpersoon
kernen van de gemeente Berkelland is omgezet in
een aanvraag Subsidieregeling Burgerinitiatieven.
Na een lange procedure, een uitspraak van
bezwarencommissie, en een nieuwe afwijzing is
deze zaak naar onze mening nog niet naar
tevredenheid afgehandeld.
De bezwarencommissie, door de gemeente
ingesteld en bestaande uit juristen en ambtenaren
uit andere gemeenten stelden het college in
vrijwel alle onderdelen in het ongelijk.
Na deze uitspraak was de nieuwe reden van
afwijzing: onze financiële reserve. Wij vinden deze
(ca 10% van de jaaromzet) noodzakelijk voor de
normale bedrijfsvoering, opvangen van risico’s,
overbrugging van rustige periodes, de
noodzakelijke betalingen die soms vooraf moeten
plaats vinden en toekomstige investeringen.

In 2003 hebben wij een verzoek ingediend om het
bestemmingsplan van het terrein rondom Halfweg
aan te passen aan het gebruik zoals dat al meer
dan 40 jaar het geval was. In een zaak in Twente
heeft de Raad van State destijds uitgesproken dat
een terrein met een agrarische bestemming
enkele dagen per jaar voor een evenement mag
worden gebruikt. Gezien het feit dat er bij Halfweg
sprake is van een permanent sport en
evenemententerrein is een wijziging van de
bestemming nog steeds gewenst.
Het bestemmingsplan is nog steeds niet
aangepast!

Sinds de Drank en Horecawet in 2013 door de
gemeente wordt uitgevoerd valt Stichting Halfweg
onder het regiem van sportkantines met de
bijbehorende beperkingen van de openingstijden. In
de aanloop van deze wijziging hebben wij
meermalen aangegeven niet met deze regelgeving
uit de voeten te kunnen omdat de activiteiten binnen
Halfweg niet zijn te vergelijken met een
sportkantine. Wij kunnen per activiteit een ontheffing
van de openingstijden aanvragen. Voor zowel
Stichting Halfweg als voor de gemeente betekent dit
veel extra administratieve last. Een permanente
ontheffing zoals destijds door burgemeester
Bloemen geadviseerd strandde echter al in het
ambtelijke overleg. Graag willen wij deze
mogelijkheid opnieuw bespreken.
Wegens het niet actueel zijn van het
Bestemmingsplan Buitengebied heeft de Hoge Raad
der Nederlanden in 2017 in een arrest uitgesproken
dat Berkelland geen leges mag heffen over
verleende Omgevingsvergunningen. Ons verzoek
om teruggave van in 2015 opgelegde leges voor de
bouw van de kleedruimte is afgewezen met als
argument dat we binnen 6 weken na ontvangst van
de nota een bezwaar hadden moeten sturen naar de
gemeente.
3

In een brief aan het college van 29 oktober 2018
hebben wij het verzoek gedaan om het overleg
over een groot aantal zaken voort te zetten. We
ontvingen een ontvangstbevestiging met de
toezegging om ons voor 17 december te
antwoorden. Op 25 januari 2019 hebben we
vanwege het uitblijven van een reactie in een brief
gevraagd op welke termijn we een antwoord
kunnen verwachten. Op deze brief hebben we
geen enkele reactie ontvangen!

een goede bijdrage kan leveren in het belang van de
gemeenschap Voor-Beltrum en Avest.
Wij zien uit naar een goede samenwerking met
Mirjam.
De komende tijd zal zij nader kennismaken met haar
nieuwe taak en hebben we in overeenstemming
met onze statuten de besturen van
Volksfeestvereniging, CV de Maispotters en DVV
gevraagd om in te stemmen met de voorgenomen
benoeming.

Opmerkelijk is dat de gemeente wel € 900.000,plus de kosten van een wethouder die met
wachtgeld thuis zit kan uitgeven om haar eigen
fouten schoon te poetsen voor de locatie
Grolseweg 19, maar onze aanvraag voor een
bijdrage ten behoeve van de gemeenschap
volgens een hiervoor bedoelde regeling die
minder is dan 0,5% van dit bedrag niet toekent.
Uit het feit dat het vorige college een bedrag van
€ 20 miljoen wegzet in een eeuwigdurende lening
aan de Bank Nederlandse Gemeenten, die de
eerste 100 jaar niet wordt afgelost, blijkt dat de
beschikbaarheid van enige financiële reserve niet
het probleem is.

Bestuur Stichting Halfweg

Het lijkt erop dat de fraaie bedoelingen in het
coalitie akkoord toch niet kunnen worden
uitgevoerd maar we blijven volharden en geven
niet op.
Bestuur Stichting Halfweg
--------------------------------------.
Dan nog even dit:
Als bestuur van Stichting Halfweg kunnen wij zeer
tevreden terugblikken op een aantal geslaagde
evenementen georganiseerd en gehouden bij
Halfweg, te weten de DVV dropping, Carnaval
2019 en de Jongeren Party met “Wir sind Spitze”.
Langs deze weg willen we de besturen, leden en
vrijwilligers van de betrokken verenigingen
evenals alle vrijwilligers van Stichting Halfweg
bedanken voor hun inzet en medewerking die
heeft bijgedragen tot deze mooie, gezellige en
geslaagde evenementen.
Ook zijn wij blij U te kunnen melden dat Mirjam ten
Have heeft toegezegd om plaats te willen nemen
in het bestuur van Stichting Halfweg.
Mirjam is al lange tijd een actief vrijwilliger binnen
Stichting Halfweg als bardienst, maar wij zijn
ervan overtuigd dat zij ook op een andere wijze
4

Cursus Sociale Hygiëne.
Besturen van dorpshuizen, multifunctionele centra
en kantines waar alcoholhoudende dranken worden
verkocht, moeten er voor zorgen dat er twee
zogenaamde ‘leidinggevenden’ zijn met de
Verklaring Sociale Hygiëne (SVH-diploma). Een
leidinggevende moet minimaal 21 jaar oud en van
onbesproken gedrag zijn. Deze personen dienen op
de Drank & Horecavergunning vermeld te staan. De
leidinggevende is mede verantwoordelijk voor
naleving van de regels met betrekking tot de Drank
en Horecawet. Om in het bezit te komen van de
Verklaring Sociale Hygiëne moeten zij een examen
afleggen. Dit leidt naar het diploma Sociale Hygiëne.
Cursusopzet
De cursus Sociale Hygiëne bestaat uit 3
cursusavonden van 19.30-22.00 uur en wordt op de
derde avond afgesloten met een examen op de
cursuslocatie. In de cursus wordt aandacht besteed
aan de diverse wetgeving rondom alcohol(verkoop)
en komen risicofactoren als alcohol, gokken en
drugs aan bod. Naast de beleidsmatige kant van
sociale hygiëne wordt tevens ingezoomd op
gespreksmodellen, welke meer gaan over effectief
reageren op voorkomende situaties. Leidend hierin
is het leerboek. De docent vat relevante informatie
samen en bereidt voor op het examen, dat
afgenomen wordt door de SVH, Stichting
Vakonderwijs Horeca.
De cursus wordt gegeven door een erkende docent,
die gespecialiseerd is in dorpsaccommodaties en
sportkantines.
Bij deze cursus moet u rekening houden met enkele
uren zelfstudie.

Data
Maandagavonden 13 en 27 mei, examen op 10
juni.
Locatie
Dorpshuis De Huve, Eibergen.
Op dit moment hebben een zestal vrijwilligers van
Stichting Halfweg een diploma Sociale Hygiëne.
Voor de toekomst willen we graag dat enkele
nieuwe, jonge vrijwilligers beschikken over een
diploma.
Doordat deze cursus wordt gegeven en
georganiseerd door de Vereniging Dorpshuizen en
Kleine Kernen zijn de kosten voor ons zeer
beperkt. Voor vrijwilligers van Stichting Halfweg
zijn er geen kosten aan de cursus verbonden.
Mocht je belangstelling hebben? Laat het ons zo
spoedig mogelijk weten. Vol is Vol!
willemtuinte@planet.nl

Bloemencorso Beltrum

Herrinnert U zich deze nog: 1963

Corsowagen Pierik 12e plaats

Schutterskoning en koningin
Frans Zieverink en Trees Kip worden het
koningspaar tijdens de kermis Voor-Beltrum
Overstroming
Hoogwater in de Slinge bij de Ruurloseweg in
1963. Dit overstroming was mede de aanleiding
dat in 1968 het voormalige waterschap van de
Berkel is begonnen met grootschalige
verbeteringswerken waarbij de Slinge van
Winterswijk tot Borculo over een lengte van totaal
40 km is verbreed en verbeterd. Deze
werkzaamheden hebben ruim 5 jaar geduurd.

Verder in 1963
-

-

18 januari Reinier Paping wint Elfstedentocht
Nederland beleeft de koudste winter van de
eeuw
In de halve finale van de Europa Cup verslaat
Benfica in de halve finale Feyenoord met 3-1.
Nooit eerder bereikte een Nederlandse club de
halve finale. Duizenden supporters gingen per
schip naar Lissabon.
Skopje wordt getroffen door een aardbeving
meer dan 1000 doden en ruim 4000 gewonden
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-

In Engeland wordt een trein beroofd buit 1,6
miljoen pond sterling
22 november president John F Kennedy
wordt vermoord in Dallas
Ook belangrijk in Nederland wordt de vlaflip
uitgevonden.

Hits uit 1963 :
Cimeroni , Soerabaja en Paradiso
Anneke Grönloh
Junge komm bald wieder
Freddy Quinn
Ik heb eerbied voor jouw grijze haren
Gert Timmerman
Catootje
Wim Sonneveld
Ritme van de regen
Rob de Nijs
Belangenvereniging Voor-Beltrum en Avest

De stemming bij het SJB…
Beste lezers,
Tijdens het schrijven van dit artikel worden de
stemmen van de Provinciale Statenverkiezingen
geteld. Stemrecht is iets wat wij wel hebben
maar de jongeren waar wij voor klaarstaan
(helaas) niet. Toch probeer je dan af te wegen,
als je het vakje met een rood potlood in mag
vullen, wat er op korte maar zeker op lange
termijn belangrijk is. De jeugd heeft de toekomst
en politiek is vaak op lange termijn gebaseerd
dus het stemrecht op 16 jaar in laten gaan is
misschien helemaal niet verkeerd gedacht? Maar
goed wij hebben onlangs ook de balans
opgemaakt met alle werkgroepen de stemming
gepeild. Dit doen we om met elkaar terug maar
zeker ook vooruit te kijken. Elke werkgroep kan
daarin zijn of haar zegje doen en aangeven wat
er goed gaat maar zeker ook beter kan. De
hobbyclub heeft een nieuwe locatie gekregen en
zowaar het oude stemlokaal in gebruik genomen.
6

Dit is namelijk in de oude Wanne wat prachtig
verbouwd en eigendom is van Ronald Klein Severt
van PIT Bouwadvies. Hoe geweldig is het niet dat
ondernemers meedenken in een nieuwe
bestemming. Ook de overhuizing is op de
kletsnatte zaterdag droog verlopen doordat een
bedrijfsbus gratis ter beschikking werd gesteld door
Loonbedrijf Scharenborg. Normaal gesproken
zitten de kinderen en de begeleiders van de
Hobbyclub namelijk in Basisschool de Sterrenboog
maar deze school gaat verbouwen en uitbreiden.
Dit omdat er een aantal kinderen uit Voor-Beltrum
de weg naar deze school heeft gevonden én omdat
men (volgens peilingen) meer kinderen verwacht in
Beltrum de komende jaren. Hoezo krimp en
vergrijzing? Het blijkt maar weer dat je zeker goed
tegen de stroming in kunt zwemmen, en dat je
soms politiek moet bedrijven om je doelen te
realiseren. Doordat de Sterrenboog momenteel
midden in een grote verbouwing zit is er een
tijdelijk gebrek aan klaslokalen. Ook hiervoor
hoefden wij niet eens te stemmen binnen het SJB
bestuur na de vraag of ons Jeugdhuske tijdelijk kan
dienen als klaslokaal. Zo zie je maar weer, de ene
hand wast de andere. Onlangs stond er overigens
nog een leuk artikel in het NRC met de titel; Laat
kinderen weer timmeren, zagen en solderen op
school. Dit omdat uit vrijwel alle scholen de
handvaardigheidslokalen verdwijnen. Waar halen
wij dan later de vakmensen vandaan? Nederland
kampt met zorgwekkende tekorten aan technici. Er
is een schreeuwende vraag naar installateurs,
elektriciens en monteurs. Zeker iets om ook in de
politiek over na te denken. Overigens hebben we
een jubilaris bij de hobbyclub en niet zomaar één.
René te Bogt heeft maar liefst 40(!) jaar meerdere
generaties o.a. met de
figuurzaag de juiste richting op gestuurd en atijd in
opperbeste stemming. Timmeren wordt hier ook
volop gedaan net als binnenkort in de meivakantie.
Dan is er weer het jaarlijkse Timmerdop. De jeugd
kan zich hier weer twee dagen uitleven en lekker in
de buitenlucht bezig zijn. De data en locatie zijn
nog niet definitief maar deze zal per mail
binnenkort naar de desbetreffende kinderen
verzonden worden. Tevens staat er voor het
bestuur van het SJB binnenkort het Ketenbezoek
weer op de agenda. De jeugd heeft geen
stemrecht maar dat wil niet zeggen dat hun stem
niet gehoord wordt. Wij zijn in ieder geval bereid
om er naar te luisteren. Jongeren zijn prima in
staat om met elkaar op korte- en lange termijn
zaken met een hoge snelheid te communiceren en
te regelen, als het doel maar duidelijk is. Hier

kunnen de volksvertegenwoordigers van de
provincie waarschijnlijk nog veel van leren. Dit
stemt tot nadenken…..
Met vriendelijke groeten,
maartentebraak@gmail.com
info@sjbeltrum.nl
www.sjbeltrum.nl

Kaartclub Halfweg

Bij deze de tussenstanden van het
kruisjassen en twintigen.(na 7 speelrondes)
Bij het kruisjassen is er nog maar 1 wedstrijd
te gaan. Bij het twintigen nog 2 avonden.
De beste 4 resultaten per seizoen tellen mee
voor het eindklassement.
Dit jaar wordt er naar volle tevredenheid
gekaart met kaarten van Garagebedrijf
Berentsen Voor-Beltrum en Tankstation
Kolkman uit Groenlo.
Twintigen

2018 / 2019

Harrie Pasman Theo te Vogt
Bennie Lurvink Hans Kraayenvanger
Bennie Nijhuis Paul te Woerd
Anton Groot Zevert
Annie
Hennie Piepers Wim Wekking
Jose Pierik
Lidwien ten Have
Johan ten Hagen Arno Wiegerinck
Tonny te Boome Paula Ribbers
Bennie Ballast Jos te Poele
Jan Elshof
Wim te Woerd
Ludwien GeessinkJeanet Ernst 4967
Stef Te Woerd Martin te Woerd
Marcel Luttikholt Jan Walterbos
Silvia Garstenveld Hedwig te Woerd
Myrna Geessink Carmen Orriens
Joop Bennink
Johnny te Loeke

Totaal
5469
5222
5070
5065
5048
5045
5043
4999
4988
4972
4961
4926
4913
4842
4812

Paul te Bogt
Harrie Gunnewijk
Anne-Mieke Bouwmeesters Theo Baks
Marietje te Boome Jan te Boome
Anton Meijer
Riet Meijer
Jan Heutinck
Paulien Ribbers
Jan Heutinck
Jan Woertman
Fred te Woerd Wilfried Hoitink
Jos Holkenborg Wilfried Hoitink
Petra Hanselman Silvia Kl Gunnewiek
Paula Ribbers
Harrie te Vogt
Marcel HanselmanWilly Kl Gunnewiek
Wim te Woerd
Harrie te Vogt
Marcel Luttikholt Fred te Woerd
Silvia Garstenveld Bernadet Nijhuis

4768
4751
4713
3735
3659
2541
2447
1311
1307
1286
1192
1176
1157
1050

Kruisjassen 2018 / 2019

totaal

Johan ten Hagen Arno Wiegerinck
20320
Harrie Pasman Theo te Vogt
19662
Anne-Mieke Bouwmeesters Jos Holkenborg
19369
Jan Heutinck
Jan Woertman
19208
Jan Overkamp Donny Overkamp
19125
Hennie Hietbrink Annie Luttikholt
18599
Joke Holkenborg Jan Walterbos
18417
Jan Stortelder
Theo Baks
18109
Fred te Woerd Wilfried Hoitink
17904
Bennie Rots
Harrie ten Dam
17862
Jan Luttikholt
Tonny Roelvink
12843
Jan Stoteler
Jan Luttikholt
4665
Paul Holkenborg Joke Holkenborg
4442

Alle kaartavonden beginnen om 20.00 uur. Er
worden 3 “boompjes” gekaart van 20 giften.
Inschrijfgeld € 6,00 (inclusief hapjes) per koppel.
Locatie : café Halfweg
Vervolgdata kaartseizoen 2018/2019
Kruisjassen:
Twintigen:

11 april
25 april

Voor eventuele verdere inlichtingen: AnneMieke Bouwmeesters: tel. 0545-48 12 06,
salonscharenborg@gmail.com
Tonny Roelvink: tel. 06-47 76 85 33,
e-mail: tonnyroelvink7@gmail.com.
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KAARTCLUB HALFWEG VERRAST KBOSAMENLEVEN BELTRUM MET CHEQUE
VAN 1500 EURO

De KBO was zeer gelukkig met deze schenking en
voorzitter Frans Scholten bedankte in zijn
dankwoord de organisatie en ook de kaarters voor
de bijdrage en zegde het bedrag goed te kunnen
gebruiken om evenementen die de vereniging
organiseert laagdrempeliger te kunnen maken voor
mensen met een smalle beurs.
Voor geïnteresseerden: men kan indien men 55 jaar
of ouder is lid worden van de KBO. Kosten
lidmaatschap € 30,-- per jaar. De KBO organiseert
zoals op hun website staat 10 keer per jaar een
gezellige middag of een spreker, hebben een geheel
verzorgd reisje en houden met de vrienden uit
Lünten jaarlijks een uitwisseling.

De kaartclub Halfweg die in de maanden oktober
t/m april 2 keer in de maand een kaartavond
organiseert heeft ook dit seizoen door de massale
deelname aan de kaartavonden een behoorlijk
bedrag opgebouwd. De organisatie dit seizoen
bestaande uit Tonnie Roelvink en Annemieke
Bouwmeesters heeft zoals de laatste jaren
gebruikelijk besloten dit saldo te schenken aan
een Beltrumse vereniging die het geld goed kan
“gebruiken”.
Dit jaar was de gelukkige vereniging
KBO-Samenleven Beltrum. Donderdagavond 28
februari werd in Café Halfweg door Tonnie
Roelvink een cheque van maar liefst 1500 euro
overhandigd aan voorzitter Frans Scholten en
penningmeester Rikie Scharenborg van deze
vereniging en bestuurslid Lidwien ten Have.
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PAKLACK

Nieuws van de Maispotters

Hieronder het programma van onze enige
Voor Beltrumse deelnemer aan de Paklack :
Loa Moar Lopen.
Loa Moar Lopen is het nieuwe jaar goed
begonnen mer een gelijkspel tegen Stark Wark en
een overwinning op hekkensluiter Pit BMB, daarna
volgden 2 nederlagen
Loa Moar Lopen staat op dit moment op de 14e
plaats met 10 punten uit 12 wedstrijden.
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

WEDSTRIJD
UITSLAG
Loa Moar Lopen - Briketten
5-1
Loa Moar Lopen - No Fear
3-5
Loa Moar Lopen - Der
1-9
Angstgegner
Loa Moar Lopen -Alle Remmen
1-16
Los
Loa Moar Lopen - Boskamo
1-5
Loa Moar Lopen - Heubels
1-7
Loa Moar Lopen - FC Klunt
5-3
Loa Moar Lopen 2-3
Weidebleuters
Loa Moar Lopen - Stark Wark
3-3
Loa Moar Lopen – Pit BMB
3-1
Loa Moar Lopen - WSW
1-6
Loa Moar Lopen - Losse
1-4
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

Goeiedag mede-carnavalisten,
De gezelligheid rondom het carnavalsweekend is
inmiddels weer als rook opgetrokken en het terrein
rondom Halfweg ligt er weer strak bij. Kortom, de
carnavalsperiode is weer achter de rug. We zitten
nu in de vastentijd, maar binnenkort maakt de
paashaas al zijn intrede om het Paasfeest te vieren.
De carnaval is geëvalueerd en deze kan
bestempeld worden als geweldig. Niet alleen onze
hoogheden, Prins Eef en Adjudant Freek, hebben
volop genoten, te zien aan de bezoekersaantallen
op onze verschillende activiteiten door het jaar heen
hebben ook alle andere carnavalisten die naar de
grote of kleine Maïskoele zijn getrokken een
plezierige carnaval gehad! Geweldig om te zien dat
de groep carnavalsvierders in Veur-Beltrum stand
houd. Een goede organisatie en veel inzet is het
halve werk, via deze weg willen wij de organisatie
en alle vrijwilligers die de Maïspotters ook dit jaar
weer hebben geholpen hartelijk danken voor zijn of
haar bijdrage dit carnavalsjaar. Hopelijk houden we
dit nog jaren vol met zijn allen, van jong tot oud!
Onze prins en adjudant hebben stand gehouden tot
het aller laatste moment, ze konden er zelfs geen
afscheid van nemen. De afterparty na het slotbal
duurde voor deze twee dan ook bijna tot
woensdagmiddag.. Vanaf het begin waren deze
twee dorstig en fanatiek, dit kon natuurlijk ook niet
anders onder leiding van de zeer ervaren
uitzoekers, Maarten te Braak en Jean-Pierre
Wouters. We hebben ons best gedaan om samen
met de hoogheden en uitzoekers ons zo goed
mogelijk voor te bereiden op het carnavalsjaar.
Tijdens vele gezellige avonden is dit volgens ons
goed gelukt. Vanaf het prinsenbal hebben Eef en
Freek dan ook geregeerd over d’n Maïspottershook
met de leus: Troffel in de hand, eier gaar, op stap
met de jongs van Voshaar.
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Elders in het Halfweg Ni-js kunt u lezen hoe zij de
regeerperiode zelf hebben ervaren.
Zoals hiervoor al benadrukt zijn wij trots op het
aantal personen die tijdens de diverse
carnavalsactiviteiten aanwezig zijn. Mooi om te
zien dat naast onze leden ook vele andere
carnavalisten de carnaval met ons en bij ons
willen vieren. Voor de mensen die geen lid zijn
van onze vereniging, maar zich toch verbonden
voelen is er de mogelijkheid om zich aan te
melden bij “de vrienden van de Maïspotters”. Door
deze vorm van lidmaatschap steun je de
vereniging en word je, net zoals de andere leden
van de Maïspotters uitgenodigd voor de officiële
bijeenkomsten en ben je eveneens van harte
welkom, net als niet leden, om mee te gaan met
alle activiteiten van onze carnavalsvereniging en
zeker ook bij de activiteiten bij onze
buurtverenigingen.
Wil je vrienden worden van de Maïspotters? Meld
je dan aan bij de voorzitter/secretaris van het
bestuur:
Joost Tuinte (Kamat)
tel; 06-46698557 / e-mail:joosttuinte@hotmail.com
Tot slot willen wij alle mensen en vrijwilligers die
de carnaval tot een succes hebben gemaakt
hartelijk bedanken voor hun tijd en inzet. Fijn om
te merken dat we elk jaar weer op jullie kunnen
bouwen.
Wij wensen iedereen fijne paasdagen en wij kijken
alweer uit naar het volgende carnavalsseizoen.
We gaan van start tijdens de buutavond op
zaterdag 9 november 2019 bij Halfweg.
Noteer deze datum alvast in uw agenda.
We zien jullie dan graag weer in de kleine
Maïskoele! Voor meer informatie en foto’s kunt u
kijken op www.maispotters.nl of volg ons op
Facebook.
Alaaf!
Ruben Arink
Vorst van de Maïspotters oet Veur-Beltrum
Wout Tuinte
President van de Maïspotters oet Veur-Beltrum
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Verslag Prins Eef en Adjudant Freek
Beste Maispotters en Maispotterinnekes,
De carnaval is alweer een paar weken afgelopen,
en wi-j bunt weer helemaal bi-j e komm’n. Moar wat
hebt wi-j genoten. Een onvergetelijke tijd was dit.
Met als hoogte punt het carnavals weekend.
Dit begon op de veur-beltrumse schole en hebt wi-j
der een leuke middag met de kinderen van
gemaakt. ’s Avonds het prinsenbal in Zieuwent
bezocht en hier alvast de nodige biertjes gedronken
op het begin van een mooi weekend.
Zaterdagavond de eigen carnavalsavond met wat
zeer goed uitpakte,
Geen gelul bier in de pul. Een druk bezochte en
zeer gezellige avond. Die we de volgende morgen
tijdens het fruhshoppen nog wel even konden
voelen.
Er was ons van te voren gezegd dat wi-j neet
mossen vergetten te genieten tijdens het
fruhshoppen zondags s’morgens. Wat een bult volk
steet hier s’morgens in de tente, echt een prachtig
gezicht en hier mogen we dan ook super trots op
zijn.
De volgende ochtend weer fris en fruitig richting
Leevelde met 3 bussen vol carnavalvierders werd
ook dit weer een prachtig mooi’n dag. Iedereen met
goeie zin richting Grolle om hier verder te dweilen.
Eerst noar city en toen via de achteringang noar
Frielink. Woar wi-j gewoon een eigen zale en halve
liter bar hadd’n. Doarno terugge noar de Maiskoele
um hier met zien allen te genieten van een goed
verzorgd buffet.
Dinsdag overdag de kindercarnaval in de maiskoele.
2 leuke workshops werden er verzorgd voor de
aanwezige kinderen, dans en drumles. Na deze
workshop mochten de groepjes de kunsten laten
zien wat ze die middag hadden geleerd.
’s Avonds in de Kleine maiskoele werd de carnaval
goed afgesloten. Wi-j werden er dan ook goed door
gehaald, eerst door de RV 11 en daarna deur de
kameraden die een mooie quiz in mekaar hadden
gezet. Keals bedankt veur al die shotjes die wej
mochten nuttigen. Doarno deur noar de afterparty
bie de prins thuus in de schure. Hier bleven de
echte die-hards over en werd de carnaval nog eens
dunnetjes over gedaan.

Als laatste wilt wi-j dan ok iedereen super
bedanken voor een donders mooi carnavals jaar.
Wi-j hebt der van genoten en wej hopt jullie ok.
Bedankt dat jullie elke keer in grote getale
aanwezig waren en hierdoor ons een onvergetelijk
jaar hebben bezorgd.

Ni-js van de karmisse……
Namens de kermis hebben we deze editie geen
nieuws te vermelden.
Het kermisbestuur is nog aan het nagenieten van de
mooie carnavalsdagen met onze bestuursleden
Prins Eef Helmers en Adjudant Freek Helmers.
De volgende editie zijn we er weer bij, noteer
natuurlijk wel alvast in uw vakantieplannen de
kermis van 2019 op 4, 5 en 6 augustus 2019!

Groeten Prins Eef en Adjudant Freek
Alaaf!

4 seizoenendag 2019
Wij hadden beloofd dat er iets nieuws kwam
Nieuw in Voor Beltrum en Avest

4 seizoenendag 2019

Foto van de maand, Paasvuur DVV
Op de foto staan:
Achterste rij van links naar rechts : Bennie Starte,
Matthieu Payers, Bennie Nijhuis, André Reyerink,
??????. Joop Luttikhold, André Klein Gunnewiek,
Jan Klein Nienhuis, Harrie Luttikhold en Aloys
Payers.
Zittend van links naar rechts : Frans Bomers, Willy
Klein Gunnewiek, Theo Klein Gunnewiek, Paul
Hemmin, Henk Klein Gunnewiek, ??????????? en
Tonnie Klein Gunnewiek.

Dus kom op 16 juni van 11.00 – 16.00 uur bij ons
op de Brink. Alles wordt zelfgemaakt, voor ieder is
er wel iets, we hopen jullie te mogen begroeten en
laat je verrassen.
Trees – Fons
Startmansweg 3
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Jentske Withag wielerverslag

Met een nieuw jaar wordt er ook weer de start
gemaakt voor een nieuw weg en mtb seizoen.
Eerst wil ik nog even op 2 wedstrijden en het
eindklassement terugkomen de Bombtrack NRW
Crosscup 2018-2019.
De laatste wedstrijd die ik heb gereden voor de
cup in die wedstrijd ben ik 6e geworden en
eindigde daardoor in het algemeen klassement
keurig op de 1e plaats .
Ook heb ik nog in Vechta en Herford gereden dit
zijn zwaardere crossen. En hier eindigde ik in
Herford keurig op een derde plaats helaas door
dat ik van het natte gras de weg op moest
maakte ik een foutje en gleed uit en maakte
daardoor een lange schuiver. Daardoor reed ik
derdes ik was bij de finish weer dicht bij hun
maar kon er niet meer bijkomen .
Wel goed gereden .
En in Vechta heb ik ook nog gereden wat ook
een mooi parcours is met veel keren en draaien
en een lange steile klim naar de finish lijn.
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Daar ben ik 1e geworden, de rest zat meer dan 3
minuten achter mij. Hier ging alles vlekkeloos en
ik had het tempo goed hoog zodat ik steeds verder
kon weg rijden en hen alleen maar meer moe
werden .
Op het NK In Nederland in Huijbergen waar ik
14e werd en als allerlaatste moest op starten en
ben ik aan een mooie inhaal race begonnen. Dat
ik als laatste moest starten komt omdat ik niet zo
veel wedstrijden voor het klassement heb
meegedaan . Dit was een mooie parcours met veel
steile en sterke klimmen en afdalingen naar
beneden .En een grote zandbak het was een
prachtig parcours met echte zware beklimmingen
en mooie snelle maar moeilijk afdalingen technisch
gezien was het super
Mijn eerste cross in België heb ik ook gereden
alleen helaas bij de start na 200meter vielen er
wat op de harde weg gedeelte waar door ook wij
met een aantal nergens meer heen konden en
daar door ik ook in de valpartij terecht kwam en
we eerst boven over rest wie er al lagen heen
vielen en dat was voor iedereen wel even
schrikken. Gelukkig alleen beetje schaafwonden
aan de knieën en fiets alleen stuur scheef en zadel
en daardoor als laatste het veld in ging en dat
duurde wel even en hup weer op de fiets toch nog
een aantal ingehaald maar baalde wel wat had
best goed kunnen eindigen in de finale .
Helaas . Toch wel een goed wedstrijd gereden .
Zo nu op naar het voorjaar begonnen met rust . En
nu al weer bezig met voorbereiding op het nieuw
seizoen
Ook al een paar keer op trainingskamp geweest
van 3 dagen en daar leren we heel veel niet alleen
fietsen maar krijgen we ook coaching en
rompstabiliteitstraining enz. , en trainen we vooral
veel op de baan .
Deze training vindt ik leuk door dat je voor veel
traint op snelheid maar ook de onderdelen die daar
in voorkomen de duur doe ik dan thuis en we gaan
als het mooi weer is dan ook op de weg trainen in
plaats van de baan. Ook hier gaan we een
wedstrijd aan mee doen samen met nog een paar
dames .
En dan gaan we weer langzaam de weg op de
eerste heb ik al gehad dat was een mooi lange
wedstrijd met een groot parcours dus een grote
ronde .
En die heb ik tussen de Jongens keurig op de 23e
plek uitgereden Ik kon goed tempo houden alleen

bij de start kwam ik even niet in mijn nieuw
pendalen dus moest even weer een vliegende
start maken . .
Maar tevreden na de wedstrijd .
Tot de volgende keer maar weer en dan hebben
we met een team van 4 meiden een 3 daagse in
Thüringen .
Spannenddd .
Groetjes Jentske

Vriendenkring D.V.V. nieuws

wenst hen succes en met name veel plezier met
het organiseren van de Dropping 2020.
NL-doet 2019
Zaterdag 16 maart heeft DVV deelgenomen aan NLdoet 2019. Dit initiatief werd gesteund vanuit het
Oranje Fonds. Ondanks het slechte weer hadden
vrijwilligers de tijd genomen om verscheidene
werkzaamheden in,- en rondom de unit uit te
voeren. Na gedane arbeid was er een wel verdiend
pilsje.
Iedereen die zich deze dag heeft ingezet; bedankt
voor jullie hulp!
Voor foto's van deze dag zie de Facebook-pagina
van DVV.
Jaarvergadering 2019
In de vorige editie van het Halfweg Ni-js was
aangegeven dat de jaarvergadering zou
plaatsvinden op 29 maart 2019. Echter is deze om
verscheidene redenen verplaatst naar vrijdag 17 mei
– café Halfweg – aanvang 20.30 uur.
De agenda voor deze avond:
1. Opening

Hallo allemaal!

2. Notulen jaarvergadering 2018
3. Financieel verslag

Hieronder leest u wat de laatste ontwikkelingen
zijn en wat DVV op dit moment bezig houdt:

4. 50-jarig jubileum DVV
5. Sport/ activiteiten 2018/ activiteiten 2019 - 2020

Dropping 2019
“Waarheen lijdt de weg?!?”.
De dropping heeft plaatsgevonden op 9 februari
en was een groot succes. De organisatie (het
voetbalteam van DVV) had er een waar
spektakel van gemaakt. Er was tijdens de
dropping een rode draad te herkennen aan het
“opstaan vanuit het graf” terug tot aan “de
geboorte”. In de tussen gelegen (leeftijd)periodes
waren verschillende opdrachten gekoppeld aan
situaties die zouden kunnen gebeuren op die
bepaalde leeftijd. Denk aan het krijgen van een
auto-ongeluk op de leeftijd van 18 jaar.
Organisatie van de afgelopen Dropping bedankt
voor jullie inzet. Het stokje wordt overgedragen
aan Kaartclub VOL=VOL. Het DVV-bestuur

6. Accommodatie
7. 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.

8. Uitreiking bokaal aan de Vrijwilliger van het jaar
9. Rondvraag
10. Sluiting
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Naast dat er dit jaar voor het eerst een Vrijwilliger
van het jaar wordt gekozen, zal eveneens een
gastspreker aanwezig zijn om de leden van DVV
toe te spreken. Ben jij benieuwd wie deze
vrijwilliger(s) of wie de gastspreker(s) is / zijn?!?!
Zorg dan dat je aanwezig bent op 17 mei om niks
van dit alles te missen.
Feestmiddag DVV
De afgelopen jaren zijn er verschillende
feestavonden georganiseerd door DVV; het
Sinterklaasfeest, Boer zoekt Frauw en afgelopen
jaar het 50 jarig jubileum van DVV! Allen op eigen
manier een activiteit om te herinneren. In 2019 wil
DVV wederom een activiteit organiseren in de
vorm van een Feestmiddag. Het thema, datum,
tijdstip volgt.
Groeten,
Het D.V.V.-bestuur
DVV/VIOS –Voetbal
De heren van DVV/VIOS 6 mochten weer de
weide in. Noa enkele pittige trainingen in ut
Zuwent bunt de kearl’s weer aardig fit e’worden.
Dat mocht ok wal want bie enkele mansleu waren
de kilo’s er aardig bie e’komm’n. Dat kon ie al
zeene onder de pompe. Normaal is er ruumte zat
um te douchen moar dat veel no toch gruwelijk
tegen. Al die bier buukjes tegen mekaar op.
De feestdagen en carnaval bunt hier mede
schuldig an.
Moar goot, zo te zeene bunt de heren weer in
topvorm.
De eerste wedstried was thuus tegen Haarlo. Ut
was allerbastend slecht weer en het was duftig
arbeiten op ut grösveld. De gröszoden vlogen alle
kanten op. Moar het eerste punt was binnen want
DVV spölde geliek. Eindstand: 3-3
De tweede wedstried was tegen Longa 10 in
Lechtenvoorde. De eerste helft hadden de
jongens niks te vertellen. Het leep veur geen
meter en Longa maakte hiervan dankboar
gebruuk van. Met de rust stonden wi’j al met 3-1
achter. In de rust was de donder preake van leider
Marcel neet mis. Het was doodstil in de
kleedkamer.
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Moar de preake hef wonderen e’doane want de
tweede helft was het net andersom. Bie Longa leep
het veur geen meter en bie DVV/VIOS lukte alles.
Het was een zinderende wedstried met vólle goals.
Ik wet zeker , de toeschouwers (kleine vieftig man)
hebben genoten.
Eindstand: 5-5
Weer e’n puntje en wi’j kunt met völle vertrouwen
onze darde wedstried spöllen.
Uut tegen Rekken.
Moar ik zal hier gauw kort en krachtig wen. Wi’j
hadd’n niks te vertellen en werden op alle fronten af
getroefd.
Zelf onzen leider met ziene preake hef niks
e’holpen. Eindstand: 8-2
Gauw vergetten, bunt argere dingen in de wereld.
De veerde wedstried was thuus tegen HSC uut
Höksebargen. Dissen dag was ik er neet um hier e’n
verslag te doone.
Ik wet wal dat ut weer neet met wark’n, völle reagen
. Moar goot, de eerste dree punten bunt binnen want
DVV/Vios won gemakkelijk met 6-1.
Toen kwam Eibargen op bezoek in ut mooie
Halfwegdôme.
Het zunneke schien’n vol op en iedereen had zinne
um te voetballen.
De wedstried begon al heel goot veur DVV/VIOS
want noa enkele minuten. stonden ze al veur met 10. Luc Tuunte frommelde de bal af van de
tegenstander en zag Joris ten Have helemoal vri’j
stoan.
Den bedacht zich neet en knalde de bal keihard de
netten in.
Moar die jonge gasten uut Eibargen leeten zeene
dat ze aardig konden voetballen.
Ze kregg’n dotten van kansen moar faalde gruwelijk
veur ut goal. Ok al steet één van de spöllers van
Eibargen allene veur e’n leuge goal en dan nog
twee keer op de poal te scheten. Dat is dan wal
heeeeel knap.
Ze hadden zeker 1-3 veur motten stoan.
Noa de rust en de welverdiende peuk begon
DVV/VIOS weer goot an de wedstried. E’n
hoekschop van Rob Hutteman werd heel knap
ingekopt deur onze oldsten spóller, Wildried Kl.
Gunnewiek. 2-0.
Doarnoa was de wedstried eigenluk wal e’spöld,
totdat onzen keeper Hans Stevens de bal neet goot
onder de controle had. Tja, dan is ut ...dankjewel. 21.

Moar gelukkig hebben wi’j Marc Hutteman in ons
gelederen want kort doarnoa was ut alweer 3-1.
En noa e’n prachtige veurzet van Sander Koster,
tikte Marc ok zien tweede doelpunt in. 4-1.
Eigenluk most de wedstried vieftien minuten
wieter motten goan moar de scheids had andere
ideeën en floot af.
Weurumme???……..Keine anung.
Eindstand: 4-1
Met disse uutslagen steet DVV/Vios 6 mooi op de
6e plaatse. Volgende wedstried is tegen Neede.
Dit team steet gedeeltelijk op 1e plaatste. Uut heb
wi’j kansloos verloren met 5-0. Dus de heren heb
nog wat recht te trekken en dan kunt ze mooi
loaten zeene waor ze echt in stoat bunt. Wordt
vervolgd.
DVV 45+ voetbal
De oldjes mogen binnenkort hun kunsten loaten
zeene.
Disse kere bunt ze ingedeeld bie Meddo, Grol,
Zieuwent en Eibargen.
Hun eerste toernooi is op vrijdag, 5 april in
Eibargen.
De volgende toernooien zijn :
-12 april in Zieuwent.
-26 april in Beltrum
-10 mei in Meddo
-24 mei in Groenlo
Piratenfeest
Vake mot ik den ganzen dag piratenmuziek
luusteren. In ut Tuunte café bunt de kameroade
van mien zönne Niels er helemoal dol op.
Disse bössels goat dan ok nog af en too noa e’n
piratenfeest argens in twente.
Vind ze mooi.
Zoals j.l op e’n zoaterdagoavond. Ik kreeg de
vroage of ik met wol. Tja, als Razende Reporter
wol ik wal ens met maken hoe dat ging. Dus ik
ging met die jonge gasten en Hubert Pasman
noa het twentse Saasveld.
Wat ik doar met maakte is neet met e’n penne te
beschrieven.
Argens in ut buutengebied bie e’n loonwarker
stond e’n tente.
Bommetje vol, zo’n 400 man
Alles hadden ze top in orde.

Allemoale hadden ze goeie zinne en bie elk nummer
werd er vrolijk met e’zongen. Jong en old. Wat van
die nummers had ik nooit van mien leaven van
e’heurt.
Zoals, “Holder de bolder”, of Oude Pekela
En de drank, ….doar kon ie genog van krieg’n .De
kratjes bier waren neet an te sleppen. Ja… die
tukkers wet ok wal hoe ze feesten mot.
Was mooi um met te maken.
Wir sind Spitze
Onze fanatieke jeugd activiteiten commissie
hadden op zaterdag, 16 maart een prachtige tiroler
avond georganiseerd.
De tent was fantastisch versierd. Zelfs de vloer was
bestrooid met houtvezels. De mooie zuipschuit van
Eef Helmers was een mooi aanzicht in de tent.
De organisatie had overal aan gedacht.
Mooi om te zien.
Overal zitplaatsen zodat iedereen kon genieten van
de band, “Wir Sind Spitze”.
Rond half tien begonnen deze heren te spelen en bij
het eerste nummer stond iedereen al op de banken.
Niet te geloven.
Ik moet eerlijk zeggen het was een top avond. Ook
al was ik met mien moat Marcel Leusink druk met
lege treetjes op te halen en daarna nog weer volle
treetjes terug te brengen. We hebben genoten.
De band Wir Sind Spitse is een echte aanrader
maar toch zeg ik heel eerlijk,
organisatie, Prütje, Brutus, de vrijwillige bardienst en
muntendames….jullie waren SPITZE
D.V.V. Dropping 2019
‘Waarheen leidt de weg?’
Voor velen een vraag, voor de deelnemers van de
dropping inmiddels een weet.
Het stond natuurlijk al weken met koeienletters in de
agenda’s geschreven:
9 februari D.V.V. DROPPING
Rond 19.00 verzamelden diverse groepen in het
café van Halfweg. O.a. de ‘vaak bu’j te bange’
mannen en de ‘ik weet niet wat er gaat gebeuren,
maar ik vind het nu al spannend’ vrouwen.
Met de gedachten dat we in een busje gezet zouden
worden en dat ze ons ergens zouden ‘droppen’
liepen we nietsvermoedend achter Marc Groot
Zevert aan. Tot onze grote verbazing werden we
eerst meegenomen naar onze eigen uitvaart. Ofwel;
‘Welkom in het hiernamaals’, zo sprak Willem
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Wassink ons toe. De vraag die hij stelde was of
we nog terug wilden naar de realiteit…’Ja!’
antwoordden we in koor. Goede keuzes waren
belangrijk. Het kon twee kanten op:
De hemel of de hel.
Ietwat ontdaan van hetgeen dat ons daarvoor ter
ore was gekomen en natuurlijk volledig in onze rol
stapten we in ’t busje bij Dennis L op weg naar de
plek waar we afgezet werden: ’t Bellegoor.
Te voet vervolgden we onze weg over de
‘highlands’ van ’t Bellegoor, we hadden namelijk
van Dennis de opdracht gekregen om de berg te
trotseren en ons op te maken voor de volgende
ontmoeting. Daar stonden ze dan Paul S. en
Clemens ten H. De één nog roomser, dan de
ander.
In opdracht van beide heren werd er een
‘kameraad’ bij onze groep gevoegd. Erwin K. Allen
geen idee wie het was, maar wij namen de
opdracht natuurlijk aan… in de hoop de goede
keuze gemaakt te hebben.
Over de velden van Lintvelde, Avest e.o. liepen
we onze levensweg in omgekeerde richting. Zo af
en toe (lees constant) steeg ons adrenalinepeil tot
boven het rode uit, doordat duistere figuren,
Bosjesmannen en koorballen uit het niets in ons
gezichtsveld verschenen. Opdrachten moesten
correct worden uitgevoerd om zo weer wat
levensjaren erbij te scoren. Gelukkig hebben we
onderweg de juiste keuzes weten te maken en
stonden we na een korte en hevige ‘rebirthing’
weer met beide benen in de realiteit ofwel in café
Halfweg!
Tot op ’t laatste moment bleef het spannend wie
zich de winnaar van de D.V.V. Dropping 2019
mocht noemen. Aangezien de winnaars onderweg
ergens in hun wilde jaren bleven hangen….. Maar
Bas Bekeman en consorten bleken
onverslaanbaar in de strijd der levensjaren.
Automatisch zijn zij ook benoemd tot organisatie
voor 2020.
Heren, succes!
Kortom ook dit jaar weer een prachtige route met
afwisselende en ludieke opdrachten tussendoor.
We hebben weer enorm gelachen…. Chapeau!
D.V.V.VIOS bedankt voor deze organisatie en
zeker tot volgend jaar!
Namens één van de gillende keukenmeiden,
Janneke Huirne
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Het onderwijs in Voor-Beltrum 1898-1973
Doordat er in 1895 wegens ruimtegebrek geen
plaats meer voor ze was gingen er al 34 kinderen
uit de buurtschappen Beltrum en Avest in Groenlo
naar school . Dit had tot gevolg dat er op 16 juli
1895 in de gemeenteraad van Eibergen het idee
werd geopperd om een nieuwe school te bouwen in
Avest ten oosten van Beltrum. De plannen werden
snel concreet en op 25 oktober van dat jaar valt het
besluit een school van 2 lokalen en een
onderwijzerswoning te bouwen . De kosten : FL
10.897,99. Er volgen diverse voorstellen voor de
plek o.a. richting Veldpapenbrug, de “Klumper”in
Avest , maar uiteindelijk werd gekozen voor een
stuk grond aan de zuidzijde van de weg van Groenlo
naar Beltrum.
Kinderen uit Avest welke bij de Grolse kerk horen
alsmede kinderen die wonen in de huizen K112K181 uit de buurtschap Beltrum zullen de school
bezoeken . Nu moet er nog een hoofd der school
benoemd worden. Liefst 76 gezinshoofden dringen
bij de Gemeente aan J. Houben uit Groenlo te
benoemen omdat die zijn sporen al verdiend heeft
en goed staat aangeschreven. De gemeente legt het
verzoek naast zich neer (van inspraak had men in
die tijd nog niet gehoord) en benoemd de heer
Boeckhorst. Deze krijg een salaris van HFL 700,-per jaar en HFL 25,-- voor het geven van
herhalingsonderwijs. Zijn vrouw wordt aangesteld
voor het geven van handwerkles.
Op 17 januari 1898 wordt de school geopend en
krijgt de naam :
2e school voor gewoon lager onderwijs te
Beltrum
Op 1 november wordt ook gestart met
herhalingsonderwijs. Ze beginnen het
herhalingsondewijs met 14 leerlingen. Het
herhalingsonderwijs is voor leerlingen die nadat ze
de school hebben afgemaakt hun kennis willen
opfrissen . Het is van 17.00 u tot 19.00 u van
maandag t/m donderdag in de maanden november
t/m februari.
De school telt in 1900 al 40 leerlingen en dat is voor
de wet het maximum voor een leerkracht ,
bovendien constateert een schoolopziener uit
Zutphen dat er op de 1e openbare school in Beltrum
2 verstekelingen zitten , ze horen volgens de
indeling op de 2e openbare school zodat het aantal
op 42 komt. Op 1 april wordt met de benoeming van
de heer Wieffering een 2e meester benoemd.

In 1920 wordt de wet onderwijsgelijkheid van
kracht , dit houdt in dat bijzonder onderwijs
gelijkgesteld wordt aan openbaar onderwijs.
Omdat op de school hoofdzakelijk katholieke
kinderen zitten wordt de school ter beschikking
gesteld aan het RK Kerkbestuur van Groenlo. De
heer Boeckhorst vertrekt en de heer Leuvenkamp
wordt het nieuwe hoofd. In 1929 telt de school 97
leerlingen en krijgt het recht op een derde
leerkracht, deze krijgt klas 3 en 4 toegewezen
Omdat de school over 2 lokalen beschikte waren
deze als volgt ingedeeld. Klas 1,2 en 3 zat in
lokaal 1 en klas 4,5 en 6 in lokaal 2.. De nieuwe
leerkracht pendelt zo van het ene naar andere
lokaal.
In 1934 gaat de heer Leuvenkamp met pensioen
en wordt hij opgevolgd door de heer Stoffels.
Deze maakt het mee dat de school tijdens de
oorlog in 1945 tijdelijk wordt ondergebracht in
Café Halfweg want de school is in handen van de
Duitsers . De klassen krijgen ieder twee dagen
les. In 1964 neemt de heer Stoffels afscheid en
wordt opgevolgd door de heer Goldewijk, deze
zorgt direct voor uitbreiding van het
leermiddelenarsenaal. Ook komen er nieuwe
schoolborden. De kinderen worden opgeleid voor
het verkeersdiploma en de kinderen gaan
zwemmen in Eibergen. Ook de verwarming is
voor hem een doorn in het oog , hij is zelfs bang
voor een ontploffing . De kolenkachel is inmiddels
al vervangen door een het luchtkachel en daarna
komt er een oliekachel. De heer Goldewijk wordt
in 1968 hoofd van de Deken van Damschool en
wordt opgevolgd door Harry van Wanroy. Onder
van Wanroy wordt het schoolzwemmen dichterbij
gehaald en gaat men in Groenlo zwemmen. De
oude lampen in de school worden vervangen door
Tl-buizen. Toch heeft de school de langste tijd
gehad. Er zijn vergaderingen bij Halfweg over een
nieuw te bouwen 6 klassige school aan de rand
van Groenlo. Er zijn nog wel twijfels of de school
wel voldoende leerlingen zal aantrekken. Het is
immers de tijd dat geboortebeperking geen
gewetensbezwaren meer oplevert. Maar tijdens
een vergadering zegt een vader tegen de
pastoor: “Pastoor bouw ie de schole noe maor wi’j
maakt hem wel vol” Toch probeert de Gemeente
Eibergen de bouw tegen te gaan en doet de
burgemeester in 1965 een brief de deur uit naar
de Bisschoppelijke Hoofdinspecteur van het
Onderwijs. In die brief wordt bepleit een nieuwe
school op te richten in Voor-Beltrum met een
eigen bestuur ondanks de plannen van H. Maria
Moeder Godsparochie om een nieuwe school aan

de rand van Groenlo op te richten. Dit plan is op
niets uitgelopen . In 1973 sluit de school haar
deuren Er wordt een geweldig jubileumfeest
gehouden op 8 april 1973 en er wordt een boekje
uitgegeven met als titel “75 jaar school VoorBeltrum”
Bron: Van Ganzeveer tot toetdenbord
Wist u dat…
...Dhr Boeckhorst de gemeente Eibergen in het
begin van de 20e eeuw om 75 turven moest vragen
? Deze dienden als brandstof voor kachels in de
lokalen.

… de kinderen van smid Pierik op zondagmiddag
dikwijls naar het huis van meester Stoffels gingen.
Daar belden ze aan en mochten dan op hun verzoek
spelen in de school. Ze mochten o.a. op het bord
tekenen en dat vonden ze erg fijn . Meester Stofffels
was een echte kindervriend.
… de leerkrachten voor 1920 ée’n keer in de maand
zelf hun salaris in Eibergen moesten halen? De
tocht gaat dan over Groenlo en over een weg met
gaten en kuilen. De gemeente-ontvanger is wel een
geschikte man, want hij schrijft : Is het slecht weer of
zijn de wegen onbegaanbaar , dan mag u ook een
andere keer komen”
...dat er op school op een bepaald moment meer
muizen dan kinderen waren en dat vond Meester
Weber niet zo goed, mer muizenvallen probeert hij
het muizenvolkje uit te roeien. Hij brengt zijn record
op 19 muizen per maand, hij is dan wel niet de
rattenvanger van Hamelen maar wordt de
muizenvanger van Voor-Beltrum genoemd
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Schoolfoto 2e klas 1972- 1973 nu nog in Voor- Beltrum

Achterste rij;
Peter Roerdink, Paul Roerdink, Albert Reinders, Eduard Bomers, Henriét Pasman, Paulien Sonderen,
Annelies Pasman, Rob Luttikholt, José Bonenkamp, Ronny Berendsen en Bennie Mentink
Voorste rij;
Petra Klein Gunnewiek, Carla Bleumink, Jaqueline Roerdink
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Info Stichting Halfweg
Bestuur
Theo Klein Gunnewiek
Voorzitter
Marc Huirne
Penningmeester
Willem Tuinte
Secretaris
Mirjam ten Have
Bestuurslid

Info verenigingen
telefoon
0544 463707
06 42778053
0544 465319
+4917624332817
0544 481327
0620771260
0616662851

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

telefoon

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

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

Carnavalsvereniging Maispotters
Joost Tuinte
Voorzitter
Wout Tuinte
President
Ruben Arink
Vorst
Maureen Roes
Penningmeester
Sten Klein Gunnewiek
Bestuurslid

06 4669 8557
06 1523 1661
06 21405564
06 1336 3629

Volksfeestvereniging “Voor Beltrum”

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

Iwan Wolterink
Voorzitter
Willem te Vogt
Penningmeester
Carla Tuinte
Secretaris

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

Annemieke Scharenborg
Tonny Roelvink

Belangenvereniging Voor-Beltrum Auste
Lissa Pape
Maarten te Braak
Anne te Luke
Bram Pape
Café Halfweg
0544 465430

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

0544 463707
0544 481689
06 12903259
0544 465676
06 13984923
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