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In deze voor iedereen moeilijke tijd als gevolg
van het Corona virus, hebben we getracht om
voor wat afleiding te zorgen door u bij te “praten”
over hetgeen onze gemeenschap zoal bezig
houdt.
Bij het ter perse gaan van deze editie heeft onze
regering verdere maatregelen getroffen om deze
pandemie te bestrijden.
Dit betekent dat een aantal artikelen in deze
editie achterhaald kunnen zijn door de realiteit en
bv. kan betekenen dat bepaalde activiteiten geen
doorgang vinden zoals vergaderingen, feesten,
evenementen, bijeenkomsten etc. Wij wensen
iedereen sterkte, kracht maar vooral gezondheid
toe in deze tijden. Laten we elkaar niet vergeten
(jong en oud). Een telefoontje, mailtje,sms, app
of (brief-) kaart is snel gedaan.

Razende reporter Michel
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Wij wensen u veel leesplezier toe.

Hoe gaat het met Hans Brinke

Redactie Halfweg Ni-js

Paklack voetbaltoernooi

Etalage Halfweg

AC Halfweg Bierfest 2.0
Digitale agenda Barcommissie
DVV-voetbal
Volksfeestvereniging nieuws
Schoolfoto
Avonturenpark Hellendoorn
Info Stichting Halfweg en verenigingen

Redactieadres Halfweg Ni-js :
Avesterweg 17a
7156 MH Beltrum
Mobiel 06 42778053
E-mail theo.kleingunnewiek@gmail.com
Ontwerp en inrichting

Vera
1

Stichting Halfweg
Dit maal brengen wij U een verslag van de
bespreking op initiatief van Stichting Halfweg
met afgevaardigden van vrijwilligers,
verenigingen en bestuur SH op 10 maart j.l.
Vanwege het Corona virus t.n.o. de laatste
keer dat een dergelijke bijeenkomst mogelijk
was waarvoor uiteraard alle begrip want de
gezondheid voor iedereen staat voorop.
Wij wensen iedereen alle mogelijke sterkte toe
in deze ongewone situatie.
Verslag Vergadering 10-03-2020
Aanwezig: SH: Marc Huirne, Mirjam ten Have,
Theo heeft afgemeld, ziek.
Judith Leussink, Marc Groot Zevert, Frederike
Pipers, Jan Pasman, Michel Tuinte, Janneke
Wolters, Iwan Wolterink, Wout Tuinte, Henriëtte
Bomers, Maarten te Braak, Coen Pleieter, Joost
Tuinte, Willem Wassink, Nico Heinen, Leo Klein
Gunnewiek, Tonny Klein.Gunnewiek, Sten Klein
Gunnewiek, Tjerk Klein Gunnewiek, Bennie
Spekschoor, Carla Tuinte.
Afwezig met kennisgeving: Vincent Klein
Gunnewiek, Gerdi Wassink (komt later).
Opening: 19.30 uur.
Marc zit voor, omdat Theo ziek is. Hij heet een
ieder welkom, in het bijzonder Judith Leussink van
Omroep Gelderland.
Omroep Gelderland:
We hebben een uitnodiging gehad van
Omroep Gelderland om mee te doen aan
Zomer in Gelderland. Dit vindt plaats in aug.
2020. Judith is redacteur hiervan en komt
uitleg geven. Je kunt die dag max. € 1000,verdienen voor een lokaal goed doel. Vereiste
is dat er ’s avonds minimaal 300 mensen
aanwezig zijn. ’s Morgens krijgt het team (10
personen) een opdracht waar ze samen met
de gemeenschap aan werken voor de
uitzending van ’s avonds. Je bent die hele dag

dus bezig, de parade kun je van tevoren
voorbereiden. Omroep Gelderland regelt de
vergunning en alles wat voor die dag nodig is.
Wil je ’s avonds na afloop nog doorfeesten, dan
moet daarvoor wel zelf een vergunning
aangevraagd worden. Voorkeur datum is vrijdag
28 aug., tweede keus donderdag 27 aug. Drie
personen die het voortouw hierin gaan nemen
zijn: Frederike Piepers, Marc Groot Zevert en
Michel Tuinte.
Stichting Halfweg:
De vorige vergadering was 1 mei 2019, bijna een
jaar geleden.
Fincanciën. Marc geeft een toelichting op de
financiën, we zijn 2020 goed gestart en hebben
een goed 2019 gehad!
Toekomst Halfweg: We willen café Halfweg
graag behouden voor de generatie die na ons
komt. Wij zijn hierover met de fam. Wassink in
gesprek, ook Peter van Heek van de Vereniging
Kleine Kernen speelt hierin een belangrijke rol.
Fam. Wassink wil op termijn het café wel
verkopen, maar heeft geen haast. Als wij het
café zouden kopen moeten we wel een
verdienmodel hebben om het rendabel te maken
en houden, bijv. een extra woonbestemming
waarbij je geld uit huur binnenhaalt. Peter van
Heek heeft veel ervaring met dit soort zaken en
helpt ons hiermee. We zijn en blijven hiermee
bezig.
Er is een nieuwe CV ketel geplaatst.
Consumptieprijzen: worden per 1 januari 2021
verhoogd.
Samenwerking verenigingen. en vrijwilligers:
leven er ideeën / wensen onder de vrijwilligers?
SH gaat dit met Melanie overleggen.
Investeringen: Postcode-Roos project; we
hebben 40 zonnepanelen gekocht.
Pinapparaat: we hebben 2 pinapparaten, bij
grote evenementen huren we een 3e, dat is op dit
moment goedkoper dan kopen.
We hebben een nieuwe vaatwasser gekocht,
werkt goed.
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Diversen: Digitale agenda is gestart. Een
aantal mensen werkt hier al mee en heeft hier
inzage in. Melanie Leusink beheert deze, voor
vragen kun je bij haar terecht.
Er komen nieuwe polo’s voor de vrijwilligers.
Cursus Sociale Hygiëne: Marc Huirne., Odile
Scharenborg en Ruben Arink. hebben deze
vorig jaar met goed resultaat gevolgd.
Verzekeringen: SH heeft iemand van
Scharenborg Verzekeringen uitgenodigd om
samen met DVV, Maïspotters en
Volksfeestvereniging te kijken of we
gezamenlijk iets kunnen. Dit blijkt niet mogelijk,
alles blijft bij het oude.
Logo: SH wil graag een eigen logo, heeft
iemand een idee? Voorgesteld wordt om in het
Halfweg Ni-js een oproep te doen of iemand
een idee heeft. Ook wordt de naam Tess Ottink
genoemd, zij heeft ook het logo voor Pig Pop
gemaakt.
-

-

Vrijwilligers aan het woord:
Groenploeg:
Nico Heinen: Doen alle voorkomende
werkzaamheden, helpen ook bij grote
evenementen, wel graag tijdig vragen.
Marc Huirne vraagt of zij ook het glas in de
glascontainer willen doen en deze ledigen,
Nico zegt dit toe.
Commissie Hygiëne: Henriëtte Bomers.: Gaat
goed, één verzoek: als je naar het toilet gaat
laat dan je glas in het café en neem dit niet
mee naar het toilet (waar het dan vervolgens
blijft staan)!
Muntencommissie: Bennie Spekschoor.: Zij
hebben overlegd en gaan voorlopig door met
de hele groep!
Halfweg Ni-js: Niets te melden, gaat goed.
Fam. Wassink: Niets te melden
Barcommissie: Niet aanwezig
Verenigingen aan het woord:
Vriendenkring DVV: Marc Groot Zevert: Draait
goed, onlangs dropping gehad, 110 personen.
Gaan mee doen met NL Doet. (Inmiddels
weten we dat door het Corona Virus alles is
afgelast, ook NL Doet). Komt nog de
opmerking of DVV evt. wat over kan nemen
van Grolse Boys, bijv. de lichtmasten.
CV de Maïspotters: Joost Tuinte.: Draait ook

-

-

-

goed, een drukke, goed bezochte carnaval
gehad. 2022 is hun jubileumjaar, hiervoor is een
commissie benoemd.
Ze hebben een nieuwe buutcommissie. Door het
faillissement van Gelderesch waren de bus
kosten dit jaar een stuk hoger, bijna 3 x zoveel
als vorig jaar. Er wordt nu over nagedacht om
evt. een eigen bus te kopen, zit in de beginfase.
Volksfeestvereniging Voor Beltrum: Iwan
Wolterink: Kermis dit jaar is op 2,3, en 4 aug. In
2021 is het 75-jarig jubileum, daar zijn ze nu al
mee bezig. Op 2 juni is het 3-jaarlijks uitje naar
Hellendoorn. Het kermisbestuur wil met de
gemeente in gesprek over het gebruik van glas.
De gemeente wil in heel Berkelland 1 beleid:
overal plastic bekers.
Belangenvereniging VBA: Maarten te Braak: Een
nieuw lid erbij Corine Pleijter. De enquête is goed
ingevuld. Ze hebben bij de jongeren
geïnventariseerd naar woon behoefte / “tiny
houses”. AED Cursus; oproep in Halfweg Ni-js of
mensen hier interesse in hebben. Er is een
Buurtverenigings App aangemaakt.
AC Halfweg: Tjerk Klein Gunnewiek: Het bierfest
op 14 maart. De organisatie loopt. (Ook dit
evenement is als gevolg van het Corona Virus
niet doorgegaan).
5 Mei viering i.v.m. 75 jaar bevrijding:
Iwan Wolterink: Hij is door Martin Bouwmeester
benaderd om hieraan mee te helpen. Na enig
doorvragen blijkt het vooral een “financiële hulp”
te zijn. Iwan heeft gezegd dat ze best bereid zijn
wat te doen, maar alleen met alle verenigingen
samen.
Rondvraag:
Nico:
Als er weer een Halfweg bord is, met logo, dan
wil Halfweg Groen dit wel plaatsen.
Tonny:
Vera houdt de etalage van Halfweg heel mooi bij,
alleen moet ze vaak heel veel tafels en stoelen
verschuiven voor ze erbij kan. Graag in de gaten
houden. Vera doet nu ook de was,ze heeft dit
overgenomen van Diny Spiekker.
Willem:
TV Gelderland komt op 11 maart om 12.30 uur
het terrein bekijken, Nico Heinen zal zorgen dat
hij dan aanwezig is.
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Joost:
Het gras is na de carnaval beschadigd en moet
gerepareerd worden, Halfweg Groen gaat dit
doen. Misschien moeten we afspreken om dit
elk jaar standaard na de carnaval en kermis te
(laten) doen. Met evenementen afspraken
maken over waar te parkeren.
De evaluatievergadering van de Maïspotters is
op 3 april (inmiddels ook uitgesteld vanwege
het Corona virus)
Maarten:
SJB bestaat 10 jaar, daarom hebben zij van
maart 2020 t/m maart 2021 veel activiteiten.Henriëtte:
Ook achter wordt er veel gerookt, daar iets
neerzetten om de peuken in te doen.
Michel:
Alcoholbeleid onder de jeugd blijft een lastig
punt; jongeren op blijven aanspreken en
waarschuwen voor alcohol en drugs.
De muziekinstallatie blijft moeilijk te bedienen,
Marc neemt contact op met de Hofzangers dat
na de repetitie alle pluggen weer op de juiste
plek zitten.
Marc:
Belijning op de parkeerplaats, als het druk is is
dit wel makkelijk. Hier is al wel een tekening
van.
Marc Huirne:
We noemen dit kwartaaloverleg, maar het
vorige overleg was 1 jaar geleden.Wat is
wenselijk: besloten wordt er een ½ jaar overleg
van te maken. Het volgend overleg met alle
verenigingen is 6 oktober 2020 om 20.00 uur.
Marc bedankt iedereen voor haar/zijn inbreng
en sluit de vergadering om 22.45 uur
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Halfweg
Mirjam ten Have, Marc Huirne en Theo Klein
Gunnewiek

Voor-Beltrum
doet mee aan

Zomer in Gelderland
Iedereen kent denk ik wel
het TV Programma Zomer
in Gelderland een
spelprogramma van TV Gelderland, waarin een
dorp of buurtschap zich op de kaart kan zetten.
TV Gelderland heeft voor de editie 2020 die van
2 t/m 28 augustus plaatsvindt Voor-Beltrum
benaderd.
Op 10 maart is er een bijeenkomst bij Halfweg
geweest voor afgevaardigden van alle Voor
Beltrumse verenigingen die tekst en uitleg
kregen van Judith Leussink van TV Gelderland
hoe een en ander in zijn werk gaat. Na de uitleg
van Judith is er besloten de uitdaging aan te
gaan en is er team van 10 personen geformeerd
die een en ander zal gaan regelen.
Dit jaar is het het 11e seizoen van Zomer in
Gelderland. Deden in het begin grotere plaatsen
mee. De laatste jaren kunnen alleen nog dorpen
en of buurtschappen tot maximaal 5000 inwoners
deelnemen.
Door diverse opdrachten goed uit te voeren kan
een bedrag van maximaal 1000 euro worden
binnengehaald voor een goed doel.
De dag start ’s ochtends met een opdracht die
betrekking heeft op de geschiedenis van VoorBeltrum. Hiervoor zijn veel handen nodig om
deze opdracht uit te voeren. Zodoende wordt de
gehele gemeenschap er bij betrokken.
Ook kan er geld gewonnen worden als er om
18.00 uur wanneer het TV-programma live wordt
uitgezonden minimaal 300 mensen aanwezig zijn
op het plein. Verder moet er nog een parade
komen van alle Voor Beltrumse verenigingen.
De exacte datum wanneer dit plaatsvindt is op dit
moment nog niet bekend. Er is wel een voorkeur
uitgesproken voor de laatste week van augustus
waarbij vrijdag 28 augustus de voorkeur geniet.
Wordt vervolgd.
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PIGPOP 2020 oftewel de 10e editie

Halfweg Voor Beltrum en PIGPOP zijn dit jaar
al 10 jaar onlosmakelijk met elkaar verbonden
en daar zijn wij, Stichting PIGPOP, maar wat
trots op! Wat 10 jaar geleden begon als een
ééndaags festival is inmiddels uitgegroeid naar
een tweedaags festival dat zijn bekendheid
heeft hier in de regio. Wij als PIGPOP zijn
enorm tevreden over de prettige samenwerking
met de Stichting Halfweg en zijn blij dat we
ieder jaar weer welkom zijn op het mooie
terrein aan de Grolseweg in Voor-Beltrum.

vloer gaan tijdens de 4 verschillende acts in die
tent. Willen jullie meer weten over het
programma houd dan onze Facebook pagina in
de gaten of kijk begin mei in ons PIGPOP
magazine dat dit jaar huis aan huis verspreidt
gaat worden.
Natuurlijk is de zondag weer een echte
familiedag! Jong en oud, voor ieder wat wils. De
organisatie van de kindermiddag is druk bezig
om er een bijzondere editie van te maken.
Uiteraard is er ook weer de Pubquiz waar de
kennis van de bezoekers wordt getest. De avond
wordt natuurlijk weer afgesloten met goede en
sfeervolle muziek.
Wij als organisatie hebben er al weer véél zin in
en hopen jullie graag te zien tijdens de 10e editie
van PIGPOP in Voor-Beltrum.
Luc Nijhuis
P.S. inmiddels is bekend dat de 10e editie is
verschoven naar 2021 door de maatregelen.

Ook voor de komende editie hebben we weer
leuke dingen op het programma! Op het
moment van schrijven is het corona virus hot
nieuws en worden evenementen met meer dan
100 personen afgelast. Voor vele verenigingen,
stichtingen en organisaties een spannende tijd.
Zijn alle uren die er ingestoken zijn afgelopen
maanden dan allemaal voor niks geweest? Op
dit moment is er voor PIGPOP 2020 op 16 en
17 mei nog geen duidelijkheid over. Dus we
gaan vrolijk door met de voorbereidingen en
hebben er dan ook alle vertrouwen in dat de
10e editie gewoon door gaat over anderhalve
maand!
10 jaar PIGOP, oftewel een jubileum. We gaan
natuurlijk nog niet het hele programma
verklappen maar wat we wel kunnen vertellen
is dat de ingeslagen weg van vorig jaar wordt
doorgetrokken. Dat betekent wederom dat we
1 grote tent hebben met 2 podia waarin 6
verschillende bands zullen spelen. Ze hebben
we dit jaar onder andere de beste Rolling
Stones Coverband van Nederland weten te
strikken voor de zaterdagavond! Ook zal het
Danspaleis uiteraard weer aanwezig zijn, in
deze tent zullen op zaterdag de voetjes van de
5

Herinnert U zich deze nog: 1967
Schutterskoning en koningin Voor Beltrum 1967

Tone Bruggeman en Agnes ten Barge –
Goossens
Corso Beltrum

mind” heeft een bezoek gebracht aan Groenlo.
Zo’n 1000 mensen hebben zondagmiddag
kunnen luisteren naar de klanken van deze
bekende band onder in die mooie en sfeervolle
kelder van café Meijer Het waren niet alleen de
Easybeats die optraden in Groenlo ook de
Canadese zanger Davy Jones trad er op en
verder waren er de Bintangs , Het, The Dukes uit
Nijmegen en S5 uit Zutphen. Er mocht echter
niet gedanst worden omdat men bang was voor
ongeregeldheden die er niet kwamen. The
Easybeats hadden een enorme show, die ze in
de kleine ruimte niet konden presenteren zoals
ze dat wel wilden.
GROENLO 23 MAART DIRECTIE R.K. HBS
heeft ontslag genomen.

Wagenbouwgroep “Rotink” wint het
bloemencorso in Beltrum met de wagen:
50 JAAR ABTB
ACHTERHOEK
De moord op Ria Florijn door een psychopaat
uit de inrichting De Kruisberg zorgt voor onrust
in de Achterhoek. In Neede sterft iemand nadat
hij aan een hooivork is geprikt. In Ulft wordt
een sporthal voordat hij geopend is vernield
door een windhoos. In 1967 heeft bijna iedere
Achterhoeker waterleiding.
Mammoet komt naar Groenlo 18 januari
De minister van Onderwijs heeft gunstig
beschikt op de aanvraag van Stichting
Marianum om in aanmerking te komen voor
toepassing van de wet tot het verlenen van
grotere vrijheid van inrichting van het onderwijs
de zg Experimentenwet. Dit houdt in dat aan
de r.k. HBS Marianum met ingang van het
schooljaar 1967/1968 een afdeling HAVO
wordt opgericht. Tegelijkertijd wqrdt de
bestaande HBS omgezet in atheneum. De
school begint bij aanvang van het nieuwe
schooljaar met een 2e klas HAVO en
atheneum.
GROENLO 30 JANUARI
De wereldberoemde band The Easybeats uit
Australie bekend van de hit “Friday on my

De directie van de r.k. HBS Marianum heeft
ontslag genomen omdat er conflicten zijn
gerezen met het nieuwe schoolbestuur. Naar de
mening van de directie bemoeit het bestuur zich
met de interne aangelegenheden, waardoor de
directie meent niet langer de
verantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding te
kunnen aanvaarden. Het ontslag gaat het nieuwe
schooljaar in. Het bestuur is in handen van de
paters Maristen waarvan pater Wouters de
voorzitter is. Ook de directie bestaat uit
grotendeels paters Maristen. Directeur is pater
G. Steffens bijgestaan door adjunct pater J
Schiffers en mevr E Bijleveld. Het lerarenkorps
staat in de kwestie geheel achter de directie.
Naar verluidt hebben verschillende leraren per 1
augustus ontslag aangevraagd.
Aalten 10 oktober laatse boerderij heeft
waterleiding.
Directeur en commissarissen van de WOG in
Ijzerloo werden opgewacht door boeren met
hooivorken. “Nu water anders………...” beten zij
de hoge bezoekers toe. Zij hoefden de daad niet
bij het woord te voegen, want enkele ogenblikken
later stroomde er water uit de kraan op de
boerderij van de fam Sonderen. Niet zo maar
een boerderij maar de laatste die in Oost
Gelderland op het waterleidingnet werd
aangesloten, waarmee tevens het getal van
75.000 aansluitingen werd bereikt.
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NEDERLAND/WERELD:
1 januari : Het sportprogramma Langs de Lijn
wordt voor het eerst uitgezonden op de
Nederlandse radio.
2 januari: Voor het eerst wordt er reclame
uitgezonden op de Nederlandse TV, echter niet
op zondagen en christelijke feestdagen.
10 januari: In den Haag wordt het huwelijk
voltrokken van Prinses Margriet en Pieter van
Vollenhoven.
15 februari: D66 doet voor het eerst mee aan
de Kamerverkiezingen en behaalt 7 zetels.
27 april: Prins Willem Alexander wordt
geboren.
13 juli: de Britse wielrenner Tommie Simpson
sterft bij de beklimming van de Mont Ventoux,
28 juli : Het eerste bloot op de Nederlandse
Televisie de actrice Phil Bloom loopt naakt
door het beeld en toont haar door een
bloemenslinger bedekt lichaam in het
programma HOEPLA.
3 september: Zweden schakelt over van linksnaar rechtsrijden.
21 september: Eeste kleurenuitzending op
Nederlandse TV. Ageeth Scherphuis heeft een
gele jurk aangedaan om in het grijs gestoken
minister de Block aan te kondigen.
18 november: In het televisieprogramma bij
Dorus op schoot zingt het 3-jarig meisje Corine
Konijnenburg een geheel eigen versie van het
aloud lied Poessie Mauw.
3 december: Een team van chirurgen o.l.v.
Christian Barnard voert in Kaapstad de eerste
harttransplantatie uit.
MUZIEK:
Nummer 1 hits waren:
Green Green Gras of Home – Tom Jones
I am a believer – The Monkees
Land van Maas en Waal – Boudewijn de Groot
Penny Lane – The Beatles
This is miy song – Petula Clark
Puppet on a string – Sandy Shaw
Ha Ha Said the Clown – Manfred Mann
A whiter shade of pale – Procol Harum
All you need is love – The Beatles
San Francisco – Scott Mac Kenzie
We love you – The Rolling Stones
Excerpt from a teenage opera – Keith West

Massachusetts – Bee Gees
Homburg – Procol Harum
De Bostella – Johnny en Rijk
Hello Goodbye – The Beatles
SPORT
JUDO:
Wim Ruska wordt wereldkampioen judo in de
klasse + 93
VOETBAL
Ajax wordt voor de 2e keer achtereen kampioen
van Nederland.

Staand : van links naar rechts Barry Hulshof,
Bennie Muller . Wim Suurbier, Tonnie Pronk,
Theo van Duivenbode, Gert Bals, Velibor
Vasovic en Ronnie Boomgaard.
Gehurkt van links naar rechts: Henk Groot,
Sjaak Swart, Johan Cruijff, Klaas Nuninga en
Piet Keizer.
EUROPA CUP
Als deelnemer aan de Europa Cup 1966-1967
wordt Ajax in maart in de kwartfinale
uitgeschakeld door Dukla Praag.
In de Europa Cup 1967-1968 worden de
Amsterdammers al in oktober uitgeschakeld door
Real Madrid. 1-1 in Amsterdam en 2-1 na
verlenging in Madrid.
SCHAATSEN
Kees Verkerk wordt zowel Europees als Wereld
kampioen.Stien Baas- Kaiser wordt
wereldkampioen bij de dames.
Met vriendelijke groet,
Jan Pasman
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Vragen? Mail dan
naar: walhallabeltrum@hotmail.com.
We zien jullie graag tijdens de opgave avond!
FLIEREFLUITERSKAMP 2020:
Zit jij in groep 4 - 8 en heb je zin om mee te
gaan op Flierefluiterskamp?
Noteer dan alvast in je agenda; 26-07-2020
t/m 31-07-2020 Flierefluiterskamp!

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 Hans Brinke

Opgave voor het FF-Kamp is mogelijk op
vrijdag 10 april tussen 19:00 – 20:00 uur in het
Jeugdhuske.

Terwijl ik dit schrijf zit in in het robothok, zeg
maar een piepklein kantoor naast de melkrobot.
Ik heb vorig jaar al beloofd een stukje te
schrijven en nu zo ongeveer een paar dagen
voor de deadline zal ik dan toch maar beginnen.

Walhallakamp 2020:
Lijkt het je leuk om een weekje zonder je ouders
op pad te gaan? Geef je dan op voor
Walhallakamp 2020! Van maandag 20 t/m vrijdag
24 juli.
Opgeven kan op vrijdagavond 24 april tussen
19:30 - 20:00 uur, bij het Jeugdhuuske in
Beltrum.
Leeftijd: 12 t/m 16 jaar!

Ik ben Hans Brinke, of Hans van de Gunnink. Al
zo'n 25 jaar woon ik officieel al niet meer in VeurBeltrum. Eerst een jaar of vier studeren aan de
Hogere Agrarische School in Dronten en eigenlijk
direct daarna zijn mijn ouders en ik verhuisd naar
Orvelte, precies midden in Drenthe. En nu werd
me dus gevraagd een stukje te schrijven voor in
het Halfweg Ni'js.
Ja, en waar begin je dan. Nou dan toch maar bij
het begin. Ik ben niet in Veur-Beltrum geboren
maar in Groenlo, in het ziekenhuis en ik geloof
dat ik binnen een uur in Nijmegen lag, iets met
vocht in de longen en geen adem kunnen halen.
Maar gelukkig heb ik daar niets van mee
gekregen. Ik kan dus niet zeggen dat ik geboren
ben in Veur-Beltrum maar zeer zeker wel
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getogen. Ik heb er van nul tot 18 altijd op de
Gunninkweg 3 gewoond, op de boerderij waar
mijn opa's opa nog geboerd heeft, samen met
mijn ouders, Jan en Greet en mijn zusje
Sandra. Ik heb het daar enorm naar mijn zin
gehad en zei ook altijd als ik in de Achterhoek
geen boer kan worden dan word ik geen boer.
Van de lagere school weet ik eigenlijk niet
zoveel meer. Ja we gingen met een hele trop
vanuit Veur-Beltrum met de fiets naar de
Willibrordus. En wat ik nog goed weet is dat
juffrouw Riet op het laatst tegen mijn ouders
heeft gezegd: doe hem maar zo hoog mogelijk,
want hij doet altijd net genoeg om een
voldoende te halen. Dat had ze aardig goed
gezien, en zo kwam ik op het VWO van het
Marianum terecht. Mooie tijd, veel ongein
uitgehaald, in de vierde blijven zitten, hierna
nog weer veel meer ongein uitgehaald totdat
mijn ouders zeiden dat ik niet meer uit mocht
totdat ik voor alle vakken een voldoende
gehaald had. Dat bracht de boodschap over,
want vanaf dat moment heb ik netjes mijn best
gedaan en ben ik uiteindelijk ook geslaagd. Het
was erg mooi om in Groenlo naar school te
gaan, allereerst was het natuurlijk dichtbij,
maar tussenuren biljarten bij Pot of dom
ouwehoeren in de kelder dat zijn dingen waar
ik nu met veel plezier aan terug denk.
Als ik terug denk aan de Achterhoek denk ik
aan mensen die hard werken, maar ook hard
feesten. Aan mensen die joa joa zeggen en
daarmee nee bedoelen (net als hier). Aan
gezelligheid en aan carnaval en kermis. Vooral
aan de Veur-Beltrumse kermis. Met zeskamp
en vogelschieten en natuurlijk een mooie
hoeveelheid bier. Aan de hartelijkheid van
iedereen en ook aan het dialect. Drents is
hartstikke mooi, maar het kan wat mij betreft
niet tippen aan het Achterhoeks. Gelukkig is
Boh Foi Toch tegenwoordig ook op Spotify,
dus daar luister ik geregeld naar. En
Achterhoeks spreek ik gelukkig nog dagelijks
met mijn ouders en ik zorg er zeker ook voor
dat mijn kinderen het verstaan.
Nou, dan maar even een snelle aanloop naar
nu, na het VWO vier jaar naar de HAS, een
beetje geleerd maar vooral een gruwelijk

mooie tijd gehad. Daar kreeg ik wel door dat als
ik het bedrijf van mijn ouders wilde overnemen ik
in Veur-Beltrum een aardige uitdaging kreeg.
Vandaar dat we, toen we de kans kregen, met de
ruilverkaveling naar Drenthe zijn vertrokken. Ik
noem mijzelf hier geregeld een economisch
vluchteling. Het is niet zo dat we in Veur-Beltrum
niet door hadden kunnen gaan. Maar we konden
in Drenthe alle grond aan één stuk krijgen, er
stond een loopstal voor de koeien van slechts 4
jaar oud en er was een zeer ruime milieu
vergunning met ook nog een kippenschuur die
we mooi om konden zetten naar koeien. Dat was
het idee in ieder geval.
Ik wil bij deze wel mijn ouders bedanken dat ze
die stap voor mij gezet hebben. En mijn zusje,
ooms en tante's en alle andere familie bedanken
dat niemand er ooit moeilijk over gedaan heeft
dat we uiteindelijk de boerderij, waar meer dan
een eeuw Gunnink geschiedenis is geschreven,
verkocht hebben. Dat deed bij ons allemaal wel
pijn denk ik.
Toch nu twintig jaar later kan ik echt wel zeggen
dat ik heel blij ben met die keuze toen. Verhuizen
is niet makkelijk en ik zou het niet graag weer
doen maar ik ben wel heel trots op de boerderij
die ik hier samen met mijn ouders opgezet heb.
In 1999 zijn we hier gekomen en zijn we
begonnen met ongeveer 65 koeien en 4500 vrije
uitloop legkippen. Ik heb nog een tijdje alleen in
Westerbork gewoond, later samen met mijn
huidige vrouw Rozemarijn. En tot 2010 heb ik
altijd 3 dagen in de week bij respectievelijk AB
oost, LNV en Uniform-Agri gewerkt. In 2010 heb
ik de boerderij overgenomen, zijn we een dag
later getrouwd en op de boerderij gaan wonen en
later hebben we twee kinderen gekregen, Timo
en Lena die nu 9 en 7 jaar oud zijn.
In 2012 kreeg ik het idee om in plaats van uit te
breiden in koeien dat juist te doen in de
kippentak. Ik vind koeien geweldig, maar heb
nooit de intentie gehad er 100 te houden, maar
om naast mijn koeien meer kippen te gaan
houden daar zag ik wel uitdaging in. Vooral aan
het realiseren van het plan. Want als ik meer
vrije uitloop kippen wilde houden moesten mijn
koeien binnen blijven. Dat zag ik niet zitten. Dus
heb ik geprobeerd om een nieuwe bouwlocatie te
9

krijgen voor intensieve veehouderij aan de
andere kant van de weg. Ik ging in 2012 met
een melkrobot melken en daardoor konden
mijn koeien toch al niet meer aan de overkant
van de weg weiden. Dus ik zag daar ruimte
voor een nieuw kippenverblijf. Dat is er
uiteindelijk in 2018 gekomen. En in plaats van
vrije uitloop ben ik nu biologische legkippen
gaan houden. Ik vind het beide erg leuk,
koeien zijn geweldige imposante dieren die
een enorme rust uitstralen als je tussen ze
door loopt. Kippen zijn daarentegen juist heel
enthousiast en kakelen gezellig als je tussen
ze door loopt. Dat samen maakt dat ik het heel
mooi vind om boer te zijn.

PAKLACK

Als je wilt zien waar ik nu mee bezig bent kun
je op de volgende link klikken.
https://youtu.be/A7Jun15OoGU

Loa Moar Lopen is het tot op heden nog niet
gelukt een puntje te verzamelen in de Paklackcompetitie en staat na 11 wedstrijden op de 16e
en laatste plaats. Wellicht kan de wedstrijd tegen
de nummer 15 Pit BMB daar verandering in
brengen en de eerste punten binnen brengen
voor team Loa Moar Lopen.

Ik ben aardig actief om de landbouw positief in
het daglicht te stellen. Dat doe ik onder andere
door een facebook/twitter/instagram account
Koeiemorgen genaamd. Hier plaats ik elke
werkdag een foto van een koe met een leuk
verhaaltje. Dat doe ik omdat ik graag wil laten
zien dat elke koe en elke boer zijn eigen
verhaal heeft en dat wij dieren houden omdat
wij van dieren houden! Verder schrijf ik
columns in de krant van Midden Drenthe over
gebeurtenissen op de boerderij en ben ik actief
bij stichting #melkvee Drenthe dat zich inzet
om het verhaal van de veehouderij te vertellen.
En zit ik ook in de ledenraad van Friesland
Campina.
Nou kan ik nog veel meer vertellen maar de
hoofdlijnen, met wat bijzaken, heb ik nu wel
gehad. Ik denk met veel plezier terug aan mijn
tijd in de Achterhoek en heb zeker de eerste
jaren alles van de Achterhoek en Veur-Beltrum
echt wel gemist. Maar gelukkig kan ik nu
zeggen dat ik me in Drenthe thuis voel en
spreek ik tegenwoordig zelfs Drachterhoeks,
zeg maar een mengelmoes van Achterhoeks
en Drents.
Het gaat jullie allemaal goed, groeten en
kallum an, Hans van de Gunnink.

De uitslagen tot dusver en het resterend
programma:
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
2-6
3-6
2-14
1-3
1-4
4-5
1-11
4-6
3-7
Afg.
Afg.
Afg.
Afg.

Voor degenen die de Paklack willen volgen de Paklack
heeft een eigen website : www.paklack.nl
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Belangenvereniging Voor-Beltrum/Avest

Starters opgelet!
Zoals jullie weten is er afgelopen maanden de
enquête “toekomst wonen, welzijn en zorg”
gehouden. Van de 835 ingevulde enquêtes is
44% ingevuld door mensen uit het
buitengebied!
Wat ons uit de resultaten o.a. opviel is dat er
behoefte is aan goedkope huurwoningen in het
buitengebied. Daarom het volgende:
Te huur aangeboden:
Starters woning/unit ca. 50 m2 in ons prachtige
Veurbeltrumse land!
Maandhuur ca. € 500,- all in!
Wat zou het mooi zijn als we deze advertentie
werkelijk kunnen plaatsen, toch?!
Is dit iets voor jou/jullie? Neem dan vóór 1 mei
contact met ons op.
Dan proberen we samen deze woonbehoefte te
vervullen i.p.v. d’r alleen maar over te lullen!
Met ‘leefbare’ groeten,
Belangenvereniging Voor-Beltrum en Avest
Telefoon
: 0641643291 (Bram)
e-mail
: bramtol@hotmail.com
Namens Bestuur Belangenvereniging,
Bram Pape

enthousiaste cursisten mogen verwelkomen. Op
de jaarvergadering van Stichting Halfweg bleek
dat er meerdere personen geïnteresseerd zijn
om ook aan deze cursus deel te nemen. Tijdens
deze cursus leer je de basishandelingen welke je
kunt verrichten wanneer iemand onwel wordt en
mogelijk een acute circulatiestilstand heeft, is
snelle hulp van levensbelang. HartslagNu is een
hulpsysteem dat ervoor zorgt dat vrijwilligers snel
ter plaatse kunnen zijn om iemand te
reanimeren, totdat de ambulance arriveert. Als
vrijwilligers gebruik kunnen maken van een
Automatisch Externe Defibrillator (AED), is de
overlevingskans nog groter. Het apparaat geeft
het slachtoffer zo nodig een stroomstoot die de
circulatie kan herstellen.
Nu is er in overleg met de EHBO vereniging van
Beltrum besloten om een extra AED
reanimatiecursus te organiseren. In september
starten zij met het nieuwe EHBO-seizoen, in het
najaar en begin volgend jaar is er zeker
mogelijkheid om een aantal avonden extra in te
plannen voor nieuwe cursisten AED/reanimatie.
Nu zijn we aan het inventariseren om hoeveel
nieuwe mensen het gaat en hoeveel avonden we
moeten organiseren. Dus lijkt het jou wat om
deze cursus in dit najaar of volgend voorjaar te
volgen stuur dan even een mailtje of appje met je
naam inclusief voorletters en geboortedatum
naar maartentebraak@gmail.com of 0651987593. Aan deze cursus zijn overigens geen
kosten verbonden. Om je certificaat te behouden
wordt er wel verwacht dat je 1 avond per jaar op
de herhalingscursus gaat.
Mochten er nog vragen zijn, bel, mail of stel ze
gerust.
Namens de belangenvereniging,
Met vriendelijke groeten,

Oproep voor nieuwe AED’ers,

Maarten te Braak.

Vanuit de belangenvereniging wordt er samen
met de EHBO vereniging uit Beltrum elk jaar in
maart een AED reanimatie / herhalingscursus
georganiseerd. Hieraan hebben maandag 2
maart en dinsdag 10 maart een 20 tal mensen
uit Voor-Beltrum e.o. aan deelgenomen. Ook
dit jaar hebben we weer een aantal nieuwe
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Nieuws van de Maispotters

klaar te stomen voor het carnavalsjaar weer
perfect uitgevoerd. Met de Hoogheden, “de
vrouwen van” (Charon en Ellen) en uitzoekers
hebben we vele gezellige avonden gehad
voorafgaand aan het carnaval. Vanaf het
prinsenbal hebben Thijs en Bart dan ook
geregeerd over d’n Maïspottershook met de leus:
“Van oldsher bunt wi-j al dikke maten, het VeurBeltrumse blood streumt ons deur de vaten”.
Elders in het Halfweg Ni-js kunt u lezen hoe zij
het zelf hebben ervaren.

De gezelligheid rondom het carnavalsweekend
is inmiddels weer als rook opgetrokken en de
het gras rondom het Halfweg terrein is weer
ingezaaid. De carnavalsperiode is weer achter
de rug. We zitten nu in de vastentijd, maar
binnenkort maakt de paashaas al zijn intrede
om het Paasfeest te vieren. De carnaval is
geëvalueerd en deze kan wederom bestempeld
worden als zeer geslaagd. Niet alleen onze
hoogheden, Prins Thijs 1e en Adjudant Bart,
hebben volop genoten. Aan de
bezoekersaantallen op onze verschillende
activiteiten door het jaar heen te zien hebben
ook alle andere carnavalisten die naar de grote
of kleine Maïskoele zijn getrokken een
plezierige carnaval gehad! Ook de eerste
carnavalsmiddag voor de “tweede jeugd” was
een groot succes. Goed om te zien dat de
groep carnavalsvierders in Veur-Beltrum stand
houd. Een goede organisatie en veel inzet is
het halve werk, via deze weg willen wij de
organisatie en alle vrijwilligers die de
Maïspotters ook dit jaar weer hebben geholpen
dan ook hartelijk danken voor zijn of haar
bijdrage dit carnavalsjaar. Hopelijk houden we
dit nog jaren vol met zijn allen!

Zoals hiervoor al benadrukt zijn wij trots op het
aantal personen dat tijdens de diverse
carnavalsactiviteiten aanwezig is. Mooi om te zien
dat naast onze leden ook grote getalen andere
carnavalisten de carnaval met ons en bij ons
willen vieren. Voor de mensen die geen lid zijn
van onze vereniging, maar zich toch verbonden
voelen is er de mogelijkheid om zich aan te
melden bij “de vrienden van de Maïspotters”.
Door deze vorm van lidmaatschap steun je de
vereniging en word je, net zoals de andere leden
van de Maïspotters uitgenodigd voor de officiële
bijeenkomsten en ben je eveneens van harte
welkom, net als niet leden, om mee te gaan naar
alle activiteiten van onze carnavalsvereniging en
zeker ook bij de activiteiten bij onze
buurtverenigingen.
Wil je vrienden worden van de Maïspotters? Meld
je dan aan bij de voorzitter van het bestuur:
Joost Tuinte (Kamat)
Tel.: 06-46698557
e-mail:joosttuinte@hotmail.com

Onze prins en adjudant hebben er een
geweldig carnaval van gemaakt en konden er
op het einde geen genoeg van krijgen. De after
party na het slotbal duurde voor deze twee, en
een handje vol anderen dorstige carnavalisten,
dan ook tot bijna woensdagmiddag.. Vanaf het
moment dat ze “ja” zeiden tegen de uitzoekers
waren “buurman en buurman” enthousiast en
gedreven. Deze twee hoogheden hadden niet
genoeg aan twee uitzoekers, dit jaar moesten
zij getemd worden door maar liefst drie
uitzoekers. Dit jaar hadden de uitzoekers Freek
Essink, Andre Reuvekamp, Marco Bomers en
de vrouwleu de zware taak om deze jongens

Tot slot willen wij alle mensen en vrijwilligers die
de carnaval tot een succes hebben gemaakt
hartelijk bedanken voor hun tijd en inzet. Fijn om
te merken dat we elk jaar weer op jullie kunnen
bouwen.
Wij wensen iedereen fijne paasdagen en wij
kijken alweer uit naar het volgende
carnavalsseizoen. Daarnaast kijken we ook al
met een schuin oog naar het 44 jarig jubileum van
CV de Maïspotters over twee jaar.
Aankomend carnavalsjaar gaan we van start
tijdens de buutavond op zaterdag 14 november
2020 bij Halfweg. Noteer deze datum alvast in uw
agenda. We zien jullie dan graag weer in de
kleine Maïskoele! Voor meer informatie en foto’s
kunt u kijken op www.maispotters.nl of volg ons
op Facebook.
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Alaaf!
Wout Tuinte
President van de Maispotters oet Veur-Beltrum
Ruben Arink
Vorst van de Maispotters oet Veur-Beltrum

Prins en Adjudant aan het woord
Beste Maïspotters en Maïspotterinnekes,
Wat een mooie carnavalsperiode hebt wi’j
achter de rug. Dit begon allemoal met onze
onthulling op zoaterdagoavond 4 januari 2020.
Met een gezonde dosis spanning werden wi’j
onthuld in de kleine Maïskoele. Ok de afterparty
bi’j de Gunnink was hartstikke mooi. Mede deur
een pötje bier, een knisperend haarvuur en de
neudige borrels hebt de leu zich hier tot in de
late uurtjes vermaakt.
Noa menig feestje te hebben e’had gingen wi’j
vervolgens met het hele peleton op de fietse
noar onze vrienden in Beltrum. De bakfietse
van Stévat veurop en wi’j met de Prinsmobiel
(spuitwagen) van Bob Kip d’r achter an. Hier
hebt wi’j Jelle en Pascal nog better leren
kennen. Goeie kearls die beide jongs!
Nieuw dit joar: De middag veur de rijpe jeugd!
Complimenten aan de organisatie en ok an de
leu die allemoal e’wes bunt! De reacties waren
allemoal hartstikke positief! Wi’j hopt dat dit d’r
oaver 10 joar ok nog is, zodat wi’j ons hier dan
ok weer bi’j an kunt sluten!
Schoolcarnaval: Eerst ankommen bi’j Frans
Stevat. Noa de koffie en koek ginge wi’j noar de
Willibrordusschole. Doar hebt wi’j de kinderen
en leraressen goed vermaakt. Hiernoa hebt wi’j
d’r nog een stuk of wat e’dronken in de
lerarenkamer um vervolens weer noar onze
Fans te goan. Hier gaf Frans een serenade op
zien accordeon en met de hapjes en biertjes in
overvloede hebt wi’j ons doar weer kostelijk
vermaakt!
Noa dissen mooi’n middag ginge wi’j noa de
Eumkes in Söwent, wat ook een schitterende
oavond was.

Carnavalsaovend: De grote Maïskoele was weer
goed gevuld, woarbi’j wi’j de sluttel van onze
burgemeister in ontvangst heb e’nommen. De
oavond veranderde langzaam in een
kabouterdorp. Dit was een ludieke actie van het
bestuur, mooi man! Het is dat de Timp de kleppe
dicht deet, want anders hadde wi’j d’r no nog
e’stoane.
Dan den zundag. Wat een massa volk. De
bierkrane leep an één toer vèdan. Dit van 11.00
tot rond de klok van 16.00 uur. Mooi um te zeen
dat iederene Veur-Beltrum op den zundag wet te
vinden.
Moandag: Met luxe bussen werden wi’j ‘s
morgens noar Leevelde e’brag. Dit joar was het
frühshoppen in een tente vanwege het 55-joarig
jubileum. Wat een mooi feest was dit.
Hiernoa ginge wi’j noar Grolle um doar de boel
weer bi’j mekare te dweilen. Ondanks de storm
hebt wi’j toch onze hakselkapelle nog effen loaten
knappen deur de stroaten van Grolle. De
afsluiting was weer bi’j Halfweg, woar een goed
verzorgd buffet op ons stond te wachten.
Het officiële gedeelte zat d’r veur den dag op,
moar het gebruuk is dat de Prins en Adjudant ’s
aovonds met de Road van 11 met goat noar City.
Ok wi’j kwamen hier neet onderuut. “21.00 uur bi’j
de Joris van de Bekke in het bos” werd er
gezegd. Het was doar zo gezellig dat wi’j pas um
0.00 uur noar City hen gingen en doar heurden
wi’j nog moar een paar nummers en toen ging het
licht al an. Wi’j wollen nog neet noar huus en
hadden nog honger. Gelukkig stelde Mart Arink
zijn kukken, koelkast en airfryer beschikboar!
bedankt!
Noa een paar uur de ogen dichte te hebben
e’had, was het tied veur de kindercarnaval bi’j
Halfweg. Mede door de goede organisatie
hebben zowel wi’j als de kinderen zicht uitstekend
vermaakt. Um dit in de bene te hollen is het wal
zaak um met de vrouwe te blieven rollebollen!
En dan het Slotbal. Diverse creatieve stukjes
werden ter gehore gebracht. Mooi um met een
fanatiek gezelschap de carnaval af te kunnen
sluten en wi’j hebt dan ok met een gerust hart de
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sluttel weer oaverèdragen an de burgemeister.
Hiernoa hebt wi’j d’r nog een ‘paar’ e’dronken
bij onze residentie an de Gunninkweg. Toen de
vöggels weer begonnen te fluiten, was het veur
ons ok tied um het bedde moar eens op de
zeuken.

Foto’s en enkele korte filmpjes DVV 50 jaar
In de vorige editie van het Halfweg Ni-js is
geïnventariseerd hoeveel mensen interesse
hebben in een USB-stick met beeldmateriaal van
50 jaar DVV. In de komende weken zal iedereen
die zich hiervoor heeft gemeld kosteloos een
exemplaar ontvangen.
NL-doet 2020
Helaas heeft DVV de activiteiten rondom NL-doet
moeten uitstellen in verband met het Coronavirus. Het Oranje Fonds had dit landelijke advies
afgegeven.
Wanneer er meer bekend is rondom het Coronavirus en NL-doet, zal een nieuw moment gepland
worden om de activiteiten alsnog uit te voeren.
Meer info volgt.
Jaarvergadering 2020
De jaarvergadering van DVV zal dit jaar
plaatsvinden op vrijdag 24 april – café Halfweg –
aanvang 20.30 uur.

Leu, bedankt veur disse mooie tied en tot
volgende joar!

De agenda voor deze avond:

Prins Thijs 1e en Adjudant Bart

1. Opening
2. Notulen jaarvergadering 2019

Vriendenkring D.V.V. nieuws

3. Financieel verslag
4. Sport / activiteiten 2019 /
activiteiten 2020 - 2021
5. Accommodatie
6. Bestuursverkiezingen
Aftredend en herkiesbaar:
 Marc Groot Zevert


Coen Pleiter

Eventuele tegenkandidaten kunnen zich
voor aanvang van de
vergadering opgeven bij het bestuur.
7. Uitreiking bokaal aan de Vrijwilliger van het
jaar
8. Rondvraag
Hallo allemaal!

9. Sluiting

Hiernaast leest u wat de laatste ontwikkelingen
zijn en wat DVV op dit moment bezig houdt:
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Na de positief ontvangen reacties van vorig
jaar, zal dit jaar wederom de Vrijwilliger van
het jaar worden gekozen! Ben jij benieuwd wie
deze vrijwilliger(s) is / zijn?!?! Zorg dan dat je
aanwezig bent op 24 april om niks van dit alles
te missen.
Het DVV-bestuur

DVV Voetbal
Na een geweldig mooie carnaval zijn de heren
van DVV/Vios weer fanatiek begonnen met de
training.
Ja, U leest het goed.. Fanatiek”
Wel geteld zijn ze één keer bij elkaar geweest
om zich voor te bereiden voor het slot van de
competitie.
Dus ik als Razende Reporter was wel benieuwd
hoe zij de voorjaarscompetitie in gingen.
Hun eerste wedstrijd was uit tegen FC Trias uit
Winterswijk. Maar voor dat de wedstrijd begon
was er een minuut stilte. Een speler van hun
team was kort daarvoor plotseling overleden.
Het was muisstil op het terrein. Daarna werd er
geapplaudisseerd . Tja, het hoort er allemaal bij
het leven.
Maar goed, de wedstrijd werd toch met
gemengde gevoelens gespeeld. Beide teams
waren elkaar goed gewaagd. Toch was
DVV/Vios die de grootste kans kreeg om op
voorsprong te komen. Maar den jongsten van
Hutteman schoot net rakelings langs. Eigenlijk
was er geen vuiltje aan de lucht totdat Stef
Bruggeman zich vergiste in een terugspeelbal.
Hij wilde dit nog gauw corrigeren, maar deze
beste man is ook de snelste niet meer. De
spits van Trias was toch iets sneller en slim. Hij
schoot koelbloedig de bal in het netje. Onze
keeper Iwan kon alleen maar toekijken.
1-0
Daarna was DVV/Vios effen compleet de weg
kwijt. Van alles ging er fout en tot overmaat
van ramp maakte Tom Luttikhold onnodig
hands. Penalty. Deze werd ook fantastisch
ingeschoten.
2-0
Dit was ook de ruststand.

Na de thee en een (bij sommige spelers)
welverdiende peuk werd de tweede helft
gespeeld. DVV/Vios kwam weer aan het
voetballen en zette direct de tegenstander onder
druk. Deze loerde alleen maar op de counter.
Deze werd dan ook af en toe slim uitgevoerd.
Maar onze Iwan staat niet voor niks in de goal en
door toedoen van hem (meer geluk dan
wiesheid) werd de score niet hoger. Hierdoor
bleef DVV/Vios nog in de wedstrijd en vooral
toen de 2-1 viel. Marc Hutteman werd in stelling
gebracht door een fabuleuze pas van Dennis
Luttikhold. Marc maakt deze dan ook mooi af.
DVV/Vios rook bloed en ging voor de gelijkmaker
maar de verdediging van Trias stond als een
huis. 2-1 bleef het.
De volgende uitwedstrijd was tegen Winterswijk.
Helaas als reporter kon ik hier niet bijzijn
vanwege andere verplichtingen. Dus even met
de trouwe supporter (Maria v.d Wielaker)
gebabbeld. Dit is haar verhaal:
“de jongs heb goot hun beste e’doane. Völle
goals e’zeene,.. alleene ze veelen in ut
verkeerde doel. En den scheids,….proat mien er
neet van”.
Eindstand: 6-3
DVV/Vios 6 moesten ook een derde wedstrijd uit.
Deze keer naar Haaksbergen tegen Bon Boys.
Deze moest gewonnen worden anders komen ze
in onderste regionen. Dus met volle moed en met
veel wind begon de wedstrijd. DVV/Vios 6 was
toch qua voetbal de betere. Er werd gevochten
om elke bal. Er werden hier en daar ook kleine
overtredingen gemaakt. Maar de scheidsrechter
zat er goed op. Hij duldde ook geen commentaar.
Maar toch werd er verhitte duels uit gevochten en
daardoor moesten Luc Tuinte en een speler van
Bon Boys er tien minuten eruit. Die twee
kemphanen vlogen mekaar in de haren. De
wedstrijd werd steeds grimmiger, maar dat kwam
ook door de grensrechter. Die vlagde om elke
wisse wasje. Toen de twee kemphanen weer
terug mochten komen in het veld was het na
enkele minuten weer raak. Onze spits Joris v.d.
Bekke kon ook tien minuten eruit wegens
commentaar op de leiding. En ik moet eerlijk
zeggen, als razende reporter., de scheids had
helemaal gelijk. Maar goed, dit terzijde. Tot aan
de rust bleef het 0-0. Leider Marcel gaf de heren
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nog enkele tips en opbeurende woorden .Dat
gaf de heren weer moed en met volle inzet
begonnen ze de tweede helft. Maar…na enkele
minuten spelen was de moed al naar beneden
gezakt. Door een perfecte aanval op links werd
Bjorn Scharenborg ff verrast door een snelle
vleugelaanvaller. Die kon hij met zijn lange
stelten niet mee bijhouden en moest lijdzaam
toezien hoe de 1-0 werd gemaakt door Bon
Boys. Daarna was ik toch verrast van het spel
van DVV/Vios 6. De heren begonnen beter te
spelen en kregen ook mooie opgelegde
kansen. Maar de paal of lat stonden in de weg.
Maar de verdiende gelijkmaker viel toch. Door
een fantastische aanval, ingeleid door Dennis
Wielaker werd Luc Bekeman in stelling
gebracht. Die was zo koeltjes en op zien
Bekemans schoof hij de bal langs de doelman.
1-1.
Maar de vreugde werd enkele minuten nog
mooier. Een vrije trap van Rob Hutteman ging
diagonaal in de bovenhoek van het doel. De
doelman kon alleen maar toekijken..
1-2.
Daarna opende Bon Boys de jacht op de
gelijkmaker. Het bleef op het laatst nog ff
spannend maar de eerste drie punten van dit
jaar zijn binnen.
Eindelijk mogen de Heren hun eerste
thuiswedstrijd spelen in het prachtige mooie
Halfweg Dôme van dit jaar. Helaas, ook hier
was ik niet van de partij wegens viese rooklucht
ergens aan de Grensweg. Zie elders in het
krantje. Maar de wedstrijd is volgens enkele
supporters uitgelopen op fiasco. O-2 nederlaag.
Volgens de analyse van een voetbalkenner uit
Avest en omstreken kwam doordat de hele
voorhoede er bijna niet was. Twee in de
lappenmand en de derde was wegens
omstandigheden er niet bij. Tja, dan wordt het
er niet makkelijker.
De wedstrijden tegen Grol en GSV ’63 zijn
afgelast vanwege het Coronavirus.
Door dit alles is DVV/Vios 6 wel mooi een
plaatsje gestegen. Van de tiende naar de
negende plaats. Zit er toch een positieve kant
aan.

DVV-Dropping
Op zaterdag, 1 februari werd de jaarlijkse DVV
droping gehouden. Dit succesvolle activiteit is al
aantal jaren heel goed bezocht en elke keer weer
moet de organisatie groepen weren omdat de
opgave zo groot is.Ook dit jaar waren er rond de
honderd man die op deze happening afkwamen.
De organisatie van dit jaar was in handen van
Bas Stoverink , Bart Menting, Nout Groot
Kormelink, Dennis te Woerd en de rest van de
kamereude.
Hun thema was, de slag um Veur-Beltrum.
We werden ergens in het achterland van Beltrum
gedropt. Door de mooie uitgezette tocht moesten
we aantal leuke bedachte opdrachten doen.
Zoals, boomzagen, puzzel in elkaar zetten (dit
bleek een prachtige oude foto te zijn van café
Halfweg) , Escape room (hier werd één van de
deelnemers vast geketend aan een schot. En
door kleine rekensommen en rebussen kon hier
de sloten worden geopend.), boogschieten en op
het laatst, vallen en op staan in een mesthoop.
Maar daar weet Marcel Leusink alles over te
vertellen. Daarna was het gezellig vertoeven bij
Halfweg. Het team van Gerwin Groot Wassink en
René Spieker en de rest waren de grote
winnaars.
Heren van de organisatie, bedankt voor jullie
inzet en de prachtige mooie dropping. Het team
van DVV 45+ mogen de volgende keer de
dropping organiseren. Heren, völle succes.

Logo
Tijdens de jaarlijkse vergadering voor alle
verenigingen bij Halfweg kwam de vraag van
Stichting Halfweg of het een idee was om een
eigen logo te ontwerpen voor Stichting Halfweg.
DVV, Maispotters en het Kermiscomité hebben al
hun eigen logo.
Dus U als trouwe lezer(es) van dit mooie krantje,
heeft U ideeën of iets anders in gedachte dan
kunt U contact opnemen met de Stichting
Halfweg.
Uw Razende Reporter, Michel
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Onze jonge ondernemer

Mijn naam is Bram Pape, net 40 jaar en d’n
jongsten van de 3 van Jan en Agnes van Tol.
Mijn Voor-Beltrumse basis heb ik gelegd op de
Willibrordussschool in Groenlo. Hierna dacht ik
in de voetsporen van mijn vader en moeder te
treden en volgde diverse tuinbouwscholen in
het land.
Op mijn 20e besloot ik een reis te maken,
waarbij ik niet alleen wat van de wereld gezien
heb, maar er ook achter ben gekomen wat ik
echt wilde. Bij terugkomst in Nederland ben ik
de opleiding “product-ontwerpen” gaan volgen.
Ik studeerde af bij Nedap in Groenlo en genoot
daarna van een vast contract. Hierdoor konden
Marlies (van de Kip uut Auste) en ik naar een
plekje in VB om te proeven aan het grote
mensen leven (en aan 4
elkaar:-)

Samen met Marlies en onze kids, Pim en Loek
wonen we inmiddels 8 jaar aan de
Schuurmansweg in Voor-Beltrum. In mijn vrije tijd
zet ik mij graag in om de unieke leefbaarheid in

Voor-Beltrum te behouden.
Ook start ik dit jaar de “Toltuin”. Dit is een plek
vol inspiratie waar bedrijven en zelfstandigen
kunnen ‘zaaien’(netwerken), ‘groeien’
(flexwerken) en ‘bloeien’ (trainen, workshops
enz.).
Kom mor us an!

Na 9 jaar als ontwerper bij Nedap te hebben
gewerkt, heb ik ontslag genomen en ben ik
voor mijzelf begonnen met het voortzetten van
Creastone. Hierbij ontwerp en maak ik
betonnen (water)elementen voor in de tuin. Het
maak-proces begint met het schetsen van een
model. Daarna worden deze in zand, klei of
andere materialen gemodelleerd. Wanneer een
model goed is, word er een mal gemaakt van
zodat er meerdere afgietsels van gemaakt
kunnen worden. Met de laatste mal ben ik zo’n
6 maanden bezig geweest. Deze mallen
worden met een speciaal betonmengsel gevuld
waarna ze een maand moeten uitharden.
Daarna gaan ze de verkoop in op de webshop
www.creastone.nl.
Sinds kort doe ik ook maatwerkklussen. Zo heb
ik voor een crematorium 3 handgemaakte
waterbollen gemaakt en ben ik dit op moment
bezig met een nieuw project. in de werkplaats
Foto: Crematorium Laren (HN)
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AC Halfweg

geneet gewoon van de heerlijke rust. Hier en
doar zie je e’n fanatieke mountainbiker of
meerdere leu die van de rust willen geneieten..
Moar helaas werd mien rustige wandeling
verstoord. Neet deur lawaai maar deur
ontzettend gore viese strontloch.
Zelfs mien hond kreg ‘t er benauwd van.
Woar kump die loch toch ve’dan.
Dus ik op zeuk en moar roeken en roeken woar

Dit was de poster die we via de sociale media
hadden verspreid, maar zoals jullie weten is
het evenement vanwege het Corona virus
uitgesteld, waarvoor alle begrip.
We hopen met z’n allen dat het virus adequaat
bestreden kan worden en t.z.t. diverse
activiteiten waaronder het Bierfest 2.0 weer
opgepakt kunnen worden.
Maar voor dit moment staat de gezondheid van
iedereen voorop.
Bestuur Activiteitencommissie Halfweg

Drieteri-je

die loch vandan kump. Toen ik dichter bie “Aaltje
Fokker van de Bunker”: kwam, hoe starker de
loch. Toen ik in de bunker was kon ik mien ogen
neet geleuven. Doar in den hook lag mien toch
e’n grote drol van hier tot ginder.
Dit was geen hondepoep moar, mensenpoep. Ik
dacht bie mien zelf, wie deut zoiets. Hier komt ok
toeristen en fietsvolk langs en die wilt dissen
historische plek graag bekieken.
Dan wil ie toch neet zoiets tegen komm’n.
Dus noa enige onderzoek, zoals forensisch
onderzoek en DNA bun ik mooi achter e’komm’n
wie dit hef e’doane.
Tuurlijk neum ik geen namen, moar diegene wie
dit leest wet dondersgoot woar ik ‘t oaver heb.
Hee zal ooit met e’n open bek, man op man d’r
mien wal op an sprekken. Dat zal ik um wal
duudelijk maken dat hee zien eigen stront mot
opruum’n.
Uw Razende Reporter, Michel

Jongs leden was ik an ut wandelen met mien
hond in het veld. Ut is doar prachtig mooi en ie
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Dagje Hellendoorn wordt verplaatst naar 2021
Beste kinderen van Voor Beltrum,

Helaas hebben we als kermisbestuur moeten besluiten om het dagje uit
naar Hellendoorn van 2 juni aanstaande te gaan verplaatsen naar 2021!
Heel jammer, maar jullie houden hem zeker tegoed! We zullen dan de
kinderen die nu in groep 8 zitten en volgend jaar niet meer, zeker de
mogelijkheid geven om mee te gaan! We komen in de loop van het jaar
weer met een nieuwe datum.
Jullie horen nog van ons en voor nu blijf gezond en zorg voor elkaar!

Bestuur Kermis Voor Beltrum
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Schoolfoto 1959

Willibrordus

Achterste rij; Margriet Roerdink, Riet Bomers, Annie Luttikholt, Riet Brinke, Lidwien Koster, Anneke
Roerdink, Antoon Luttikhold, Aloys Roerdink, Frans Rinders, Jan Bleumink, Jozef teBoome, Jan Klein
Nijenhuis, Willemien te Brake, Magda Koster, Paulien Koster, Joke Paijers, Annie Mentink, Wilhelmien
Withag, Rikie Koster, Thea Bomers
Derde rij; Annie ten Have, Jan te Braake, Jan Meijer, Henk Pasman, Harrie Withag, Henk Spiekker, Bennie
Starte, Lies Bomers, Theo Luttikholt, Theo Bleumink, Harrie Paijers, Fons Bleumink, Bennie Pasman, Thea
Luttikholt, Anny Klein Nijenhuis, Ria ten Have, Gerda te Loeke, Riek Meijer, Dinie Meijer, Agnes te Vogt,
Gerda Meijer, Meester H. Stoffels(schoolhoofd)
Tweede rij; Mevrouw Stoffels, Meester Marijnusse, Maria Klein Gunnewiek, Juffrouw Marijnusse, Maria
Koster, Marietje Meijer, Marion Luttikholt, Annie Luttikholt, Betsie Paijers, Gemma Koster, Joke Starte,
LidwienStarte, Truus Rinders, Agnes Rinders, Wilhelmien Klein Nijenhuis, Marietje te Braake, Agnes ten
Have, Truus Paijers, Rosalien Bomers, Ria Arink,Ria Bleumink, Agnes Brinke, Truus Klein Gunnewiek,
GerdaSpiekker
Voorste rij; Jan Pasman, Jan te Loeke, Antoon ten Have, Jan Klein Gunnewiek, Henk Klein Gunnewiek,
Frans te Vogt, Theo Mentink, Frans Bleumink, Theo te Vogt, Leo Luttikhold, Jan Mentink, Harry Pasman,
Tonnie Luttikholt, Theo Klein Nijenhuis, Bennie Klein Gunnewiek, Tonnie Starte, Harrie Luttikholt, Jopie
Abbink, Jan Haarlink, Theo Haarlink, Frans ten Have, Bennie Luttikholt, Joop Luttikholt, Henk Luttikholt,
Pauli Stoffels, Jan Brinke en Jan Spiekker
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Kaartclub Halfweg
De Kaartcompetitie nadert zijn einde. Hieronder de tussenstanden op 14 maart 2020 van het seizoen 2019/2020

Kruisjassen
Johan ten Hagen
Joke Holkenborg
Paulien Ribbers
Jan Overkamp
Bennie Rots
Harrie Pasman
Johan Stortelder
Anne-Mieke
Bouwmeesters
Annie Luttikholt
Fred te Woerd
Tonnie te Boome
Paul Holkenborg
Fred te Woerd
Paulien Ribbers

Twintigen
Bennie Nijhuis
Johan ten Hagen
Harrie Pasman
Jos te Poele
Joop Bennink
Barry ten Have
Stef te Woerd
Bennie Lurvink
Myrna Geessink
Annie Luttikholt
Theo Baks
Jose Pierik
Hennie Piepers
Jeanette Ernst
Paul te Bogt
Wim te Woerd
Anton Meijer
Tonnie te Boome
Jan te Boome
Silvia Garstenveld
Marcel Luttikholt
Fred te Woerd
Fred te Woerd
Paula Ribbers
Jos Holkenborg
Wilfried Hoitink
Silvia Garstenveld
Silvia Garstenveld
Myrna Geessink

Totaal

Beste 4 resultaten
Arno Wiegerinck
Jan Walterbos
Jan Woertman
Donny Overkamp
Willie Groot Kormelink
Theo te Vogt
Theo Baks

5607
4804
5461
4616
4968
4700
4331

4795
4882
4707
4748
4696
4623
4509

5118
5313
4655
4723
4274
4822
4377

4994
5110
4524
5139
4979
4582
4792

20514
20109
19347
19226
18917
18727
18009

Jos Holkenborg
Wim Hietbrink
Wilfried Hoitink
Tonnie Roelvink
Tonnie Roelvink
Tonnie Roelvink
Fred te Woerd

4487
4227
4021
4171
4785
4671
4251

4447
4253
4363
5061

4576
5044
4128
4664

4365
4318
4208

17875
17842
16720
13896
4785
4671
4251

Beste 4 resultaten
Paul te Woerd
1212
Arno Wiegerinck
1257
Theo te Vogt
Bennie Ballast
1210
Johnny te Loeke
1431
Hugo te Woerd
Martin te Woerd
Hans
Kraayenvanger
1272
Carmen Orriens
Anton Groot Zevert
1252
Anne-Mieke Bouwmeesters
Lidwien ten Have
1273
Wim Wekkink
1177
Ludwien Geessink
Harrie Gunnewijk
1181
Harrie te Vogt
Riet Meijer
Paula Ribbers
Marietje te Boome
Hedwig te Woerd
Jan Walterbos
1398
Wilfried Hoitink
Theo te Vogt
1322
Harrie te Vogt
1257
Paulien Piepers
Jos Holkenborg
Stef te Woerd
1169
Jos Holkenborg
Ludwien Geessink
985

1355
1350
1328
1168
1207
1252
1257
1212
1267
1269
1298
1283
1153
1218
1095
1118
1264

Totaal

1292
1309
1254
1275
1177

1345
1226
1214
1183
1248
1169
1150
1168
1320
1243
1168
1387

1530
1340
1290
1319
1113
1316
1368

1160

1281
1133
1247
1250
1203

1214
1313
1241
1231

1214
1240
1142
1102
1144
1077
1249
1260

1258
1341
1351
1259
1251

1199
1219
1239
1343
1164
1137
1143
1314
1141
1238

1256
1239
1168

5257
5239
5185
5124
5063
5057
5048
5024
5003
4966
4962
4928
4922
4885
4810
4806
4804
4619
4506
3965
3788
2498
1322
1257
1256
1239
1169
1168
985
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Info Stichting Halfweg
Bestuur
Theo Klein Gunnewiek
Voorzitter
Marc Huirne
Penningmeester
Mirjam ten Have
Secretaris

Info verenigingen
telefoon

0544 463707
06 42778053
0544 465319
+4917624332817
06 16662851

Barcommissie
Melanie Leusink

06 3732 9995
0544 481325

Commissie hygiëne
Henriëtte Bomers

0611707800
0544 465379

Terreincommissie/- verhuur
Vincent Klein Gunnewiek

06 48665131
0544 465063

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

06 16313690
06 29465655
06 31206865
06 30032911
06 30029272
06 23542134
06 30289248
06 12689160
06 42174073
06 57981625
06 83132611

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

telefoon

Vriendenkring DVV
Marc Groot Zevert
Voorzitter
Nicol te Veluwe
Penningmeester
Miranda te Braak
Secretaris
Vincent Klein Gunnewiek
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 20256237
06 21405564
06 1336 3629

06 16313690

Volksfeestvereniging “Voor Beltrum”

Activiteitencommissie
Tjerk Klein Gunnewiek
Voorzitter
Mart Arink
Sylke Tuinte
Manou Bomers
Aniek Bomers
Stan Lankveld
Thijs Heutinck
Mark Luttikhold
Gijs Klein Gunnewiek
Daan Ikink
Twan Bennink

Naam

06 13984923
06 42778053
0544 481689
06 12903259
0544 465676

Iwan Wolterink
Voorzitter
Willem te Vogt
Penningmeester
Carla Tuinte
Secretaris

06 29379493
0544 350454
06 38307315
0613031995
0544 465676

Kaartclub Halfweg
Anne-Mieke Scharenborg
Tonny Roelvink

Belangenvereniging Voor-Beltrum Avest
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

24

25

