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Stichting Halfweg
Kort voor de jaarwisseling willen we graag nog
een aantal lopende zaken met u delen.
Na het volksfeest hebben we niet stil gezeten,
hieronder in het kort de belangrijkste punten die
de revue gepasseerd zijn.
Op 18 september hebben we met alle
betrokkenen ons volksfeest 2019 geëvalueerd.
Ondanks de prima organisatie en dito financieel
resultaat zijn er altijd verbeterpunten te vinden
waar de komende editie weer ons voordeel mee
kunnen doen.
Op 8 oktober hebben we dankzij uw stem op de
jaarlijkse actie “Hart voor de Achterhoek” van de
Rabobank een bedrag van € 741,88 in
ontvangst mogen nemen. Hartelijk dank
hiervoor.
Op 15 november heeft Marc Huirne tijdens de
ledenvergadering van de volksfeestvereniging
de financiële resultaten van Stichting Halfweg
toegelicht. Deze presentatie is herhaald op de
vrijwilligersavond van 22 november. 2019 is een
zeer succesvol jaar, mede door een financieel
geslaagde carnaval en volksfeest.
De kascontrole over 2018-2019 is verricht door
Jan Pape en Tonnie Starte. Volgend jaar zal Jos
klein Gebbink de plek van Jan Pape innemen.
Heren bedankt voor de medewerking.
Op 22 november hadden we onze jaarlijkse
vrijwilligersavond in café Halfweg, op een zeer
originele wijze georganiseerd door de redactie
van het “Halfweg Ni’js”, organisatie bedankt.
Tijdens deze bijeenkomst hebben we 17 jaar
trouwe dienst officieel afscheid genomen van
Willem Tuinte als secretaris. Mirjam ten Have
neemt vanaf 1 januari 2020 de taken van Willem
over. Willem bedankt voor alle werk en Mirjam
veel succes.

Verder hebben we afscheid genomen van Diny
Spiekker en Bernadet Stevens als leden van de
barcommissie. In samenwerking met Melanie
Leusink zoeken we naar passende opvolging. Een
deel van de taken van Diny zal Vera Fierkens op
zich nemen, namelijk de zorg voor de was in en
rond café Halfweg.
Diny en Bernadet hartelijk dank voor jullie inzet en
Vera veel succes.
In november zijn we gestart met een aantal
gesprekken over het toekomstbestendig maken
van café Halfweg. Dit zal in het komende jaar een
intensief vervolg krijgen.
De familie Wassink gaat hier al in voorop door de
huidige (zeer gedateerde) CV ketel door een
nieuw exemplaar te vervangen.
Van het Pinapparaat in het café wordt veelvuldig
gebruikt gemaakt en blijkt aan de behoefte te
voldoen. Verder krijgen we nogal eens de vraag
naar het Wifi wachtwoord in het café, dit is:
halfweg7156
De digitale agenda is bijna operationeel, dan
kunnen alle vrijwilligers zien wat er wanneer bij
Halfweg te doen is en wie hiervoor als vrijwilliger
ingeroosterd zijn. Dit project wordt door Willem
Tuinte opgestart.
Op 13 december heeft de activiteitencommissie
een leuke avond voor de jeugd georganiseerd in
het café met muzikale medewerking van Dorus
Wolters.
De avond is goed bezocht en prima verlopen.
Wij wensen eenieder hele fijne feestdagen en een
heel gezond en succesvol 2020 toe, en tot ziens
bij Halfweg.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Halfweg
Theo Klein Gunnewiek, Marc Huirne, Mirjam ten
Have en Willem Tuinte
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Vrijwilligersavond Stichting Halfweg
22 november 2019

Ieder jaar organiseert een vrijwilligergroep de
vrijwilligersavond van Stichting Halfweg. Voor dit
jaar hadden wij, de redactieleden van Halfweg
Ni’js, de eer om deze altijd gezellige avond te
mogen organiseren. Een ‘gemeudelijke’ avond
met een hapje en een drankje om de vele
vrijwilligers hartelijk te danken voor al hun inzet
het afgelopen jaar. Rond de klok van 20.00 uur
begonnen we met een kop koffie en heerlijke
pillewegge. De avond werd geopend door onze
voorzitter Theo Klein Gunnewiek, vervolgens gaf
penningmeester Marc Thooms ons een kijkje in
de keuken betreft het financiële plaatje van
Stichting Halfweg.
Eenmaal de eerste borrels in de glazen stond de
activiteit voor deze avond op het programma.
Een heuse pubquiz met vragen bedacht door
onze archiefhelden en algemene kennisgoeroes
Theo & Jan. Bijnamen van topsporters,
huwelijksjubilea, maar zeker ook de VoorBeltrumse weetjes passeerden de revue. Mening
hersencel hebben we horen kraken die avond.
‘Ochjoa’, ‘Heeeuj’ en ‘k zij‘t oew toch!’ waren veel
gehoorde kreten die die avond door het café
galmden.

Naast deze activiteit stonden we ook stil bij het
afscheid van een aantal vrijwilligers. Diny Spiekker
en Bernadet Stevens hebben onlangs te kennen
gegeven te stoppen als vrijwilliger van de
barcommissie.
Ook heeft Willem Tuinte zijn functie als secretaris
inmiddels overgedragen aan Mirjam ten Have. Alle
drie werden op deze wijze even in het zonnetje
gezet. Nogmaals bedankt voor alles!
Al met al kunnen we zeker spreken van een
hartstikke gezellige avond voor jong & oud. We
kijken nu al uit naar volgend jaar. Waarbij de
organistie in handen is van Halfweg Groen. Succes!
Janneke Huirne

Maar zoals bij elke wedstrijd kan er maar één de
winnaar zijn. En zo mocht team 6 zich de
pubquizkampioen van Halfweg noemen deze
avond.
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Herinnert U zich deze nog: 1966
Schutterskoning en koningin Voor Beltrum
1966
Willem Groot Zevert (Bekke) en Annie Stöteler –
te Vogt
Corso Beltrum
Wagenbouwgroep Pierik wint met
“Zwanenridder” het bloemencorso in Beltrum

ACHTERHOEK
Winterswijk 1 januari

13 Augustus 1966: Cycloon
13- 8 -1966 werd de Voor-Beltrum getroffen
door een zware cycloon over een breedte van
20 kilometer raasde ’s avonds rond acht uur een
windstoot met enorme snelheid over de
buurtschappen Eefsele en Voor-Beltrum, via
Groenlo en Lichtenvoorde richting Holterhoek,
Rekken en Eibergen. De storm richtte de
meeste ravage aan in Eibergen en Groenlo.
Daken werden van boerderijen en huizen
gerukt. Duizenden bomen gingen om en de
elektriciteit viel uit en overal sneuvelden ruiten
en dat in enkele seconden tijd. De windhoos
werd direct gevolgd door zware onweersbuien.
Slagregens zetten de gehavende huizen blank.
Rekken liep geheel onder en was daardoor
enige tijd van de buitenwereld afgesloten.
Het was overigens niet de eerste storm die de
Achterhoek in 1966 teisterde. Op 27 maart trok
er een windhoos over Winterswijk. Zo werd het
feestgebouw Aan de Haitsma Mulierweg totaal
vernield en verscheen er enkele jaren later een
nieuw theater dat de naam De Storm kreeg.

Politie ontruimd danszaal café de Harmonie. In de
danszaal ontstaken danslustigen aan de lopende
band vuurwerk. Het knallen van rotjes, gillende
keukenmeiden en ander knalgerei was niet van de
lucht. Alle verzoeken van de eigenaar om te
stoppen waren aan dovenmansoren gericht. Ten
einderaad werd de politie gewaarschuwd. Toen
deze arriveerde constateerden ze dat er meer
dronken dan nuchtere kerels rondliepen. Zij
namen een wijs besluit en sloten de zaak.
Groenlo 30 juni
In minder dan een kwartier tijds is de steenfabriek
F.O.W. voor het grootste gedeelte door een
enorme brand in de as gelegd. De brand werd
ontdekt door een van de arbeiders die direct alarm
sloeg . De brandweer stond machteloos tegen de
vlammen. Wel konden de perserij, de kantine en
de drogerij behouden blijven. Directeur Overkamp
had de goede hoop dat de bakoven niet al te veel
schade had opgelopen, zodat de productie
spoedig kon worden hervat.
Lichtenvoorde: 5 december
De concentratie van de r.k. ziekenhuizen te
Groenlo, Lichtenvoorde en Winterswijk tot ëén
streekziekenhuis is voorlopig van de baan. In een
schrijven aan de besturen van de drie
ziekenhuizen heeft de hiertoe ingestelde
commissie van de Ver. Katholieke Ziekenhuizen
medegedeeld, dat de haar verleende opdracht tot
samenvoeging niet uitvoerbaar is gebleken.
Vooral over de plaats van vestiging bleek geen
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overeenstemming mogelijk, terwijl ook de
tegenstelling in het bestuur te groot waren.
NEDERLAND/WERELD
-3 februari eerste geslaagde “zachte” landing op
de maan door het onbemande Russische
ruimtevaartuig Loena 9
- 2 maart eerste niertransplantatie in Nederland
in het Academisch Ziekenhuis te Leiden.
-10 maart Prinses Beatrix treedt in het huwelijk
met Claus von Amsberg. De bijbehorende rijtoer
wordt verstoord met een rookbom.
-13 oktober In de 2e kamer brengt de KVP het
kabinet Cals-Vondeling ten val. Dit voorval staat
bekend als de nacht van Schmelzer.
MUZIEK:
Nummer 1 hits waren:
We can work it out /Day Tripper – The
Beatles.Michelle – The Beatles
These boots are made for walking – Nancy
Sinatra
Decidated follower of fashion – The Kinks
Sloop John B – The Beach Boys
Paint it black – The Rolling Stones
Paperback writer – The Beatles
Sunny afternoon – the Kinks
Dans je de hele nacht met mij – Karin Kent
Yellow submarine – The Beatles
Little man – Sonny and Cher
No milk to day – Herman Hermits
Friday on my mind – The Easy Beats.

Op de foto de basis-elf waarop Co Prins
ontbreekt. Veel van hen waren semiprof tussen
haakjes hun beroep toen.
Staand van links naar rechts: Wim Suurbier
(kantoorbediende), Tonnie Pronk (winkelier), Theo
van Duivenbode (kantoorbediende), Frits
Soetekouw (rijschoolhouder), Bennie Muller
(sigarenwinkelier), Gert Bals (technisch
ambtenaar, Zittend van links naar rechts Sjaak
Swart (sigarenwinkelier), Johan Cruijff (fullprof),
Klaas Nuninga (onderwijzer) Henk Groot (fullprof)
en Piet Keizer (fullprof).
EUROPACUP

Sport:

Als landskampioen kon Ajax deelnemen aan de
Europa Cup voor landskampioenen Daarin moest
het na in de 1e ronde Besiktas te hebben
uitgeschakeld aantreden tegen het Engelse
Liverpool van trainer Bill Shankly. In Amsterdam
werd op 7 december Liverpool in de historische
mistwedstrijd met 5-1 verslagen. In de return
werd het 2-2 waardoor men zich plaatste voor de
kwartfinale die in 1967 werd gespeeld.

Voetbal

SCHAATSEN

Engeland wordt wereldkampioen door in de
finale West-Duitsland na verlenging met 4-2 te
verslaan.

Ard Schenk werd Europees kampioen
Kees Verkerk werd Wereldkampioen
Dit was het begin van her Ard en Keessie tijdperk

Ajax wordt met een voorsprong van 7 punten op
Feyenoord kampioen

Met vriendelijke groet,
Jan Pasman

5

Stichting Jongerenwerk Beltrum

AC Halfweg verlate Black Friday

Nieuw jaar nieuwe kansen

Op vrijdagavond 13 december j.l. hebben wij het
duo Luuk & Dorus, 2 bandleden van de
voormalige band Premium, weten te strikken om
te komen optreden in het voor-café van Café
Halfweg! 🍻🍻Onder het genot van een paar fijne
deuntjes van Luuk & Dorus en met een erg goede
aanbieding #euroknaller 💥 werd het een erg
gezellige avond met een grote publieke
belangstelling.

Beste lezers,
Wij kunnen terugkijken op een geslaagd 2019
en we kijken alweer vooruit op 2020. In het
komende jaar bestaan we namelijk alweer 10
jaar. Dit omdat we in 2010 van de nood een
deugd voor de jeugd hebben gemaakt of te wel
de kans hebben gegrepen om zelf met
vrijwilligers het jongerenwerk te organiseren. Dit
werd voorheen door de gemeente
georganiseerd en gesubsidieerd. Daarna
hebben we het met vrijwilligers opgepakt en
onderstaande doelstelling voor ogen gehouden.
Stichting Jongerenwerk Beltrum (SJB) is een
stichting die de belangen behartigt van en voor
de (Voor) Beltrumse Jeugd. Dit doet zij onder
meer door het organiseren van activiteiten. Bij
deze activiteiten staan saamhorigheid en plezier
hoog in het vaandel. Maar ook kent SJB
activiteiten met een pedagogisch en/of educatief
karakter. Dit alles willen we in 2020
benadrukken en vieren. Hiervoor is er een
jubileumcommissie in het leven geroepen om dit
handen en voeten te geven. Van de vorderingen
houden we u vanzelfsprekend op de hoogte.
Binnenkort sluiten we natuurlijk het jaar eerst af
met het Glazenhuus en de Oliebollenactie. Ook
in Voor-Beltrum gaan we langs de deur. En
mocht u onverhoopt niet thuis zijn dan zijn de
versgebakken lekkernijen in de tent op het
Mariaplein te koop.
Voor u allen hele fijne feestdagen en een
gezond maar vooral voorspoedig 2020
toegewenst met alle kansen welke voorbij
komen!
Met vriendelijke groeten,
maartentebraak@gmail.com

info@sjbeltrum.nl
www.sjbeltrum.nl

We kunnen terugkijken op een geslaagde avond
die zeker voor herhaling vatbaar is.
Tot ziens, fijne feestdagen en de beste wensen
voor 2020 namens,
Activiteitencommissie Halfweg.

Waar is hij of zij gebleven ?
In deze rubriek laten wij iedere keer een
Voorbeltrummer die naar elders vertrokken is
aan het woord, deze keer Freek Essink
Beste Veur- Beltrummers;
Ik ben Freek Essink geboren op de Panneman
aan de Oude Borculoseweg 8 in Grolle, maar
eigenlijk Voor Beltrum, hetgeen ik ook steevast
noem als mij naar mijn afkomst wordt gevraagd.
Die trots blijft! Ik ben nummer 5 in een reeks van
6 wat betreft broers/zussen en geboren op 27
januari 1970 dus de Abraham wacht!
Als kleine jongen ging ik naar Groenlo naar
school. Naar de Hoeksteen wel te verstaan,
hetgeen uiteraard te maken had met onze
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protestantse afkomst. Ik heb er wel een mooie
tijd gehad en na schooltijd trok ik veel op met
mijn vriendjes René Bennink en Freddy en
Theo Lageschaar. Omdat er destijds nog geen
huisvuil werd opgehaald, was het mijn taak
thuis om te zorgen dat dit zorgvuldig verbrand
werd. Dit trok ook weer veel vriendjes uit
Groenlo aan en wellicht is daar de kiem gelegd
voor mijn latere grote passie, maar daar vertel
ik straks meer over.
Na de lagere school ging ik naar de LAS in
Groenlo en dat werd de mooiste tijd uit mijn
leven tot dan toe. Wat hebben wij daar veel
uitgespookt en hechte vriendschappen
opgebouwd met onze kameraden.
Leren was meer bijzaak dan noodzaak, zo leek
het, en wie destijds vond dat het schoolplein er
altijd spic en span bij lag had gelijk, want er
was altijd wel iemand van onze kameraden
aan het vegen voor straf. Ooit kreeg ik ervan
langs met de aanwijsstok van de directeur
meneer Zents. Deze brak in tweeen, maar ik
heb er thuis wijselijk maar niets van gezegd.
Achteraf gezien was het meer humor dan
ondog maar echte brave lieden waren we
natuurlijk niet altijd. Na de LAS volgde de MAS.
Dit was een wat meer serieuze
aangelegenheid. Hier moesten we meer leren,
maar de praktijkschoolweken maakten veel
goed. Memorabel was het moment op de
praktijkschool voor motortechniek in Ede.
Marco Bomers vroeg aan mij of de
aansluitvolgorde van een dikke 6 cilinder
benzine motor gewoon 123456 is. “Tuurlijk”,
zei ik “anders is het onlogisch en techniek is
altijd logisch”. Na het starten ontplofte meer
dan alleen de motor!

Tijdens de jaren op de MAS leerde ik mijn grote
liefde Sandra kennen. Dit was op een fuif bij
Winkelman/ Heutinck. Tijdens Meatlof’s Paradise
by the dashboardlight sprong de vonk over en
enkele weken later op 5 december 1987 kregen
wij echte verkering. Sindsdien zijn we
onafscheidelijke dikke maatjes. Zoals de
meesten wel weten is Sandra de jongste dochter
van Joop en Marietje Koonderink. Al op jonge
leeftijd gingen we samenwonen in Groenlo,
boven Beerten op de Markt. Later hebben we
nog 4 jaar in een chalet gewoond op de
Panneman en daar zijn we in 2000 getrouwd. In
die tijd maakte de gemeente ook werk van de
ontwikkeling van het RBT de Laarberg. En wij
zaten daar midden in. Ik had destijds net de
boerderij overgenomen van mijn vader en toen
moesten ook wij vertrekken. Uiteindelijk is bijna
de hele oude buurt als zodanig opgedoekt.
Hoewel ik toendertijd graag had willen emigreren
naar Brazillië of Canada, was Sandra meer
honkvast en moest op zijn minst op de fiets naar
de kermis kunnen. Zo belandden we uiteindelijk
in Barlo net achter Lichtenvoorde, maar
gemeente Aalten. Hier kochten we in 2001 een
bestaand oud melkveebedrijf en hebben er een
nieuwe stal en woonhuis bij gebouwd. Wie denkt
dat Barlo voor de wat meer gereserveerdere
mensen is heeft het mis. Wat hebben we hier
een prachtige buurt en ondernemen we veel met
elkaar. Onze buren zijn ook onze vrienden
geworden en een van hen is trouwens geen
onbekende in Voor Beltrum, de familie
Reuvekamp oftewel Mattie van de Schötter.
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Sandra werkt inmiddels al weer jaren in Haarlo
op zorgboerderij de Berkelhof. We hebben 3
zonen gekregen, Jip van 14, Juul van 12 en
Djim van 11. Elk met een eigen karakter en
een eigen wil. Jip is net als Sandra een echte
voetballer. Juul en Djim zijn dol op
motorcrossen en hebben beiden een 65cctje.
Toen ik onlangs met Jan Pasman aan de praat
raakte, realiseerde ik me pas echt hoe de tijd
verstreken is. Inderdaad we zijn al en heel
poosje weg uit Voor Beltrum, maar we komen
trouw ieder jaar op de kermis ( behalve
afgelopen jaar ivm vakantie ).De kermis is dan
een soort van reünie en dan spreken we veel
mensen van vroeger.
Maar ook hier in Barlo heeft de tijd niet stil
gestaan. Zoals gezegd hebben we het
melkveebedrijf hier voortgezet en uitgebreid
naar dik 100 koeien. In 2015 kreeg ik te
kampen met een burn-out. Ik wist wel wat dat
was, maar heb toen aan den lijve ondervonden
wat dat met een mens doet. Het herstel duurde
ongeveer een jaar en na dien zag ik het meer
als een geschenk, dan een ziekte, wat mij was
overkomen. Ik leerde naar mij zelf te luisteren
en ging zaken in een ander perspectief zien en
merkte dat ik besluiten veel meer rationeel ging
nemen, waarbij mijn eigen welzijn altijd voorop
kwam te staan. Dit lijkt simpel, maar dat is het
niet. Zo speelde er twee jaar later de gedachte
in mijn hoofd dat als ik zo door zou boeren, ik
weer in de burn-out valkuil zal lopen. Daarop
namen we beiden het besluit om te stoppen
met de melkveehouderij. We hadden er echter
nog geen datum aan opgehangen, maar daar
kwam snel verandering in. In Augustus 2017
werd ik door een pink en een stier uit het niets
aangevallen in de stal. In slechts enkele
seconden brak ik een rugwervel en had
inwendig letsel waaronder een bloeding in de
lever. Ik heb mijn vege lijf kunnen redden door
via een ligbox in een spant te klimmen. De
daaropvolgende nacht op de intensive care
wist ik het zeker. Ik stop met melken. In
december 2017 verlieten onze koeien het
bedrijf. Gek genoeg ben ik er geen seconde
emotioneel onder geweest, hoewel ik het toch
met plezier tot de laatste dag gedaan heb, al
klinkt dat laatste een beetje tegenstijdig in dit

verband. Sinds het vertrek van de koeien, zijn we
meteen begonnen met het slopen van overtollige
gebouwen. In de nieuwe stal houden we nu
jongvee en vleesvee van het Franse Parthenaise
ras. Dit zijn hele rustige egaalbruine dikbilkoeien
die toch gemakkelijk zelf een kalf op de wereld
kunnen zetten. Van het grasland hebben we
kruidenrijke weiden gemaakt en daarnaast
verbouwen we wat brouwhaver voor glutenvrij
bier. Met een boomkweker uit de buurt hebben
een aantal hectare laanbomen aangeplant voor
de verkoop later. Gelukkig is de vraag naar
bomen nu groot.

Op en rond onze boerderij doen we veel aan
natuurontwikkeling. Ik denk dat daar een
verdienmodel in kan ontstaan door deze
ontwikkeling te gaan delen met melkveehouders
die daar toe verplicht worden. Het is in ieder
geval mooi werk en we staan telkens versteld
van het geboekte resultaat.
Gaandeweg het vorige jaar, ontstond bij ons het
idee om een schuur te verbouwen tot een
ontmoetingsruimte, zeg maar een soort café.
Deze gebruiken we niet alleen privé, maar willen
het ook verhuren aan mensen die er een feestje
ter ere van zomaar iets willen houden. Vanaf
komend jaar willen we deze ook beschikbaar
stellen voor opbaringen en het afscheid nemen
van overledenen. Hiervoor kan natuurlijk ook de
aangelegde zwemvijver gebruikt worden. Omdat
mensen hier terecht kunnen voor
geboortefeestjes tot aan het overlijden toe,
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noemen we ons concept levensloopboerderij.
Daarnaast laten we regelmatig een bandje
spelen voor de fun. Wij vinden muziek prachtig
en willen de muzikanten naar het publiek
brengen. Het idee er achter is simpel. Men
komt hier binnen voor een vrije gift en daarvan
krijg je gratis drankjes en best wel leuke
bandjes te zien. Net als vroeger op de fuifen.
We zien wel wat dit ons in de toekomst gaat
brengen, maar er ligt een wereld voor ons
open.
Nog even terug in het verleden; in 1999 vroeg
Stef Roerdink of ik bij de brandweer wilde
gaan. Ivo van de Vos is der ok bi-j dus kun i-j
dat ok, zei Stef. Een nieuwe passie was
ontstaan. Na twee jaar opleiding bij de Grolse
Brandweer, ben ik in 2001 in Lichtenvoorde
gekomen. Hier heb ik de driejarige opleiding
voltooid en heb later de chauffeursopleiding
erbij gedaan. Het mooie van het brandweervak
is denk ik de hechte kameraadschap onderling.
Je moet in noodsituaties elkaar door en door
kunnen vertrouwen en zo ontstaat er een zeer
hechte onderlinge band die ik nergens anders
van ken. Naast de minder mooie zaken, maken
we gelukkig ook veel mooie dingen mee bij de
brandweer. Neem bijvoorbeeld die ene brand
op een warme dag bij Leo van de Wielaker aan
de Ringweg. Wij reden in Zieuwent met onze
tweede wagen op weg naar een brandgerucht.
Onze eerste wagen was er al en meldde dat er
waarschijnlijk niets aan de hand was. Plots
zagen wij rechts van ons een enorme dikke
rookwolk opstijgen en meteen volgde er een
uitrukbericht voor Eibergen. Wij meldden ons
ook in met de mededeling dat we de brand al
konden zien. Wat was de verbazing groot in
Voor Beltrum dat Lichtenvoorde daar al binnen
een paar minuten stond. Verder komen we af
en toe in Voor Beltrum met onze veetakel, dit is
een specialisatie van onze post. Net als de
gehele samenleving, is ook de brandweer sterk
aan verandering onderhevig. Toen ik 20 jaar
gelden begon waren de kosten per inwoner
voor de brandweer 46 gulden per jaar. Nu is
dat een veelvoud daarvan geworden. Waren er
20 jaar geleden 1 op de 25 mensen
beroepskracht, nu is dat 1 op de 5.5. Daarom
gaat de hele brandweerorganisatie op de kop

en moet er gigantisch bezuinigd worden hetgeen
ons vrijwilligers natuurlijk wel pijn doet. Maar 20
jaar inzet voor de samenleving is ook onze
koning niet onopgemerkt gebleven en daarom
ben ik sinds kort geridderd in de orde van Oranje
Nassau. Dit was een mooie reden voor een
feestje.
Zo, nu zijn de meesten van jullie wel weer op de
hoogte over ons. We gaan elkaar vast en zeker
nog veel zien met de komende carnaval en op de
kermis.

Met vriendelijke groet,
Freek Essink
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Stichting HALFWEG.
Gunninkweg 4a
7156 SH Beltrum

eindklassement wordt bepaald aan de hand van
de beste 4 resultaten over het gehele seizoen.

Bestuurswisseling Stichting Halfweg.

Locatie: café Halfweg, Grolseweg 18 in Beltrum.
Alle kaartavonden beginnen om 20.00 uur.
Er worden 3 “boompjes” gekaart van 20 giften.

Aan alle betrokkenen,

*** *** Dit is per koppel.

Vanaf heden is de samenstelling van het bestuur
gewijzigd.

Inschrijfgeld 6.00 Euro (inclusief hapjes) per
koppel.

Voorzitter

Voor eventuele verdere inlichtingen:

Theo Klein Gunnewiek
Avesterweg 17a
7156 MH
theo.kleingunnewiek@gmail.com

0544 463707
06 42778053
Secretaris
Mirjam ten Have
Gunninkweg 4a
7156 SH Beltrum
06 16662851
mirjamtenhave@hotmail.com
Penningmeester Marc Huirne
Schaepmanstraat 5
7141 TR Groenlo
marc.huirne@forfarmers.eu
stg.halfweg@gmail.com
`
Tel. (+31) 544 465319
Fax (+31) 573 288726
(+31) 49 17624332817
Wij verzoeken u de wijzigingen vanaf heden
toe te passen.
Met vriendelijke groet,
Stichting Halfweg.

Kaartclub Halfweg

Annemieke Bouwmeesters: tel. 0545 – 481206
salonscharenborg@gmail.com

PAKLACK
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
LOA MOAR LOPEN
Tot de verschijningsdatum van dit nummer is het
Loa Moar Lopen nog gelukt niet een punt te
behalen.
Zij staan dan ook op een gedeelde 16e en laatste
plaats met 0 punten
De uitslagen tot dusver en het resterend
programma:
DATUM
20-09-2019

Het kaartseizoen 2019-2020 had er op 19
december jongstleden 3 avonden kruisjassen en
twintigen opzitten.
In 2020 wordt het kaartseizoen voortgezet te
weten :
Kruisjassen op :
16 januari, 13 februari, 12 maart en 9 april
Twintigen op:
30 januari, 27 februari, 26 maart en 23 april.
Iedere avond maakt u kans op (vlees)prijzen.
Zowel met kaarten als verloting. Het

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
2-6
3-6
2-14
1-3
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Voor degenen die de Paklack willen volgen de
Paklack heeft een eigen website : www.paklack.nl

Uitdaging
Al googelend op het internet kwam ik op de site
www.plaatsengids.nl het onderstaande artikel
tegen:

Belangenvereniging Voor-Beltrum/Avest
Beste Voor-Beltrumers,
We moeten samen zorgen voor een mooi en
leefbaar Voor-Beltrum. Nu, én in de toekomst!
Daarom heeft de Belangenvereniging samen
met Raad van Overeg en anderen een enquete
opgesteld.
In ongeveer tien minuten kun je jouw ideeën en
wensen op het gebied van Wonen, Welzijn en
Zorg kwijt in deze vragenlijst.
Binnenkort zal er een herhalingsbericht op de
buurtschappen app gestuurd worden. Hierin
staat een eenvoudige link naar de online
enquête. Ook heeft iedereen een papieren
versie toegestuurd gekregen.
Vul voor 5 januari de enquête in en help mee!
Meer informatie:
Op de Facebook pagina van de Raad van
Overleg Beltrum tref je enkele filmpjes van een
aantal inwoners uit Beltrum welke deze enquête
ondersteunen, dus Like deze pagina en je blijft
op de hoogte.
Verder wensen wij iedereen fijne feestdagen en
een voorspoedig 2020 toe.
Namens Bestuur Belangenvereniging,

“De buurtschap Voor-Beltrum wordt ten onrechte
niet vermeld op kaarten en in atlassen, zoals de
Topografische atlas Gelderland en heeft zelfs niet
eens plaatsnaamborden. Dat is des te curieuzer,
omdat het wel degelijk een buurtschap is - en
daarmee een woonplaats met een eigen identiteit
- en nog een heel actieve ook, met bijv. een eigen
buurthuis, carnavalsvereniging, voetbalvereniging,
tal van evenementen zoals Kermis/Volksfeest, een
website en Facebookpagina en zelfs een eigen
Volkslied!
Op zo'n buurtschap zou je als gemeente juist trots
moeten zijn. Zo'n buurtschap zou je juist letterlijk op plattegronden en dergelijke - en figuurlijk - door
onder meer bebording - 'op de kaart' moeten
willen zetten. Bijvoorbeeld met plaatsnaamborden,
zodat inwoners ter plekke expliciet kunnen zien
dat ze in buurtschap Voor-Beltrum wonen, en
voorbijgangers, leveranciers, hulpdiensten en
toeristen kunnen zien dat en wanneer ze door
deze buurtschap komen (en dat het niet 'zomaar'
wat boerderijen in het buitengebied van Beltrum
zijn). Hint aan de buurtschap: vraag het aan de
gemeente. Bij buurtschap De Kroezenhoek bij
Silvolde bijvoorbeeld is dat ook toegekend. En zo
zijn de afgelopen jaren honderden buurtschappen
in ons land alsnog van plaatsnaamborden
voorzien. Dus er is wel een inhaalslag gaande,
maar er is ook nog een lange weg te gaan, want
anno 2019 zijn nog altijd 2.000 van de 4.000
buurtschappen in ons land - wat ons betreft ten
onrechte - plaatsnaambordloos.
- De buurtschap Voor-Beltrum werkt op diverse
gebieden samen met de kleinere buur-buurtschap
Avest. Zo is er een gezamenlijke
belangenvereniging en een gezamenlijk
buurthuis”.
Een mooie uitdaging voor onze
Belangenvereniging en een nog
grotere uitdaging voor de gemeente
Berkelland in het jaar 2020.

Bram Pape
Redactie – Theo uit Avest
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Nieuws van de Maispotters

Wij hebben het carnavalsseizoen weer
afgetrapt met onze jaarlijkse buutavond, dit
traditie getrouw op de zaterdag rondom de 11e
van de 11. Dit jaar werd de buutavond gevuld
door twee buutreedners. Een spetterende
aftrap van de avond werd verzorgd door Andre
Manuel, hierdoor lag de lat voor de rest van de
avond hoog. Chiara Monasso had geen moeite
met dit hoge niveau en ook zij kreeg de zaal op
haar hand. Andre was zo onder de indruk van
de sfeer en gezelligheid in de kleine Maïskoele
dat hij graag nog een keer het podium op wilde.
Dit was dan ook een goede keuze en hij sloot
zijn eerste voordracht als buutreedner dan ook
geweldig af. De avond was zeer geslaagd, petje
af voor de buutcommissie die dit elk jaar weer
mogelijk maakt!
Na de droge zomer kregen wij gelukkig een
herfst met iets meer neerslag waardoor de
scepter hebben kunnen voorzien van een
mooie kolf voor aankomend carnavalsjaar. Wij
verheugen ons nu al op het carnavalsweekend,
maar eerst kijken we uit naar het aankomende
prinsenbal. Dit jaar op zaterdag 4 januari.
Prins Eef en adjudant Freek hebben afgelopen
jaar mogen regeren over de Maïspottershook
en dat hebben zij dan ook vol trots en overgave
gedaan! Aan alles komt een eind en ook voor
de jongs van Voshaar. Tijdens het prinsenbal
zullen zij voor de laatste keer hun capes en
steken mogen dragen. Zij zullen op ludieke
wijze worden afgevoerd om ruimte te maken
voor een nieuwe paar. Eef en Freek waren
hoogheden vol passie en hebben vele
herinneringen gemaakt. Een geduchte opgave
voor het nieuwe paar!
Zoals iedereen weet is er witte “broeierige” rook
in de kleine Maïskoele. De uitzoekers geven vol
gas om het nieuwe paar tijdig klaar te stomen
voor de aankomende carnavalsperiode.

De eerste geluiden van de nieuwe hoogheden
zijn al opgevangen middels de volgende hint;
“Wees verdacht op broei”. Via Facebook zullen
wij de uitingen van de nieuwe hoogheden delen
welke tijdens het prinsenbal tot een ware
ontknoping zal leiden.
Komt allen op zaterdag 4 januari vanaf 20.11
uur naar de Kleine Maïskoele voor de onthulling
van de nieuwe hoogheden van de Maïspotters!
Wie de hoogheden goed voorspeld maakt kans
op een mooie prijs!
Schrijf ook alvast de data voor de carnaval in je
agenda: 22-23-24-25 februari. We gaan er dan
met zijn allen weer een super carnaval van
maken. Ook 16 februari kun je alvast noteren
voor de “rijpere jeugd” welke dit jaar voor het
eerst wordt georganiseerd. In de bijgevoegde
flyer in het halfweg nieuws lezen jullie hier meer
over.
Op de zaterdagavond, welke in het teken staat
van “kaboutertreffen”; koop een biertje/wijntje
ontvang een kabouterkledingstuk, wordt als eerst
en “als van ouds” de sleuteloverdracht uitgevoerd
door onze Burgemeester Nico Hein. De sleutel
van de Maïspottershook zal het
carnavalsweekend in bezit zijn van onze nieuwe
hoogheden. Windkracht 11 voorziet ons ook dit
jaar weer met de eerste muzieknoten om de
heupjes los te gooien en wat danspasjes te
wagen. Later op de avond zullen de Party Kryner
en de Voute DJ’s de avond grandioos doen
vervolgen in de grote Maïskoele. Het belooft een
fantastische avond te worden voor alle mensen
uit Voor-Beltrum én daar buiten.
Volg ons op Facebook voor het vervolg van de
zoektocht, het laatste nieuws, en overige
ontwikkelingen.
Voor meer informatie over de Maispotters kun je
ook kijken op: www.maispotters.nl.
Rest ons nog jullie fijne feestdagen en een goed
en gezond 2020 te wensen.
Tot ziens op 4 januari in de kleine Maïskoele!
Wout Tuinte, President
Ruben Arink, Vorst
namens C.V. de Maispotters
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33 jaar geleden aan de macht

Ook dit jaar weer leuke buuts, een hapje en een
drankje!
Dit jaar beginnen we om 20:00 uur, de zaal is
open vanaf 19.45 uur!!!
En dan staat er voor de kinderen uit Voor Beltrum
(groep3 t/m groep 8) voor 2 juni 2020 het
driejaarlijks dagje uit op de agenda! In overleg
met de scholen in Groenlo en Beltrum hebben ze
allemaal een vrije dag, dus zet hem vast in je
agenda! We maken er weer een gezellige dag
van. Verdere informatie over opgave ed. volgt
komend voorjaar.
Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en veel
geluk en gezondheid voor 2020!
Het bestuur van de Kermis Voor Beltrum
Algemene ledenvergadering Volksfeest
Vereniging Voor-Beltrum op 15 november
2019.
locatie: Halfweg
aantal personen: 33

Prins Tonny Klein Gunnewiek
Adjudant Willie Klein Gunnewiek

afmeldingen: Eef, Marco, René, Joop Luttikhold,
Rob Luttikholt, Bennie Spekschoor en Michel
Tuinte
1. Opening
Iwan opent de 73e jaarvergadering. Koffie en
drankjes zijn ook dit jaar weer op kosten van de
kermis. (iedereen geeft een applaus)
2. Notulen jaarvergadering 2018

Nieuws van de Kermis Voor Beltrum
Wij kijken als bestuur terug op een geslaagd
kermisjaar 2019.
Ook bleek dit weer tijdens de jaarvergadering
van 15 november jl. waarvan U het verslag in
deze Halfweg Nieuws kunt lezen.
En dan weer plannen maken en organiseren
voor 2020.
Allereerst de 40+ avond op 10 januari 2020. Elk
jaar weer een gezellige avond georganiseerd
door de Maispotters en het Kermis Bestuur.

De notulen worden in verkorte versie
voorgelezen.
3. Financieel verslag
Willem heeft ook dit jaar alles weer op powerpoint gezet zodat iedereen mee kan lezen.





40+ avond was weer duurder
vergaderkosten zijn ook weer hoger, door
de vrije drankjes
contributie. Voor het eerst, sinds Willem
penningmeester is, is het minder (crisis)
subsidie gemeente Berkelland is wel
binnen, 2x zelfs (ook van vorig jaar)
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Halfweg Ni-js duurder door kleurenfoto’s
er zijn een aantal aanschaffingen
gedaan, schaduwdoeken, prikkabel,
zonnebrillen
eenmalig bedrag van €1000,-- naar SH
voor inkomstenverlies van geen
verhoging muntprijs
confetti. Het geld is terug, iedereen had
wel ideeën om het uit te geven
applausje voor gratis drank is €277,-waard

we hebben een tevreden penningmeester,
vragen over financieel overzicht

6. Mededelingen.
*MP
Marcel Leusink neemt hier het woord.
Nieuwe prinsenpaar is bekend.
Op 16 februari is er een senioren middag voor
45+ . Er wordt hier geen prins en adjudant
gekozen.
En ze zijn in voorbereiding op jubileum in 2022.
Theo K G. Je kunt die seniorenmiddag beter na
de carnaval doen, want dan is iedereen 45+.

-Maarten te Braak.

Maarten te B. Als je met Marcel meegaat, kun je
alles volhouden. Word je vanzelf een die-hard..

Subsidie oktober kleinschalige evenementen

* Belangenvereniging

-Tonnie Starte.

Bram Pape neemt hier ‘t woord

Wat zijn t aantal bezoekers? Dit is lastig, we
hadden entreebandjes van gem Berkelland
voor boven 18. Onder 18 hadden geen bandje,
dus dat aantal weten we niet. Zelf het idee dat
aantal op zondag iets hoger was.

Corine Pleiter is nieuw bestuurslid.

-Theo Klein Gunnewiek namens Jan Pasman
pand van Lagemaat, gekocht voor 9 ton, is nu
van gemeente. Wat heeft de gemeente betaald
aan de kermis? Edwin stond voor dicht hek, dus
niks.
4. Verslag kascommissie.
Rob Klein Tuente en Irma Mentink waren de
kascommissie. Alles duidelijk op papier en
duidelijk uitgelegd. Het is goedgekeurd. Willem
wordt decharge verleend.
Nieuwe kascommissie, Rob gaat eruit en Tom
te Boome komt er bij in.
5. Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar zijn Iwan, Marco,
Hubert en Frederike.
Er zijn geen tegen kandidaten gemeld, dus
allen gaan door.

Communicatie via app groep.
Belangrijk puntje is nu dubbele bewoning.
Er gaat nu ook enquete rond over leefbaarheid
van Beltrum en omstreken, graag invullen.
Ze bestaan nu 1 jaar, maar hebben nog geen
verzoekjes gehad.
Zijn vraag aan ons is, hoe gaan verenigingen om
met nieuwe inwoners. Het kermisbestuur gaat
iedereen langs in mei/juni (dus 1x per jaar). Wil
men al eerder HN en circulaires in de bus moet
men dat aangeven, dit kan natuurlijk alleen als
buren hun erop wijzen.
Tonny Starte geeft aan dat over het strooiveld
nog geen reactie is ontvangen, maar het komt er
wel
*DVV
Voorzitter niet aanwezig, dus Marcel neemt ook
hier het woord.
Voetbal zit in een stijgende lijn.
*Kaartclub
Iwan wil Tonnie Roelvink elke keer vragen hoe
het gaat, maar hij is te snel
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* Redactie HN
Theo KG neemt hier het woord. Redactie is
uitgebreid met Janneke Wolters (Huirne).
Ze hebben volgende week (22 nov) de
organisatie van de vrijwilligersavond.
HN is voor inwoners Voor-Beltrum en leden.
MP en DVV hebben donateurs, hoe zit het
daarmee? Als ze HN willen ontvangen moeten
ze zich zelf aanmelden bij Carla via
platuunte@gmail.com
Drukkosten hebben extra kosten doordat ze
alles in kleur doen.
Ze willen de voorkant van HN vernieuwen, wie
kan dit? Optie is Jochem Beunk vragen
*SH
Theo gaat gewoon verder.
Er is een bestuurswisseling. Willem Tuinte stopt
en wordt opgevolgd door Mirjam ten Have.
Samenwerking met de verenigingen is prima.
Financieel resultaat is goed.
Ze moeten vooruit kijken. Hoe staan we er over
10 jaar voor. Ze zijn in gesprek met fam.
Wassink.

-afspraak muntprijs. Er was 2 jaar geleden
afgesproken dat we dit afgelopen jaar voor de
kermis zouden verhogen.
Iwan meldt hierbij dat we door een goede kermis
en carnaval, iom de verenigingen hebben
besloten de muntprijs niet te verhogen.
Jan Pape vraagt of er het afgelopen extreem veel
munten zijn verkocht? Nee, dit is ongeveer
hetzelfde gebleven.
Johan Luttikholt meldt dat de muntencommissie
heeft berekend dat er nog ong 20000 munten
onder de mensen zijn.
Netto financieel resultaat is erg goed.
Willem te Vogt had een telmachine geregeld om
briefjes te tellen, maar na ong 100 briefjes liep de
machine al vast.
Maarten te Braak vraagt hoe het zit met de WOZwaarde . Deze was veel te hoog en door een
hertaxatie ong 1/3 deel eraf.
Maarten vindt dat we geen melkkoe van de
gemeente moeten worden. We betalen veel
leges, krijgen maar een klein beetje subsidie. Er
moet veel meer weerwoord komen tegen de
gemeente.
Ruben Arink. Wat is de toekomstvisie.

Lange termijn plannen, niet in onzekerheid
blijven.

Huisvestingskosten zijn erg hoog, veel gas en
elektra kosten. Maar we zijn geen eigenaar.

Tijdens de vrijwilligersavond wordt er afscheid
genomen van Willem, maar ook van Bernadet
en Diny. Melanie heeft de organisatie over de
vrijwilligers overgenomen, Theo heeft hier grote
bewondering voor. Volgens hem komt Marcel
wel wat te kort. Melanie heeft wel een grote
wens en dat is een digitale agenda. Wie kent
iemand die dit kan?

Energiekosten zijn ook hoog, maar de
verwarming staat gewoonlijk op 16 graden, maar
alle deuren staan wel open. De koeling staat op
de verkeerde plaats.

En er is een nieuwe, rode kast gekomen voor
opslag van treefjes, achter slot.
Marc Huirne neemt het over en doet het
financiële plaatje van SH ook weer in powerpoint.
Er is weinig veranderd hierin, alles duidelijk.
-leningen met de verenigingen zijn afgelost,
alleen de kermis krijgt nog een bedrag

De kascommissie was Jan Pape met Tonnie
Starte. Ze waren zeer tevreden over hoe Marc het
in orde had. Jan gaat eruit en Jos Klein Gebbink
komt erin.
7. Terugblik kermis 2019 en vooruitblik
kermis 2020.
We hebben al een evaluatievergadering gehad
met de KMT.
Iwan bedankt iedereen die op wat voor manier
dan ook heeft geholpen.
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Willem had op vrijdag al 4 gemiste oproepen
van de gemeente, men was er achter gekomen
dat we een ½ liter bar hadden. En dat is glas en
dat mag dus niet. Voor volgend jaar zal het glas
wel een puntje worden. De gemeente wil
duurzame en recyclebare bekers, volgens ons
is glas het meest duurzame wat er is.
*zondag.
We hebben gezamenlijk Max Verstappen
gekeken in de tent. Hier door was de eindtijd
smiddags iets later. Maar dit ging ook ten koste
van de muziek. Met de dj’s zijn goede
afspraken gemaakt later.
Kassahoogte was met opstapkrukje wel goed te
doen, maar niet ideaal.Maar Eef had een week
voor de kermis de kassa nog geregeld, dus
beter als zo kon niet in korte tijd.Maarten te B.
de SJB heeft ook een kar, (komt hij nu mee).
Misschien iets als kassa buiten met mooi
weer.Maar er moeten zo wie zo 4 pinautomaten
in de kassawagen, elk jaar meer pintransacties
Entreebandjes van de gemeente
Volleybaltoernooi, schema kan strakker. Nog
een paar hekken extra tussen voetbal en
volleybal.
SH heeft ook hekken maar die zijn erg slecht.
In vergelijking met Grolle had onze vogel
genoeg lijm. Maar wat te doen als de vogel er
toch niet af wil.
Maarten, in Eefsele komt er dan een
jachtgeweer.
Iwan, ik wil klokslag half 2 een koningspaar.
Marc H., extra zware patronen gebruiken
Jan Pape, Tone Bruggeman schopte wel eens
tegen de paal.
Jos Kl Gebbink. Ik word nu nog de nep-koning
genoemd. De eerste kerel die na Jurgen
Jansen aan de beurt was.
Tom te Boome, wat is er uitgekomen op mijn
vraag van 1 knuppel ipv 3? Ze blijven met 3
knuppels gooien. Ook dit jaar hadden de dames
een hele ronde kans om de vogel eraf te
gooien.
Iwan vraagt zich daarbij af hoeveel worpen er
van de 3 inderdaad raak zijn.

De beugelbar gaan we evalueren. Er kwamen
minder mensen op af dan het jaar ervoor.
Het is wel directe winst, ook het 6e spel met
buurtspelen in de tent.
Maarten te B. Kan de buurt met de meesten
mensen nog extra bonuspunten krijgen.
Dinsdagmidddag. Het bandje buiten, dan ook de
muntenkassa buiten.
8. rondvraag
-Falko Kl Gunnewiek. Kunnen er voor aankomend
jaar bouwhelmen geregeld worden tijdens
knuppels ophalen?
-Jos Kl Gebbink. De band buiten was goed, maar
bier was lauw
-Jan Pape. Compliment voor de organisatie, voor
de buitenzitjes
-Theo te Vogt. Zondagmiddag wil ik graag de
finale kijken van voetbal en volleybal, maar ik wil
ook meefietsen met de sterrit. Dit zit te kort op
elkaar.
Iwan antwoordt hierop dat we streven om de
finales van de voetval en volleybal om half 1 klaar
te hebben. Je kunt met de sterrit tot 1 uur starten,
en dan moet je om 4 uur binnen zijn.
Edwin Ikink. We kunnen ook een tijdrit doen,
bidon met bier mee, geen drankpauze meer nodig
-Theo Kl G. In 2020 het 75-jarig bestaan. Weten
we al wat we willen? We hebben nog niks
concreets.
-Jan Pasman. Komt er een speciale
jubileumuitgave van HN? Weten we nu nog niet.
-Tom te B. Is er al iets bekend van de muziek?
Zaterdagavond, dj Henk. Zondagavond, Achtung.
Maandagmiddag, Schools Out. Maandagavond,
King Boogie.
Willem reageert hierbij ook dat we willen zien dat
we alle geluid via 1 persoon kunnen laten doen,
Klumperink
-Bram Pape. Er is een enquete uit over
leefbaarheid van Beltrum en omstreken, vul die
aub in
-Jan Pape. Kan er ook muziekbox buiten?
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-Tjerk Kl Gunnewiek. We zijn de JAC vergeten
te vermelden bij de verenigingen.
Zij hebben op 13 dec as een avondje
georganiseerd bij Halfweg met een optreden
van Dorus en Luuk. En op 14 maart gaan ze
ook weer iets regelen.

-Tonnie Starte. Idee om een boek uit te geven
voor 75-jarig bestaan. Is wel veel werk.

-Edwin Ikink. De 40+ avond begint om 20.00
uur ipv 19.30 uur.

Iwan sluit de vergadering, tot volgend jaar op de
kermis op 2-3-4 augustus.

-Johan Luttikholt. De munten kassa kan die op
dinsdagavond buiten. Is al genoemd, dit wordt
ook al opgepakt.
-Ruben Arink. Buitenterrein wordt goed
bezocht, wat is de reden om de band niet
buiten neer te zetten?
Buiten komt alleen een klein bandje/duo
-Maarten, kun je t buitenpodium niet draaien?
Dit is afhankelijk van de band
-Ruben geeft ook nog een compliment voor de
6-kamp, goed dat jongeren in de organisatie
worden betrokken. Volgend jaar weer.
-Maarten vraagt of dat geen invloed op de jury
heeft. En hij geeft compliment aan bestuur,
goede samenwerking.
Maar kunnen we ook geen onderwerpen/vragen
bundelen voor informeel gesprek met de
wethouder.
Iwan vindt dat het niet te formeel moet worden,
leuke anekdotes.
Maarten, het was een positieve setting, gevoel
dat “dit” het moment was om dingen te
bespreken.
Bram is het hier mee eens. De wethouder zat
met grote ogen te kijken naar hoe alles
ging/georganiseerd was.
Iwan vindt dat we geen mooier en beter
visitekaartje hadden kunnen afgeven.

-Tom te B. de geschiedenis weergeven tijdens
jubileum.
9. Sluiting

Looptrainer Ronnie Leusink
Zoals U wellicht weet is er vorig jaar een nieuwe
loot aan de DVV stam ontstaan. Op initiatief van
enkele dames en heren is er vorig jaar nl. een
loopgroep opgericht.
Deze groep staat al een tijd onder deskundige
leiding van Ronnie Leusink, onze toploper van de
Frankweg.
Als blijk van waardering heeft de groep, vorige
week een prachtige trainingsjas aan hem
overhandigt.
Op onderstaande foto kunt U duidelijk zien wie
hier de trainer is.
De lopers hebben inmiddels flinke
vorderingen gemaakt (zowel conditioneel als
qua techniek) en met deze uitstraling van Ronnie
zal het snel nog beter worden.
Ronnie gefeliciteerd en het zij je van harte
gegund.

-Theo Kl G geeft een compliment aan het
bestuur namens SH, top hoe alles wordt
geregeld. Dat wat je uitstraalt als
gemeenschap, krijg je terug van omliggende
plaatsen/ mensen.
-Jan Pape vraagt hoeveel bestuursleden we nu
hebben. 12 en of we per 4 aftreden. Soms.

Redactie Halfweg Ni-js
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Vriendenkring D.V.V. nieuws

Bij voldoende aanmeldingen wordt u benadert
voor het verdere vervolg en de eventuele
onkosten.
2020:
Dropping
De organisatie is volop bezig met de
voorbereidingen voor wederom een editie van de
DVV Dropping.
Houdt de flyers en social media in de gaten om op
de hoogte te blijven!

Hallo allemaal!
Hieronder leest u wat de laatste ontwikkelingen
zijn en wat DVV op dit moment bezig houdt:
2019:
DVV blikt met veel plezier terug op het jaar
2019. Een jaar waarin (met een knipoog) voor
de eerste keer “DVV Vrijwilliger van het jaar”
bekend werd gemaakt, maar waarin ook de
feestmiddag door zowel jong als oud druk werd
bezocht. 2019 was een jaar met veel (sportieve)
activiteiten.
Dit alles lukt ons natuurlijk niet door de inzet van
vrijwilligers en sponsoren. Via deze weg willen
wij dan ook een ieder bedanken die een steentje
heeft bijgedragen. Bedankt!
Foto’s en enkele korte filmpjes DVV 50 jaar
Tijdens het 50 jarig jubileum van DVV zijn er
verscheidene foto’s en filmpjes getoond. Via
deze weg wil het DVV-bestuur graag
inventariseren hoeveel mensen er interesse
hebben in een kopie van dit beeldmateriaal op
USB-stick.
Bent u geïnteresseerd en wilt u een exemplaar?
Mail dan uw naam + adres naar
m.grootzevert@gmail.com.

NL-doet 2020
Zaterdag 14 maart zal DVV deelnemen aan NLdoet 2020. Een initiatief van Het Oranje Fonds.
Samen met vrijwilligers wil DVV de handen uit de
mouwen steken om het terrein rondom Halfweg,
de unit te voorzien van onderhoud.
Meer info volgt.
Wij wensen iedereen prettige feestdagen en al het
beste voor 2020,
Het D.V.V.-bestuur
DVV Voetbal
Ik wil hier toch even kort verslag doen over het
eerste halve seizoen van de heren DVV/Vios 6.
Het is een dikke tien geworden en U als trouwe
lezer(res) zal wel denken,
“Tjonge, die heren van DVV/Vios 6 doot weer met
het kampioenschap”
Helaas moet ik U teleurstellen want de heren
staan na 10 wedstrijden op de 10e plaats en ze
hebben ook nog 10 punten bij elkaar gesprokkeld.
Er waren mooie en spannende wedstrijden bij
maar er waren ook wedstrijden bij waarvan je
dacht als supporter, “is die tegenstander zo goed
of is DVV/Vios 6 zo slecht?”
Ik als Razende Reporter heb daar wel een mening
over. Tegen Longa, Winterswijk en BBC Unnisson
zijn we compleet van de mat gespeeld. Daartegen
hebben we bij Haaksbergen uit een zinderende
spannende wedstrijd gespeeld en in de laatste
seconden de gelijkmaker gemaakt. Dat waren ook
de wedstrijden tegen Rekken en Trias maar zij
trokken toch aan de het langste eind.
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Maar de wedstrijden tegen DEO, GSV en HSC
‘21 hebben we door goed voetbal de volle winst
gepakt.
Ook tegen koploper Grol hebben we dik verloren
maar toch in de eerste helft lieten we onze
voetbalkunsten wel ff zien.
Maar wat wil je, Grol had drie spelers die het
vorig seizoen in het eerste team van Grol
hadden gespeeld. Tja, dan zie je het wel in de 2 e
helft. Het leek net of wij in de vertraging zaten
en zij op het allersnelste.
Het was ff tikkie-takkie en raak.
Mijn mening is als voetballiefhebber dat zulke
tegenstanders niet in deze klasse horen. Maar
niet getreurd, na de winterstop zien we wel weer
wat er op de velden afspeelt.Er is nog een hoop
werk te verrichten voor de leider, Marcel.
Daartegen heeft Wilfried Kl. G. zoals gewoonlijk
zijn spelers schema weer perfect in orde. En als
de vaste supporters ons komen steunen, dan
komt het altijd goed.
Stand:

Gespeeld

Punten

1: Grol 9

10

30

2: Longa 12

11

23

3: FC Trias

11

21

4: Haaksbergen 10

17

5: Winterswijk

10

16

6: Rekken

11

14

7: DEO

10

11

8: BBC Unisson 9

10

9: HSC

10

10

10 :DVV/Vios

10

10

11: Bon Boys

10

4

12: GSV

10

4

DVV/Vios 45+ voetbal
De oudjes zijn al een tijdje uitgespeeld met 45+
voetbal.
Ook hier was het zeer wisselvallig, de ene kere
was ut neet um an te zeene en de andere kere
leep ut als een treintje.
Grol is hier wel verdiend kampioen geworden. Erix
uut Leevelde werd verdienstelijk 2e.
Um de darde plaatste ging het um DVV/Vios en de
Grolse Boys.
Helaas mosten wi’j an ut korste eind trekken. Dus
wi’j bunt 4e e’worden.
Eibergen werd leste.
Moar ik mot eerlijk wen, deze tegenstanders bunt
mooie teams. Gin gezeur of trammelant. Ut is
altied gemütlich met die kearl’s.
Noa die tied is ut altied verdomd gezellig.
John ten Have is veur zien eerst in zien leav’n
topscorer e’worden.
Neet veur ut hele toernooi moar bie DVV/Vios,
45+. E’n echten killer.
Eindstand:
Stand

Gespeeld Punten

1: Grol

20

42

2: Erix

20

32

3: Grolse Boys

20

22

4: DVV/Vios

20

17

5: Eibergen

20

11

Tot slot wil ik jullie allen fijne feestdagen wensen
en een gezond 2020.
Uw Razende Reporter, Michel
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Dropping

2020

Vriendenkring DVV
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Onze jonge ondernemer
Hallo allemaal!
Door de redactie van Halfweg Ni-js ben ik
gevraagd om wat te vertellen over mijn bedrijf
Fotokastje in deze leuke rubriek. Eerst maar
even voorstellen: mijn naam is Jochem Beunk,
geboren in de stroate van Beltrum en na zes
keer verhuizen in 2014 terecht gekomen in het
pittoreske Voor-Beltrum, waar ik samenwoon
met Lissa Pape. In 2012 afgestudeerd bij de
opleiding Media & Entertainment Management
in Leeuwarden, waar ik me met name bezig
heb gehouden met vormgeving, marketing en
muziekmanagement. Veel van de
vaardigheden die ik daar heb opgedaan kon ik
ook direct toepassen op mijn bedrijf.
Korte omschrijving van wat wij doen met
Fotokastje is ‘verhuur van photobooths’. Een
photobooth is een apparaat waarmee
gebruikers zelf foto’s kunnen maken en
eventueel ook meteen kunnen printen.
Hier in Voor-Beltrum is ook het idee ontstaan
voor Fotokastje! In eerste instantie ben ik
begonnen met Fotokastje door deze te maken
voor het PIGPOP Festival, waar ik destijds bij
in de organisatie zat. Op 30 mei 2015 is
Fotokastje dan ook voor de allereerste keer in
gebruik genomen tijdens dit evenement. Een
mooie vuurdoop, waarbij we veel lovende
reacties hebben mogen ontvangen. Dat
smaakte naar meer!

Al snel kreeg ik meer aanvragen van o.a.
bedrijven, bruidsparen en
evenementorganisatoren voor het huren van
een photobooth. Om aan de vraag te kunnen
voldoen dus snel extra photobooths
gefabriceerd! Ik werkte op dat moment
gewoon nog fulltime, maar ben door
aanhoudende drukte bij Fotokastje in 2017
parttime gaan werken. Nu werk ik enkele
dagen bij Marboma B.V. in Borculo, waar ik
me met name bezighoud met de planning en
promotie.
Inmiddels hebben we niet alleen kastjes, maar
ook een caravan, een bus en twee tuk tuks die
als foto-apparaat verhuurd worden. Typisch
van Fotokastje is de gebruiksvriendelijkheid en
gezellige uitstraling. Tegenwoordig mag ik
ieder weekend het hele land door om alle
photobooths rond te zetten en dat vind ik nog
steeds geweldig om te doen.
Ik hoop dat ik jullie op deze manier een beetje
inzicht heb kunnen geven van mijn dagelijkse
bezigheden. Verklaart ook een beetje waarom
er regelmatig van die gekke voertuigen op
onze oprit staan, ha! Check ook onze website
voor meer informatie over onze fotomachines.
Met sympathieke groet,
Jochem Beunk
Fotokastje
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Schoolfoto Willibrordus
Klasse Foto:
Achterste Rij: Trees te Vogt, ?????, Johan
Rinders, Tonia Groot Zevert, H. Roerdink,
Juffrouw van Thijn,
Middelste Rij: Marietje Rinders, Trees
Withag, Trees Rosing, Kitty Stoffels, Agnes
Bleumink, ????Callas, Joke Paijers,

Voorste Rij: Leo Koster, Joop Klein
Gunnewiek, Jan Bomers, Joop Luttikholt,
Frans Groot Zevert, Jan Paijers, Johan ten
Have, Theo te Brake en Jan Luttikholt

Denkt U te weten wie de vraagtekens zijn?
Laat het ons even weten.

Herman Withag, en Henk Luttikholt
Hemsing
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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
Melanie Leusink

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

06 16313690
06 29465655

Jan Pasman
Michel Tuinte

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

06 4669 8557
06 1523 1661
06 21405564
06 1336 3629

06 16313690

Iwan Wolterink
Voorzitter
Willem te Vogt
Penningmeester
Carla Tuinte
Secretaris

06 29379493
0544 350454
06 38307315
0613031995
0544 465676

Kaartclub Halfweg
06 30289248
06 11413401
06 42174073

Redactie Halfweg Ni-js
Janneke Huirne
Theo Klein Gunnewiek

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
06 42778053
0544 463707
0544 481689
06 12903259
0544 465676

Annemieke Scharenborg
Tonny Roelvink

Belangenvereniging Voor-Beltrum Auste
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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