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Voorwoord
Voor U ligt het nieuwe Halfweg Ni-js met een
nieuw jasje, in deze sombere tijden hebben
we na 18 jaar het krantje wat opgefrist.
Dankbaar hebben we daarbij gebruik
gemaakt van het nieuwe logo van Stichting
Halfweg.
Ondanks corona heeft de redactie mede
dankzij de inbreng van de verenigingen
voldoende leesstof weten te vergaren waar U
hopelijk de feestdagen mee doorkomt
Namens de redactie wensen wij U fijne
feestdagen en een gelukkig maar vooral
gezond 2021 toe
Redactie Halfweg Ni-js
Etalage Halfweg ontwerp/inrichting Vera

Redactieadres Halfweg Ni-js : Avesterweg
17a
7156 MH Beltrum
Mobiel 06 42778053
E-mail theo.kleingunnewiek@gmail.com
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Stichting Halfweg
Voor en tijdens de feestdagen willen we naast
de corona perikelen waar we met z’n allen last
van hebben graag wat positief nieuws brengen.
Ondanks het feit dat er weinig tot geen
activiteiten zijn en daardoor inkomsten missen
hebben we toch nog enkele leuke financiële
verrassingen ontvangen.
Van het Postcode Roos Project ontvingen we
een bedrag van € 1000,- dankzij het goedkoper
inkopen van de zonnepanelen. Gemeente
Berkelland heeft ons een bedrag van € 817,02
toegekend in het kader van Subsidieregeling
Financiële tegemoetkoming Covid-19.
Dankzij jullie mochten we ook een bedrag van
€ 737,21 bijschrijven op onze rekening
namens het RABO Club Support, nogmaals
dank voor uw stem!
Als laatste werden we vorige week verrast door
onze Maispotters die onze penningmeester
een cheque t.w.v. € 500,- overhandigde als
ondersteuning voor de Stichting in deze ook
financieel lastige tijden. Geweldig mooi gebaar
waarvoor dank.
Stichting Halfweg heeft i.s.m.
Belangenvereniging Voor-Beltrum Avest een
werkgroep opgericht. Dit n.a.v. de uitslag van
de enquête “Toekomst ontmoetingsruimte in
Voor Beltrum en Avest”.
Alle benaderde leden van de werkgroep waren
meteen enthouisiast en hebben volmondig ja
gezegd op de vraag om zitting te nemen in de
werkgroep. De volgende personen hebben
zitting genomen in de werkgroep:

Wilfried Klein Gunnewiek, Marco Brethouwer,
Manon Klein Gunnewiek, Marc Huirne en Elard
Klein Gunnewiek.
Ze hebben een originele naam bedacht voor
de werkgroep dat past in het kader van Corona
crisis waarin we verkeren (1.5 m1) maar m.n.
ook de toekomst van Halfweg aangeeft waar
we naar toe willen: Werkgroep
ANDERHALFWEG.
Zij zullen zich verder op in het krantje nader
voorstellen en tevens vertellen waar ze zoal
mee bezig zijn.Uit enkele gesprekken met
leden van de werkgroep blijkt dat het
enthousiasme ervan “afdruipt”

Mede dankzij de werkgroep en m.n. Manon
heeft Stichting Halfweg sinds kort eindelijk een
nieuw logo, dit uiteraard met volledige
instemming van het bestuur Stichting Halfweg.
Op 6 oktober jl. waren we gelukkig nog in de
gelegenheid om onze halfjaarlijkse bijeenkomst
met de verenigingen te houden bij Halfweg
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waarbij ieder zijn/haar zegje kon doen.
Het was een zinvolle vergadering waarbij als
rode draad naar voren kwam het NIET
doorgaan van de activiteiten en het gemis aan
sociale contacten. Verenigingen gaven aan
Stichting Halfweg indien nodig financieel te
ondersteunen, als bestuur waarderen wij dit
zeer en zijn dankbaar.
Verder is overeengekomen dat na jaren van
stilstand de muntprijs € 2,30 gaat worden in
2021.
Wat we u in het kader van sociale contacten
niet willen onthouden is het voorstel van
Willem Wassink: Op een vast tijdstip, bijv. 1e
zaterdag van de maand, het café vanaf bijv.
16.00 uur te openen voor jong en oud. Hij wil
dit samen met Marcel Leusink gaan
organiseren zodra de Corona maatregelen dit
toelaten. Een mooi initiatief!

Ondanks corona heeft ons “dorpshuis” op
zaterdag 12 december jl. dienstgedaan als
filmhuis voor de 24 leerlingen uit groep 8 van
basisschool Willibrord uit Groenlo als afsluiting
van het schooljaar, dit mede op initiatief van
Frederieke Piepers. Met veel chips, snoep en
frisdrank genoten de kinderen van de film
“Kappen”
Helaas moesten wij deze maand afscheid nemen
van Antoon Groot Zevert, lid van onze groenploeg
en oud-voorzitter van Volksfeestvereniging Voor
Beltrum. Antoon was een karakteristiek en
welbekend persoon binnen onze gemeenschap.
Hij heeft veel betekent en gedaan voor Voor
Beltrum en Avest. We zullen hem missen en
wensen familie sterkte toe met het verwerken van
dit verlies. Rest ons U allen fijne feestdagen, een
gelukkig en gezond 2021 toe te wensen. We
hopen elkaar snel weer te ontmoeten bij Halfweg
onder betere omstandigheden.

Ook via de krant (Gelderlander en Tubantia)
kwamen Stichting Halfweg en de
Belangenvereniging positief in het nieuws met een
leuk stukje waarin Bram Pape, Marc Huirne en
Theo Klein Gunnewiek werden geïnterviewd.
Melanie Leusink heeft Halfweg aangeboden als
stemlocatie voor de 2e Kamerverkiezingen voor
volgend jaar maart en dan m.n. voor de inwoners
van Voor Beltrum en Avest. Gemeente was ons
zeer erkentelijk maar alle locaties bleken reeds
ingevuld.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Halfweg
Mirjam, Marc en Theo
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Toekomst
ontmoetingsruimte in
Voor Beltrum en
Avest
Goedendag,
U heeft de enquête ‘Toekomst
ontmoetingsruimte in Voor-Beltrum & Avest’
ingevuld. Waarvoor dank.
Via onderstaande diagrammen willen wij u
ook via Halfweg Ni-js nogmaals informeren
over enkele uitkomsten van deze enquête.

Stichting Halfweg
Belangenvereniging Voor-Beltrum & Avest
Carnavalsvereniging De Maispotters
DVV (De Vrolijke Verliezers)
Motorclub Halfweg
Volksfeestvereniging
Activiteitencommissie
Barcommissie
Terreincommissie en Verhuur
Hygiëne commissie

AnderHalfweg
Hallo allen,
Hierbij een update namens de nieuwe
werkgroep ‘AnderHalfweg’. De personen in
deze werkgroep hebben in de enquête
aangegeven graag een steentje bij te willen
dragen aan de toekomst van Halfweg en zijn
zodoende benaderd. De werkgroep bestaat uit
de volgende personen:
Wilfried Klein Gunnewiek – Voorzitter
Marc Huirne – namens Stichting
Halfweg/Financiën
Marco Brethouwer – Financiën
Elard Klein Gunnewiek – Bouwtechnisch adviseur
Manon Klein Gunnewiek – Communicatie
In november zijn zij voor het eerst
bijeengekomen samen met Bram Pape, Mirjam
ten Have en Anne te Luke als kartrekkers van
de werkgroep ‘Toekomst Halfweg’. Deze
werkgroep bestond uit de vertegenwoordigers
van Stichting Halfweg, DVV, de
Volksfeestvereniging, AC-Halfweg, de
Belangenvereniging, de Maïspotters, de
Barcommissie, Motorclub, Terreincommissie
en Verhuur en tot slot de Hygiënecommissie.
Zij hebben op deze avond het stokje
overgedragen aan de werkgroep
‘AnderHalfweg’.
Het doel van de werkgroep is dan ook het
opgestarte traject verder uit te werken.
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De enquête is onderdeel van dat traject en de
uitkomsten daarvan zijn reeds met de
gemeenschap gedeeld, zie ook het
cirkeldiagram onder deze tekst. Ruim 60% stemt
voor scenario 2: het aankopen van café Halfweg
en bijbehorende woning met renovatie van het
café en het verhuren van de woning.
Daarnaast is nog eens ruim 18% voor scenario
1: café Halfweg en bijbehorende woning kopen
en deze verbouwen naar woningen. Daarnaast
nieuwbouw van een ontmoetingsruimte op eigen
terrein.

Beltrumse gemeenschap moet zijn om
haalbare scenario’s te krijgen. Het merendeel
van de gemeenschap heeft in de enquête
aangegeven wel een financiële bijdrage te
willen leveren en daar zijn we ontzettend blij
mee! Als het zover is, zullen we daadwerkelijk
rondgaan om te kijken of we voldoende geld bij
elkaar kunnen krijgen.
De feestdagen staan voor de deur, tijd van
bezinning en saamhorigheid. Een mooie
gelegenheid om alvast te overwegen of jij bij
wil dragen aan bovenstaande plannen. Mocht
dat het geval zijn, ga dan alvast op zoek naar
die oude sok, gooi je spaarpot vast op kop en
laten we dan samen het voornemen voor 2021
uitspreken de plannen voor Halfweg een mooi
vervolg te geven!
Als er ontwikkelingen zijn willen we iedereen
die de enquête heeft ingevuld op de hoogte
houden via nieuwsberichten in de mail (in
zoverre die bij ons bekend zijn vanuit de
enquête).

Dat betekent dus dat een kleine 80% van de
gemeenschap voor aankoop van café Halfweg
met woning is. Op basis van deze informatie
hebben wij als aangestelde werkgroep dan ook
besloten eerst de haalbaarheid van aankoop
van het pand in kaart te brengen, alvorens er
andere plannen worden uitgewerkt. Het pand
Halfweg met de daarop rustende bestemming is
cruciaal voor verdere ontwikkelingen.

Wij hebben er zin in!
Fijne feestdagen gewenst en alvast de beste
wensen voor het nieuwe jaar,
Werkgroep AnderHalfweg

We hebben dan ook verschillende acties
uitgezet waaronder het contact met de huidige
eigenaren Willem en Gerdi over de
mogelijkheden. Dit contact verloopt goed en we
zijn blij met de bereidwilligheid van hun kant en
het warme hart dat ze de gemeenschap niet
alleen nu, maar ook in het verleden toe hebben
gedragen.
De komende tijd willen we als werkgroep
concreet krijgen wat een overname van
Halfweg zal gaan kosten en hoe groot de eigen
bijdrage van financiën vanuit de Voor6

In memoriam
Antoon Groot Zevert
Als bestuur en redactie staan ook wij even stil
bij het overlijden van Antoon Groot Zevert.
Antoon was een fijn persoon die midden in
onze gemeenschap stond. Altijd bereid te
helpen en in voor een praatje met zowel jong
als oud. Hij heeft zich op velerlei wijzen ingezet
waarvoor we hem veel dank verschuldigd zijn.
Wie kan er nog beter zijn levensverhaal
vertellen dan Tom de zoon van Antoon.
Met toestemming van de familie mogen wij het
door Tom zelf opgestelde en voorgedragen
verhaal over Antoon publiceren, waarvoor dank.

november 2020 zullen niet snel vergeten
worden.
Pa komt uit een gezin met 11 kinderen en voor
zover we weten heeft hij met broers en zussen
een fijne jeugd gehad. Hij had graag verder
willen leren maar nadat Jan en Henk het
ouderlijk huis hadden verlaten was pa de
eerste in de rij die de maalderij over zou gaan
nemen.
Na de brand die het bedrijf totaal verwoeste is
hij tot zijn VUT in dienst geweest bij Bleumink
in Beltrum.
Hij heeft altijd hard gewerkt, naast zijn
dagelijkse ‘vertegenwoordigers’ werk ging hij
ook vroeg uit bed om varkens te laden. Samen
met de inkomsten van ma heeft het ons nooit
aan iets ontbroken.
Een aantal jaren hebben we fijne vakanties
gevierd in Duitsland en op de fiets door de
streek.
Op zijn 58ste mocht hij het rustiger aan gaan
doen maar stilzitten kon hij niet. Al gauw was
hij voorzitter van diverse verenigingen en
werkte hij aan zijn tenniscarrière. Tot een jaar
of tien geleden bracht hij ook de kranten nog
rond.

“Pa is geboren op het Muldersdarp in 1932, 28
december hoewel dit regelmatig een punt van
discussie is geweest. Een van zijn broers wist
namelijk zeker dat 29 december de juiste
datum was.
Zijn sterfdag weten we zeker, woensdag 4
november, we waren er allemaal bij. 3 en 4

Als hij ’s avonds al eens thuis was, was hij vast
een vergadering vergeten. Jaarlijks was hij
druk met de kermis eerst als penningmeester
en later als voorzitter.
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Feest ‘vieren en besturen’ ging hem goed af.
Heeft het zelfs tot burgemeester van VoorBeltrum geschopt al was dit dan alleen tijdens
carnaval.
Lange tijd werd er een keer in de week
gekaart. Na de kaartclub kwam de rummikub
club, 3 keer per week samen met ma en haar
zus. Een beetje vals spelen was hierbij geen
probleem.
Pa was een rustige man zonder noten op zijn
gezang, ma nam qua kleding en huishouding
de touwtjes in handen en pa vond het prima.
Het woord ‘nee’ kende hij niet.
Gelukkig had pa een goede gezondheid, hij
had nooit wat. Tenminste nooit iets om voor
naar de dokter te gaan. Vinger in de zaag,
greep door de teen, van het dak vallen bij het
bouwen van hokken om alle kostbaarheden op
te bergen. Zelfs het breken van een nekwervel
of ribben was het noemen niet waard. Het was
nooit ernstig volgens hem.
De jaren kabbelden voort en wanneer tijdens
een gesprek met iemand die langskwam pa
eens ter sprake kwam dan was het al gauw
van oh, ja zag hem laatst nog in de tuin of op
de grasmaaier voor Stichting Halfweg. Bij het
onderhoud van Halfweg zetten de heren van
de groenploeg ‘m op de maaier en aan het
eind van de ochtend werd er nog even na
geborreld.
In juni hadden we een etentje bij huis. Pa
normaal een goede, of zeg maar gerust een
zeer goede eter had moeite met eten. Het
wilde niet meer.
In juli naar het ziekenhuis voor onderzoek. In
Augustus kregen we te horen dat hij
slokdarmkanker had, waarop hij zei: ‘’t is niet
anders’ zoals ook op de rouwkaart vermeld
staat.

ieder geval het eten vergemakkelijken. Tijdens
de genezingsperiode van 7 weken was er
eigenlijk weinig verbetering zichtbaar. Hij zei
ook: ‘ik wist niet dat je hekel kunt krijgen aan
eten’.
Maar een ding ging door. De tuin, tot de laatste
zaterdag voor we naar het ziekenhuis gingen.
Gewoonlijk ging pa met een kruiwagen op pad
die dan ook weer vol met afval uit de tuin
terugkwam. Vaak meerdere keren per dag. Dit
werd uiteindelijk een emmer die eerst nog vol
maar uiteindelijk ook niet meer vol uit de tuin
terugkwam. Het ging gewoon niet meer.
Pa had gehoord dat de tuinen bij het
Crematorium zo mooi waren, dat hij daar wel
gecremeerd wilde worden hij was daar
namelijk nog nooit geweest. Vandaar dat we
vandaag hier, tezamen met jou, voor de laatste
keer bijeen zijn.
Pa, fijn dat verder leed je bespaard is
gebleven, we danken je voor alles.”
Tom Groot Zevert

Herinnert U zich deze nog

1969
Schutterskoning en koningin
Voor Beltrum 1969
Rene Giezen en Mina Groot Kormelink – Bauwhuis

Corso Beltrum
Wagenbouwgroep “Pierik” wint het bloemencorso in
Beltrum met de wagen:

We wisten dat opereren en chemo geen opties
waren maar een eenmalige bestraling zou in
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KINDERDROOM BELTRUM

brief die werd voorgelezen tijdens de missen.
Het was een antwoord op de brief die pastoor
Veeger aan de kardinaal had geschreven
waarin hij aangaf de benoeming niet te
aanvaarden omdat zijn huishoudster de
pastorie in Groenlo te groot vond en dat te veel
werk met zich mee zou brengen.

Rijksweg 15 iets oostelijker door de
Achterhoek.
16 april 1969

Kapelaan weigert priesterwijding.
30 april 1969
Drs. T. van Amerongen die gehuwd zou gaan
werken als “kapelaan” in Beltrum weigert de
priesterwijding omdat hij bezwaar heeft tegen
de celibaatsgelofte. Hij zal binnenkort in het
huwelijk treden. Zijn benoeming geschiedde
in overeenstemming met pastoor Alink, het
kerkbestuur en het bisdom Utrecht.

Nieuwe 3 dennen geplant.
December 1969
Nadat de Gemeente Eibergen in het voorjaar
de drie dennen aan de Zieuwentseweg had
gekapt, ontstond hierover veel ophef, omdat
dit voor velen een plaats van samenkomst
was. Men eiste dat er nieuwe dennen werden
geplant. In december 1969 werden 3 kleine
dennetjes op dezelfde plek geplant.

ACHTERHOEK
Groenlo wil pastoor niet meer.
24 maart 1969
Het kerkbestuur heeft zondag laten weten dat
geen prijs meer gesteld wordt op de komst van
Pastoor HJ Veeger, die door kardinaal Alferink
was aangewezen om de vacature die ontstaan
was na het overlijden van deken van Dam op
te vullen. Dit werd medegedeeld middels een

De minister van Verkeer en Waterstaat heeft
het traject voor het Achterhoekse deel van
Rijksweg 15 (van Doetinchem naar Rietmolen)
thans vastgesteld. De rijksweg die de
verbinding moet gaan vormen tussen Arnhem
en Twente is iets oostelijker vastgesteld. Het
traject gaat 21 viaducten en bruggen tellen en
zes aansluitingen.

Breuk in overleg ziekenhuisbesturen.
15 oktober 1969
Afgevaardigden van de vier OostAchterhoekse ziekenhuizen die onderzoek
doen naar de mogelijkheid tot de stichting van
één streekziekenhuis ter vervanging van de
vier bestaande hebben hun overleg gestaakt.
De standpunten lagen te ver uiteen. Een der
partijen stelt namelijk de eigen gemeente als
voorwaarde voor de plaats van vestiging. De
standpunten zijn dat de besturen van het St
Bonifatius Ziekenhuis en het St Elisabeth
Ziekenhuis menen dat een stichting van één
streekziekenhuis mogelijk is en de andere
twee menen dat slechts het alternatief
gelegen is in de stichting van twee
streekziekenhuizen.

Spectaculaire inbraak gemeentehuis
Eibergen.
20 december 1969
De rijkspolitie werd geconfronteerd met een
spectaculaire inbraak in het gemeentehuis.
Inbrekers waren de archiefruimte
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binnengedrongen nadat een flink gat van 15
cm was gehakt in de dikke betonvloer. Er
werd een geldkistje met FL 500,-- gemist.
Onder het brandvrije archief bevindt zich de
verwarmingskelder. Na een raampje te
hebben geforceerd is men deze kelder
binnengedrongen waarna een gat in de
betonvloer tussen archief en kelder is gehakt.
Dit karwei moet geruime tijd geduurd hebben.

NEDERLAND/WERELD
1 januari: Invoering BTW
30 januari: Vanaf het dak van Apple Records
geven de Beatles hun laatste publieke
optreden tot de politie er een einde aan
maakt.

Beatles
Get back
Desmond Dekker & The Aces The Israelites
Edwin Hawkins Singers Oh happy day
Beatles
Ballad of John and Yoko
Aphrodite’s Child
I want to live
Plastic Ono Band
Give peace a chance
Robin Gibb
Save by the bell
Zager & Evans
In the year 2525
Bee Gees
Don’t forget to remember
Tom & Dick
Bloody Mary
Percy Sledge
My special prayer
Fleetwood Mac
Oh well
Cats
Mary

SPORT
VOETBAL
Feyenoord wordt kampioen van Nederland

25 tot 31 maart: John Lennon en Yoko Ono
houden zeven dagen lang een “love in” in het
Amsterdamse Hilton Hotel.
14 mei: Minister Jozef Luns en de
Marokkaanse ambassadeur ondertekenen
een contract dat de werving van
Marokkaanse arbeidskrachten voor de
Nederlandse industrie regelt.
20 juni: In Frankrijk wordt Pompidou beëdigd
tot president
3 juli: Muzikant Brian Jones (Rolling Stones)
wordt na een feestje dood aangetroffen in het
zwembad.
In 14 Europese landen wordt gedurende 1969
de eurocheque ingevoerd. De uitgifte van de
cheque stopt op uiteindelijk op 1 januari 2002

Staand van links naar rechts: Trainer Ben Peeters,
Cor Veldhoen, Theo Laseroms Eddy p[ieters
Graafland, Piet Romein, Rinus Israel , Guus Haak,
Verzorger Gerard Meijer en Frans van der Heide.
Gehurkt: Willem van Hanegem, Henk Wery, Ove
Kindvall, Wim Jansen, Coen Moulijn en Eddy Treitel

Europa Cup 1

MUZIEK

Ajax verliest de finale met 4-1 van AC Milan.

Nummer 1 hits waren:

Wielrennen

Zen
Nina Simone
Donovan
Cats
Mary Hopkin

Hair
Ain’t got no-I Got life
Atlantis
Why
Goodbye

Harm Ottenbros wordt in Zolder (België)
wereldkampioen op de weg

Met vriendelijke groet,
Jan Pasman
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Paklack

AC Halfweg

Met veel enthousiasme dachten de Beltrumse
Zaalvoetbalteams op 11 september aan de
competitie 2020-2021 begonnen. Echter op de
eerste wedstrijddag viel vanwege corona bij de
Lieveldse tegenstander No Fear de wedstrijd van
Loa Moar Lopen al weg . Ook de 2e en 4e
wedstrijddag is er een wedstrijd uitgevallen. Op
16 oktober werd het gehele programma vanwege
de lockdown compleet stil gelegd. Het is maar
afwachten wanneer een en ander voortgezet kan
worden.
Hieronder de uitslagen het programma van
Loa Moar Lopen:
DATUM
WEDSTRIJD
UITSLAG
11-09-2020 Loa Moar Lopen – No Fear
25-09-2020 Loa Moar Lopen Weidebleuters

Tis alweer een jaar geleden dat onze
legendarische euroknaller avond plaats heeft
gevonden. Ouderwets gezellig in het café er
een paar drinken, jong en oud aanwezig. Iets
waar wij op het moment alleen maar van
kunnen dromen. De nieuwe maatregelen die
Rutte ons heeft opgelegd zien er wederom
somber uit. In maart kon ons bierfest 2.0 niet
doorgaan, waarbij wij met AC halfweg hadden
afgesproken aan het einde van het jaar 2020
het feest niet in te halen (om de andere
evenementen ook een kans te geven), blijkt dat
dat toch wel een erg positieve gedachte was
vanuit onze kant. Onze planning was namelijk
om in maart 2021 Bierfest 2.1 te gaan houden,
en deze gedachte houden wij nog mooi even
vast. Voor nu wensen wij jullie prettige
kerstdagen en een fijne jaarwisseling. In de
hoop dat wij volgend jaar weer mooie avonden
voor jullie kunnen gaan organiseren! Dan gaan
we in 2020 even flink de schade inhalen.
Groeten de Activiteiten Commissie

afgelast
1-4

16-10-2020 Loa Moar Lopen – Stark Wark

afgelast

23-10-2020 Loa Moar Lopen – Pit BMB

afgelast

06-11-2020 Loa Moar Lopen – FC Klunt

afgelast

20-11-2020 Loa Moar Lopen - Alle
Remmen Los

afgelast

De rest van het wedstrijdschema hebben we
achterwege gelaten omdat deze niet meer actueel is

Voor degenen die de Paklack willen volgen de
Paklack heeft een eigen website :
www.paklack.nl
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Ni-js van de Maispotters

Quiz op niveau:
Vraag 1:
Wie werd er tijdens een donders gezellige
afterparty in café Halfweg aan zijn benen weer
het café in getrokken omdat hij zijn Jagermeister
nog niet op had?
(Tip: diegene kwam er maandags ook achter
dat hij in gedachten naar huis is gefietst maar
in werkelijkheid naar Beltrum is gelopen)
Vraag 2:

Goei’ndag leu,
normaal hebben we net het startschot van het
carnavalsseizoen gehad en buw volgas an ’t
veurbereiden veur ons hoogtepunt van ’t joar,
het carnavalsweekend! Kosten nog moeite
worden gespaard om te pieken tijdens het
carnavalsweekend! (Lees: keihard te tanken!!)
Waar we vorig jaar tijdens het
carnavalsweekend nog te stonden ginnegappen
oaver die gekke chinezen met hun vleermuzevirus, heeft dat virusje ook ons in de houtgreep.
Om de tijd te doden hier een klein quizje met
grootse prijzen.
Te weten:
1e prijs: De enige echte Maïspotters-vlag
2e prijs: Het enige echte Maïspotters-strikje voor
een lichaamsdeel naar keuze
3e prijs: De enige echte Maïspotters-hoogheden
onderscheiding paar 2021
Stuur je antwoorden uiterlijk zondag 3 januari
naar:
Wout Kamat:
Of
Ruben Hellebarg:

06-20256237
06-21405564

Hoeveel liter diesel is er verstookt toen de
verwarming van de feesttent per ongeluk van
donderdagavond tot zaterdagochtend aan
heeft gestaan en daarmee de complete
aardbol heeft opgewarmd?
Vraag 3:
’T hing d’r met de bene oet is een standaard
uitspraak als het over het prinsenbal gaat,
maar hoeveel volk past er uberhaupt in de
kleine Maïskoele?
Vraag 4:
Een dorstige melkkoo zup vlot 150 liter daags,
moar door doot de dorstige Maïspotters neet
vulle veur onder! Vraag: hoeveel pils werd er
afgelopen jaar tijdens het carnavalsweekend
opezopp’n in de grote Maïskoele?
Vraag 5:
Hoeveel aansluitingen heeft de vermaalpomp
van Harmat verhuur om onze stront weg te
pompen in het carnavalsweekend?
Vraag 6:
Stan L. had het na een carnavalsactiviteit
aardig zwoar en de Leunkweg was dan ok te
smal, hi’j belande met pak en al in ’t
prikkeldroad. In welk carnavalsjaar was dit?
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Vraag 7:

Mooi gebaar Maispotters

Binnen onze vereniging hebben we 2 Muppets
rondlopen, alias de Gockels. Over wie hebben
we het?

Onlangs werd ik aangenaam verrast door een
telefoontje van Joost Tuinte, voorzitter van onze
carnavalsvereniging de Maispotters

Vraag 8:

Joost vertelde mij dat het bestuur van de
Maispotters had besloten om het bestuur van
Stichting Halfweg een cheque t.w.v. 500,- te
overhandigen in deze lastige periode voor
Stichting Halfweg bij gebrek aan activiteiten en
daardoor het achterwege blijven van inkomsten.

In welk jaar heeft Jan Halfweg voor de laatste
keer brood gebakken in de bakkeri’je?
Vraag 9:
Wie was de eerste vrouw die een steek mocht
dragen vd Maïspotters? (cryptische vraag)

Zo geschiedde 16 december j.l., onze
penningmeester Marc Huirne mocht de cheque
officieel in ontvangst nemen van Joost Tuinte.

Vraag 10:
1e

Door de onthulling van Prins Wout en
Adjudant Ruben weet iedereen dat Marcel L
heel groot geschapen is, maar hoe groot zijn
de handen van Marcel echt? Gemeten vanaf
het puntje tot einde handpalm.

Maispotters namens Stichting Halfweg
nogmaals dank voor dit mooie gebaar. TOP
Namens bestuur Stichting Halfweg,
Theo Klein Gunnewiek

Vraag 11:
Hoeveel voorzitters heeft onze vereniging al
versleten?
Inwisselbare vraag:
(in te ruilen voor een vraag naar keuze)
Welke leden van onze vereniging zijn op de
11e vd 11e jarig?
Aangezien we tijdens de kerst en oud en nieuw
gekluisterd aan huis zitten heeft iedereen
voldoende tijd om over deze hersenkrakers na
te denken. De antwoorden zien wij graag
tegemoet. Verder rest ons nog iedereen een
fijne kerst en jaarwisseling te wensen. Blijft
gezond en alaaf.
Namens CV de Maïspotters,
Vorst
President

Ruben Arink
Wout Tuinte
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Carnavalsleuzen
Aangezien we dit carnavalsseizoen onze steek
in de mottenballen moeten laten zitten, leek het
de redactie een mooie gelegenheid om alle
carnavalsleuzen uit dezelfde mottenballen te
halen om het geheugen even op te frissen
Onderstaand een opsomming van de motto’s
Motto’s Veur Beltrumse Prinsenparen door de
jaren heen. Tijdens de feestdagen een mooie
gelegenheid om te achterhalen welk
Prinsenpaar bij welke leus hoort
1979 Noa ‘t potten d’n mais weer afkotten
1980 Noa ‘t ale veuren ‘t land weer scheur’n
1981 Wi;j bouwt d’r nog ne kere tens veur hen
1982 Wi’j putjet wieter met een halven liter
1983 Neet roazen maor bloazen
1984 Neet schaven moar schoeven
1985 Op de klompe noar de bierpompe
1986 Neet rotjen of knotjen moar deur potjen
1987 Lever bier in de pulle as ale te vulle
1988 Zit neet te zeure’n no mot ut gebeur’n
1989 Maak gin gedonder ‘t is d’r op of d’r onder
1990 Neet morren maor knorren
1991 Op ies en ‘n pulleken draejn as ‘n
tolleken
1992 Wí’j KIEKt VEUR Oet
1993 Kroam veur kroam achter
1994 Optied heisen optied remmen
1995 Wi’j doot er ‘n schepjen bi’j boven op
1996 Wi’j bouwd dur dit joar weer wat moois
van
1997 Wi’j tapt beide oet ‘t vat
1998 Goat hen lall’n loat ze moar knall’n
1999 Loat moar jagen wi’j goat veur dree dolle
dagen
2000 Met de Bekke en de Vos hijse wi’j d’r op
los
2001 Loat um oew goot smaken wi’j goat
meters maken
2002 Het vaandel vlak – De piepen strak
2003 Wi’j holt t knus op ‘t olde nus
2004 Wie zaait zal oogsten Laat ons nu maar
proosten

2005 Loat ow neet drieven gewoon rustig
blieven
2006 No neet jagen of de bob dree dagen op
kop
2007 Met ne melkbusse vol carbied knalle wi’j
deur dissen tied
2008 Wi’j raakt geen bal met carnaval
2009 Loat ons Moar Lopen
2010 Op de latten met ne halve liter. Dampt wi’j
in 2010wieter
2011 Wi’j crosst d’r op los
2012 Wi’j zet de hutte op zien kop
2013 Zet de wijn maar koud’, want deze dames
weten hoe je n feestje bouwt
2014 Wej bunt no effen gin chauffeur wej goat
d’r veur
2015 Wi-j tankt ‘m af en trapt ‘m an.
2016 Met ne goeie ondergrond kommen wi-j
wel rond
2017 Met ‘n geweer in ‘n hook en de zender
van de band, regeert wi-j oaver ‘t
Maispottersland
2018 Met diss’n hoefsmid en docente op ne
draf deur de tente
2019 Troffel in de hand, eier gaar. Op stap met
de jongens van de Voshaar
2020 Van oldsher bunt wi-j al dikke maten, het
Veurbeltrumse blood streumt ons deur de
vaten

Prinsenpaar Maispotters 2020 en 2021
Alaaf
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DVV/VIOS -Voetbal
Eindelijk konden de heren weer serieus aan de
bak. Voordat de competitie begint waren er drie
bekerwedstrijden tegen Grol, Winterswijk en
Rekken.
Het waren echt drie verschillende wedstrijden
met veel doelpunten over en weer.
Voordat ik begin wil ik ff mededelen dat Vios 6/
DVV ook bezig is geweest op de transfermarkt.
Er werden twee spelers gecontracteerd, Ik zal
ze even voorstellen aan U, als trouwe lezer(es).

Vriendenkring

D.V.V.

nieuws

Hallo allemaal!
DVV heeft helaas een jaar achter de rug
waarin veel (sportieve) activiteiten niet zijn
doorgegaan. Dit alles door het Corona-virus.
Ontzettend balen! Wij hopen dat 2021 een
beter jaar wordt en wensen iedereen prettige
feestdagen en het beste voor het nieuwe jaar.

Jeroen Pasman (de Vos). Met zijn jarenlange
ervaring als verdediger bij VIOS 5 en ’t Velleke
is hij een goede aanwinst in de verdediging bij
VIOS 6/ DVV. Met zijn robuuste lichaam is hij
voor elke tegenstander een gevaar. Hij is de
tweede Vos die het tenue van DVV mocht
aantrekken. In de jaren negentig was zijn broer
Harald al een vaste basisspeler bij DVV.
Stijn Klein Gunnewiek (de Helmer) begon zijn
loopbaan bij de Grolse Boys, ’t Velleke en later
bij de jeugd van VIOS.
Met zijn snelheid en niet te vergeten, zijn lengte
is hij ook een goede aanwinst in de voorhoede
van VIOS 6/ DVV.
Ook hij treedt in de voetsporen van zijn vader.
Robert Kl. G. heeft ooit ook het tenue aan
gehad van DVV. Maar door een blessure was
dat van korte duur.
We wensen beide heren veel succes en
natuurlijk “vólle plezeer” bij dat bijzondere team,
VIOS 6/DVV

Groeten,
Het DVV-bestuur

Terug naar de wedstrijdverslagen voor de
beker.
De thuiswedstrijd tegen Grol was een wedstrijd
met twee gezichten. De eerste helft was Grol
de betere partij en Vios 6/DVV had weinig in te
brengen. Met de rust stond het ook 1-3 voor
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Grol. De tweede helft (waarschijnlijk een
donderpreek van de trainer) kwam Vios 6/ DVV
heel sterk terug.
Na een boeiende tweede helft kwam Vios 6/
DVV op gelijke hoogte 3-3.
Toch leek Grol de overwinning in de zak te
hebben want in de laatste minuten maakten ze
nog 3-4. Maar het wonder geschiede want in de
laatste minuut werd de 4-4 nog gemaakt. Een
verdiende uitslag.
De uitwedstijd tegen Winterswijk was om te
smullen. Winterswijk zat vorig jaar nog bij ons in
de competitie en beide wedstrijden werden met
grote cijfers verloren. Maar dat was nu niet het
geval, VIOS 6/DVV was heer en meester in
Winterswijk. Alles klopte en er werd met vlagen
zeer goed gevoetbald. Kwam ook mede dat
Winterswijk slordig was en veel balverlies leed
en VIOS 6/DVV had een nieuwe doelman in het
doel staan. Luc Tuinte, normaal speler, ging het
doel verdedigen. Hij was het zeker niet verleerd
want hij was ooit keeper bij de jeugd bij de
Grolse Boy’s en heeft ‘t naar behoren zeer
goed gedaan, op één blunder na. Maar dat
vergeven we hem.
Eindstand 2-5.
Na deze overwinning had VIOS 6/DVV de kans
om voor de eerste keer een ronde verder te
komen in de beker. Maar dan moest er wel
gewonnen worden van Rekken.
Maar hier zal ik heel kort en krachtig zijn.
Het leek erop dat de heren helemaal geen zin
hadden om een ronde verder te komen.
Aantal spelers liep als zombies op het veld. “Ut
was neet um an te zeene, wat slecht, deed
gewoon zeer an de ogen”
Leider Marcel heeft nu het gevoel wat
bondscoach Ronald de Boer mee maakt.
Eindstand: 1-9..

Competitie
Na de afgang tegen Rekken begon eindelijk de
competitie. De eerste tegenstander was Longa,
Het was een boeiende wedstrijd met veel
doelpunten. De beide debutanten Jeroen en
Stijn scoorden nog in deze wedstrijd. Maar het
was niet genoeg om de drie punten in het
mooie Halfwegdôme te houden.
Beide teams waren al tevreden met een gelijk
spel totdat er een verkeerde terug kopbal in de
voeten werd neergelegd van de Longa spits. Dit
cadeautje werd direct afgestraft. 4-5 eindstand.
De tweede competitiewedstrijd was tegen
SJO/SSA HMC. Met andere woorden, dit is
Marienvelde/ Harreveld. Het was een mooie
open wedstrijd en beide teams hadden kansen.
Maar het was DVV/VIOS wie aan het langste
eind trok. 1-3.
De eerste drie punten waren binnen.
De derde competitiewedstrijd was thuis tegen
Varsseveld. Beide teams waren gewaagd aan
elkaar maar de conditie en het samenspel van
Varsseveld was toch het keerpunt dat
DVV/VIOS het loodje moest leggen. Eindstand
3-6
En toen kwam de regeling dat alle
amateurwedstrijden vanwege de corona
werden afgelast. Heel vervelend allemaal.
Hetzelfde geldt ook voor de heren van 45+
voetbal. Die waren er maar twee keer op uit
geweest, bij Longa en Grol toen deze regeling
werd genomen. Ook balen voor hen want ze
stonden er goed voor om voor het eerst van
hun leven te strijden om het kampioenschap,
Afwachten maar hoe het allemaal verder gaat.
Ik zal zeggen, blijf gezond en ik wens jullie
allemaal,
”Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar”

Uw Razende Reporter, Michel
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zaterdagavond een groot feest organiseren in de
feesttent met een tweetal tribute bands.

Volksfeestvereniging
Voor Beltrum
Voor-Beltrum, December 2020
En dan is het alweer december en gaan we alweer
richting de kerstdagen en de jaarwisseling.
Als bestuur hebben we na onze Corona Kermis
ook nog niet zo veel kunnen organiseren. De
jaarvergadering die we normaal in oktober
organiseren hebben we ook niet kunnen laten
doorgaan vanwege de coronabeperkingen. Toch
willen we U via een klein verslag hiervan laten
horen.
Helaas hebben we dit jaar afscheid moeten nemen
van twee ereleden, te weten Joop Luttikhold en
Antoon Groot Zevert. Beide heren hebben veel
voor onze gemeenschap en voor de
Volksfeestvereniging betekend. Wij willen hun
beide families, vrienden en iedereen die hen moet
missen dan ook veel sterkte wensen in deze
moeilijke tijd.

Onder voorbehoud zijn voor de zaterdagavond de
Def Americans (Tribute Johnny Cash) en Pearl
Damn (tribute Pearl Jam) al geboekt.
Daarnaast komen zondag Monoman Onemanband
en Achtung, maandag School’s Out en King
Boogie en dinsdag SatisFexy en Vol Gas! voorbij
waarmee het muzikale plaatje feitelijk rond is.
Afgelopen jaar hebben we ons uitstapje naar
Hellendoorn voor alle kinderen van Voor Beltrum
(Groep 3 tot en met Groep 8) ook niet kunnen
laten doorgaan. Dit willen we natuurlijk nog wel
gaan doen en wel op dinsdag 25 mei 2021. Dit is
voor de scholen uit Groenlo en Beltrum een vrije
dag.
Dus aan alle kinderen en ouders: noteer deze
dag in je agenda, maken we er een mooie dag
van samen.
We hopen U in de komende maanden op de
hoogte te kunnen houden en het klinkt nog
onwerkelijk maar wat zouden we dan weer een
mooie zomer van 2021 voor de boeg hebben.
Wij willen iedereen fijne kerstdagen en een
gezellige jaarwisseling wensen en alle goeds
voor 2021!
Blijf gezond en geniet!

Daarnaast zijn we vol goede hoop begonnen met
de organisatie van de kermis van 2021, waarin we
het 75-jarig bestaan van de Volksfeestvereniging
willen gaan vieren. We houden goede moed dat
we dan weer een beetje terug kunnen naar een
“normale” Kermis.
We willen u alvast een kleine vooruitblik geven en
hopen er dan weer een “olderwets” mooi feest van
te maken. We willen deze jubileum editie vieren op
zaterdag 31 juli, zondag 1, maandag 2 en dinsdag
3 augustus 2021. Zoals U leest willen we de
zaterdag deze keer ook flink uitpakken en
zaterdagmiddag al beginnen met een viering voor
onze eigen inwoners en aansluitend de

Bestuur Kermis Voor-Beltrum
Van de Penningmeester …
Vanwege de coronaperikelen is het een vrij saai
verenigingsjaar 2019/20 geweest. Ook qua
financiële stromen is een en ander zeer beperkt
gebleven. Vanwege de afgelasting van de
“normale” kermis hebben we er voor gekozen
ook het innen van de ledenbijdrage achterwege
te laten; mensen die jaarlijks automatisch de
bijdrage per bank over hebben gemaakt hebben
daarbij het geld teruggestort gekregen.
In plaats van het ophalen van de ledenbijdrage
hebben we een melkbus geplaatst tijdens de
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kermis “een jaartje anders” voor een vrije gift: in
totaal is er € 936 gedoneerd. Mede door deze
donaties, de gratis huur van de muziekinstallatie
en een gunstig coronatarief van de band Vol
Gas! hebben we uiteindelijk € 401 gezamenlijk
resultaat Stichting en Volksfeestvereniging
overgehouden aan de kermismiddag. Geen
vetpot natuurlijk maar gezien de omstandigheden
zijn we daarmee tevreden.
De ledenvergadering -en daarmee ook de
kascontrole- heeft ook geen doorgang kunnen
vinden. In vogelvlucht daarom hieronder de uit de
vergadering welbekende onderdelen vergeleken
met vorig jaar, respectievelijk:
- Activiteit
- Mutatie (incl. toelichting grote posten)
- Verschil met 2019
40+ kosten
iets hoger (duurdere buutreedners/vertering 2020)
-/- € 128
Vergaderkosten
lager (minder vergaderingen 2020)
€ 54

hebben we dit ‘coronajaar’ ongeveer € 800 moeten
interen op onze rekening; zoals uit bovenstaand
schema blijkt met name vanwege het ontbreken
van de normale volledige kermisdagen en het niet
innen van de ledenbijdrage. Bovenstaande
gegevens zullen uiteraard bij de controle door de
kascommissie (Irma Mentink en Tom te Boome) in
oktober/november 2021 worden meegenomen.
Voor nu richten we ons op de jubileumeditie die
hopelijk wél gewoon door kan gaan.
****Opsporing verzocht*****
Oud & Nieuw 2020 staat in het teken van een
vuurwerkverbod waardoor vele duizendklappers
zullen ontbreken. Wat Carla Tuinte sinds de
kermismiddag dit jaar ook mist is haar eigen
klapper oftewel haar schrijfmap! Carla is erg
gehecht aan dat ding: een secretaresse zonder
schrijfmap is immers als een bakker zonder brood!
Is er iemand die de schrijfmap wellicht heeft
gevonden en nog thuis heeft liggen? Graag
contact opnemen met de redactie (of met Carla).
Bedankt voor uw medewerking.

Diverse baten/lasten
lagere bate (laatste aflossing leningdeel Stichting
2019)
-/- € 549
Drukkosten
lager (één Halfweg Ni-js editie minder 2020)
€ 190
Ledenbijdrage lager
(geen inning 2020)
-/- € 5.930

Ditmaal geen nieuw van Stichting Jongerenwerk
Beltrum.
Wij wensen iedereen, jong en oud fijne feestdagen
en een mooi en gezond 2021 toe.

Subsidies/Vaste lasten
lagere bate (dubbele subsidieontvangst 2019)
-/- € 293
Kermis
lagere baten
(o.a. lagere drankomzet 2020)
-/- € 5.888
Conclusie: daar waar we in ‘jubeljaar’ 2018/19
circa € 11.700 hebben kunnen bijschrijven,
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Onze jonge ondernemer
Leuk dat ik mij deze keer mag voorstellen! Mijn
naam is Maarten Lensink, 38 jaar en ik kom
oorspronkelijk uit Lichtenvoorde. Ik ben de
jongste van drie kinderen en ik woon alweer 6
jaar in het Velleke samen met Chantal en onze
vier kinderen Jent, Pam, Loek en Mick. In 2014
kwam de mogelijkheid op ons pad om een eigen
(schuur) woning te bouwen bij het oudershuis
van Chantal (Scheenk), dat hebben we met
beide handen aangegrepen en hier wonen we
met veel plezier.

kreeg was ik toe aan een nieuwe uitdaging.
Tijdens de bouw van ons eigen huis kwam ik in
contact met iemand die een verkoper zocht voor
kunststof kozijnen. Zo ontstond mijn interesse in
het leveren van kozijnen. In september 2019 heb
ik het kozijnenbedrijf MRB Lensink uit Vorden
overgenomen (geen familie ), een bedrijf dat al 25
jaar bestaat. Het heet nu Lensink Kozijnen b.v..
We hebben een showroom en kantoor in Medler.
Alle producten worden gemonteerd door onze
eigen vakmensen, we hebben inmiddels 5
werknemers. Dit was voor mij een hele nieuwe
branche met nieuwe uitdagingen, een groot
verschil met de internetverkoop, Maar erg gaaf om
dit te mogen voortzetten.

Dus voor kunststof of aluminium kozijnen voor een
eerlijke prijs moet je bij Lensink Kozijnen zijn.
https://lensinkkozijnen.nl/2/over-ons
Met vriendelijke groet,
Na mijn opleiding machinist/uitvoerder aan de
SOMA in Harderwijk ben ik gestart als machinist.
Dit was een logische keuze aangezien het
grondverzet met de paplepel is ingegoten. Na een
aantal jaren als machinist te hebben gewerkt, ben
ik doorgegroeid naar de functie van uitvoerder.

Maarten Lensink

Pastor Jan Groot Zevert

Naast school en later naast mijn werk, heb ik er
vaak een handeltje bij naast gehad. In 2007 ben ik
volledig voor mijzelf begonnen in Lichtenvoorde
met de online verkoop van auto-onderdelen. Met
Hottuning b.v. hebben we veel op beurzen
gestaan, met name in het buitenland en inmiddels
zijn hier 8 personen werkzaam.
Doordat de verkoop van deze automaterialen
voornamelijk online plaatsvindt, en ik meer tijd
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Op 27 maart 2020 is te Teteringen Noord-Brabant
overleden pastor Jan Groot Zevert.
Jan Groot Zevert is geboren op 12 juni 1930 te
Voor-Beltrum op het adres dat nu Frankweg 2 is.
Jan was de oudste van een gezin dat naast
hemzelf, zijn ouders Gerard Groot Zevert (Gait
van de Mulder) en Dina Krabbenborg bestond uit
zes broers en vier zussen, waarvan inmiddels
naast Jan nog 5 broers en 2 zussen overleden
zijn. Jan kwam als tweeling op de wereld.
Tweelingzusje Annie overleed echter bij de
geboorte. Na de lagere school te hebben
doorlopen ging Jan in Sint-Oedenrode naar het
seminarie. Tijdens zijn opleiding werd hij op 12
juni 1951 lid van de Congregatie van de Heilige
Harten. Jan werd priester gewijd op 30 september
1956. Op 1 oktober 1956 ging hij voor het eerst
voor in de eucharistieviering in de Calixtuskerk in
Groenlo. Het was de bedoeling dat Jan
missionaris zou worden. Om uitgezonden te
kunnen worden diende hij eerst een jaar pastoraal
werk te verrichten in Nederland. Hij belandde
daardoor in het z.g. intronisatiewerk, waarbij hij
steeds voor een korte periode in heel veel
parochies in Nederland huisbezoek deed en de
Heilige Hartdevotie probeerde te verspreiden.
Omdat dit werk voor de periode van 1 jaar
bedoeld was ging hij in zijn vrije tijd Engels
studeren, omdat het de bedoeling was dat hij naar
Singapore zou worden uitgezonden. De
missionaris, die hij moest opvolgen bleef echter.
Het stelde Jan voor de keuze leraar Engels of
verder te gaan in het intronisatiewerk. Hij koos
voor het laatse Dit heeft hij zo’n 12 jaar gedaan.
Vervolgens is Jan in 1968 benoemd in
Schoonebeek om 2 jaar later al benoemd te
worden in Erica, waar hij in 1973 pastoor werd.
In 1981 werd Jan tot overste van de communiteit
van Bavel benoemd, welk werk hij combineerde
met pastoraal in de parochie van Sint Jan de
Doper in Breda. Tevens was hij lid van enkele
congregationele instellingen zoals de
provincieraad.

parochie van het Heilig Hart in Veghel werkzaam
was als pastor. Dit bleef hij doen toen hij met de
hele communiteit in 2002 naar den Bosch
verhuisde. Het viel hem zwaar toen de
communiteit van den Bosch naar Teteringen
verhuisde, maar hoe dan ook de Heilige
Hartparochie van Veghel kon op hem blijven
rekenen.
In al de jaren van zijn priesterschap had Jan een
uitstekende band met zijn parochianen en werd op
handen gedragen. Op 1 oktober 2006 tijdens de
viering van zijn 50-jarig priesterjubileum, werd zelfs
het pleintje voor de pastorie naar hem vernoemd.
Zes Jannen Groot Zevert in één klas.
In de dertiger jaren van de vorige eeuw deed zich
het unieke feit voor dat er in een en dezelfde klas
van de Willibrordusschool te Voor-Beltrum zes
Jannen Groot Zevert zaten. Ze konden uit elkaar
gehouden worden omdat iedere familie een
bijnaam had.

Op de foto de Jannen:
Van links naar rechts: Jan van Hendrik van de Mulder,
Jan van Tonie van de Mulder, Jan van Gait van de
Mulder, Jan van de Bekke, Jan Hutteman en Jan van
den Halfweg.

In 1990 werd Jan lid van de communiteit van SintOedenrode, waar hij opnieuw tot overste werd
verkozen en van waaruit hij dagelijks in de
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Schoolfoto 1965

Willibrordus

Op bovenstaande foto: Meester Jan Klein Goldewijk en Meester Bomers

Achterste rij:
Meester Jan Klein Goldewijk, Jos Nijhuis, Joop Haarlink, Aloys Paijers, Trees Sonderen, Grada Pasman,
Gonny Klein Gunnewiek, Ria Roerdink, Meester Gerard Bomers, Theo ten Have
Derde rij:
Willy Groot Zevert, Thea Zieverink, Margriet Arink, Agnes Spiekker, Betsie Klein Gunnewiek, Annie te
Loeke, Trees ten Have, Louise Borgijink, Paulien te Boome, Agnes Mentink.
Tweede rij:
Ida Bomers, Marietje Klein Nijenhuis, Lidiwien Pasman, Annie Klein Gunnewiek, Dieny Brinke, Ria
Mentink, Regien Haarlink, Lucy Klein Gunnewiek
Voorste rij:
Matthieu Paijers, Willy Klein Nijenhuis, Joop Pasman, Paul Klein Gunnewiek, Harrie
Luttikhold, Bennie Spiekker, Theo Brinke, Theo Klein Gunnewiek
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Info Stichting Halfweg

Info verenigingen

Bestuur

telefoon

Theo Klein Gunnewiek
Voorzitter
Marc Huirne
Penningmeester
Mirjam ten Have
Secretaris

0544 463707
06 42778053
0544 465319
06 10839864
06 16662851

Barcommissie
Melanie Leusink

06 37329995
0544 229133

Commissie hygiëne
Henriëtte Bomers

0611707800
0544 465379

Terreincommissie/- verhuur
Vincent Klein Gunnewiek

06 48665131
0544 465063

Halfweg groen
Nico Heinen
Johan Luttikholt
Marcel Mutter
Tonnie Starte
Stef Roerdink

06 55398065
06 22224900
06 12804711
06 12451075

Activiteitencommissie
Tjerk Klein Gunnewiek
Voorzitter
Mart Arink
Sylke Tuinte

06 16313690

Manou Bomers

06 30032911

Aniek Bomers

06 30029272

Stan Lankveld

06 23542134

Thijs Heutinck
Mark Luttikholt
Gijs Klein Gunnewiek
Daan Ikink
Twan Bennink

06 30289248
06 12689160
06 42174073
06 57981625
06 83132611

06 29465655
06 31206865

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

06 13984923
06 42778053
0544 481689
06 12903259
0544 465676

Naam
Vriendenkring DVV
Marc Groot Zevert
Voorzitter
Nicol te Veluwe
Penningmeester
Miranda te Braak
Secretaris
Vincent Klein Gunnewiek
Contactpersoon voetbal

telefoon
06 30429837
06 30502747
0544 461773
06 10479222
0544 465063
06 48665131

Carnavalsvereniging Maispotters
Joost Tuinte
06 46698557
Voorzitter
Wout Tuinte
06 20256237
President
Ruben Arink
06 21405564
Vorst
Maureen Roes
06 13363629
Penningmeester
Anne Nijhuis
06 22934668
Secretaris
Sten Klein Gunnewiek
06 16313690
Bestuurslid
Volksfeestvereniging “Voor Beltrum”
Iwan Wolterink
06 29379493
Voorzitter
0544 350454
Willem te Vogt
06 38307315
Penningmeester
Carla Tuinte
06 13031995
Secretaris
0544 465676
Kaartclub Halfweg
Anne-Mieke Scharenborg en Tonny Roelvink
Belangenvereniging Voor-Beltrum Avest
Lissa Pape
06 12279943
Maarten te Braak
06 51987593
Anne te Luke
06 53962670
Bram Pape
06 41643291
Corine Pleiter
06 50864907
Werkgroep AnderHalfweg
Wilfried Klein Gunnewiek
Manon Klein Gunnewiek
Marco Brethouwer
Marc Huirne
Elard Klein Gunnewiek

