Een uitgave van Stichting Halfweg

18e jaargang

Inhoudsopgave

Voorwoord

Voorwoord redactie
Stichting Halfweg
Kermis een jaartje anders
CV Maispotters
Jonge ondernemer
Vriendenkring DVV-nieuws
Kaarten KC Halfweg
Belangenvereniging
AC Halfweg

zomer 2020
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Ondanks de corona perikelen zijn we er mede
dankzij alle betrokkenen (redactie, verenigingen,
vrijwilligers etc.) in geslaagd om u behoorlijk wat
leesvoer voor te schotelen. Nogmaals onze dank
voor de vlotte wijze waarop dit tot stand is
gekomen.
Wij wensen u veel leesplezier toe.
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Stichting Halfweg
Heel de wereld is nog steeds in de greep van
Corona waarbij Nederland rekent op de eigen
verantwoording van éénieder om dit virus de
kop in te drukken.
Inmiddels zijn we een klein half jaar verder en
zien we gelukkig de eerste teken van “leven”
vwb activiteiten en hopen dit langzaam maar
zeker uit te breiden waarbij we inderdaad
rekenen op ieders verantwoording door de
regels in acht te houden.
Ook bij Halfweg houden we ons aan het
voorgeschreven protocol, dit betekent dat
uitgebreide activiteiten nog steeds niet aan de
orde zijn.
Kleinschalig kunnen wel vergaderingen en
sportactiviteiten plaats vinden.
We houden vertrouwen en hopen op de
langere termijn op verbetering van de hele
situatie.
Maar we zitten niet stil en zijn op de
achtergrond bezig met diverse zaken.
Zo zijn we in samenwerking met de opgerichte
“werkgroep Halfweg” bezig met de toekomst
van Halfweg, hierover bent U uitgebreid
geïnformeerd en kunt u elders lezen in het
Halfweg Ni-js.

Ook samen met Vriendenkring DVV hebben we
een flink aantal attributen mogen overnemen van
het helaas opgeheven Grolse Boys waar we zeer
content mee zijn.
Hierbij een willekleurig opsomming:
Dug outs, veldverlichting, doelen, caféstoelen,
koffiezetapparaten, ballenvanger etc.
Verder hebben we zelf geïnvesteerd in een
nieuwe professionel vaatwasser en zijn “onze”
zonnepanelen via AGEG ook sinds kort actief.
Verder werkt Stichting Halfweg ook mee aan het
alternatieve bloemencorso van SVB onder de
titel Festunieker waarbij Halfweg één van de vier
startpunten is.
Voor informatie en opgave kunt u terecht op de
site www.festunique.nl
Helaas hebben wij veel te vroeg afscheid moeten
nemen van onze vrijwilliger (Halfweg Groen)
Joop Luttikhold.Wij zijn hem evenals alle
verenigingen veel dank verschuldigd voor zijn
inzet gedurende vele jaren. Elders kunt u het in
memoriam lezen.

Onze penningmeester houdt ook stevig de
vinger aan de pols want door de afgelasting
van diverse activiteiten raakt onze “schatkist”
steeds leger, als reactie hierop heeft Marc een
“tegemoetkoming schade COVID-19”
aangevraagd en deze is toegekend.
Het betreft een mooi bedrag.
Samen met Volksfeestvereniging Voor Beltrum
en Vriendenkring DVV kunnen we terugzien op
een prachtig “Kermis een jaartje anders”
waarbij sportiviteit en gezelligheid volop
aanwezig waren. Hulde aan de organisatoren.
We beschouwen dit als opwarmertje voor het
75 jarig jubileum in 2021 waar het bestuur van
de Volksfeestvereniging al volop mee bezig is.

Vanaf deze plek wensen we iedereen zowel
privé als verenigingen sterkte toe in deze roerige
tijden.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Halfweg
Mirjam, Marc en Theo
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Belangenvereniging Voor-Beltrum/Avest

Toekomst ontmoetingsruimte in VoorBeltrum & Avest
Het project
Stichting Halfweg en haar verenigingen hebben
een project opgestart om de ontmoetingsruimte
in Voor-Beltrum & Avest te behouden en deze
op toekomstbestendige wijze te kunnen
exploiteren.
Café Halfweg is al sinds jaar en dag de plek om
elkaar te ontmoeten. Dit prachtige café kent
haar charme maar de afgelopen jaren ook haar
mankementen. Zo zijn de apparatuur en
voorzieningen aan het einde van hun
levensduur en toe aan vervanging. Dit biedt
kansen om na te denken over de toekomst.
Gaan we café Halfweg renoveren of vervangen?
Enquête
Om de behoefte aan een ontmoetingsruimte in
Voor-Beltrum & Avest te peilen is een enquête
online. Ook kan in deze enquête worden
meegedacht over hoe deze ontmoetingsruimte
eruit zal moeten zien.
Heb je de enquête nog niet ingevuld, ga dan
snel naar www.stichtinghalfweg.nl en klik op
‘nieuws archief’.

Presentatie
Begin januari 2021 worden de 3 plannen
gepresenteerd. Voor deze bijeenkomst wordt ter
zijnde tijd een uitnodiging voor rondgestuurd.
Definitieve plan
Na de presentatie wordt opnieuw een enquête
rondgestuurd om jou stem voor 1 van de 3
plannen bekend te maken. Het plan met de
meeste stemmen wordt verder uitgewerkt en
wordt onderzocht of deze tot uitvoering kan
worden gebracht.
We houden jullie op de hoogte!
Namens,
Bestuur Stichting Halfweg
Belangenvereniging Voor-Beltrum & Avest
Carnavalsvereniging De Maispotters
DVV (De Vrolijke Verliezers)
Motorclub
Volksfeestvereniging
Activiteitencommissie
Barcommissie
Terreincommissie en Verhuur
Hygiëne commissie
Namens Bestuur Belangenvereniging,
Anne te Luke

Plannen
Dit najaar gaan 3 werkgroepen 3 plannen
uitwerken:


Halfweg (café en woning) kopen en verbouwen
naar woningen en een nieuwbouw
ontmoetingsruimte realiseren op eigen terrein



Halfweg (café en woning) kopen en café
renoveren en woning verhuren



Nieuwbouw ontmoetingsruimte op eigen terrein
We hopen dat alle inwoners hierin willen
meedenken, meepraten of meedoen.
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Koninklijke onderscheiding Jan Pasman
Het zal u allicht niet ontgaan zijn dat ons
redactielid Jan Pasman op initiatief van Anton
Helmers (en mede op voordracht van de
redactie) een Koninklijke onderscheiding heeft
ontvangen en daarmee Lid in de Orde van
Oranje-Nassau is geworden.

Onderstaand de hierbij behorende motivatie:
Jan Pasman had vele functies bij verschillende
stichtingen en verenigingen. Jan Pasman uit
Beltrum (68 jaar) is sinds 1975 actief voor de
samenleving bij activiteitenvereniging Losse
Flodders in Beltrum als medeoprichter,
bestuurslid (1975-1980, 1989- 1991),
penningmeester (1980- 1983) en voorzitter
(1991- 2002); bij Voetbalvereniging VIOS
Beltrum als elftalleider (2002-2009),
wedstrijdsecretaris (2007-2009) en lid
kledingfonds (2009-2011); bij Stichting Paklack in
Beltrum als oprichter en organisator (1982-2002),
secretaris (2002- 2004) en penningmeester
(2014-heden); bij Stichting Halfweg in Beltrum
als oprichter en redactielid van Halfweg Ni’js
(2002-heden); bij Stichting Vrienden van de
Hassinkhof in Beltrum als penningmeester
(2010-2017); bij Sint Paulusparochie Beltrum als
commissielid Actie Kerkbalans (2012-heden) en
als mede-uitzetter van fietsen autosterritten voor
het Beltrums Volksfeestcomité.

Herinnert U zich deze nog: 1968
HOLTERHOEK
In Holterhoek spelen 11 stamgasten van Café
Halfweg een potje voetbal tegen de stamgasten
van Café Overkamp.

De uitslag is niet bekend maar er is in ieder geval
verloren, en de lol was er niet minder om en het
was wel het begin van DE VROLIJKE
VERLIEZERS.
Schutterskoning en koningin Voor Beltrum 1968
Theo Mentink en Agnes ten Have (Smidjes)
Corso Beltrum
Wagenbouwgroep “Te Brake-Gunnewiek” wint het
bloemencorso in Beltrum met de wagen:
“Hendrik de 8ste en zijn geliefden”

Namens de redactie en alle ingezetenen van
Voor Beltrum en Avest van harte proficiat Jan
met deze welverdiende onderscheiding.
Redactie Halfweg Ni-js
4

ACHTERHOEK
De Acherhoekse straten zijn leeg als Aalten
Nederland succesvol vertegenwoordigt bij het
tv-spel Zeskamp. De finale in Zutphen eindigt op
bizarre wijze Een Zutphenaar komt om het leven
als hij zich in Deventer mengt in een vechtpartij.
Een centrale slachtplaats maakt huisslachtingen
overbodig. Een brand in Winterswijk kost zelfs
een mensenleven. De Achterhoeker verruimt
zijn blik met Amphion, een leeszaal, een
muziekschool, een muziektent en een recratieoord. Zwembaden, scholen het gaat in een hoog
tempo. Rondwegen moeten het steeds
drukkere verkeer buiten de dorpen sturen. De
vuilstort krijgt een andere aanpak. De RONO
gaat de lucht weer in. Sporthuis Obelink koopt
steenfabriek van Te Siepe aan de Misterweg te
Winterswijk alsmede ook het omliggende
fabrieksterrein met een totale grootte van 3.22
ha.
Hengelo 26 maart FC Twente wint het
touwtrekken om Pax-middenvoor.
FC Twente heeft het
getouwtrek om Paxmiddenvoor Rene
Notten gewonnen van
2e divisieclub de
Graafschap. De
talentvolle Pax-speler
is met de
eredivisieclub
vertrokken naar
Engeland voor het
spelen van enkele
oefenwedstrijden.
25 mei Lochem was een dagje “in”
Het was niet alleen de jeugd van Lochem die
op Hemelevaartsdag een dagje uit was in het
openluchttheater van Lochem. Uit de gehele
Achterhoek kwamen zo’n 2000 jongelieden
toegestroomd naar dat prachtige Lochemse
theater, dat helaas te weing wordt gebruikt. Het
theater biedt vele mogelijkheden en dat hadden
de organisatoren Gerth Beltman, de broers
Joost en Paulus Carlier en Peter Mense in de
gaten. Er was veel te beleven Om 9 uur begon
het feest met een optreden van de David

Copperfield Style, Daarna volgden Inshore,
Dezzision Super Flu, Les Barques en Faghm. Les
Barques die met hun zeer oude apparatuur waren
gekomen viel tegen. Het optreden van David
Copperfield was een succes. Maar er was veel
meer dan muziek: draaiorgel De Flierefluiter , het
gejank van het Balkan Trio uit den Haag
,vuurvreter Mr Plug, kraampjes, diggershops enz.
In de namiddag was het wachten op het groots
aangekondigde Action Painting van Ben Jolink en
zijn makker Henk . Iedereen was moe en
uitgekeken Eindelijk reed Ben Jolink uit
Hummelo gezeten op een rieten stoel, die boven
op een groen autootje stond, het theater binnen.
Publiek stroomde toe, maar verder gebeurde er
niet zoveel als iedereen wel verwacht had. Er
werd o.a. een groot bord beschilderd. Om 5 uur
was dit feest dat wel lekker gek was afgelopen.
31 mei Ratten in Vosseveld
In de raadsvergadering meldt de heer Wiggers dat
er in het Ambonezenkamp een rattenplaag heerst.
Hij heeft al bij de technische dienst geïnformeerd
maar kreeg te horen dat dit een
rijksaangelegenheid is Hij vindt dit een trieste
zaak. Hij vindt dat als men de ratten in het
woonwagenkamp bestrijdt dan kan men de ratten
in het Ambonezenkamp ook wel bestrijden dit gaat
immers in een moeite door. Wethouder Wubbels
antwoordt dat het weliswaar Rijksgebouwen zijn
maar het hier gaat om Winterswijkse ratten en zal
zich in verbinding stellen met de technische dienst
om te bewerkstelligen dat deze ratten ook
bestreden worden
1 Juli Zwembad het Vinkennest geopend.
Na een woord van welkom door burgemeester
Hermsen verrichte Mr Bloemers de opening door
de naan het Vinkennest te onthullen middels het
wegtrekken van een doek.
4 december Neede: Ontslag pastoor Horsthuis
Op verzoek van de parochie van de H. Caecilia is
pastoor Horsthuis ontslagen. Dit ontslag roept
vragen op bij de jongeren en arbeiders. Men
vraagt zich af of het kerkbestuur niet de gehele
parochie in het overleg had moeten betrekken. De
pastoor bracht enkele ideeën ten uitvoer. Hij
schafte onderscheid in gaven en giften bij
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huwelijken en begrafenissen af en accepteerde
het hem toekomende salaris niet. Zij
overtuiging was dat eredienst en geldinzameling
niet verenigbaar waren en schafte dus de
collecte af. Hij schijnt hierover geen overleg te
hebben gepleegd met het kerkbestuur..

Heintje
Schloss

Ich baue dir ein

Golden Earrings
gi- dong

Dong-dong-di-ki-di-

The Beatles

Hey Jude

NEDERLAND/WERELD:

Heintje
Bombeidschi

Heidschi

The Cats

Lea

Barry Ryan

Eloise

Geschokte ouders vragen zich af of de
jeugdserie Floris wel geschikt is voor de jeugd,
die zich steeds minder aantrekt van de ouderen.
Andere populaire series zijn: De Glazen Stad,
Belle et Sebastien en de Fabeltjeskrant. Film
van het jaar is: Once upon a time in the West.
Beatclubs verdwijnen net zo snel weer als ze
komen de invloed van de Britse popmuziek
wordt minder. De hit van het jaar is voor tiener
Heintje met een Duitse schlager.
4 april : Maarten Luther King Amerikaans strijder
voor gelijke rechten voor blank en zwart wordt te
Memphis vermoord.
5 juni De Amerikaanse presidentskandidaat
Robert F Kennedy wordt neergeschoten en
overlijdt een dag later.
1 augustus: De Mammoetwet treedt in werking.
20 oktober: Jacqueline Bouvier weduwe van
John Kennedy trouwt met Aristoteles Onassis.
MUZIEK:

SPORT
Olympische Spelen:
Nederland wint op de Spelen in Mexico 3x goud:
Roeien
Jan Wienesse
Skiff
Wielrennen
Fedor den Hertog , Joop
Zoetemelk, Jan Krekels, Rene Pijnen
100 km ploegentijdrit
Zwemmen
Ada Kok 200m vlinderslag
Op dezelfde Spelen verbetert BOB BEAMON (VS)
het wereldrecord verspringen met 45 cm naar 8,90
m. Dit record blijft staan tot 1991.
Tour de France:
Jan Janssen wordt de 1e Nederlandse tourwinnaar
in de geschiedenis van de Tour de France (sinds
1903). Het was ook in 1968 dat de Tour voor het
eerst werd uitgezonden op de Nederlandse tv.

Nummer 1 hits waren:
The Beatles

Hello Goodbye

Toon Hermans
feestneus

Mien waar is mijn

Bee Gees

Words

Egbert Douwe
bedstee mijn liefste

Kom uit de

Esther en Abi Ofarim
Rockefella

Cindarella

Cliff Richard

Congratulations

Small Faces

Lazy Sunday

Blue Cheer
Blues

Summertime

Olympische winterspelen:
Op de Winterspelen in Grenoble verovert
Nederland 3 gouden medailles;
Schaatsen

Kees Verkerk

1500 m

Schaatsen

Carry Geisen

1000 m

Schaatsen

Ans Schut

3000 m
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VOETBAL:

film moest kijken. Voor de kenners “a nightmare
on Elm street.
In de vakantie zijn ook de prijswinnaars van de
kleurplaatwedstrijd bekend geworden.

Ajax wordt kampioen van Nederland.
Op de foto: Staand van links naar rechts: Tonnie
Pronk, Velibor Vasovic, Barry Hulshof. Theo van
Duivenbode, Gert Bals en Ruud Suurendonk.
Gehurkt: Sjaak Swart , Inge Danielsson, Johan
Cruyff, Henk Groot en Piet Keizer.

In dezelfde periode hebben we ook een aanvraag
gedaan bij het Naoberfonds Beltrum om de
activiteiten van ons jubileum mede te finacieren.
Wij willen Beltrum iets blijvends aanbieden in de
vorm van een cadeau. Het Naoberfonds Beltrum
heeft dit sprankelende idee omarmd en heeft een
bijdrage van maar liefst €1500,- toegekend. Wat
het cadeau wordt blijft nog even een geheim maar
in de volgende editie zullen wij jullie hierover meer
berichten.
In het volgende Halfweg Ni-js hopen wij jullie weer
over meer activiteiten kunnen berichten maar het
belangrijkste is toch wel dat we gezond blijven en
het virus onder de knie krijgen.

Met vriendelijke groeten,
Met vriendelijke groet,
Jan Pasman

maartentebraak@gmail.com
info@sjbeltrum.nl
www.sjbeltrum.nl

Beste lezers,
Dit jaar zouden we ons 10 jarig jubileum vieren
met allerlei activiteiten. Zoals iedereen hadden
wij 2020 heel anders voorgesteld. Door het
corona virus zijn het Flierefluiters en Walhalla
kamp helaas ook afgelast. Om de jeugd toch
nog wat leuks te bieden is er eind juli een
Flierefluitersdag georganiseerd. Deze dag was
door de vrijwilligers/kampleiders goed
voorbereid en super georganiseerd. Ook de
weergoden waren de jongens en meisjes goed
gezind waardoor de sport en spelactiviteiten op
het Vios terrein in Beltrum optimaal tot hun recht
kwamen.
Voor de wat oudere jeugd van 12-16 jaar is er
op 23 juli de Walhalladag georganiseerd. De
activiteiten vonden om en nabij het Noasman
plaats. De kids konden onder andere kanoën,
zwemmen, lasergamen en natuurlijk niet te
vergeten deelnemen aan een spannende
spooktocht alvorens men eerst een spannende

Waar is hij of zij gebleven ?
Wij zijn de gezusters Houwkat (Minke en Norin
Klein Gunnewiek).
Beiden opgegroeid aan de helbargsweg in VoorBeltrum.
Ook hebben wij nog een zusje Jona en kleine
broertje Sten.
Inmiddels wonen wij al zo'n 17 jaar niet meer in
Voor-Beltrum maar zijn hier nog wel met enige
regelmaat te vinden. Kermis Voor-Beltrum,
familiebezoekjes en de carnaval bijvoorbeeld.
Het is begonnen in onze pubertijd, vooral feestjes
waren toen erg belangrijk voor ons (hier zijn wij
nog steeds niet vies van). City Lido en de
Radstake was leuk, maar in de grote stad is alles
toch ook wel machtig mooi!
Gelukkig hadden wij familie wonen in het westen
van het land en hierdoor veel kunnen zien van het
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stads leventje. Hier was heel veel te beleven en
totaal anders.
Dit neemt echter niet weg dat het mooier of
beter is dan in Voor-Beltrum maar voor ons op
dat moment wel.
Na heel lang zeuren en smeken mochten wij
dan toch op onzelf gaan wonen in jawel..
SCHEVENINGEN!
Onze paps had hier duidelijk wat meer moeite
mee. 2 jonge grieten naar de grote stad..
Na de verhuizing bleek dit allemaal toch niet zo
mooi als gedacht. We moesten nu zelf koken..
schoonmaken.. wassen en ook centen
verdienen om daar alles van te betalen hoorde
erbij.
Genoeg overhouden voor de leuke dingen viel
helaas wat tegen.

Getrouwd in 2014 en inmiddels 3 kinderen verder;
Faya (6), Kenzi (4) en Zeno (3).
Ook Minke is haar droomman tegengekomen en
inmiddels 2 kinderen verder ; Dija (3) en Just (1).
Zij woont nu in Utrecht.
Ondanks dat wij beiden niet meer in Voor-Beltrum
wonen blijft dit altijd een speciaal plekje in ons hart
houden met veel mooie herinneringen.
Groetjes Norin en Minke

PAKLACK
De Paklack-competitie 2019-2020 is vanwege de
coronacrisis abrupt afgebroken op 6 maart 2020
Op de jaarvergadering werd besloten de stand op
het moment van staken van de competitie als
eindstand te bepalen. Dit houdt in dat KWW’12
kampioen 2019-2020 is. Lo Moar Lopen eindigde
zonder een enkel punt te hebben vergaard als
laatste.
Hieronder de eindstand:
Stand 07-03-2020 wedstrijd punten

We kunnen zo nog wel even doorgaan over
alles wat wij hebben meegemaakt maar
zullen het kort houden.
Beiden hebben wij uiteindelijk onze
draai wel gevonden.
Norin is in 2012 haar droomman tegen gekomen
en nog steeds woonachtig in Scheveningen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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

11
12
11
12
11
11
12
12
11
12
11
12
12
10
11
11

33
30
28
22
21
18
17
17
16
16
15
11
10
9
3
0

voor

tegen

82
60
54
65
41
46
33
41
33
36
39
38
28
26
23
25

19
19
17
29
38
37
35
54
36
38
37
59
52
47
76
77
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Inmiddels is het competitie-programma 20202021 ook bekend.
Hieronder de speeldagen van Loa Moar Lopen:
DATUM
11-09-2020
25-09-2020
16-10-2020
23-10-2020
06-11-2020
20-11-2020
11-12-2020
15-01-2021
29-01-2021
05-02-2021
26-02-2021
12-03-2021
02-04-2021
09-04-2021
23-04-2021

WEDSTRIJD

UITSLAG

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

Voor degenen die de Paklack willen volgen de
Paklack heeft een eigen website :
www.paklack.nl
Ook heeft de PAKLACK een app voor degenen
die deze app willen downloaden
oor degenen die de Paklack willen volgen de
Paklack heeft een eigen website :
www.paklack.nl

Ni’js van de Maispotters

festiviteiten in Voor-Beltrum een zware
belemmering. Lichtpuntje in deze duisternis waren
de sportactiviteiten tijdens het kermisweekend. Dit
is iets waar het kermisbestuur trots op mag zijn,
binnen zulke krappe kaders zo’n sportieve en
gezellige middag organiseren voor alle VoorBeltrummers.
Helaas zijn de vooruitzichten op dit moment nog
niet rooskleurig, het virus geeft zich nog niet
gewonnen en laait langzaam weer op vanuit
allerlei hoeken.
Van diverse carnavalsverenigingen hebben wij
inmiddels te horen gekregen dat zij geen grootse
voorbereidingen gaan treffen voor het
aankomende carnavalsseizoen 2020-2021. Het
bestuur van de Maïspotters heeft hier nog geen
besluit over genomen. Traditiegetrouw is de
eerste activiteit van het nieuwe carnavalsjaar de
buutavond (zaterdag 14 november 2020), deze
heeft de buutcommissie dan ook alweer in de
steigers staan. Of wij deze avond door kunnen
laten gaan, eventueel in een alternatieve vorm,
zullen wij als bestuur zijnde in de maand oktober
beslissen aan de hand van de dan geldende
maatregelen en vooruitzichten. Niet alleen de
buutavond, maar het gehele verdere verloop van
de carnaval is nog onzeker voor ons als
Maïspotters. Alle opties en alternatieven voor
aankomend carnavalsjaar en -weekend worden op
dit moment nog opengehouden.
Normaal gesproken kondigen wij de naderende
carnavalsperiode graag groots aan, maar in deze
omstandigheden zullen wij op dit moment een pas
op onze plaats moeten maken. Één ding is zeker,
de gehele Maïspotters vereniging zal er alles aan
doen om tijdens de carnavalsperiode, binnen de
dan geldende maatregelen, passende activiteiten
te verzorgen.

Tijdens het carnavalsweekend werd er
gedurende verschillende voordrachten en
middels meerdere verklede groepen nog de gek
mee aangestoken, maar inmiddels heeft het ons
al zo’n 5 maand in z’n greep: Het Coronavirus.
Voor ons een geluk dat deze slepende
“melkziekte” zijn intrede deed na het
carnavalsfeest, maar voor alle volgende

Voor nu; blijf gezond en net als altijd zullen de
Maïspotters net als maïs altijd rechtop blijven
staan!
Alaaf!
Wout Tuinte
President van de Maispotters oet Veur-Beltrum
Ruben Arink
Vorst van de Maispotters oet Veur-Beltrum
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Vriendenkring D.V.V. nieuws

Hallo allemaal!

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

NL-doet 2020
Op zondag 12 juli heeft DVV, ondanks de eerdere
afgelasting i.v.m. Corona-crisis, met een tal
vrijwilligers toch de geplande activiteiten rondom
NL-doet 2020 kunnen voltooien.
De netten van de ballenvangers achter de goals
zijn gecontroleerd en aan 1 zijde is zelfs een
volledig nieuw net opgehangen. In goed overleg
met Halfweg Groen zullen zij deze onderlangs
voorzien van nieuw gaas, zodat de ballenvangers
voor aanvang van het nieuwe voetbalseizoen weer
als nieuw zijn.
Enkele reclameborden zijn, door stoppen van
sponsoren, verwijderd en andere op een nieuwe
plaats gehangen. Ook zijn de reclameborden
evenals de doelpalen schoongemaakt.
Het was een mooie zon overgoten zondagmiddag
waarbij de werkzaamheden vlot verliepen. Na
afloop was er tijd voor een hapje en een drankje
als bedankje voor ieders inzet.
Op naar NL-doet 2021!

Jazz-vesteval 2020
De organisatie heeft besloten om dit jaar geen Jazzvesteval te organiseren. Het is niet te doen en teveel
risico kijkend naar de vorm waarop het Jazzvesteval normaal wordt gehouden en de regels van
het RIVM vanwege het Corona-virus.
Voor DVV betekend dit dat er geen vrijwilligers
benodigd zijn om post te staan en dat er dus ook
geen inkomsten zijn om de kas te spekken.
Volgend jaar hoopt de organisatie de draad weer op
te kunnen pakken.
Feestelijke activiteit
Ieder jaar probeert DVV een feestelijke activiteit
voor haar leden en sponsoren te organiseren.
Vorig jaar was de druk bezochte feestmiddag voor
zowel jong als oud een groot succes. Wie is er die
middag niet in de goocheltrucs van Tom Krooshof
getrapt?!?
In navolging van vorig jaar wil DVV in het najaar
opnieuw een feestelijke activiteit organiseren.
Het verloop van de Corona-crisis wordt
nauwlettend in de gaten gehouden en er zal
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rekening worden gehouden met de geldende
regels van het RIVM.

7. Uitreiking bokaal aan de Vrijwilliger van
het jaar

In de loop van de tijd zal een uitnodiging worden
rondgebracht met hierop verdere informatie als
zijnde thema, dag, tijdstip en de
aanmeldprocedure.

8. Rondvraag

Houdt dus uw brievenbus in de gaten!

9. Sluiting
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 30 oktober om niks van dit alles te missen.
Kijkend naar de huidige RIVM regels, is aanmelden
van uw komst naar de jaarvergadering verplicht.
Aanmelden kan tot 28 oktober 2020 per e-mail:
vriendenkringdvv@hotmail.com
Overname materialen van Grolse Boys

:
Jaarvergadering 2020
Doordat Corona ervoor had gezorgd dat café
Halfweg enkele tijd niet beschikbaar was, heeft
DVV helaas haar jaarvergadering nog niet
kunnen houden. Kijkend naar de huidige
maatregelen en versoepelingen, wil DVV alsnog
haar jaarvergadering houden. Deze zal
plaatsvinden op vrijdag 30 oktober – café
Halfweg – aanvang 20.30 uur.

Door de fusie van Grolse Boys met S.V. Grol,
hebben Stichting Halfweg en DVV de
mogelijkheid gekregen om materialen over te
nemen. Dit grotendeels kosteloos, waarbij is
afgesproken dat de Grolse Boys t.z.t gebruik mag
maken van het evenemententerrein bij Halfweg
om hier hun eindfeest te organiseren.

De agenda voor deze avond:
1. Opening
2. Notulen jaarvergadering 2019
3. Financieel verslag
4. Sport / activiteiten 2019 / activiteiten 2020
- 2021
5. Accommodatie
6. Bestuursverkiezingen


Aftredend en herkiesbaar:
Marc Groot Zevert



Coen Pleiter

Zo zijn de vrijwilligers van Stichting Halfweg, DVV
en Halfweg Groen enkele momenten bezig
geweest om deze materialen te demonteren en
op te halen. Het gaat om o.a. dug-outs,
lichtmasten + grondkabels, 4 doelen en een tal
van zaken meer.
Grolse Boys bedankt voor de geboden
mogelijkheid en alle vrijwilligers bedankt voor
jullie hulp!

Eventuele tegenkandidaten kunnen zich
voor aanvang van de vergadering
opgeven bij het bestuur.
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hij dat. Af en toe bemoeide hij zich met de
wedstrijd, vooral als het voor geen meter liep.
Dan hoorde opeens, “Kom op jongens, dat kan
better”.
Na de wedstrijd zat hij het liefst aan de bar en te
genieten over al die verhalen die werden verteld
aan tafel van de jongens.
Joop was een graag gezien persoon bij DVV en
was altijd bereid, om waar dan ook, te helpen. We
zullen hem zeker missen, maar we vergeten hem
nooit.
De heren van DVV/VIOS 6 zijn, na een
allerbastende hete periode en al dat gedoe rond
de corona, weer op trainingskamp. Ook hebben
ze hun eerste oefenpotje achter de rug.
De heren van Heelweg kwam op bezoek in het
mooie Hafwegdôme.

:

Bij deze wedstrijd kon je wel zien dat niet alle
spelers wedstrijdritme hadden en vooral …geen
conditie. Maar ook de warmte speelde hier een
grote rol in. Gelukkig hadden ze 5 wissels want
anders hadden er zeker enkele spelers het loodje
gelegd. Het was een gelijkwaardige wedstrijd en
de goed fluitende scheidsrechter Willem Wassink
had de touwtjes strak in de handen. De wedstrijd
leek op doelpuntloze einduitslag maar in de
laatste minuten sloeg Heelweg toch toe. Even
een kleine onoplettendheid in de verdediging viel
de 0-1. Coach Marcel was ondanks het verlies
heel tevreden. Hij zag veel positieve dingen.
Daarna was het gezellig napraten, maar natuurlijk
op anderhalve meter.

Groeten,

Loonwark kan ook machtig mooi wen.

Het DVV-bestuur

Argens in ut mooi Veur-Beltrum most e’n
loonbedrief an ut inkoelen.

DVV Voetbal

Ut was prachtig weer en ut ging allerbastend
mooi. Het leste stuk most nog gebeuren en dan
was ut grös mooi op tied in de koele.

Voordat ik met het verslag begin over de DVVvoetbal wil ik toch stil staan bij het overlijden
van onze trouwe supporter Joop Luttikhold.
Joop kwam altijd kijken naar al onze
thuiswedstrijden. Hij stond graag dicht bij de
dug-out en stond te genieten over het gebeuren
in het veld maar ook zeker wat er allemaal
besproken werd in de dug-out. Geweldig vond

Moar op dat leste stuk duurde ‘t wal verrekte lang.
De betreffende boer begon al te kriebelen
weurumme ut zo lange duurde.
Was ut spul kapot of was er wat anders an de
hand. Hee moar ff kieken wat er in godsnaam te
doone was.
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Hee kon zien ogen neet geleuven want de
trekkers met opraapwagen reden telkens in de
weide langs één punt.woar al lange geen grös
lag um op te rapen. Wat was doar toch te
zeene. Doar kwam hee gauw achter en hier
kwam de aap uut de mouwe.

begon het vogelschieten en na 361 schoten viel
de vogel naar beneden.

Drie puur natuurlijke dames lagen daar heerlijk
te zonnen. Tja, als je dat als jonge chauffeurs
dat zeet dan is loonwark donders mooi wark.
Kleintje karmisse
Zoals jullie al weten was de Voor-Beltrumse
kermis anders dan anders. Gelukkig heeft het
Kermis comité een mooie zondag kunnen
organiseren.
Maar toch, de jongeren onder ons misten toch
de kermis.
Ruben Arink was de gelukkige en was diep
ontroerd dat hij koning was geworden. Hij wilde
nog wat zeggen maar de emoties waren voor
hem te veel. Begrijpelijk allemaal. Na de
felicitaties kon het feest beginnen. Tussendoor
was de bbq aangestoken en namens ons allen
een groot compliment voor Luc en Falco voor de
goede bediening.
Dus enkele heren van het buurtschap Auste en
het Velleke hadden afgesproken om toch iets te
doen.
Dus werd er tussen Tuunte en de Pieper een
klein kermisterrein ingericht.
Met een paar uur werk was het op corona wijze
mooi opgesteld.

Het ging er mooi op, zo mooi dat de politie ook
nog ff kwam kijken. Maar die zagen al gauw dat
het allemaal spic en span in orde was. Af en toe
moest de organisatie ingrijpen omdat de muziek
wel heel erg hard stond. In de buurt zat Jan
Wouters heerlijk in zijn tuintje en dacht dat het
geluid uit de werkplaats kwam waar Jean-Pierre
stond te werken.
“kan dat neet wat zachter” en Jean-Pierre kreeg
de wind van voren. Maar gauw werd duidelijk dat
de muziek ergens anders uit de hoek kwam. Toen
vond Jan ‘t wel goed want er zat ook leuke duitse
muziek bij. Het was een geslaagd feestje en
iedereen was zeer tevreden.

Uw Razende Reporter, Michel
Het feest begon om 14.00 uur na een prachtig
welkomstwoord van onze toekomstige
burgemeester, Maarten te Braak. De strijdbijl
tussen Auste en het Velleke werd begraven en
met elkaar wierp dit een mooi band. Daarna
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De kermis “een jaartje anders” van
afgelopen zondag 2 augustus 2020.

Koning Fons en Koningin Chantal, jeugdkoning
Niek en Jeugdkoningin Marieke zullen nog een
extra jaar aanblijven en volgend jaar, 31 juli, 1, 2
en 3 augustus hopen we ons 75-jarig jubileum van
de Voor Beltrumse Kermis te kunnen vieren! Als
bestuur zullen we ons de komende tijd
bezighouden met de voorbereiding van het
jubileum, ideeën en tips hierbij zijn natuurlijk altijd
welkom!
Uitslagen 2020

Om 12.00 uur begonnen bij ons terrein van
Stichting Halfweg in Voor Beltrum de
activiteiten.
Er waren ongeveer 200 deelnemers aan de
voetbal, volleybal en fietstoertocht.
Daarnaast waren er 200 toeschouwers incl.
kinderen. Dus totaal ongeveer 400 aanwezigen,
allen ingezeten van Voor Beltrum.
Vanwege de Corona waren er voor alle mensen
zitplaatsen gemaakt en werd er drank uit
geserveerd, zodat de 1 ½ meter gerealiseerd
kon worden. Daarnaast had eenieder zich
aangemeld van tevoren en werd er bij iedereen
een gezondheidscheck afgenomen alvorens het
terrein te betreden.

Winnaar
Voetbal:
Winnaar Volleybal:

Koelinkbrink
All Stars

Winnaar Penalty Schieten 4-8 jaar:
Haarlink

Jibbe

Winnaar Penalty schieten 9-12 jaar:

Pim Pape

Winnaar Penalty schieten 13-15 jaar:
Braak

Auke te

Blijf gezond en zorg goed voor elkaar en hopelijk
tot snel!

Na een aantal uurtjes sportiviteit was er rond
15.30 uur de prijsuitreiking en een korte opening
door onze voorzitter, waarna de
vaandelzwaaiers de vaandelhulde hebben
gezwaaid. Daarna was er een gezellig
samenzijn met achtergrondmuziek The Scrolling
Phones.
Natuurlijk kon de draaimolen, het springkussen
en een zandbak niet ontbreken en hebben alle
kinderen zich prima vermaakt. De ijstaxi zorgde
voor heerlijke ijsjes.
Om 18.00 uur was het einde van de middag in
zicht. Ondanks alle beperkingen van de Covid19 waren we toch blij nog een dag als
gemeenschap bij elkaar te kunnen komen.

We willen dan ook iedereen die aan deze dag
hebben meegewerkt van harte bedanken
hiervoor.

Bestuur Kermis Voor Beltrum

Onze jonge ondernemer
Beste lezers,
Door de redactie ben ik gevraagd iets te vertellen
over mijn bedrijfje. Mijn naam is Mieke de Jong
en in de zomer van 2013 ben ik, samen met mijn
ouders aan de Schuurmansweg, in het huis van
Theo Kip komen te wonen. Ik vond het van begin
af aan een leuk idee om de naam Kip, die al
zoveel jaren voor onze komst aan dit huis
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verbonden was, ergens te behouden. Hier komt
dan ook de naam van mijn bedrijf ‘minicamping
de Hippe Kip’ vandaan.
Voordat ik hier kwam wonen, heb ik bijna 10
jaar samen met mijn man, een mooie camping
met daarbij een horecabedrijf mogen runnen.
Omdat dit bedrijf niet koopbaar bleek na
tweemaal over een huurcontract, hebben we
mede door komst van de recessie, met pijn in
ons hart, de keus gemaakt om op een goede
manier afscheid daarvan te nemen. Naast mijn
taak als mantelzorger en baan als
verpleegkundige bleef het zelfstandig
ondernemers bloed wel kriebelen. Daarmee
begon een aantal jaren geleden ‘de Hippe Kip’
langzaam aan haar vorm te krijgen.
Naast ons werk zijn we stukje bij beetje gestart
met de realisatie. Bekabeling voor elektra, het
egaliseren van ons terreintje en inzaaien van
een nieuwe grasmat met goede hulp van Groot
Zevert. Zo kreeg de buitenkant zijn vorm. Maar
daarmee waren we er niet. Bij een camping
hoort ook sanitair. Nadat we het woonhuis naar
eigen idee gerenoveerd, uitgebreid en
opgeknapt hadden, was het resultaat van onze
badkamer ook het voorbeeld voor ons
toilettengebouw. De tegelzetter gaf ons tips en
leerde hoe te betegelen en hierdoor hebben we
veel werkzaamheden zelf kunnen doen, al ging
het echt wel een stuk langzamer dan de
professional het zou doen ;-) Omdat ik tegels
te kort kwam koos ik ervoor om het snijwerkafval aan tegels stuk te slaan en de ingang, in
de kleine uurtjes, met een muziekje erbij, een
aantal wanden met mozaïek te betegelen. Iets

wat mooi uitpakte en je gelijk bij binnenkomst in
ons sanitairgebouw ziet. Nadat de camping klaar
was en een klein jaar draaide volgde een
scheiding. Samen met hulp mijn ouders heb ik de
camping voortgezet omdat ik stoppen zonde
vond, het was net zo’n mooi bedrijf aan het
worden. En de afgelopen jaren heb ik samen met
partner Hans het bedrijf verder vorm gegeven.
We hebben een Pipowagen ingericht, het dak van
de schuur vernieuwd en daarbij ook gekozen voor
zonnepanelen.
De Hippe Kip is inmiddels uitgegroeid tot een
karakteristieke plek waar toeristen zich welkom
voelen en graag verblijven. Ze kenmerkt zich door
de kleurrijke, gevarieerde en positieve uitstraling
in zowel de aankleding als de mensen die er hun
vakantie genieten. Ook de regenboogvlag draagt
hier subtiel haar steentje aan bij. Het vult elkaar
mooi aan en laat een ieder in zijn/haar waarde. Ik
heb bewust de keuze gemaakt voor de doelgroep
met volwassen (18+) campinggasten en geen
voorzieningen voor kinderen gemaakt. Hierdoor
krijgen we allerlei soorten mensen, jonge
mensen, middelbaar en ouder, stelletjes of alleen.
Kleinschalig, overzichtelijk en knus, ligt de plek in
een heerlijke, goedverzorgde en gevarieerde
omgeving. Men geniet van de mooie erven en
goed verzorgde fiets en wandelpaden en spreekt
alom de waardering uit.
Minicamping De Hippe kip telt 8 kampeerplaatsen
en 3 eigenzinnige logeerplekjes. We hebben een
gezellig afdak waar campinggasten gebruik van
kunnen maken om (gezamenlijk) te zitten en de
eigen maaltijd kunnen nuttigen of eigen drankje
kunnen drinken. Ook hebben we een
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multifunctionele binnenruimte ingericht, die als
creatieve, slechtweer, recreatieruimte ingezet
kan worden. We gebruiken deze weleens met
de eigen familie, maar waar we geen feestjes
vieren. Ook dat is een bewuste keuze. Wel
hebben we plannen om onze campinggasten
na de Coronatijd hier wat meer activiteiten aan
te bieden om hun verblijf nog leuker te maken.
Omdat mijn moeder pottenbakster is, zit de
creativiteit in het bloed en delen we onze
creativiteit graag met anderen. Bij deze
misschien ook een oproepje: heb je zelf een
creatief idee of bepaalde vaardigheid waarmee
je onze gasten zou kunnen vermaken, kom er
gerust mee. Het lijkt me altijd leuk om samen te
kunnen werken. Het bedrijf is gelegen aan de
Schuurmansweg 4 te beltrum. T (06) 444 92
327. dehippekip@live.nl

Een vriendelijke groet,

Covid-19 is, en blijft de komende tijd een lastige
periode, zo ook bij Halfweg. Alle mensen die
enigszins iets met Halfweg te maken hebben
zullen ongetwijfeld al wel het één en ander
gehoord hebben over de (financiële) situatie wat
zich de laatste tijd heeft voorgedaan mede door
de Corona. Wij als jongerencommissie hopen dus
zeker ook dat er een goede passende oplossing
gevonden wordt zodat ook wij de komende jaren
nog met héél veel plezier met de rest van de
gemeenschap bij elkaar kunnen komen. Een
aantal van onze bestuursleden hebben zich ook
beschikbaar gesteld om wat te gaan betekenen
voor dit project.
Want ook wij vinden, “Jong of oud, we moeten het
samen doen!” En hier hebben we ook alle
vertrouwen in. We gaan er samen voor zorgen dat
wij, maar ook zeker de jeugd over tientallen jaren
nog naar Halfweg kan komen voor gezellige
activiteiten.

Mieke de Jong

Dit was het alweer vanaf onze kant, wij wensen
iedereen nog een fijne vakantie en het
belangrijkste, blijf gezond!

Minicamping de Hippe Kip

Groeten de Activiteiten Commissie

AC Halfweg
Beste Lezers van het Halfweg Ni-js,
We zitten midden in de vakantieperiode.
Normaal gesproken hele drukke weken met
allerlei leuke uitjes op het programma. Dit jaar
konden we alleen maar uitkijken naar de kermis
zondag: ‘kermis een jaartje anders’. Wat een
geweldige dag met vele sportactiviteiten als
middelpunt. Menig Voor-Beltrumse is hier weer
van zijn/ haar Coronakilo’s afgekomen. Later
deze dag stond de band, the scrolling phones,
op het podium om de mensen dikwijls te
vermaken. Wij als AC Halfweg bestuur waren
ook in grote getale aanwezig om te
aanschouwen of ze er deze keer net zo’n groot
feest van maakten als een klein jaartje geleden
bij halfweg in het voorcafé op onze eigen avond.
Dat is ze zeker weer gelukt! Kortom een mooie
dag die tot in de puntjes was geregeld!

Motortoertocht
Zondag 23 augustus j.l. vond wederom de
jaarlijkse toertocht plaats met als start- en
finishpunt Halfweg, onderstaand het verslag van
initiatiefnemer en mede organisator Tonny Klein
Gunnewiek.
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We zijn bij Halfweg begonnen met een
koffietafel voor ca. 25 personen. Om vertrokken
we richting Diepenheim, Markelo, Holten.
Vervolgens de Holterberg gepakt en daarna
richting Haarle, Hellendoorn en door richting
Marle, Daarle, Vroomshoop daarna richting
Vasse waar we ca. 95 km op de teller hadden
staan.

Dank aan de deelnemers en organisatie.
Tonny Klein Gunnewiek

In memoriam Joop Luttikhold
Als redactie hebben we gemeend om even stil te
staan bij het plotseling overlijden van een zeer
betrokken, geliefd en karakteristiek persoon, Joop
Luttikhold. Een bekend gezicht voor iedereen op
de kermis, bij DVV, voetbal, Halfweg groen etc.
Onderstaand verhaal over Joop is door mij
voorgedragen tijdens de uitvaartdienst.

Joop

Hier hebben onze koffie pauze gehad, uiteraard
ontbraken de pillewegge en gebak niet. Na
ongeveer een uur gezellig gezeten te hebben
vertrokken we richting Oud-Ootmarsum
vervolgens naar Latrop, Noord Deurningen,
Denekamp, De Lutte, Losser en Glanerbrug.
Hier zijn we de grens overgegaan und in
Deutschland sind wir richting Altstätte gefahren,
dann nach Vreden und Zwillbrock.
Hier de grens over en terug naar ons startpunt
(tevens finish) café Halfweg waar we onze
motor naar huis hebben gebracht om op de
fiets terug te keren zodat we onder het genot
van een drankje en hapje (BBQ) gezellig na
konden praten.

Al met al een goed verlopen dag en iedereen
heelhuids thuis gekomen

Goeie vriend, buurman, collega, medespeler,
bestuurslid, vrijwilliger dat was Joop voor mij. We
kenden elkaar al ruim 60 jaar en onze
levenspaden hebben elkaar menigmaal doorkruist.
Joop was een karakteristiek en graag gezien
persoon.
Geboren op 27 juni 1951 en getogen op de
Bloemenkamp aan de Avesterweg, op deze plek
waar hij zich thuis voelde is hij gebleven tot de
laatste dag. Opgegroeid in een groot gezin waar in
hij veel heeft mogen en moeten meemaken van
vreugde tot verdriet.
Joop kwam al op jonge leeftijd bij ons thuis, hij
was nl. de kameraad van mijn broer Henk en ik
keek best op tegen deze grote jongens die
crossten met oude brommers en op latere leeftijd
raceten met een oude Fiat op 2 wielen. Ik weet
niet zeker of Joop dit allemaal ook durfde maar hij
was er wel bij in ieder geval.
Na de lagere school te hebben afgerond op de
school van meester Stoffels in
Voor Beltrum ging Joop naar de technische school
in Borculo om een vak te leren, nl. dat van
timmerman/ meubelmaker samen met Henk. Daar
was hij me al voor want een vak heb ik nooit
geleerd. Als je Joop een meubelstuk liet maken,
kwam het altijd perfect voor elkaar maar daar
moest je wel een beetje geduld bij hebben.
Als puber ging Joop met z’n vrienden naar café
Halfweg en de Voor Beltrumse kermis, daar
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leerden ze bier drinken, een beer schieten en
balgooien waarbij sommigen voorover in de
balgooitent belanden. Daar werd de basis
gelegd voor een langdurige hechte band met
alles wat met café Halfweg had te maken van
kermis tot DVV en carnaval, daar kon hij echt
van genieten.
Joop en z’n vrienden deden op dinsdagmorgen
voor het vogelschieten altijd bijzondere dingen
zoals met Tone Vos ‘s morgens om 6 uur naar
de veemarkt in Doetinchem of naar het
zwembad in Eibergen om toch op tijd terug zijn
om een schot of gooi te doen voor het
koningschap van Voor Beltrum.
Ook moest er geld verdiend worden en Joop
ging aan het werk bij Oldenhuis in Groenlo, dus
kon ik ook niet anders dan enkele jaren later
hem volgen.
Joop werkte op de afdeling Entwickelung und
Vorbereiting, we hadden nl. een Duitse baas
Herr Kegelman. Zijn collega en vaste maatje
was Bennie Hoenderboom, die noemde hij dan
ook gekscherend Herr Baumhuhner.
Joop en ik hebben minder mooie (faillissement)
maar ook veel mooie dingen meegemaakt bij
Oldenhuis. Zo gingen we elk jaar zeevissen, met
een bus vol collega’s vertrokken we ’s morgens
om 5 uur richting Scheveningen. Ook dat jaar
toen we aankwamen en er een zware storm
opstak en het niet verantwoord was om de zee
op te gaan, kon het verkeren dat we om half elf
’s morgens al weer in Groenlo waren zonder vis.
Wij met z’n allen bij de buurman (van Oldenhuis)
café Pot naar binnen.
Jullie raden het al ’s avonds net voor sluitingstijd
van vishandel Vernes in Grolle op de markt nog
even een visje gehaald, gingen we op kop naar
huis maar we hadden wel wat ‘gevangen’.

Ik zie nog tegen Joop “wat een weelde”, maar
jullie raden het al, einduitslag 13-3, nee niet voor
ons maar voor Bannink en dat lag niet alleen aan
Joop zijn voetbaltalent.
Als eerste en enigste was hij in het bezit van een
originele DVV fiets in de kleuren oranje en zwart.
Dat waren dingen waar Joop trots op was.
Joop heeft het bij DVV zelfs nog geschopt tot
“opper” terreinmeester waarvoor hij is
onderscheiden, hedentendage was hij nog
betrokken als lid van de Groenploeg van Stichting
Halfweg en zie wat een mooie accommodatie er
nu ligt mede dankzij hem.
Eind jaren 70 gingen wij na ons huwelijk in
Groenlo wonen, dat was mooi dicht bij het werk
maar ik moest nu wel alleen naar het werk fietsen,
dat hebben we 6 jaar volgehouden en zijn we in
1983 weer verhuisd naar mijn oudershuis en
konden Joop en ik weer samen naar het werk
fietsen tot 1985 toen veranderde ik nl. van
werkgever, Hameland in dit geval.
In 1987 kwam ik in het kermisbestuur van VV VB
en wie kom ik daar weer tegen juist ja Joop,
samen hebben we 24 jaar in het bestuur gezeten.
We hebben een leuke periode gehad. Één van zijn
gevleugelde uitspraken was “wij zijn de baas van
de kermis het gaat goed met de kermis”,
inderdaad na 3 dagen ging het met de kermis
beter dan met Joop en mij.
Inmiddels was Joop ook vertrokken bij Oldenhuis
en kwam via een aantal werkgevers (o.a.
Schepers en Vos) uiteindelijk terecht bij …. Ja wat
denk je… Hameland waar we tot 2012 samen
naar toe reden.
In het jaar 2012 ging Hameland dicht. Gelukkig
konden we met een paar collega’s een doorstart
maken onder de naam East-wood in Aalten en wie
was daar ook bij, inderdaad onze Joop!

In die jaren werd ook DVV opgericht bij onze
stamkroeg café Halfweg waar één van de eerste
activiteiten voetbal was.
Joop en ik hebben ook samengespeeld in het
1ste van DVV, jaja ook Joop en waarbij we onze
naam de vrolijke verliezers hoog hielden. Zo ook
die keer bij Bannink’s Hanna in Haaksbergen
tegen FC Bannnink.
We kwamen binnen een kwartier met 3-0 voor.
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Aan het werkzame leven kwam 4 jaar geleden
een einde, Joop ging met welverdiend pensioen
maar dit betekende niet dat hij zich achter de
geraniums verschuilde en ging vrijwilligerswerk
doen bij de Vincentiusvereniging en Halfweg
Groen maar ook voor DVV bleef hij zich
inzetten. Een zeer gewaardeerde kracht.

oprechte broer, lieve oom, goeie vriend, fijne
buurman, mooie collega, goed bestuurslid, sociale
teamspeler en stille kracht en vrijwilliger voor en

Ook in onze buurt, de BBQ buurt genoemd was
Joop actief. Zeker als hij zelf de BBQ mocht
organiseren dan was het tot in de puntjes
geregeld en Joop wist de buurt op geheel eigen
en karakteristieke wijze te vermaken. Joop was
trots op onze buurt en wij op hem.
Hij heeft menig feestje gegeven t.g.v. van o.a.
zijn 50ste en 65ste verjaardag maar ook voor het
inwijden van zijn prachtig verbouwde woning en
schuur, dan pakte hij flink uit, dus geen gebrek
aan spijs en drank.
Verder niet te vergeten zijn jaarlijkse uitstapje
met zijn vriendengroep het Uitje waar hij zich
echt op kon verheugen.
Je kon altijd een beroep doen op Joop. Meer
vrije tijd betekende ook dat hij regelmatig even
bij ons kwam binnenwippen en vroeg menige
donderdag aan Lucie “zullen we een visje doen”
en Joop kennende bleef het er niet bij eentje. Hij
kon echt genieten van lekker eten en daar kon
geen diëtiste hem van weerhouden.
Hij hield van traditie, het automatiseringstijdperk
was niet aan hem besteed. Als je Joop een
appje stuurde dan verscheen er in beeld “Joop
is aan het typen ........ Joop is aan het typen .....
Joop is aan het typen”met uiteindelijk als
resultaat “komt goed, hartelijk bedankt, Groetjes
Joop”.
Tot vorige week woensdag toen hij ’s morgens
naar de Vincentius ging en ’s middags nog in de
tuin aan het werk was om vervolgens vanwege
de hitte (niet zijn meest favoriete weertype) even
uit ging rusten om helaas niet meer te ontwaken
uit z’n middag dutje.

van allen hier aanwezig en zij die meeluisteren, de
gemeenschap Voor Beltrum en Avest zal je
missen.
Joop bedankt voor alle mooie herinneringen die je
bij ons achterlaat.
Namens goede vriend en buurman Theo

Joop dank voor al die fijne jaren samen en waar
ik mee begon eindig ik ook mee, je was een
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Schoolfoto 1965

Willibrordus

Op onderstaande foto: Meester Jan Klein Goldewijk en Juffrouw Marijnusse.

Achterste rij (staand):
Frans Brinke, José Klein Gunnewiek, Leo Luttikholt, André Klein Gunnewiek, Tonnie Klein Gunnewiek, Ria
Luttikhold, Jos Borgijink, Jos Klein Gunnewiek
Middelste rij (knielend):
José Bomers, Netty Paijers, José Zieverink, Rietje Luttikhold, Ria Haarlink, Gerrie te Bogt, Clemens Groot Zevert
Voorste rij (zittend):
Ginus Starte, Frans te Loeke, Frans Haarlink, André Groot Zevert, Johan Roerdink, Jos te Bogt, Guus Luttikhold
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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

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
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Kleurplaat voor de kleintjes als afsluiting van de vakantie
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