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Zomer in Nederland, zonnig en (te) droog, dit
zijn de dagelijkse weersvoorspellingen.We
moeten het er mee doen, de één
(vakantievierder) is blij en de ander (agrariers)
verontrust.
Wat we allemaal wel leuk vinden is de kermis
die aanstaande is. Het bestuur is volop bezig
met de voorbereiding om het feest net zo
succesvol te doen verlopen als afgelopen
jaren.Dit betekent voordat u zich definitief in
het vakantie- en feestgewoel stort eerst nog
even tijd hebt om te lezen hoe diverse
activiteiten zijn verlopen.
Verder volop aandacht voor de verenigingen
met hun op stapel staande activiteiten en de
welbekende rubrieken ontbreken ook dit maal
niet.
Wij wensen u veel leesplezier en vooral een
mooie kermis en vakantie toegewenst.

Redactie Halfweg Ni-js
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Stichting Halfweg
Het voorjaar is alweer voorbij en bij de start van de
zomer hebben we zelfs de eerste tropische dagen al
achter de rug.
Dit is echter geen reden geweest om de afgelopen
maanden rustig aan te doen, hieronder in het kort de
belangrijkste punten die de revue gepasseerd zijn.
Op 3 april j.l. hebben we ons ingeschreven voor het
tweede postcoderoos project van Energie Coöperatie
“De Zonders” in Beltrum. Hierbij hebben we de
mogelijkheid om zonnepanelen aan te schaffen die niet
op het dak van het café komen te liggen maar op een
ander dak in Beltrum en omgeving. Dit tweede project
heeft nog vertraging opgelopen maar zal normaal
gesproken in de loop van dit jaar starten. Stichting
Halfweg heeft een optie genomen op 40 certificaten
van 230 KWh capaciteit, dit zijn ook ongeveer 40
zonnepanelen.
De terugverdientijd ligt tussen de 6 en 8 jaar.
Dit is een mooie stap om een deel van de verbruikte
stroom zelf te produceren.
Op 1 mei hebben we weer een gezamenlijk overleg
gehad met de verenigingen en de lopende zaken
besproken. Hierbij is onder andere aangegeven dat we
nu standaard een Pinapparaat met gebruiksaanwijzing
in het café hebben liggen waarmee ook contactloos
betaald kan worden.
De organisatie van Pigpop heeft op 25 en 26 mei j.l.
hun jaarlijkse festival georganiseerd.
Het waren twee succesvolle, gezellige dagen met
prachtig weer en goede muziek en activiteiten. Hulde
aan de organisatie.
Op 28 mei j.l. hebben we een gesprek gehad met Inge
Waarlo, zij is de contactpersoon van de gemeente
Berkelland voor Beltrum, Eibergen en Rekken.
Zij heeft een goede indruk gekregen hoe de
gemeenschap hier werkt en hoe de stichting in dienst
staat van alle verenigingen die bij Halfweg actief zijn.
Dankzij een grote groep vrijwilligers hebben we een
winstgevende exploitatie en komen we moeilijk in
aanmerking voor overheidssteun.
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We hebben gesproken over een aantal zaken die nu
nog niet goed geregeld zijn, zoals het
bestemmingsplan, de drank- en horecawet, WOZ
waarde terrein/kleedunit en beschikbare
subsidieregelingen. Op 11 juli a.s. is er weer een
vervolggesprek.
Op 4 juni j.l. hebben we met een kleine afvaardiging
van de besturen van het volksfeest, De Maispotters en
DVV een bijeenkomst met Scharenborg verzekeringen
gehad in de persoon van Angela Vonkeman. Zij heeft
de aansprakelijkheidsverzekeringen van de 3
verenigingen en Stichting Halfweg bekeken en
adviezen gegeven om de omschrijving van de polis zo
passend mogelijk te krijgen en de kans op uitbetalen te
vergroten. Hiernaast heeft ze uitleg gegeven over een
nieuwe evenementenverzekering. Hiermee kun je per
evenement zelf bepalen wat je aanvullend wilt
verzekeren om ook grote schades op te kunnen
vangen. Hierbij kun je denken aan de tent, meubilair,
personeel/vrijwilligers, geld (ook vals geld) en
stormschade. De organiserende vereniging gaat zelf
per evenement een polis aanvragen, de kosten hiervan
liggen tussen de € 350,- en € 750,- per evenement.
In de maand mei is door 3 vrijwilligers van Stichting
Halfweg de cursus Sociale Hygiëne gevolgd. Ruben
Arink, Odile Scharenborg en Marc Huirne hebben op
17 juni j.l. examen gedaan en zijn alle 3 geslaagd. Met
dit diploma heb je toestemming om als leider van de
horeca bij evenementen op te kunnen treden. Namens
Stichting Halfweg van harte proficiat met het behaalde
resultaat.
Eind juni hebben we ons aangemeld voor de actie
“Hart voor de Achterhoek” van de Rabobank NoordOost Achterhoek. Iedereen van 12 jaar en ouder die lid
is van de Rabobank kan tussen 5 en 19 september
een stem uitbrengen op onze stichting.
Ben je al lid, dan krijg je een persoonlijke uitnodiging
om te stemmen.
Ben je nog geen lid dan moet je zorgen dat je voor 1
augustus een aanvraag hebt ingediend om lid te
worden via
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/
Afgelopen jaar hebben we dankzij uw stemmen € 760,mogen ontvangen.
We rekenen wederom weer op uw stem, alvast
bedankt voor de medewerking.

Achterhoek
Wij wensen het volksfeestbestuur veel succes toe
met de organisatie van het aanstaande volksfeest.
Voor eenieder die nog op vakantie gaat alvast een
hele prettige vakantie toegewenst en tot ziens bij
Halfweg.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Halfweg
Theo klein Gunnewiek, Marc Huirne, Mirjam ten Have
en Willem Tuinte

Herrinnert U zich deze nog: 1964
Schutterskoning en koningin
Gait Groot Zevert (Bekke) en Marie Garstenveld
-Waijerdink zijn het koningspaar van VoorBeltrum
Bloemencorso Beltrum
De groep Pierik wint het bloemencorso in
Beltrum

Eibergen
Met ingang van 16 mei is de heer F.J. Hermsen
de nieuwe burgemeester van Eibergen
Borculo
Op 29 februari wordt te Borculo de 35-jarige
handelaar E Peppelinkhausen
(woonwagenbewoner ) met een zakmes door zijn
23-jarige neef A.J.H. (zoon van zijn zuster)
neergestoken.
Hij werd ernstig gewond vervoerd naar het
Vincentius Ziekenhuis te Groenlo alwaar hij aan
zijn verwondingen overleed.
Aanleiding van de steekpartij was de aankoop
van een personenauto voor 325 gulden die
volgens de krant het slachtoffer maar matig
beviel. Hij ging daarom naar H toe om zich er
over te beklagen.
Er ontstond een woordenwisseling , die ontaardde
in een handgemeen . Vervolgens liep de ruzie zo
hoog op dat H het zakmes pakte en zijn oom diep
in de borst stak.
Zowel het slachtoffer (vader van 3 kinderen) als
de autohandelaar stonden niet ongunstig bekend
volgens de krant.
Duitse Nozems (Halbstarken) teisteren de
Achterhoek. Zij bewegen zich voort op Mopeds en
hebben vaak allerlei wapens bij zich zoals stalen
fietskettingen, gaspistolen en ploertendoders

Beltrum
Op 30 april werd Speeltuin “d’n
Geetelinkshook” geopend. Een versierde
corsowagen in 1963 waarop een speeltuintje
was afgebeeld had enkele inwoners op het idee
gebracht.

NEDERLAND
29 april trouwt Prinses Irene te Rome met de
Spaanse prins Carlos Hugo van Bourbon-Parma
6 juni The Beatles treden voor het eerst en laatst
op in Nederland in de veilinghallen te Blokker
1 oktober Nederland krijgt een 2e tv-zender:
Nederland 2
3 oktober de Twentse Bank en de Nederlandse
Handel-Maatschappij fuseren. De nieuwe
onderneming heet Algemene Bank Nederland
17 december TV-Noordzee de piratenzender die
vanaf 15 augustus uitzendt van het REM-eiland
wordt uit de lucht gehaald
Het Havo-onderwijs wordt ingevoerd.
WERELD
De popmuziek veroverd de jeugd de langharige
Beatles en Rolling Stones veroveren de wereld.
Bezoeken van deze bands veroorzaken hysterie en
chaotische taferelen.
Het straatbeeld veranderd petticoat en wijde rok
hebben afgedaan , minirok en spijkerbroek zijn de
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vervangers
Nelson Mandela wordt in Zuid-Afrika veroordeeld
tot levenslang
3 november Lyndon B Johnson sinds de moord
op Kennedy al president wint de presidentsverkiezingen in de USA
SPORT
Sjoukje Dijkstra wint tijdens de Winterspelen te
Innsbruck goud bij het kunstrijden.
Anton Geessnk wint in Tokio bij de Olympische
zomerspelen goud bij het judo door in de finale
Akio Kaminaga te verslaan

Het basisteam van DWS: Jan Jongbloed, Frits
Flinkevleugel, Rinus Israel, Daan Schrijvers, André
Pijlman, Joop Burgers, Jos Vonhoff.
Frans Geurtsen, Huub Lenz , Mosje Temming en
Dick Hollander.
MUZIEK
Nummer 1 hits in 1964 waren o.a.
I want to hold your hand – Beatles
Vous permettez monsieur – Adamo
11 weken nummer 1
De winter was lang – Willeke Alberti
Can’t buy me love – Beatles.
Constantly – Cliff Richard
A hard day’s night – Beatles
It’s all over now – Rolling Stones
Pretty woman – Roy Orbison
9 weken nummer 1

Stichting Jongerenwerk Beltrum

Verdiende vakantie…
Beste lezers,
Ook de wielerploeg bestaande uit : Gerben
Karstens , Bart Zoet, Evert Dolman en Jan
Pieterse behaalt goud op de 100 km
ploegentijdrit

Jan Janssen wordt wereldkampioen bij het
wielrennen
DWS wordt voetbalkampioen van Nederland. (
en van je hoempa hoempa DWS was toen hun
clublied)
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Momenteel is net duidelijk welke jongens en
meiden geslaagd zijn voor school. Een
spannende periode voor veel gezinnen. De
geslaagden hebben nu gelukkig vakantie. Een
leuke periode om de accu weer even op te laden
en eventueel wat bij te verdienen. Bij het SJB
heeft er ook iemand wat verdiend namelijk René
te Bogt. Zoals in de vorige editie van Halfweg Nijs heeft kunnen lezen is René meer dan 40 jaar
vrijwilliger geweest bij de Hobbyclub, ook een
onderdeel van SJB. Gezien zijn staat van dienst
hebben we hem namens SJB voorgedragen voor
een lintje. Dat je niet zomaar zo’n koninklijke
onderscheiding krijgt hebben we geweten….meer
dan een jaar zijn we er mee bezig geweest om dit
te realiseren.Van gesprekken op het
gemeentehuis tot vele mails en
aanbevelingsbrieven welke door voorzitters van
verschillende verenigingen ondertekend dienden
te worden. Dat de aanhouder wint blijkt ook wel
weer uit het feit dat René met zijn broer Wilfried
niets vermoedend op het gemeentehuis aan
kwamen om een uitreksel van het
bevolkingsregister te halen. Daar aangekomen op

vrijdag 26 april wilde hij linksaf slaan richting de
balie totdat hij daar ineens zijn familie en
bekenden in de erehaag zag staan begon bij
René de lamp te branden. Zijn reactie was
onbetaalbaar en vol enthousiastme wist hij later
de burgemeester te vertellen dat zij de enige
niet grijze- en nog werkende personen waren
van de aanwezigen op het erepodium. Saillant
detail, er waren verhoudingsgewijs veel mensen
uit (Voor) Beltrum aanwezig, dit geeft wederom
aan waar een kleine samenleveving toe in staat
is in een relatief grote gemeente als Berkelland.
Hart voor de vereniging en/of Hart voor de
Achterhoek. Laatstgenoemde is een project van
de Rabobank waar ook Stichting Jongerenwerk
zich weer voor heeft aangemeld. Doordat er de
laatste jaren steeds meer animo is voor de
jeugdkampen in de vakantie, mede door
kinderen uit Voor-Beltrum, is er veelal
ruimtegebrek op locaties. Hierdoor zijn we
genoodzaakt om de oudste kinderen in tenten
te laten slapen. Deze oude legertenten zijn aan
vevanging toe en vandaar dat we proberen
zoveel mogelijk geld op te halen om nieuwe aan
te schaffen. U kunt ons daarbij helpen door in
september na de vakantie op ons te stemmen
als u lid bent van de Rabobank. Hoe meer
stemmen wij krijgen/verdienen hoe meer geld
wij als SJB ontvangen. Deelnemers van
Wandelen op Wielen ontvangen na afloop van
dit driedaagse
evenement ook een lintje. Dit is een jaarlijks
terugkerend evenement waar SJB ook haar
steentje aan bijdraagt. Helaas is vandaag
duidelijk geworden dat dit in verband met de
verwachte tropische temperaturen niet
doorgaat. Er wordt nog bekeken of dit
evenement op een later tijdstip dit jaar wel
plaatsvindt. Dit zal na de dikverdiende vakantie
van eenieder wel duidelijk zijn. Tenslotte willen
we iedereen een geweldige vakantie én kermis
toe wensen en waardeer hier ook onze
vrijwilligers want deze mensen verdienen
allemaal een lintje.
Met vriendelijke groeten,
maartentebraak@gmail.com
info@sjbeltrum.nl
www.sjbeltrum.nl

Hoe gaat het met Thijs Hommelink
Dag Voor-Beltrum!
Wij zijn Thijs Hommelink en Anne Nijenhuis en
sinds juli 2017 wonen wij in Kampala de
hoofdstad van Oeganda op zo’n 9 uurtjes vliegen
van Amsterdam. Voor wie ons niet kent. Anne,
bouwjaar 1984 komt uit Beltrum en is de dochter
van Joan en Truus Nijenhuis, maar Joan Eggink
zal de meesten meer zeggen. Thijs, bouwjaar
1981 afkomstig uit Voor-Beltrum aan de
Hooihaarsweg. Beter bekend als… Oh, de broer
van Niek Hommelink!
In Kampala hebben wij een guesthouse, je kunt
het vergelijken met een groot uitgevallen Bed and
Breakfast. We kunnen hier onderdak bieden aan
35 gasten.

Voordat we in 2017 naar Oeganda vertrokken,
hebben we eerst een jaar of 8 ontwikkelingshulp
gedaan in Groenlo en daar dus gewoond. Voor de
meesten die ons kennen, kwam ons vertrek naar
Oeganda niet als een verrassing maar vond
iedereen het wel erg snel gaan. Ons leven in
Nederland was goed en ontzettend leuk, dus er
was geen noodzaak om te vertrekken. Waarom
dan wel? Ik (Thijs) wist het nadat ik in 2004 in
Gambia (West-Afrika) was geweest eigenlijk al.
Op een dag ga ik terug naar Afrika! Toen ik Anne
weer tegenkwam bij terugkomst in Nederland,
bleek opnieuw dat we elkaar toch eigenlijk wel erg
leuk vonden. We hadden al even stage gelopen
voordat ik naar Gambia vertrok. Anne wist van
mijn wens en we spraken af dat we wel zouden
zien hoe het ging lopen. Na meerdere reizen door
Afrika gaf Anne in 2016 aan, toen we in Zambia
op rondreis waren dat ze klaar was voor het grote
avontuur. We stonden er samen voor 200%
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achter. Was dit niet geval geweest, dan zouden
we er niet aan begonnen zijn. Anne had het
Afrika-virus dus ook te pakken!

Hierna volgt er een soort van ‘’Ik vertrek
verhaal’’. We vertelden onze bazen van onze
plannen en dat we dus onze banen in de loop
van het volgende jaar zouden gaan opzeggen.
Het huis ging in de verkoop en werd al snel
verkocht. Daar sta je dan… Huis verkocht en
bijna werkloos, maar nog geen concreet plan

over waar we in Afrika ons zouden gaan
vestigen, maar vooral waar we geld mee gaan
verdienen. Wel hadden we hier zo onze ideeën
over. Het moest iets in het toerisme worden.
We wilden mensen ontmoeten op een voor hen
bijzonder moment. Een reis door Afrika is zeker
zo’n moment.
In februari komen we na maanden netwerken
voor het eerst in gesprek met de voormalig
eigenaar van het Guesthouse dat we uiteindelijk
na nog een extra bezoekje aan Oeganda,
besloten hebben over te nemen. De plek was
goed er stond een mooi pand, dus met het
nodige kluswerk was er zeker iets van te maken
dachten we. De overname stond gepland op 1
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augustus 2017. Met name het stukje tussen
februari en augustus leek wel erg snel te gaan
voor onze omgeving. Achteraf ook niet zo gek.
Wat gingen we doen? Waar precies? We konden
niet alle vragen beantwoorden, dus leek het een
wilde gok. Dat was het in zekere zin ook, maar
achteraf een goede gok!
Nu ruim anderhalf jaar later zijn we beiden erg blij
met ons guesthouse en ziet ons leven er
compleet anders uit dan ons leven in Nederland.

Het guesthouse loopt goed en zit over het
algemeen lekker vol met gasten van over de hele
wereld. Wat we de hele dag doen? Geen dag is
hier hetzelfde en deze loopt altijd anders dan je
verwacht. Begin je in de ochtend met een kop
koffie en denk je daarna aan de slag te gaan met
het beantwoorden van mail, dan kan het zomaar
voorkomen dat de stroom uitvalt en je andere
plannen kan gaan maken. We besteden veel tijd
aan onze gasten. Helpen bij het plannen van dagtrips, het vinden van leuke restaurants en waar
het lekkerste koude bier te vinden is. Daarnaast
geven we advies over hoe men het beste door het
land kan reizen, helpen we met het regelen van

een huurauto en met het uitstippelen van de
route.
We runnen het guesthouse met zes man
personeel. Twee voor de keuken, twee voor de
schoonmaak en twee klusjesmannen die het
terrein schoon en op orde houden. Het lijkt wel
een beetje een grote familie. Het leven in een
grote stad met 5,5 miljoen inwoners is leuk.
Alles wat je in Nederland hebt, kun je hier ook
vinden. De verschillen tussen arm en rijk zijn
erg groot. Veel van de mensen zijn hier relatief
arm, maar toch tevreden met wat ze wel
hebben. Men helpt elkaar als het nodig is. Heb
je even niets te eten, dan heeft de buurman wel
iets voor je. Goed noaberschap is hier denk ik
uitgevonden.
Op een paar uur rijden van de grote stad sta je
tussen de Olifanten, Giraffen, leeuwen en ander
groot wild. Anne en ik trekken er dan ook
regelmatig met onze auto en kampeeruitrusting
op uit om het hier van te genieten. Dit was
immers de grootse reden om deze stap te
nemen. Veel in de Afrikaanse natuur zijn!

echt zien? Kom eens aan! De koffie en koude pils
staan altijd klaar!
Groeten, vanuit donker Afrika! Anne & Thijs

Activiteiten Commissie
Na het geslaagde Tiroler feest met WIR SIND
SPITZE. Hebben we binnen het bestuur nog een
aantal wisselingen. Zo zijn onze 3 altijd gezellige
dames (Michelle te Bogt, Loes Gastenveld en
Odile Scharenborg) opgestapt. Om zo ook de
jonge generatie een kans te bieden. Dit vergt
énige zoek uren. Om mensen te vinden met zulke
capaciteiten als onze trouwe Damens. Maar na
lang zoeken is het gelukt dit zijn Sylke Tuinte
Manou Bomers en Aniek Bomers geworden.
Vanaf deze kant wens ik ze succes toe, ik hoop
dat we nog een mooi aantal feesten mogen
organiseren.
Groet voorzitter Tjerk
Bij deze danken wij de altijd gezellige dames
Michelle te Bogt, Loes Garstenveld en Odile
Scharenborg voor hun inzet gedurende de
afgelopen jaren, zij hebben mede bijgedragen
aan de succesvol verlopen jaarlijkse party.
Tevens wensen wij Sylke Tuinte, Manou en Aniek
Bomers vooral veel plezier en succes met hun
nieuwe bestuursfunctie.
Bestuur Stichting Halfweg

Cursus Sociale Hygiëne.
Op dit moment zijn we bezig met het opzetten
van nog een bedrijf dat safari’s en reizen door
het hele land aanbied. We deden het er tot nu
toe een beetje bij, maar de aanvragen blijven
komen. We vinden het beiden erg leuk om
reizen uit te stippelen en het A tot Z te regelen
nu we het land steeds beter kennen. Het
nieuwe bedrijf gaat Yako Africa® heten en gaat
binnenkort online. Yako betekend ‘’jouw’’ in het
Swahili. We willen onze klanten Afrika op de
voor hen ideale manier laten zien. Of dat nu
een luxe rondreis is, fietsend tussen de
olifanten of al scheurend met een crossmotor
door de rode Afrikaanse blubber. Het kan
allemaal!
Voor iedereen die ons verhaal hier leest en toch
denk… Dat Oeganda wil ik toch wel eens in het

Het verheugt ons mede te kunnen delen dat Marc
Huirne, Ruben Arink en Odile Scharenborg met
goed gevolg de curus Sociale Hygiëne hebben
afgelegd en dus geslaagd zijn.
Van harte proficiat namens Stichting Halfweg.
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Kaartclub Halfweg
Twintigen

2018 / 2019

Harrie Pasman

Theo te Vogt

5469

Tonny te Boome

5383

Bennie Lurvink

Paula Ribbers
Hans
Kraayenvanger

Bennie Nijhuis

Paul te Woerd

5279

Johan ten Hagen

Arno Wiegerinck

5253

Ludwien Geessink

Jeanet Ernst

5139

Joop Bennink
Anne-Mieke
Bouwmeesters

Johnny te Loeke

5118

Theo Baks

5098

Bennie Ballast

Jos te Poele

5094

Anton Groot Zevert

Annie Luttikholt

5089

Jan Elshof

Wim te Woerd

5083

Voor eventuele verdere inlichtingen:
Annemieke Bouwmeesters: tel. 0545 – 481206
salonscharenborg@gmail.com

Stef Te Woerd

Martin te Woerd

5081

Jose Pierik

Lidwien ten Have

5052

Fred te Woerd

Wilfried Hoitink

5050

Kruisjassen
10 oktober
7 november
5 december

Hennie Piepers

Wim Wekking

5048

Marcel Luttikholt

Jan Walterbos

5048

Anton Meijer

4978

Paul te Bogt

Riet Meijer
Hedwig te
Woerd
Harrie
Gunnewijk

Myrna Geessink

Carmen Orriens

4842

Jan Heutinck

Paulien Ribbers

4790

Marietje te Boome

Jan te Boome

4740

Jan Heutinck

Jan Woertman

2541

Harrie Pasman

Jos Holkenborg

1385

Jos Holkenborg

1311

Petra Hanselman

Wilfried Hoitink
Silvia Klein
Gunnewiek

Paula Ribbers

Harrie te Vogt

1286

Harrie te Vogt

1272

Het kaartseizoen 2019/2020 gaat op donderdag
10 oktober van start. Deze avond staat er
kruisjassen op het programma.
14 Dagen later gaan we twintigen. In totaal wordt
in iedere 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.

Twintigen
24 oktober
21 november
19 december

De datums voor januari t/m april zijn nog niet
bekend, maar volgen zo spoedig mogelijk.
Het kaartseizoen 2018-2019 is afgelopen
Hieronder de eindstanden van de 2 competities

Silvia Garstenveld

5337

4913
4856

Kruisjassen

2018 / 2019

Johan ten Hagen

Arno Wiegerinck

20544

Harrie Pasman

Theo te Vogt

19662

Jan Overkamp
Anne-Mieke
Bouwmeesters

Donny Overkamp

19477

Jos Holkenborg

19369

Jan Heutinck

Jan Woertman

19208

Joke Holkenborg

Jan Walterbos

19085

Hennie Hietbrink

Annie Luttikholt

18599

Jan Stortelder

Theo Baks

18382

Marcel Hanselman

Harrie Reijerink
Willy Klein
Gunnewiek

Fred te Woerd

Wilfried Hoitink

18069

Wim te Woerd

Harrie te Vogt

1176

Bennie Rots

Harrie ten Dam

17862

Marcel Luttikholt

Fred te Woerd

1157

Jan Luttikholt

Tonny Roelvink

12843

Silvia Garstenveld

Bernadet Nijhuis

1050

Jan Stoteler

Jan Luttikholt

4665

Paul Holkenborg

Joke Holkenborg

4442
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1307
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PAKLACK

DE EINDSTAND

Paklack tournooi is evenals vorig jaar gewonnen
door het team Treffers onder leiding van onze
Voor-Beltrumse coach ERIK ZIEVERINK

Op de foto het winnende team van Treffers onder
leiding van Erik Zieverink.
Op de foto staand van links naar rechts: Jelle
Klein Gunnewiek, Yorick Reijerink, Jordi Zieverink,
Martijn Klein Gunnewiek. Damas Damen, en Lars
Kroeze. Gehurkt van links naar rechts : Martin
Klein Holkenborg, coach Erik Zieverink, Jorik
Ribbers, Robert Ballast en Bob Klein Gunnewiek

Eindstand

WEDSTR

GEW

GEL

VERL

PNT

1

Treffers

15

14

1

2

KWW'12

15

12

3

3

WSW

15

10

2

3

32

4

Stark Wark

15

10

1

4

31

5

Der Angstgegner

15

8

2

5

26

6

No Fear

15

8

1

6

25

7

Briketten

15

7

3

5

24

8

Alle Remmen Los

15

7

1

7

22

9

Weidebleuters

15

7

8

21

10 Heubels

15

6

8

19

11 Loofklappers

15

6

9

18

12 Boskamp

15

5

1

9

16

13 Losse Flodders

15

4

1

10

13

14 Loa Moar Lopen

15

4

1

10

13

15 FC Klunt

15

3

1

11

10

16 Pit BMB

15

15

0

1

42
39

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

LOA MOAR LOPEN
Onze Voorbeltrumse trots eindigde deze
competitie op de 14e plaats met een puntentotaal
van 13 punten en een doelsaldo van 37-97.
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
Loa Moar Lopen - No Fear
Loa Moar Lopen - Der Angstgegner
Loa Moar Lopen -Alle Remmen Los
Loa Moar Lopen – Boskamo
Loa Moar Lopen - Heubels
Loa Moar Lopen - FC Klunt
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

5-1
3-5
1-9
1-16
1-5
1-7
5-3
2-3
3-3
3-1
1-6
1-4
3-21
2-13
5-0
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band) en The John Mayer Tribute dat het dak eraf
werd geblazen.

Een verfrissend jaar voor PIGPOP
Een festival dat elke doelgroep aanspreekt. Dat
zie je niet overal! PIGPOP, ‘Het knorrigste
festival van Nederland’ weet hier al jarenlang in
te slagen. Ook dit jaar hadden ze weer een
veelbelovend programma waarbij jong en oud
een weg wist te vinden!

Het hoogtepunt van de avond was The Hillbilly
Moonshiners Bluegrass Band, die met een
tribute kwam van Mumford & Sons. Vanaf de
eerste tonen wisten zij het publiek mee te slepen.
Iedereen zong de teksten woord voor woord
mee. Zelfs mensen die normaliter rustig een
biertje drinken aan de zijkant sloten stiekem aan
bij de sit-down. Kortom, een fantastisch
optreden!
De artiesten Festigeval, Lady Virea & Pim Pam
Pompen zorgden ervoor dat het Danspaleis ook
dit jaar weer bommetje vol stond. Vooral met
jongeren, al spotte je af en toe een wat ouder
gezicht die even van de sfeer kwam proeven.

Zaterdagavond
Dit jaar was de indeling van het terrein anders
dan voorgaande jaren. De PIGPUP en de
Jailhouse werden samengevoegd. Op deze
manier wisselden bandjes elkaar mooi af en
bleef het continu druk in de tent.

Concordia trapte deze avond af. Ondanks het
tijdstip waren er aardig wat bezoekers die
speciaal voor deze act vroeg aanwezig waren.
En terecht. Ze speelden precies zoals we van ze
gewend zijn en de combinatie met de zanger en
zangeres maakte het plaatje compleet. De lineup in deze tent maakte dit jaar plaats voor meer
tributebands in plaats van alternatieve muziek.
En dat werd goed ontvangen! Zo zorgden de
bands Spawn, Bon Scotch (beste AC/DC tribute
10

Het buitenpodium had een knusse sfeer.
Gewapend met piano en gitaar wist ZusLive hier
goed raad mee. Ook TheSec! wist het publiek
continu te boeien. Doordat iedereen om de acts
heen zat kreeg het buitenpodium een sfeer van
een huiskamerconcert. Super intiem en leuk.
Zondag

De echte familiedag van PIGPOP is de zondag.
Terwijl papa en mama een verfrissend biertje
dronken was er voor de kinderen genoeg te
doen. Van stormbanen tot aan een kapper
waarbij je je haren kon invlechten. Van een FIFAtoernooi tot aan een kraam met suikerspinnen.
Geen kind hoefde zich te vervelen. De andere
festivalgangers konden het na het succes van
vorig jaar weer tegen elkaar opnemen bij de
PUBQUIZ! Wat ook dit jaar weer een groot
succes was.
The Hitmachine was de echte verrassing van
deze middag. Een band bestaande uit
conservatoriumstudenten, waaronder Jochem
Scharenborg uit Beltrum. Buiten stond The
Rolling Beat Machine opgesteld. Een grote
machine met daarop instrumenten aangesloten.
Met hun relaxte sfeer was het echt een genot om
naar te kijken en luisteren. Hilltop Howlers en
The Cjefs maakten deze muzikale avond
compleet en zorgden ervoor dat iedereen nog
lang in de tent bleef hangen.

Begraven
Ondanks dat dit terugloopt wordt in Voor Beltrum
als plek vaak gekozen voor Groenlo of Beltrum.
In Beltrum kan dit alleen op de RK begraafplaats.
In Groenlo is dit mogelijk op een RK, PKN
(Protestants) en zelf Joodse begraafplaats. Van
uit geloofsovertuiging (bij de dood is iedereen
gelijk) ligt alles door elkaar. Wat zou het
makkelijk en overzichtelijker zijn geweest als er
aparte plekken waren voor Grollenaren,
Eefselsen, Zwolsen,en natuurlijk Auste en VoorBeltrumnaren.
Helaas voor de doden voorlopig blijft het naar hun
zoeken.
Cremeren
Een andere mogelijkheid is cremeren.
Dit kan in de omliggende crematoria Aalten,
Doetinchem en momenteel zelfs halverwege
Borculo.
Geloofsovertuiging maakt hierin geen
onderscheid. De asresten worden in een urn aan
nabestaanden overgedragen waarna deze zelf
kunnen kiezen voor een passende plek.
Mogelijkheden zijn uitstrooien op speciale
strooiplekken bij begraafplaatsen of het ergens
een persoonlijke gedenkplek geven.Voor
bekenden, die er wat verder afstaan, maar toch
een speciale band hadden met de overledene is
het dan moeilijk om nog eens een
herinneringsbezoek te brengen.Een ander
probleem is de vaak prachtige bloemstukken en
kransen die door familie, buren en bekenden zijn
geschonken. Bij een crematie mag men deze
meenemen of ze worden bij het crematorium op
een verzamelplek uitgestald.
Gedachte spinsels

Belangenvereniging
Voor-Beltrum Auste
Begraven of Cremeren ?
Het is een onderwerp waar we ons in Voor
Beltrum niet dagelijks mee bezig houden.
Toch kunnen we er niet omheen. Bij overlijden
van een familielid, buur of kennis worden we er
van nabij mee geconfronteerd. Hoe is het met je
zelf? Heb je al een beslissing genomen? En is dit
al met je naasten besproken?

Wat zou het mooi zijn als we daar in Voor
Beltrum een speciale plek voor konden creëren.
Misschien is er nog wel meer mogelijk. Te
denken valt aan een eigen strooiveld. Een terrein
waar elke familie een eigen boom of struik heeft
en waar onder de as van een overledene
kanworden uitgestrooid. Asresten zijn in principe
mineralen die door de boom of struik worden
opgenomen. Op deze manier vertegenwoordigt
de boom de overleden familieleden. Zo wordt het
een echte Familie-boom. Op hangers in, of
plaquettes onder de boom, kan informatie van de
overledene worden vermeld. Ook de bloemen
kunnen nade crematie hier een waardige plek
11

krijgen.Om de binding en herkenbaarheid van
buurten zichtbaar te maken zou het zelfs
mogelijk zijn omelke buurtschap een eigen
gebied te geven.
Waar een wil is, is een weg
(ook in Voor-Beltrum)
Als we dit echt willen zou dit gedachte spinsel
ook in Voor-Beltrum gerealiseerd kunnen
worden.Samen kunnen we veel en zijn we sterk.
Heeft dit schrijven uw belangstelling gewekt en
ziet u een eigenfamilieboom in ons prachtige
Voor-Beltrum wel zitten? Geef dan u interesse
aan bij de belangenvereniging. (zie achterkant
Halfweg Ni-js.)

handen van de Leeveldsen. Op dit moment is er
nog datum gepland en gezien de komende
vakantieperiode kan deze wedstrijd ook nog wel
eens wat later gespeeld worden. Wanneer hier
meer duidelijkheid over is worden jullie
geïnformeerd.
Mocht je ook graag carnaval met ons vieren of
vind je het leuk om met de Maispotters mee te
gaan naar diverse activiteiten? Wordt vriend(in)
van de Maïspotters waarbij je mee kunt met de
diverse activiteiten van onze carnavalsvereniging.
Voor het volgende seizoen geopend zal worden,
vindt eerst onze jaarlijkse ledenvergadering
plaats. Alle leden van de Maispotters krijgen
hiervoor een uitnodiging.
Maar nu is het eerst tijd voor de Voor-Beltrumse
kermis. Wij wensen iedereen een fijne kermis toe
en zien jullie met de carnaval graag weer terug.

Bestuur Belangenvereniging

Nieuws van de Maispotters

Voor meer informatie kunt u kijken op
www.maispotters.nl of volg ons op Facebook.
Alaaf!
Ruben Arink
Vorst van de Maispotters oet Veur-Beltrum
Wout Tuinte
President van de Maispotters oet Veur-Beltrum

De carnavalsperiode lijkt nog ver weg maar ook
in de zomertijd zitten de Maispotters niet stil! Zo
gaat er in de wandelgangen een gerucht rond dat
er rondom het carnavals weekend een activiteit
op de rol staat voor de rijpere jeugd in VeurBeltrum. Hierbij zijn de woorden vermaak,
hapje/drankje en gezelligheid gevallen. Naast
deze speculaties hebben wij ook nog een feitje,
we hebben een nieuw bestuurslid mogen
verwelkomen. Anne Nijhuis gaat de taak van
Joost Tuinte als secretaris overnemen. Joost
heeft inmiddels het hamertje van Dennis
overgenomen als Voorzitter. We zijn super blij
dat Anne deze taak op haar wil nemen en
hiermee het bestuur van de Maïspotters komt
versterken. Verder zijn we al weer bezig met de
voorbereiding voor volgend carnavalsseizoen. Zo
zijn de buutreedners al weer gecontracteerd voor
de buutavond op zaterdag 9 november.
Vorig jaar is de verwaterde traditie van de
onderlinge voetbalwedstrijd met de Jonge
Nölepeters uit Lievelde weer nieuw leven
ingeblazen. De organisatie voor dit jaar ligt in
12

Ni-js van de karmisse……
Beste Leu oet Veur-Beltrum en Auste,

De 73e karmisse kump der an!
In dit Halfweg Ni-js steet der wieters niks oaver in,
doarumme hew oe ut karmisbeukske ok in de
busse drukt.
Wi-j bunt der dus al bienoa kloar veur!
Völle wille en tot op de karmisse op 4, 5 en 6
augustus!
Het bestuur

Jentske Withag wielerverslag
Inmiddels is mijn seizoen in volle gang,
Ik zou wat gaan vertellen over TMP Tour in
Gotha. Waar we met 4 meisjes aan zouden
deelnemen . Helaas ging 1 meisje niet mee.
Wij zijn op vrijdagmorgen vroeg afgereisd en
naar ons appartement gegaan waar we met
zijn allen een verblijf hadden.
Bij aankomst na 4 ½ uur rijden konden we eten
uitrusten en daarna onze fietskleding aandoen
alles checken en door na de uitgave van de
rugnummers.
Rugnummers op gespeld en de ronde verkend
.
Dit was een ronde om punten te halen voor de
eerst 3 zo werden de truien en startplekken
voor de volgende wedstrijd verdeeld.
Het was niet echt belangrijk deze wedstrijd
telde ook niet mee voor het eindklassement.
Maar wel een leuke rondje en en we hadden
alvast de benen los voor de volgende dag.
De volgende dag hadden we s morgens een
bergtijdrit .Dit was een zware kronkelende
klim van 5 km echt steil naar boven die heb ik
keurig gereden in een tijd van 00:10:10,42 en
ik eindigde keurig op een 22e plaats.
In de middag hadden we Rund um den
Weingarten een 38 km grote ronde. In deze
ronde zat een stuk van de tijdrit dus ik wist wat
ik tegenkwam. En dat het een mooie zware
ronde zou worden. Dit soort wedstrijden zijn
echt leuk vooral omdat er veel aan mee doen
uit het hele land en het grote rondes zijn dat is
toch meer uitdaging dan de kleine rondjes. In
de laatste ronde zat ik voorin maar en in de
sprint ben ik keurig 16e geworden. Oja bijna
vergeten het regende en niet een klein beetje
maar heel veel en de hele dag door. En daar
was ik best trots op. We hadden een tijd
gereden van 01:08:12 .
.

was de groep iets te snel waardoor ik in het
peloton van de tweede groep kwam en daarin
29e werd.met een tijd van 01:23:29 Het
algemeen klassement ben ik geëindigd op een
mooie 25e plek.
Het was een erg leuk weekend waar ik weer veel
heb geleerd. En in onze vrije tijd gingen we
lekker uit eten. En `s avonds nog even de mooie
oude stad doorgewandeld. Dat hoort er ook bi .
Ook mocht ik in Karbach meedoen dat is een
belangrijke wielerwedstrijd een wedstrijd van
51.9 km 3 grote rondes. Een dag va tevoren
waren we er al en gingen we `s middags met het
Kader infietsen. Mooi parcours alleen het eerste
stuk is steil omhoog met een slecht wegdek ik
ben in de groep omdat we langs de kant fietsten
op een stuk van hard naar slecht wegdek
gevallen omdat dit niet te zien was en heb een
behoorlijk paar schaafwonden opgelopen ze
hebben alles goed nagekeken ook mijn fiets en
toen kon ik weer verder.
En uiteindelijk viel het wel mee gelukkig. Zodat ik
zondag wel mee kon doen al was alles wel een
beetje stijfjes en kon ik op het laats ook wel
merken maar wel goed gereden veel voo aan
meegereden goed in de groep uiteindelijk toch in
groepen uit elkaar maar zaten nog dicht bij de
eerste groep en keurig 30e geworden.

Het was een zware wedstrijd met veel zwaar
klimwerk maar ook scherpe afdalingen.
We zijn begonnen met 80 renners waarvan er
aan het eind van de 3-daagse nog 68
meededen.
Er deden renners uit heel Duitsland en ook
renners uit omliggende landen mee.
De laatste dag was de ronde um Teutleben en
die was echt gaaf maar ook met een pittige
lange klim, in de ronde van 44 km deze keer
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Ook heb ik goud ja helaas geen echt goud
haha gewonnen met LVM op de weg en
tijdrijden . Op de weg moesten we starten bij
de elite en juniorinnen vrouwen ik kon daarbij
goed bij hun in de groep blijven en bij de
laatste rondes zat van mijn CAT U17
niemand mee in de groep.
Alleen ik nog en sleepte zo mijn eerste goud
medaille binnen voor op de weg . Ook met
tijdrijden met meer dan een minuut voorsprong
op NR 2.heb ik goud gewonnen. En zo heb ik
mijn derde medaille binnen cross had ik al .
Toen kwam van het weekend het LVM
Mountainbiken waar ik in de start opgesloten
werd zodat er al een paar voor mij zaten wie ik
allemaal weer in moest halen en het is een
zwaar MTB parcours dus ik moest wel werk
verzetten ,maar ik was er al snel weerbij had
nr 4 en 3 en 2 snel te pakken maar Nr 1 liep in
tijd verder voor die moest ik laten gaan. Dat
was jammer . Maar een hele mooie eerste
zilveren medaille gehaald waar ik ook trots op
ben. Zo dit was het weer weer veel geleerd .
Ook heb ik nog een paar gewone wedstrijden
gereden met een aantal 1e plaatsen en MTB
in Havelte 6e plaats en een 4e plaats MTB . Ik
wens jullie allemaal een fijne zomervakantie
toe .Met hier daar wel wat regen.Haha.
Fietsgroetjes Jentske Withag
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Vriendenkring D.V.V. nieuws

Hallo allemaal!
Hieronder leest u wat de laatste ontwikkelingen zijn
en wat DVV op dit moment bezig houdt:
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. Namens het DVV-bestuur wil ik
iedereen een fijne vakantie en een goede kermis
wensen!

Groeten,
Het D.V.V.-bestuur
Jaarvergadering DVV
De jaarvergadering van DVV is deze keer eind
Mei jl. gepland. Normale wijze is het altijd in
maart, maar door allerlei omstandigheden moest
het bestuur het steeds verzetten. Men wilde
graag toch de DVV leden op de hoogte werden
gebracht hoe op het moment DVV ervoor staat.
De jaarvergadering werd ingeleid door Voorzitter
Marc.Gr. Zevert.
DVV kan zeker terugkijken op een prachtig mooi
jaar. Het 50 jaar Jubileum en het Zilverenbal
reünie waren een groot succes. De betreffende
personen die hiervoor hadden verzorgd kregen
nog een extra applaus hiervoor. Wel kwam de
vraag of de oude foto’s en films nog ergens
werden geplaatst. Het bestuur gaat hier z.s.m.
mee aan de gang. Waarschijnlijk komt t op de
site van Stichting Halfweg. Wordt vervolgd. Het
financiële plaatje die door Nicol te Veluwe
perfect werd uitgelegd kon men zien dat DVV
een gezonde vereniging is.
Miranda te Braak, Nicol te Veluwe en Joris gr.
Zevert waren herkiesbaar maar allerdrie hebben
enthousiast toegezegd om verder te gaan. Een
groot applaus volgde.

toegewezen. Hij is de begeleider van de DVVhardloopgroep. Bijna elke woensdagavond staat
hij paraat om de dames en heren te coachen.
Een prachtige beker en een bos bloemen werden
aan hem verdiend toe gereikt.
Ook werd het voetbal en volleybal onder de loep
genomen. Het voetbal loopt goed, het loopt zo
goed dat men al een wachtlijst heeft van spelers
die graag voor DVV willen spelen. Daartegen is
het volleybal wel wat minder geworden. Maar de
heren en enkele dames hebben er nog steeds
veel schik in. Dit is ook mede te danken dat men
ook samengaat met enkele personen uit Beltrum.
De accommodatie Halfwegdôme ligt er perfect bij.
Dit is ook zeker mede te danken aan de
onderhoudsploeg en de vrijwilligers daaromheen.
Maar ook niet vergeten dat NL-doedag een groot
succes was. DVV wil in de toekomst meer
activiteiten houden maar U als trouwe lezer wordt
hier op de hoogte gehouden.
Na deze vergadering werd er flink gezellig na
gepraat.
DVV 45+ voetbal
Voor de oudjes van het DVV 45+ voetbal zit het er
alweer op. Helaas zijn ze vierde geworden van
de………..vier.
Ze hebben dit voorjaar geen geluk gehad met
scoren. Onze spitsen zijn compleet de weg kwijt of
hadden ruzie met de bal.
Hopelijk komt dit weer helemaal goed. Maar onze
middenvelder John ten Have is wel uit geroepen
als topscorer met 2 doelpunten.
Ook kan ik U vermelden dat enkele spelers bijna
een contract hebben getekend om bij de 45+ te
komen spelen. Marcel Nijbroek heeft al enkele
keren mee gedaan en waarschijnlijk komt
sterspeler Jean-Pierre Wouters (alias Gas er bie)
ons versterken in het najaar. Wordt vervolgd.
DVV/Vios 6

Voor het eerst werd er ook een “vrijwilliger van
het jaar” in het leven geroepen.
Deze eer werd aan Ronnie Leusink

Ook voor deze heren zit het seizoen erop.
Het was voor DVV/vios 6 een wisselvallig seizoen.
Een paar prachtige overwinningen maar ook een
paar slechte wedstrijden waar ze gigantisch op de
bek gingen.
Maar er waren ook mysterieuze wedstrijden erbij.
Tegen Lochuizen was dat er eentje.
Dit team wilde graag dat men door de weeks een
wedstrijd konden spelen.
Wij als DVV zijn altijd mee werkend en zodoende
werd er op een woensdagavond uit gespeeld
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tegen Lochuizen.
Nou, dat hadden we beter niet kunnen doen.
Ten eerste de scheidsrechter, ik heb een groot
respect voor scheidsrechters. Maar wat hij deed
sloeg echt nergens op.
De wedstrijd begon aardig voor DVV/Vios 6. Ze
kregen enkele kansjes om de score te openen
maar de doelman of paal stonden in de weg.
Heel langzaam kwam Lochuizen beter in hun
spel (door toedoen van de scheids). Bijna bij
elke overtreding van Lochuizen liet hij het spel
doorgaan. Tot ongenoegen van DVV/Vios 6.
Je kunt wel nagaan wat er dan gebeurde, Tom
kwam aardig stevig in en kreeg direct 10
minuten van de scheids om het veld te verlaten.
Lochuizen rook zijn kans en opende direct de
aanval. En enkele minuten later lag de bal in
het netje. 1-0
DVV/Vios 6 was ff de weg kwijt en Lochuizen
ging op zoek naar de tweede treffer Maar
integendeel gebeurde, Marc Hutteman werd in
de diepte aangespeeld en ronde dit mooi af. 1-1.
Dit was ook de ruststand.
De tweede helft was een foutenfestival en voor
de toeschouwers een spektakel. Een speler van
Lochuizen wilde even Jurgen Klinsman na doen
en liet zich zomaar vallen. Eén van onze spelers
riep meteen, “swalbe”. Toen kwam de scheids
in de picture te staan. Joris Gr. Zevert moest
ook 10 minuten van het veld af en Lochuizen
kreeg tot ieders verbazing de vrije trap mee. Je
kunt wel nagaan wat er gebeurde, in een
scrimmage viel de bal pardoes voor de voeten
de tegenstander en maakte direct de 2-1. De
vreugde bij die gasten was zo groot, het leek
wel dat hun kampioen waren geworden. Maar
Joris stond al zeker 13 minuten langs de kant en
leider Marcel wees hier de scheidsrechter op
aan. Maar hij reageerde niet. Toen kwam Hans
Stvens in actie. Als toeschouwer wilde hij ook de
scheidsrechter op attenderen dat de tijd van 10
tien minuten allang verstreken was. Ook hier
was de scheids niet van gediend op
commentaar en Hans werd gewezen om het
terrein te verlaten. Als een verslagen iemand
verliet Hans het terrein. Ongeloof bij iedereen
van DVV/Vios.. Wat gebeurt hier?????
Maar goed, na bijna 20 minuten mocht Joris het
veld weer in en werd direct naar voren gestuurd
als spits. DVV/Vios werd sterker en kregen
kleine kansjes op de gelijkmaker. Lochuizen
loerde alleen op de counter. Maar DVV/Vios
hield zich goed staand en in de laatste minuten
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werd Joris goed aangespeeld door Chiel ten
Have. Naar prachtige schijnbeweging kwam Joris
oog in oog voor de doelman van Lochuizen. Maar
Joris werd naar de grond gevloerd door de laatste
man van Lochuizen. Strafschop dacht iedereen
maar de scheids dacht hier anders over en liet het
spel door gaan. Toen waren rapen zuur en Joris
maakte terecht een opmerking. Tja, je kon het
allang aan je kleine teen aan voelen wat er
gebeurde. Joris kreeg direct rood en kon
vetrekken. Toen zijn alle spelers er maar gestopt
met de wedstrijd. Lochuizen mocht de drie punten
houden.
Als het toch zo moet. Gelukkig werd de rode kaart
geseponeerd door de scheidsrechter want Joris
heeft netjes zijn excuses aangeboden.
Gauw vergett’n deze wedstrijd want er zijn ergere
dingen in de wereld.
Kampioenswedstrijd Markelo
Op de laatste wedstrijd kwam kampioenskandidaat Markelo op bezoek in onze mooie
Halfwegdôme. De heren keken hun ogen uit want
op dat moment was er ook Pig-Pop dat weekend.
Met de bus van Fc Twente kwam de selectie van
Markelo het terrein opdraaien.

Markelo moest winnen van ons en dan waren ze
kampioen. Ze stonden maar één punt voor op de
andere kampioenskandidaat Neede..
DVV/Vios begon sterk aan de wedstrijd en
Markelo was nog zoekende en was natuurlijk
zenuwachtig en de druk stond hoog. Maar
langzamerhand kwam Markelo beter in hun spel.
Dit kwam ook dat de meeste spelers van
DVV/Vios een korte nacht hadden gehad van die
avond daarvoor van Pig-Pop.

Boerderij van circa 1750 uit
Voor-Beltrum

Dus met andere woorden, “de proemen waren
op”, Markelo won deze wedstrijd makkelijk met
0-6 en werd terecht kampioen.
De vreugde was groot bij Markelo maar de
vreugde werd alleen maar groter. Zij kregen van
hun vereniging een kleine kampioenschaal.
Maar DVV is DVV. Mede dank zij Ivo Luttikhold
had DVV een grote, fantastische
kampioensschaal gemaakt voor de heren van
Markelo. Aanvoerder Luc Stoverink (bekeman)
reikte deze uit met een aantal mooie woorden.
Iedereen van Markelo stond perplex van deze
kampioensschaal.Daarna mochten wij ook op de
foto met hun en ook nog samen met de
spelersvrouwen van Markelo.

De boerderij stond op de locatie wat nu het adres
Veldpapendijk 10 is. In deze kleine boerderij
woonde in de negentiende eeuw het grote gezin
van Johannes Bernardus Rinders-Konniger en
later dat van zijn zoon.
Drie generaties, in totaal zeven tot twaalf
personen, woonden bij elkaar. En dat terwijl de
boerderij slechts twee bedsteden voor in totaal
vier personen heeft.
De meeste familieleden sliepen waarschijnlijk in
ledikanten op zolder.
Er zijn veel tekenen van het (bij)geloof van de
rooms-katholieke familie te zien, zoals het
witgekalkte kruis op de brandmuur. De boerderij
is in 1928-1929 naar het Openluchtmuseum
overgeplaatst,
maar raakte ernstig beschadigd door een
bominslag op 19 november 1943. In de zomer
van 1945 is de boerderij herbouwd.

Het mooiste was nog dat Markelo nog lang bleef
nagenieten bij Halfweg. Mooier kon het niet.
Voor DVV/Vios 6 is het seizoen afgelopen en de
heren zijn toch mooi 9e geworden. Als
Razende Reporter wil ik iedereen bedanken die
iets met het DVV-voetbal had te maken.
Spelers, leiders en natuurlijk de vaste
supporters. Zonder jullie kon ik geen artikel
schrijven want er gebeurt altijd wat bij dit
bijzondere mooie en gezellige team.
Uw Razende Reporter, Michel
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Basisscholen St. Willibrordus en
’t Palet praten ouders en buurt bij
over nieuwbouwplannen
Donderdag 13 juni zijn de ouders van St.
Willibrordus en ’t Palet geïnformeerd en de
buurt rondom de St. Willibrordusschool over
de plannen voor een nieuw gebouw: twee
scholen onder één dak, inclusief
kinderopvang. De onderwijsteams van beide
scholen hebben intensief samengewerkt om
tot een efficiënt en toekomstgericht concept te
komen, waarbij slim gebruik wordt gemaakt
van elkaars voorzieningen en ook de
kindpartijen zijn betrokken bij de planvorming.
De aanvraag hiervoor ligt nu ter goedkeuring
bij de gemeente Oost-Gelre.
De avond werd geleid door een extern bureau
dat de scholen heeft begeleid in het vertalen
van de visie en onderwijsorganisatie naar een
passend huisvestingsconcept. Deze ideeën
sluiten perfect aan bij wat er nodig is in de
omgeving van de Karel Doormanstraat: een
open, licht gebouw, waar veel ruimte is voor
ontmoeting, ook met de buurt, en waarin
kinderen van 0 tot 13 zich optimaal kunnen
ontwikkelen. Voor wie geïnteresseerd is in de
plannen: het ambitiedocument ligt ter inzage

op beide scholen, loop gerust binnen.
De buurtbewoners en ouders zijn zeer tevreden
over de pro-actieve houding van beide scholen
en besturen en iedereen is hoopvol dat de
gemeenteraad positief zal besluiten. Kwalitatief
goed onderwijs houdt Groenlo aantrekkelijk voor
jonge gezinnen en zorgt voor een levendige
stad, daar zal deze voorziening zeker aan
bijdragen.

Tourtocht Voor Beltrum 18 augustus 2019
Beste motorliefhebbers,
Dit jaar gaan we weer een mooie motorrit
houden! We verzamelen bij café Halfweg,
vanaf 9:30 uur staat de koffie klaar. Om
10:00 uur willen we vertrekken, halverwege
de tocht is er een pauze ingelast voor een
kop koffie of iets anders. Als het weer het
toelaat is er na de rit bij Halfweg een BBQ.
Na de rit is er gelegenheid om uw motor
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thuis te brengen, en een BOB te regelen.
Dus is het belangrijk dat ieder die meegaat, zich
op tijd opgeeft, dit kan tot en met 10 aug 2019 bij
Tonny Klein Gunnewiek.
Mobiel: 06 46771698 of via de mail:
drummer445@live.nl
De kosten (incl. koffie en BBQ) zullen 10 euro per
persoon bedragen. Heel graag zien wij jullie
allemaal op zondag 18 augustus 2019!
De organisatie Harry, Leo, Marco en Tonny.

Schoolfoto Willibrordus te Groenlo
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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
Nico Heinen
Johan Luttikholt
Marcel Mutter
Antoon Groot Zevert
Tonnie Starte
Stef Roerdink
Joop Luttikholt
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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
Anne Nijhuis
Secretaris
Sten Klein Gunnewiek
Bestuurslid

Iwan Wolterink
Voorzitter
Willem te Vogt
Penningmeester
Carla Tuinte
Secretaris
06 16313690
06 29465655

06 4669 8557
06 1523 1661
06 21405564
06 1336 3629

06 53938612
0544 350454
06 38307315
0613031995
0544 465676

Kaartclub Halfweg
Annemieke Scharenborg
Tonny Roelvink

Belangenvereniging Voor-Beltrum Auste
06 30289248
06 11413401
06 42174073

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

telefoon

Volksfeestvereniging “Voor Beltrum”

Activiteitencommissie
Tjerk Klein Gunnewiek
Voorzitter
Mart Arink
Sylke Tuinte
Manou Bomers
Aniek Bomers
Stan Lankveld
Thijs Heutinck
Jeroen ten Have
Gijs Klein Gunnewiek
Daan Ikink

Naam

06 13984923
0544 463707
0544 481689
06 12903259
0544 465676

Lissa Pape
Maarten te Braak
Anne te Luke
Bram Pape
Corine Pleiter
Café Halfweg
0544 465430

