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Voorwoord
De eerste mais is van het land, de kwaliteit laat
her en der te wensen over voor de toch al ten
onrechte veel geplaagde agrarische sector.
Gelukkig hadden ook zij de afgelopen periode
tijd voor de nodige ontspanning zoals bv de
Voor Beltrumse kermis, het verslag hiervan
vind U ruimschoots terug in de herfst editie van
het Halfweg Ni-js. Verder weer volop aandacht
voor de verenigingen met hun op stapel
staande activiteiten en de welbekende
rubrieken ontbreken ook dit maal niet.
Ook de nieuwe rubriek “jonge ondernemer”
waarin wij Voor Beltrumse ondernemers de
gelegenheid geven zich nader te presenteren,
mag niet aan uw
aandacht ontsnappen .
Aan de nöletonne
hiernaast kunt u
aanvoelen dat ook het
carnavalsseizoen weer
voor de deur staat.
Veel leesplezier.
Redactie Halfweg Ni-js
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Stichting Halfweg
Zoals in het voorwoord van de redactie reeds
aangegeven zien we rondom ons heen weer kale
akkers verschijnen nadat de mais gekneusd is.
Of de kwaliteit naar tevredenheid is valt na
wederom een droge zomer te betwijfelen.
Wie wel tevreden waren, zijn de organisatie
(bestuur Volksfeestvereniging Voor Beltrum), de
vrijwilligers van Stichting Halfweg en het KMT
(Edwin en Willem).
Mede dankzij de enthousiaste kermisgangers uit
Voor Beltrum, Avest en omgeving, kunnen we allen
terugzien op een zeer geslaagde kermis 2019.
Zoals reeds aangegeven tijdens de evaluatie willen
we nogmaals éénieder danken voor zijn/haar inzet
gedurende het Volksfeest en zien al weer uit naar
de “schrikkel” kermis van volgend jaar .
De accomodatie Halfweg staat deze periode in het
middelpunt van de belangstelling.
DVV heeft 22 september een prachtige middag
georganiseerd voor haar leden, ook voor de 1ste
selectie van de voetballers van DVV is de bal weer
gaan rollen op het door de groenploeg prachtig
onderhouden voetbalveld.
De motorliefhebbers uit Voor Beltrum en omgeving
wisten Halfweg te vinden tijdens haar jaarlijkse
motortoertocht die bij Halfweg werd afgesloten met
een heerlijke BBQ.
Verder staat de Kaartclub Halfweg te popelen om
weer te beginnen aan het kaartseizoen op
donderdag 10 oktober in café Halfweg.
De Maispotters moeten nog iets langer wachten,
maar voor je het weet is het 9 november, de dag
waarop het carnavalsseizoen wordt geopend met
een prachtige buutavond in de kleine Maiskoele.
Iets verder in november en wel op de 22ste vindt de
jaarlijkse vrijwilligersavond plaats in café Halfweg
als beloning voor hun inzet gedurende het
afgelopen jaar, want zonder hen waren
bovengenoemde activiteiten niet mogelijk.

Dit jaar is de organisatie in handen van de redactie
van het Halfweg Ni-js. Komt allen en laat U
aangenaam verrassen en hou de media in de gaten.
Helaas gaan we op deze avond afscheid nemen van
Dinie Spiekker en Bernadet Stevens, beide dames
hebben vanaf de oprichting van Stichting Halfweg in
2002 zitting in de barcommisssie maar we hebben
uiteraard begrip voor hun beslissing. Wij willen ze
bedanken voor hun jarenlange inzet voor de Stichting
en wensen ze alle goeds toe voor de toekomst.
Binnen het bestuur zal met Melanie Leusink worden
besproken hoe we e.e.a. op gaan lossen.
Waar is het bestuur dan zoal mee bezig, zult U zich
afvragen.
We zijn regelmatig in overleg met de gemeente.
Eén van de onderwerpen die aan de orde is geweest
is de Drank en Horecawet zoals die sinds 2013 wordt
uitgevoerd door de gemeenten. Stichting Halfweg valt
hierbij onder het regiem van de para-commerciële
organisaties met een regelgeving die is opgesteld
voor met name sportkantines.
Stichting Halfweg heeft echter een ander karakter en
andere activiteiten dan er in een sportkantine plaats
vinden. Onze doelstelling is om onze accommodatie
als een buurthuis ter beschikking te stellen voor
verenigingen en andere organisaties uit de
buurtschappen Voor-Beltrum en Avest. De
verenigingen organiseren een breed scala aan
activiteiten. Voor veel van deze activiteiten geldt dat
een sluitingsuur van 24.00 uur niet werkbaar en
ongewenst is.
De verordening voorziet in de mogelijkheid om een
ontheffing van de sluitingstijd per activiteit aan te
vragen.
Dit is zowel voor de gemeente als voor ons een
administratieve belasting. Wij verzoeken de
gemeente nu om ons een permanente ontheffing te
verlenen voor een aantal activiteiten
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Via de media (app, mail en facebook) is volop
aandacht gevraagd om te stemmen op ons project
in het kader van Hart voor de Achterhoek van de
Rabobank. Er is massaal gestemd en hopelijk ook
op ons project.Op dinsdag 8 oktober worden de
cheques uitgereikt en we hopen op een leuke
financiele bijdrage die wij goed kunnen gebruiken
voor onze accomodatie.
Verder zijn we in gesprek met de fam. Wassink, de
verenigingen (m.n. de voorzitters) en de gemeente
over de toekomst van Halfweg.
Ook op lange termijn moet een onderkomen voor
onze verenigingen en gemeenschap gewaarborgd
blijven. Een uitdaging die we met inzet van
bovengenoemden en deskundigen (DVKK) tot een
goed einde hopen te brengen zodat ook de
volgende generaties een gezellig middelpunt
hebben en houden..
Wij houden u op de hoogte.
Verder hebben we sinds kort een grote opbergkast
waar onze traytjes achter slot en grendel kunnen.
Ook zijn we nog bezig met een digitale agenda en
een nieuw logo voor de Stichting
Inmiddels is ons nieuwe bestuurslid Mirjam ten
Have zodanig ingewerkt dat in goed overleg is
besloten om eind van het jaar afscheid te nemen
van onze secretaris Willem Tuinte.
Wij wensen u allen een goed najaar toe en veel
plezier bij één van de diverse activiteiten bij café
Halfweg.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Halfweg

Onder andere door de aanleg van glasvezel hebben
verschillende vrijwilligers een nieuw E-mail
adres. Een deel van deze nieuwe adressen hebben
we inmiddels verwerkt. Mocht je van iemand horen
dat ze deze aankondiging niet hebben ontvangen,
laat het ons even weten.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Halfweg.
Mirjam ten Have,
Theo klein Gunnewiek
Marc Huirne

Herinnert U zich deze nog: 1965
Schutterskoning en koningin Voor Beltrum 1965
waren :
Jan Wolterink en Marie Garstenveld
Achterhoek:
Waar praat men over;
De derde missionaris uit de Achterhoek wordt in
Kongo vermoord. Een kind van 2 ½ wordt door zijn
vader Van de trap gegooid met noodlottig gevolg. Er
woedt brand in een tassenfabriek(Herwalt) en kasteel
Uilenpas.
Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers neemt toe,
alleen in Varsseveld staat de teller al op 13
De eerste allochtonen arriveren en de werkloosheid
neemt toe. Koningin Juliana bezoekt de Rekkense
Inrichtingen.

Theo klein Gunnewiek, Marc Huirne, Mirjam
ten Have en Willem Tuinte

Vrijwilligersavond Stichting Halfweg
Aan alle vrijwilligers van Stichting Halfweg.
Hierbij willen we alvast melden dat de
jaarlijkse vrijwilligersavond dit jaar zal plaats vinden
op VRIJDAG 22 NOVEMBER
De organisatie zal dit jaar door de redactie van
Halfweg Ni-js worden verzorgd.
Een uitnodiging volgt later maar hou alvast deze
avond vrij!

Lochem : 6 februari
De coöperatieve zuivelvereningien Berkelstroom
(Lochem), Condensfabriek (Deventer) en Comego
(Zutphen) gaan samen tot
Één coóperatieve onderneming voor Gelderland en
Overijssel die de naam Coberco draagt.
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Aalten: 10 maart
Voor de 12e achtereenvolgende keer wordt in
Aalten de traditionele rookwedstrijd gehouden aan
dit rookfestijn doen ruim 200 gasten deel. De heer
A Driessen wint de wedstrijd en met een askegel
van 100 mm. Iedere deelnemer moest een knots
Van La Paz oproken. De heer R.Arentsen werd met
99 ½ mm 2e. Toen de rook opgetrokken was en de
deelnemers uit de mist
Tevoorschijn kwamen werden de prijzen uitgedeeld.
Ruurlo 20 juli
De politie heeft een Doetinchems viertal (Johanna
S, haar broer Gerrit, zoon Arie en een kostganger )
in de kraag gegrepen dat honderden liters benzine
stal uit tankjes van melkmachines. Het kwartet ging
geraffineerd te werk , men reed met de auto tot
dicht bij het weiland. Mevrouw S en
een van de mannen bleef in de auto wanneer dan
plots een voorbijganger langs kwam deden ze zich
voor als een vrijend paartje.
Een voorbijganger was echter niet zo goed gelovig
en waarschuwde de politie, waarop het viertal
gepakt kon worden.
Ook had een tiental boeren ervaren dat hun
pluimveestapel plotseling was uitgedund. De
kippetjes en konijntjes lagen dan al lang te
braden bij Johanna S in de pan
Nieuwe wegen in de Achterhoek
(Gelders Streekblad) 23 augustus
Het gedeelte van de Twenteroute tussen de
Overijssels grens en Lichtenvoorde is als
enkelsbaansweg gereed en deels in uitvoering,
uitbouw tot een weg met 2 rijbanen zal nodig zijn ,
daarbij inbegrepen een rondweg om Eibergen.

19 april Willem Duys ontvangt in zijn programma
voor de vuist weg een student Bart Huges die
beweert tot een hoger bewustzijn te kunnen komen
door een gaatje in zijn voorhoofd te boren.
25 mei De organisatie Provo wordt opgericht.
28 juni Verloving van Beatrix met de de Duitse
diplomaat Claus van Amsberg
21 augustus het 1e nummer van het weekblad
Voetbal International verschijnt.
11 oktober Start van nationale radio-popzender
Hilversum 3

MUZIEK
De hit van het jaar wordt :
De dans van Zorba van het trio Hellenique
Nummer 1 hits in 1965 waren o.a.
Hello Josephine- Scorpions
Groenlo 23 september Nieuwe Mariakerk
Il Silenzio – Nini Rosso
wordt ingewijd
Help – Beatles
Moseigneur Hendriksen wordt aan de
This strange effect – Dave Berry
Lichtenvoordseweg opgewacht door een grote stoet Woolly Bully – Sam The Sam en The Pharaohs
ruiters, de drumband Spinola, Leo Harmonie en
You’ve Got Your Troubles – Fortunes
vele anderen Hier zal hij in een openlandaur
Let kiss – Gudrun Jankis
plaatsnemen en door het dorp naar de
Rock an Roll iMusic – Beatles
Buitenschans rijden, na ontvangst begint de
Satis Faction – Rolling Stones
consecratie van de kerk door Mgr Hendriksen
Johnny Lion – Sophietje
geassisteerd door 2 priesters uit de parochie nl H
Shame and Scandal in the Family – Swan Eliott
Bomers als diaken en Fr. Huirne als subdiaken.
The birds and the bees – Jewel Akens
NEDERLAND
10 maart Prinses Margriet verloofd zich met Pieter
van Vollenhoven
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SPORT Voetbal

Feijenoord wordt landskampioen.
Het speelt dit kampioensjaar veelal in de volgende
opstelling:
Eddy Pieters Graafland - Piet Romeijn - Thijs
Libregts - Hans Kraay - Cor Veldhoen Guus Haak Hans Venneker - Gerard Bergholtz - Henk Groot Piet Kruiver - Frans Bouwmeester - Coen Moulijn
TOUR DE FRANCE
Jan Janssen wint net als in 1964 de groene trui.
Verder behalen de Nederlanders vier etappeoverwinningen:
Jan Krekels (Arnhem), Jo de Roo, Jan Janssen en
Gerben Karstens

Stichting Jongerenwerk Beltrum

De R van…
Beste lezers,
De vakantie en de (geslaagde) kermis zijn weer
achter de Rug dus weer Rust, Regelmaat en
Reinheid in menig gezin met “kleine” kinderen. Ook
zit de R weer in de maand wat betekend dat de
dagen korten worden en de avonden langer.
Officieel zelfs; Als de R is in de maand is het weer
niet altijd meegaand. Dus voor ons weer de
hoogste tijd om met de Hobbyclub te beginnen. Dit
is elke dinsdagavond vanaf 18.30 uur tot 19.30 uur
in de oude Wanne aan de Voslaan zeven waar
oude tijden herleven. Zie elders in het Halfweg Ni-js
de uitnodiging.

Afgelopen periode kunnen wij terugkijken op een
aantal leuke evenementen, zo zijn de kinderen op
Flierefluiterskamp geweest met niet alleen
enthousiaste kinderen maar ook leiders uit (Voor-)
Beltrum. Zelf had ik het genoegen om voor een 70 tal
kids samen met onze oudste zoon te mogen koken.
Geweldig leuk maar vooral dankbaar werk om te
doen en de kids die vonden het lekkeRRRRR.
Heerlijke Hollandse kost en een echte originele
hamburger. Geen enkele kritische blik of vraag naar
iets van Vega, foodprint, stikstofuitstoot, of
milieubelasting maar gewoon vlees van Hollandse
bodem. Het kan dus blijkbaar nog gewoon…. Ook de
wat oudere kids vanaf het voortgezet onderwijs zijn
op kamp geweest met de Walhalla dit jaar. In totaal
34 pubers zijn meegeweest naar de blokhut in
Hengelo Overijssel. De temperatuur met op de top
het Record van 42 graden Celsius mocht de pret niet
drukken. Eén activiteit, naar het klimbos met zijn allen
is uitgesteld en dit hadden de kids nog tegoed.
Zondag 22 september zijn ze alsnog naar het klimbos
geweest met alsnog prachtig weer.
Wat ook uitgesteld was door de extreme warmte deze
zomer dat was de gezamenlijke activiteit Wandelen
op Wielen. Voor het 4e jaar op rij werd dit
georganiseerd. Nu dus in de tweede week van
september i.p.v. juni. Geweldig om te zien hoe jong
oud helpt en wat de minder mobiele mensen van
zoiets eenvoudigs als een wandeling kunnen
genieten!
Wat u ook waarschijnlijk niet ontgaan is dat is dat
tijdens de kermis in Beltrum de vendeliers voorop
liepen met de Beltrumse Vlag wat welke enkele jaren
geleden mede door SJB ontwikkeld aan aan de man
gebracht is binnen en buiten de bebouwde kom van
Beltrum. Deze vlag is door ons geschonken nadat in
Beltrum de vraag was gesteld welke vlag er voorop
moet lopen in de optocht. Alhoewel de Achterhoekse
vlag ook zeker een mooie is welke men op steeds
meer plekken ziet. Nooit vergeten waar je Roots
liggen en de tRots te delen ;-).
Met vriendelijke groeten,
maartentebraak@gmail.com

info@sjbeltrum.nl
www.sjbeltrum.nl
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Onze jonge ondernemer
Goedendag,
Ik ben Falko Klein Gunnewiek, trotse eigenaar van
Klein Gunnewiek hoveniers.

waardoor de stap minder moeilijk was om geheel op
mijn bedrijf te focussen.
Sindsdien is het bedrijf in meerdere opzichten
gegroeid:

Mijn bedrijf is gevestigd bij mijn ouders thuis
aan de Helbargsweg 1, hier ben ik zelf ook
nog woonachtig.
Oftewel “IK BUN VAN HOUWKAT”.
Jullie kunnen mij kennen van de kermis,
carnaval of andere feestjes bij Halfweg. Het
kan natuurlijk ook zijn dat je mij kent van
mijn bedrijf.

Van jongs af aan was ik al veel buiten in de
zandbak of in de tuin bezig, daarom was na mijn
basisschool tijd op de st. Willibrordus, ook niet zo
moeilijk waar ik heen ging, het AOC Borculo.
Tijdens de
opleiding begon
ik met kleine
klusjes bij
andere mensen
in de tuin te
doen. Dit is
steeds meer
geworden. Na
Borculo ben ik
naar het AOC Doetinchem gegaan. Waar ik de
opleiding tot hovenier heb gevolgd.adat de
opleiding klaar was, heb ik 3 jaar bij een hovenier
gewerkt. Daarnaast deed ik op de zaterdagen en
avond uren mijn eigen klussen. Na die drie jaar
werd mijn eigen werk zoveel dat ik mij heb
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, ik
werkte daarna nog 2 jaar door bij de hovenier in
Eibergen waarna ik in december 2017 ontslag heb
genomen. Ik had toen al veel werk losstaan

 de naamsbekendheid
 de grootte van de projecten
 de breedte van het hoveniers vak
 het klantenbestand.
Doordat het bedrijf gegroeid is kan ik niet al het werk
zelf uitvoeren, daarvoor huur ik andere zzp-ers of
personen via het uitzendbureau in.

Klein Gunnewiek hoveniers staat bekend om de
veelzijdigheid, wat ik overigens ook het leuke aan het
vak vind. Van onderhoud, straatwerk, tuinhuisjes,
vijvers, tuinaanleg, houtbewerking tot advies en
ontwerp. Door deze veelzijdigheid bied ik de klant één
aanspreekpunt voor de gehele tuin. Hiermee probeer
ik mij ook te onderscheiden van de rest. Dit kunt u
zien op www.kleingunnewiekhoveniers.nl
Groeten Falko Klein Gunnewiek
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Heb jij ook last van
vierkante ogen door de
smartphone, playstation,
X-box of tablet?
Dan hebben wij de
oplossing!

Hobbyclub:

Palet!!!
Wat is dat?
Het bestaat al meer dan 40 jaar. Lekker een
uurtje knutselen. Je hoeft je niet op te geven of
aan te melden. Kleren aan wie een beetje vies
mogen worden, en je komt gewoon als je er zin
in hebt. Sinds vorig jaar is het samenvoegen
van de groepen goed bevallen en vandaar dat
we dit voortzetten.

Wanneer is dat en voor wie?
We beginnen dinsdagavond 1 oktober voor de
kinderen van groep 3 tot en met 8 gezamenlijk. Dit
gaat door tot en met de laatste week van maart.

Kosten?
€ 1,- per keer meebrengen.

Waar en welk tijdstip?

bijvoorbeeld een cadeautje voor je vader, moeder,
opa of oma.
We hopen op een grote opkomst zodat het niet alleen
voor jullie leuk is maar ook voor de vrijwilligers.
Hebben jullie leuke ideeën of tips om deze avond tot
een nog groter succes te maken dan vernemen
wij dit graag middels een reactie naar onderstaand
mailadres.

Met vriendelijke groet namens,
de vrijwilligers en het SJB bestuur.
info@sjbeltrum.nl

Even voorstellen
Introductie van Peter en Madiet van Cleef.
Is dat wel nodig van mij? Misschien van Peter iets
meer. Goed er kunnen dingen zijn die jullie nog niet
weten.
Ik ben ‘een Goois meisje’, dat wil zeggen ik ben
geboren (Naarden) en getogen in deze streek. Peter
is van Nederlandse afkomst geboren in
Johannesburg/Zuid-Afrika. Hij is rond zijn 23e jaar
naar Nederland gekomen waar wij elkaar bij Philips
Huizen hebben leren kennen. Hij heeft een
technische- en ik een pedagogische achtergrond. In
beide velden zijn wij werkzaam geweest.
We hebben 2 volwassen kinderen, zoon van 35 jaar,
woonachtig in Almere en werkzaam voor Deloitte,
gestudeerd aan de universiteit Utrecht en een dochter
van 30, woonachtig in Huizen en heeft een studie
rechten achter de rug en hoopt eind dit jaar haar
academische Pabo af te ronden.
Wat bracht ons in de Achterhoek?

Een lange wens van Peter om als onze kinderen de
deur uit zijn (ik had geen empty nest syndroom):
ruimer, grotere tuin (en die hebben we!), losstaand te
gaan wonen. Ik ben gewoon meegegaan, haha.
En…...dat witte paleisje vonden wij in Beltrum!!
Zeer hartelijk ontvangen in ons nieuwe omgeving ‘t
Velleke, ten eerste door Rita en Theo (vorige
Je kunt er bijvoorbeeld: kleien, (figuur)zagen,
eigenaren) en verder door alle bewoners van deze
timmeren, verven, glas schilderen, mozaïken,
markante buurt. De gastvrijheid in de Achterhoek is
tekeningen kleuren, kralen rijgen, en nog veel meer.
goed merkbaar en heel fijn.
Er zijn voorbeelden gemaakt, die je na kunt maken,
maar je mag natuurlijk ook zelf wat bedenken,
7
In de oude Wanne oftewel in de kelder van Pit
Bouwadvies Voslaan 7 waar oude tijden herleven!
We beginnen om 18.30 uur tot 19.30 uur.

Wat kun je er zoal maken?

Wat doen wij zoal?

PAKLACK

Nou ik niet zoveel behalve graag praten, daarom
voel ik mij hier zo thuis want dat doen jullie
Achterhoekers ook heel graag! Naast dit praten
ben ik vrijwilliger bij de ‘oudjes’ (hè niets over mij
zeggen!) in de Molenberg in Groenlo, organiseer
spelletjes en binnenkort ga ik mij ook inzetten op de
Sterrenboog school in Beltrum.
Peter maakt dit huis nog mooier en klust zich het
apezuur, maar het resultaat mag er zijn!

Het Paklack tournooi is op 6 september jongstleden
weer van start gegaan ook dit jaar is het team
van Loa Moar Lopen als vertegenwoordiger van Voor
Beltrum weer van de partij

Tot slot: Van bier en kaerls wor-j zat. Dat bier
hebben wij goed leren drinken! Hoewel het dialect
nog steeds een leerpunt voor ons is; zijn wij na 2,5
jaar al aardig op dreef. We voelen ons geen
vrömden meer.
Weerkomm’n noabers

Kaartclub Halfweg
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.

LOA MOAR LOPEN
Het programma van Loa Moar Lopen ziet er als volgt
uit:
DATUM
20-09-2019
27-09-2019
18-10-2019
08-11-2019
15-11-2019
06-12-2019
27-12-2019
10-01-2020
17-01-2020
31-01-2020
14-02-2020
13-03-2020
20-03-2020
03-04-2020
17-04-2020

WEDSTRIJD

UITSLAG

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

1-11
3-4

Voor degenen die de Paklack willen volgen de Paklack
heeft een eigen website : www.paklack.nl

Locatie: voormalig café Halfweg, Grolseweg 18 in
Beltrum.Alle kaartavonden beginnen om 20.00 uur.
Er worden 3 “boompjes” gekaart van 20 giften.
Inschrijfgeld 6.00 Euro (inclusief hapjes) per
koppel.
Voor eventuele verdere inlichtingen:
Annemieke Bouwmeesters: tel. 0545 – 481206
salonscharenborg@gmail.com
Kruisjassen
10 oktober
7 november
5 december

Twintigen
24 oktober
21 november
19 december

De datums voor januari t/m april zijn nog niet
bekend, maar volgen zo spoedig mogelijk.
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Belangenvereniging Voor-Beltrum Auste
Facebook pagina gemeente Berkelland
De gemeente Berkelland communiceert allerlei
nieuwe ontwikkelingen via de gemeentepagina in
het Berkellandnieuws. We merken dat met name
jongeren deze pagina niet of nauwelijks lezen.
Regelmatig kun je via deze pagina interessante
ontwikkelingen lezen volgen die ook zeker voor de
jongere doelgroep erg interessant zijn. Denk hierbij
aan subsidieregelingen, nieuws over wonen en
startersleningen.
Opening buurtspelen door wethouder Anjo
Bosman
Tijdens de maandag ochtend heeft wethouder Anjo
Bosman met veel enthousiasme de buurtspelen
geopend. In een open gesprek met de wethouder
en haar collega (ons directe aanspreekpunt naar de
gemeente) werd kennis gemaakt met de
bestuurders van Stichting Halfweg en de
Belangenvereniging van Voor-Beltrum. De
saamhorigheid en de betrokkenheid van de
buurtschappen werd nog benadrukt doordat de
gehele belangenvereniging in de eigen 6 Kamp
outfit aan de koffietafel zat. Verder werden er nog
actualiteiten en ideeën voor de toekomst
besproken.
Enquête toekomst bestendig welzijn, wonen en
zorg in Beltrum
De gemeente Berkelland, Prowonen, de Raad van
Overleg Beltrum en Stichting Marga Klompé
hebben afgesproken om samen de toekomst van
het wonen in Beltrum te verkennen. Het doel is om
er met elkaar voor te zorgen dat iedereen die dat
wil, ook als het niet meer zonder ondersteuning en
zorg lukt, prettig kan wonen in Beltrum en haar
buitengebied. Om te weten hoe inwoners dit zien
voor de toekomst zal er binnenkort een enquête
worden verstuurd. Hoe beter deze enquête wordt
gevuld hoe betrouwbaarder de resultaten. Hoe
kijken jullie als inwoners van Voor-Beltrum naar de
toekomst van welzijn, wonen en zorg in VoorBeltrum? Wil je het liefst blijven wonen waar je nu
woont? En wanneer dat niet meer kan….waar gaat
jullie voorkeur dan naar uit? Een woonvoorziening
in de kern? Of liever een woonvoorziening in het
buitengebied? Allemaal vragen waar we invloed op
kunnen hebben als belangen verenging,
voorwaarde is dat de resultaten uit de enquête
betrouwbaar zijn door een hogere respons. Wij
willen hierbij dan ook op jullie allen beroep doen om

deze enquête serieus in te vullen. En natuurlijk dat
jullie zelf nadenken voor de toekomst van VoorBeltrum.

Bestuur Belangenvereniging

Nieuws van de Maispotters

De meeste Veur-Beltrummers zijn nog aan het
nagenieten van weer een de zonovergoten zomer.
Hopelijk hebben we volgend jaar wat meer neerslag
zodat de Maïs weer hoog boven het Veur-Beltrums
landschap uit torent met als resultaat grote kolven
voor de scepter. Voor degene die het geluk heeft
carnavalsbloed te bezitten weet eigenlijk dat de
mooiste tijd van het jaar bijna nog moet gaan
beginnen… Hopelijk heeft iedereen een fijne zomer
achter de rug en is iedereen opgeladen voor weer
een nieuw carnavalsjaar.
Op 9 NOVEMBER 2019 zal onze jaarlijkse
BUUTAVOND weer plaatsvinden. Dit is voor onze
huidige hoogheden, Prins Eef en Adjudant Freek, de
laatste taak die zij moeten vervullen. De laatste keer
dat zij kunnen zwaaien met de scepter en regeren
over ‘t Maïspottersland. Dit zullen zij doen onder het
motto: “Troffel in de hand, eie gaar, op stap met de
jongs van Voshaar”.
De buutcommissie heeft het afgelopen jaar weer
diverse ‘buuts’ bekeken. Na een strenge
selectieprocedure zijn weer een aantal buutredeners
overgebleven. Deze zijn gecontracteerd om voor dit
jaar de buuts te verzorgen in de kleine Maïskoele. Het
belooft weer een avond voor jong en oud te worden
met veel humor en volop gezelligheid. We hopen dan
ook op een goede opkomst net zoals voorgaande
jaren. Zoals gebruikelijk is de KLEINE MAÏSKOELE
voor iedereen toegankelijk. De zaal is weer geopend
vanaf 20:11 uur. De all-in prijs is al vele jaren een
groot succes! Daarom vragen we ook dit jaar weer
een vast bedrag voor een hele avond lachen,
gezelligheid, een hapje en natuurlijk ook een drankje.
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Dit wil je niet missen dus komt allen!
Twee maanden na de buutavond is het ook tijd voor
het prinsenbal. De hoogheden van dit
carnavalsseizoen hebben het geweldig gedaan
maar aan alles komt een einde. De uitzoekers zijn
weer volop bezig om opnieuw een fantastisch paar
op het podium, in de altijd goed gevulde Maïskoele, Ni-js van de karmisse……
te krijgen. Het is elke keer weer spannend of er een
nieuw en geschikt paar gevonden zal worden. Ben
Helaas, het zit er weer op.
jij ook zo benieuwd wie het nieuwe stel zal worden? Voor ons een erg geslaagde editie dit jaar! Hopelijk
heeft iedereen net zo genoten al wij.
Kom dan op zaterdag 4 januari 2020 naar de
Het wordt nu weer tijd om de balans op te maken, te
kleine Maïskoele aanvang 20.30 uur!
evalueren en daarna weer op te starten voor de
kermis van volgend jaar. En tevens al een beetje na
Voor meer informatie kunt u kijken op
te denken over het jaar 2021, dat is namelijk het 75e
www.stichtinghalfweg.nl/maispotters of volg ons op
jaar dat we de kermis vieren.
Facebook.
Maar goed, eerst nog 2019 afrondden en daarbij
hoort zeker de jaarvergadering. Dit jaar wordt deze
Alaaf!
gehouden op vrijdag 15 november. We starten om
20.15 uur met koffie zodat de vergadering kan starten
Ruben Arink
om 20.30 uur.
Vorst van de Maispotters oet Veur-Beltrum
Hierbij dus de uitnodiging voor iedereen om hierbij
Wout Tuinte
aanwezig te zijn, te horen wat er goed ging en
President van de Maispotters oet Veur-Beltrum
verbeterd kan worden en om goede ideeën in te
brengen zodat we elk jaar weer een fantastisch feest
45+ Carnaval CV Maispotters
kunnen organiseren.
Beste Voor- Beltrumsen,
Mede door jullie is de carnaval in voor-beltrum
geworden, wat het nu is! En om met de 45+’ers van
onze gemeenschap hier een mooie middag van te
maken hebben we een week voor carnaval op de
zondagmiddag een gemeudelijk feestje
georganiseerd in de carnavals-tent bij Halfweg.
En wat is er nou mooier om met alle 45 plussers
van onze gemeenschap, ofwel de “Rijpe
Jeugd”, hier een mooi feest van te maken. Je moet
immers de oude schoen niet weg gooien voor dat je
een nieuwe hebt!
Er is voor iedereen een zitplek geregeld, live
muziek, komische act, en een mooi all-in hapje en
drankje arrangement voor en low budget prijs van
€15,-. Ook kan er gebruik gemaakt worden van een
heuse Maistaxi (mocht vervoer een probleem zijn).
Hopelijk tot zondag 16-02-2020, aanvang 11.00u.
Groet de organisatie,

Dus graag tot vrijdag 15 november, natuurlijk bij
Halfweg!
Groeten, namens de volksfeest vereniging,
Iwan.

Koningspaar 2019 aan het woord
Dinsdagochtend met een lichte kater
opgestaan,want ja Kermis vieren op mijn leeftijd
gaat niet meer vanzelf. Toch had ik mij
voorgenomen om mee te doen met schieten.
Eenmaal begonnen met schieten ging het erg
snel, het duurde niet lang, mijn kans kwam steeds
dichter bij. Toen Eef Helmers miste, zag ik mijn
kans schoon, en werd koning. De muziek,
huldiging en het eten was een groot feest!!! Wat
heb ik genoten samen met de koningin. Ook wil ik
de buurt bedanken voor het versieren thuis.
Chantal, kermisbestuur, buurt, familie,
vaandelzwaaiers en iedereen die ik vergeten ben
ontzettend bedankt.
Tot volgend jaar proost!!!

Marco, Edwin, Sten en Mart.
Koning 2019 Fons Klein Gunnewiek
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Een ”gouwe ouwe” koningspaar
Agnes en Antoon Groot Zevert
Uitslagen kermis 2019
Ook dit jaar startte de dinsdagmorgen met een
heerlijk ontbijt. Hoewel ik had besloten om dit jaar
maar niet mee te gooien, stond mijn naam toch
ineens op de inschrijflijst (met dank aan de
buurvrouwen ). Ach ja, dan gooien we toch wel
mee. Maar toen er al een vleugel en staart naar
beneden waren gekomen en Carla de ladder ging
halen om de vogel wat hoger te gaan zetten, werd
ik toch wel erg zenuwachtig. En ja hoor, totaal niet
verwacht, maar daar viel de vogel. Dat was
schrikken! Maar wat was het leuke dag! De
huldiging, het eten, de hele dag was top. Echt leuk
om eens mee te maken.
Ik wil natuurlijk Koning Fons bedanken voor deze
super leuke dag. Ook de buurt bedankt voor het
versieren, uk! Tot volgend jaar!
Koningin 2019 Chantal Klein Gunnewiek

Zondag 3 augustus 2019
Penalty Schieten
5-8 jaar
Thom Ribbers
9-12 jaar Siem Pasman
12-15 jaar Eize Stevens
Volleybal
Prestatieklasse
1. Plakbal
2. Lucky Bastards
3. Koeks 3.0
Recreatieklasse
1. Puntjes 2
2. Nones en co
3. Tokke Wekke
Voetbal
1. Koelinkbrink
2. Slingebekke’
3. Losse Flodders
Sterrit
1. Marcel en Lot Mutter/Nico en Tineke Heinen
2. Groep Rudi Wallerbosch
3. Paul te Woerd
4. Agnes Hemmink en Tonnie Starte
5. Leo en Elly Ballast
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Maandag 4 augustus 2019
Buurspelen
1. Auste 2
2. Velddieseld
3. ´t Zooitje
Dinsdag 5 augustus 2019
Schijfschieten
1. JeanPierre Wouters
2. Rob Klein Tuente
3. Irene Huinink
Vogelschieten en gooien
Jeugkoningin 2019
Marieke Kip
Hals
Anne kip
Linkervleugel
Anne kip
Rechtervleugel
Nynke Bennink
Staart
Fenne Knops
Jeugkoning 2019
Hals
Linkervleugel
Rechtervleugel
Staart

Niek Huirne
Laurent Scholte van Mast
Siem Stevens
Niek Huine
Siem Stevens

Koningin 2019 Chantal Klein Gunnewiek
Hals
Chantal Klein Gunnewiek
Linkelvleugel
Evelien Klein Avink
Rechtervleugel
Chantal Klein Gunnewiek
Staart
Miranda te Braak
Koning 2019 Fons Klein Gunnewiek
Hals
Marcel Mutter
Linkervleugel
Ruben Arink
Rechtervleugel
Stef Ottink
Staart
Jeroen Nijland
Voor degenen, die tijdens de kermis niet
meegedaan hebben aan het sterrit en of de
fietstoertocht en deze toch graag een keer willen
fietsen volgt hieronder de routebeschrijving

Fietstoertocht kermis Voor-Beltrum 2019

Lengte 21 km.
(Let op U fietst op eigen risico)
ROUTE BESCHRIJVING:
1. Vanaf feestterrein rechtsaf richting Groenlo
2. Derde weg links (Helbargsweg)
3. Einde weg links (Avesterweg)
4. Tweede weg rechts (Startmansweg)
5. Eerste weg rechts (Buitinksweg)
6. Eerste weg rechts (Huurninkallee)
7. Eerste weg links (Bruinvisweg)
8. Einde weg rechts (Deventer Kunsweg)
9. Eerste weg links (Vrakkinksweg)
10. In scherpe bocht linksaf (fietspad)
11. Einde pad rechts (Oude Borculoseweg)
12. Eerste pad links (richting Industrieterrein)
13. Einde pad rechts (Zuidgang)
14. Eerste weg links (Bolwerk)
15. Bij rotonde rechts (Ruiterpad)
16. Bij rotonde links (Redoute richting Eibergen)
17. Na viaduct eerste weg rechts (langs oude Twenteroute)
18. Eerste weg links (Eimersweg)
19. Eerste weg rechts (Fietspad–oude spoorbaan)
20. Eerste weg links (Molenweg)
21. Eerste weg rechts (Schurinkweg, zandpad)
22. Einde weg rechts (Hupselse Esweg)
23. Eerste weg links (Hupselse Dwarsweg) richting de pauze
24. De voormalige Kiefteweg oversteken (Bruininkdijk)
25. Bij splitsing links aanhouden richting Deventer
Kunstweg
26. Deventer Kunstweg oversteken (Meenweg)
27. Einde weg rechts (Horsterweg)
28. Eerste weg links (Eibergseweg)
29. Eerste weg links (Sonderenweg)
30. Eerste weg links (Bultmansweg)
31. Eerste weg rechts (Sonderspad)
32. Einde pad rechts (Avesterweg)
33. Tweede weg links (Slieperstraat)
37. Einde weg rechts (Zuivelstraat)
38. In bocht links (Grutto)
39. Eerste weg rechts (de Bond)
40. Einde weg links (Mr. Nelissenstraat)
41. Eerste weg rechts (Ringweg)
42. Tweede weg links (Abbinksweg)
43. Einde weg rechts (Grolseweg)
44. Finish bij Halfweg.
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Jentske Withag wielerverslag

Zo de laatste wielerwedstrijd in Holtensen heb ik
weer gehad dit was een klassieker.
Een grote ronde.
We hebben in de buurt van die wedstrijd overnacht.
Met uitzicht op een mooie rivier.
Maar helaas gingen ze in de tweede ronde een
extra lus erbij doen en ik zat mooi voorin maar door
dat ik het niet door had en dus te laat reageerde
raakte ik los van de groep en door de vele wind kon
ik er deze keer niet bij komen.
Dat was erg balen.
Maar ja Wel was het een leuk rondje en heb er ook
weer iets van geleerd.

Ook heb ik nog meegedaan L.V.M Bergzeitfahren in
Sauerland dicht bij Winterberg.
Dat was zwaar en dat ging steil naar boven op een
parcours van zon 8 km.
Heb ik een keurig tijd neergezet tussen de jongens en
werd daar door eerste meisje in U17.
Ook dit keer een prachtige Gouden medaille. Met een
Cadeau bon. En nog een aantal leuke cadeautje .
Super.
Ik denk dat ik op een leuk en super seizoen terug kan
kijken.
Ook heb ik nog een aantal MTB wedstrijden gedaan.
Zo dus ook in Wetter.
Wat tevens een NRW cup is.
Maar ook een 3 Nationen Cup van Nederland, België
en Duitsland.
Alle MTB renners waar ik in Nederland mee rij waren
er ook.
En daar zitten een behoorlijk paar goede dames
tussen .
Ik reed alle rondes keurig op een derde plek en zat
dicht bij NR 1 en 2.
En NR. 4 zat nog een eind achter me .
Maar die moest ik ook nog in de gaten houden .
Je weet maar nooit.
Ik zat bij NR.2 en ik wou er langs maar die maakte
zich breed. Daar door kwam ze iets tegen me aan.
zoiets kan ook natuurlijk nog gebeuren.
Gelukkig was ik snel weer op de fiets door dat ik
gelukkig alleen iets uit balans was geraakt.
Wel balen maar ook een ervaring rijker.
En kwam Nr. 4 er langs. ik zat uiteindelijk van NR2 14
sec af en van die nr3 werd 4 sec.
.
De rest van het grote deelnemers veld zaten meer
dan 2 min. afstand.
Ik was super tevreden maar ik heb alle rondes op 3e
plaats gereden op een behoorlijk zwaar parcours.
Dus eigenlijk heb ik een goede wedstrijd gereden.
Hier mochten er ook 5 naar het podium.
En als verrassing want ik had nog niet naar het
klassement van NRW gekeken.
Heb ik nu de leiders Trui en die mag ik in de laatste
wedstrijd in Remscheid dragen.

Ook heb ik nog in Neuss gereden dat is een
wedstrijd van de dag na de Tour de France .
Daar komen dan ook Profs fietsen.
Maar wij hadden onze wedstrijd daar.
En het is een snelle ronde parcours van rond de 2
km. en na een paar rondjes heb ik maar eens gas
geven omdat ze op een zelfde tempo bleven
fietsen.
En dan wordt het saai want dan gaan ze voor de
sprint .Omdat niemand wil rijden. En ik dacht als ik
nu ga dan moeten ze wel rijden dat deden ze ook
maar niet hard genoeg. En zo kon ik steeds meer
tijd erbij pakken Ik heb goed opgelet wanneer het
beste moment was en zo was ik toch behoorlijk snel
van de groep af met alleen nog 4 jongens voor mij
Zo dit was het weer .
maar ook bij die kwam ik steeds dichter bij
De groep kon niet meer bij me komen en daar door Lieve Fiets Groetjes van Jentske
belande ik keurig op een 5e plaats en mocht ook op
podium komen .
We kregen leuke cadeaus en nog een zakcentje
daar was ik super blij mee.
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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:
Jazz Veste-val
7 septembervond de jaarlijkse editie van het Jazz
Vesteval te Groenlo plaats. Een gezellig en bovenal
muzikaal gebeuren. D.V.V. heeft op deze avond
post gestaan bij verschillende horecagelegenheden
om de kas te spekken.
Het was lastig om voldoende vrijwilligers te vinden
die deze avond konden helpen. Toch is het gelukt!
Via deze weg willen wij dan ook iedereen bedanken
die dit jaar heeft geholpen. Bedankt!
Groeten,
Het D.V.V.-bestuur
DVV Voetbal
De vakantie is voorbij en de heren van DVV/Vios 6
staan weer te popelen om de wei in te gaan.
Onze wedstrijdplanner Wilfried heeft zijn zaakjes
weer top in orde zodat iedereen weer op de hoogte
is.
Zoals gewoonlijk beginnen we met
bekerwedstrijden, maar DVV/Vios 6 ziet dit als
oefenwedstrijden.
Deze keer waren zij ingedeeld bij Grol 10,
Winterswijk 8 en Meddo 3.
De eerste wedstrijd was uit tegen Grol.
Ik was eigenlijk zeer onder de indruk van het spel
van DVV/Vios. In de eerste helft werd er zeer

verzorgd voetbal gespeeld en Grol had weinig in te
brengen. Met de rust stonden we ook dik verdiend
met 1-3 voor.
In de tweede helft werd er gewisseld en onze
aankomend talent Thomas ten Have mocht zijn
kunstjes laten zien. Nou, dat heeft Grol geweten. Als
een wervelwind stormde hij langs iedereen. Steeds
werd hij door het goede spel van DVV/Vios in stelling
gebracht. Zijn directe tegenstander had er totaal geen
grip meer op.
DVV/Vios won deze wedstrijd dik verdiend met 2-5.
Dit had eigenlijk dubbele cijfers moeten zijn. Maar dit
terzijde. De heren gingen daarna met een grote
glimlach naar de Beltrumse karmisse.
Vol vertrouwen ging DVV/Vios 6 de volgende zondag
hun tweede bekerwedstrijd spelen, thuis in het mooie
Halfweg Dôme
Maar hier ben ik ff heel kort in.
Geen commentaar. Einduitslag 0-7
De derde bekerwedstrijd, uit tegen het lastige
Meddo 3.
Deze wedstrijd ging alle kanten op, Maar eerlijk
gezegd was Meddo wel de betere ploeg. Maar tot op
het laatst bleef het spannend.
Meddo won deze wedstrijd met 2-1.
Er is nog een hoop werk aan de winkel voor leider
Marcel want de competitie staat voor de deur.
DVV/Vios 6 speelt gewoon weer in de zesde klasse
en hun eerste wedstrijd is thuis tegen Fc Trias uit
Winterswijk. Natuurlijk hopen weer op veel sensatie
op de velden. Ik hou U als trouwe supporter op de
hoogte.
DVV 45+ voetbal
Ook de oude garde heeft zijn eerste toernooi achter
de rug. De heren 45 + zijn ingedeeld bij de Grolse
Boys, Grol, Eibergen en Erix (Lievelde).
Deze keer moesten ze voor het eerst naar Lievelde.
Enkele van ons waren zo gigantisch sportief en
fanatiek, dat zij met de fiets ging. En de rest???…
tja, toch de leeftijd.?
De eerste wedstrijd was gelijk tegen Erix.
Zo te zien waren de heren DVV 45+ ff niet bij de les
want na 20 seconden lag de bal al in het net. Tja, dan
loop je achter de feiten aan. We gingen dan ook
ruimschoots ten onder, 5-0 an de kloten.
Daarna tegen het sterke Grol. Daar hielden we lang
stand maar helaas werden we op tactische
omschakeling toch het in bos gestuurd. Eindslag 0-3
voor Grol.
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Toch was er weer hoop want de derde wedstrijd
tegen Eibergen werd gelijk gespeeld. Vreugde
alom, het eerste puntje was binnen. 1-1.
De vierde wedstrijd tegen de Grolse Boys was de
slagroom op de taart. Door veel inzet en met vlagen
goed voetbal werd de eerste overwinning een feit.
Ronny Stapelbroek was de grote held want hij
kopte de bal (een niet te missen kans) raak, door
een prachtige mooie voorzet van Ronnie Leusink.
1-0.

van Wilfried, John en Marcel werd de eerste
overwinning een feit.
Eibergen kwam daartegen wel ff terug maar bij hun
waren de proemen op.
Eindstand: 3-1
De vierde wedstrijd tegen Grolse Boys was beide
partijen even sterk en beide teams gingen met een
tevreden gezicht van het veld af.
Eindstand: 1-1.

Hardloopgroep
De DVV-hardloopgroep is weer volop bezig. Bij de
Onze tweede toernooitje moesten de heren naar
meesten moesten weer een aantal pondjes eraf na de
Eibergen. Helaas begonnen we met 7 man want de vakantie en kermis. Vanaf september wordt er weer
rest had zich afgemeld. Dus voor nood moest
flink getraind bij ASV in Eibergen onder leiding van
Michel Tuinte het doel verdedigen want we hadden Ronnie Leusink.
ook geen keepers. Dus met volle moed moesten we Elke woensdagavond om 20.00 uur begint de training.
eerst tegen Grol. We hielden lang stand en
Heeft U als trouwe lezer(-es) behoefte om de aantal
DVV/Vios kregen wel kleine kansjes om te score te pondjes eraf te lopen, dan bent U van harte welkom
openen. Ook Grol kreeg kansen maar tot ieders
bij deze gezellige hardloopgroep.
verbazing kon Tuinte nog wel aardig keepen. Door
Opgave is bij Ronnie Leusink (0651572575) of bij één
fabuleuze reddingen bleef het nog steeds 0-0. Maar van de bestuursleden van DVV.
helaas door een actie veranderde de bal van
Uw Razende Reporter, Michel
richting en stond de keeper machteloos. 0-1.
DVV/Vios ging daarna op zoek naar de gelijkmaker. Hare Majesteit
Maar de schoten van Laurens, John en Ronnie
gingen naast of tegengehouden door goede
Iedereen heeft het gelezen of op het nieuws gezien
reddingen van de Grolse keeper.
dat onze Koningin Maxima de eerste Groene
Tot overmaat van ramp gebeurde weer hetzelfde
Mineralen Centrale heeft geopend bij Groot Zevert
als bij de eerste goal van Grol. Weer werd de bal
Vergisting in Beltrum.
van richting veranderd en rolde zo het doel in. 0-2
Wat was dat een prachtige dag en hierdoor is Beltrum
Dit was ook de eindstand.
en Voor-Beltrum mooi op de kaart gekomen.
Chappoo aan iedereen wie hieraan heeft mee
De tweede wedstrijd was tegen Erix.
geholpen.
Ook hier ging het mooi gelijk op.
Toch kwam Erix op 0-1 door een goede aanval van
Helaas als Razende Reporter kon ik hier niet bij
hun. Toch kwam DVV/Vios goed terug en door
aanwezig zijn. Maar ik was toch benieuwd hoe men
verzorgd voetbal werd John ten Have in stelling
dit alles heeft ervaren.
gebracht en met ongelooflijke en prachtige schot
Niet naar de eigenaren en de bedenkers van dit
zeilde de bal snoeihard in de kruising 1-1.
mooie project. Nee, ik was benieuwd hoe de kinderen
Maar de vreugde was van korte duur. Een
van Joris en Frederike Groot Zevert het vonden om
hoekschop van Erix zag er voor de doelman niet
de Koningin in het echt te ontmoeten.
goed uit. De bal glipte uit zijn handen maar bij zijn
tweede poging werd hij hinderlijk tegen gehouden
Dus op een mooie woensdagmiddag zat ik aan tafel
door een speler van Erix.
met deze drie bössels, Guusje, Niké en Joep.
Maar de scheidsrechter wou hier niks van weten en
Natuurlijk was moeder er ook om een oogje in het zeil
keurde de goal goed. Moet eerlijk zeggen de
te houden.
spelers van Erix waren het ook niet mee eens want
ze vonden het ook geen terechte goal. Maar helaas
Mijn eerste vraag was wanneer hun te horen kregen
het was 1-2 voor Erix
dat de koningin Maxima naar Beltrum kwam. Nou,
het antwoord was er snel uit bij alle drie.
De derde wedstrijd was tegen Eibergen.
“Met de Voor-Beltrumse Kermis”.
Hier waren we heer en meester. Door doelpunten
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Tot mijn verbazing hadden alle drie ook geen
slapeloze nachten gehad voor de ontmoeting.
Volgens Niké alleen Papa.
Ze waren alle drie ook niet zenuwachtig toen de
Koningin kwam
“Was wel een beetje spannend.”
Mijn volgende vraag was wat kon je het best
herinneren toen de Koningin aan jullie voorstelde.
Joep vond Maxima heel aardig en Niké vond haar
heel spontaan.
Guusje vond dat zij er heel mooi uitzag.
Toen ik vroeg wat hun het allerleukste vonden op
deze dag kwamen er toch verschillende
antwoorden.
Guusje vond dat toen de hele stoet kwam oprijden
bij de vergisting.
Niké was zeer trots dat zij een hand mocht geven
aan Maxima.
Maar Joep daartegen had al lang zijn antwoord
klaar: “Hoef lekker niet naar school”

Tot slot vonden ze alle drie dat Koningin Maxima er
precies uit zag als op tv. Altijd die mooie glimlach en
zij was zeer geïnteresseerd in alles wat zij tijdens de
opening en rondleiding tegenkwam.
Guusje kwam met een fanatische leuke opmerking,
“Maxima liep op hoge hakken deze dag, maar Mama
daartegen…….
die kan daar helemaal niet op lopen.”
Mama Frederike moest op deze opmerking met
blozende wangen wel bekennen dat hoge hakken
haar ding niet was.
Ik wil Guusje, Niké en Joep bedanken voor dit
prachtige interview. En eerlijk gezegd, kinderen
spreken altijd de waarheid.
Ook wil ik Frederike en Joris bedanken voor hun
gastvrijheid.
En wie weet dat ooit weer een koninklijk bezoek komt
in ons mooie (Voor)Beltrum.
Misschien dat Prinses Amelia komt voor de opening
van onze nieuwe stadion:
“Het Halfwegdôme” Blijven dromen.

Over school gesproken, wat vonden de
klasgenootjes en de leerlingen ervan dat jullie de
Koningin hadden ontmoet.
Guusje vond dat iedereen op school zeer
enthousiast was.
Joep mocht nog een foto in de klas hangen en dat
iedereen het leuk had gevonden.
Maar bij Niké was ‘t wel wat anders, ze was wel
heel duidelijk in haar antwoord:
“Ze waren gewoon jaloers”
Met de vraag of ze nog cadeautjes hadden
gegeven aan Maxima, zei Guusje al met veel trots
dat zij een bloemetje had gegeven.
Niké had haarbandjes gegeven voor de dochters
van Maxima en Joep had een mooie regenmeter
gegeven.
Bij het einde van mijn interview vroeg ik of zij nog
wel een keer de Koningin willen ontmoeten of
misschien wel de Koning.
Niké en Joep wilden de Koning en Koningin wel
ontmoeten, maar ook met de kinderen erbij, de
prinsessen Amalia, Alexia en Ariane.
Guusje hierin tegen was wel heel duidelijk met haar
antwoord.
“Alleen Koningin Maxima, Koning Willem hoefde
niet te komen, die had een te lelijke baard”

Uw Razende Reporter, Michel
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Tourtocht Voor Beltrum 25 augustus 2019

MOTORTOERTOCHT VOORBELTRUM
25 AUGUSTUS 2019
We hebben 25 augustus weer onze jaarlijkse
toertocht gereden.
Eigenlijk zouden we al een week eerder rijden,
maar het weer was echt te slecht om er op uit te
gaan. We hadden toen een opgave van 33
personen die mee zouden rijden, maar ging toen
helaas niet door.
We hebben al snel besloten om de tocht de week
erop te gaan rijden, de weersvooruitzichten waren
heel goed voor die zondag.
En gelukkig konden die week ook de meesten weer
meerijden. Alles bij elkaar waren er 27 deelnemers
die meereden die zondag.
De meesten komen hier uit de buurt, maar er
komen er ook wat uit Dinxperlo en zelfs uit
Zevenaar.
Negen Trikers deden er mee, en ongeveer 15
motorrijders. Het weer was haast te goed, ongeveer
30 graden. Maar als je maar blijft rijden is dat prima
te doen. De tocht ging richting Zeddam dan naar
Emmerich een stuk Duitsland met wat leuke
dorpjes, en dan zo richting Groesbeek. Van daaruit
reden we de zevenheuvelweg richting Berg en Dal
naar Beek en dan de Ooijpolder in bij Nijmegen.
Daar aangekomen hebben we bij Oortjeshekken
aan de waal even een pauze ingelast met koffie en
gebak. Weer uitgerust vertrokken richting Nijmegen
waar we de waalbrug over moesten, waar we de
helft van de rijders even kwijt waren. Als laatste
man heeft Harry Borgijink de aansluiting van die

rijders weer geregeld.
Wij waren doorgereden naar Bemmel en daar de dijk
gepakt langs de waal, en doorgereden naar
Doornenburg waar we alvast het pondje hadden
gepakt richting Pannerden.
Aan de overkant even gewacht, waarna de rest weer
kon aansluiten. Ronny Leusing was uitgevallen met
motorproblemen. En zo richting Ooy en Oud
Zevenaar richting Halfweg. We waren smorgens om
10 uur vertrokken, en tussen 15.00 uur en 15.30 uur
terug. Waarna de meesten de motoren weg brachten
en met een fiets of BOB weer terug kwamen.
Leo Klein Gunnewiek had dit jaar de BBQ weer
geregeld.
Het was allemaal weer tot in de puntjes geregeld, met
alles erop en er aan met heerlijke salades.
Het was super gezellig, alles was zoon beetje op.
We kunnen terug kijken op een gezellige dag en
hopen volgend jaar weer een mooie tocht uit te
kunnen zetten.

De organisatie Harry, Leo, Marco en Tonny.
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.Schoolfoto Willibrordus

Achterste rij;
Meester Jan Klein Goldewijk
Vierde rij; Maria te Boome, Lucie Arink,
Ans Pasman, Agnes Luttikholt, Agnes
Rinders, Jose Brinke, Ria te Loeke, Mimi Klein
Gunnewiek

Tweede rij; Harrie Klein Gunnewiek, Willie Bleu
mink, Willie Abbink, Frans Bomers,
Tonnie te Loeke, Henk Arink, Theo Klein
Gunnewiek, Alex Koster, Jan Pasman, Fons Starte

Derde rij; Maria Starte, Thea Brinke, Marga te Voorste rij; Theo Meijer, Jan Haarlink, Leo
Boome, Annie Luttikholt, Jose ten Have, Maria Luttikholt, Frans Haarlink, Johan Luttikholt, Harrie
Spiekker, Thea Borgijink, Agnes Klein
Borgijink
Gunnewiek, Gerda Klein Gunnewiek
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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

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 16313690

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

06 12279943
06 51987593
06 53962670
06 41643291
06 50864907

Café Halfweg
0544 465430
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