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Voorwoord
Voor U ligt de lente-editie van het Halfweg Ni-js.
We gaan met z’n allen hopelijk in alle opzichten
betere tijden tegemoet.
In deze uitgave proberen we zoveel mogelijk
positief nieuws te brengen waar we moed uit
kunnen putten.
Stichting Halfweg en de werkgroep
AnderHalfweg is volop bezig met de toekomst
van ons onderkomen waar we allemaal zo trots
op zijn, Halfweg.
Verder praten onze verenigingen u even bij en is
er veel nieuws vanuit andere en nieuwe
organisaties.
Ook kunt u nader kennis maken met enkele
(nieuwe) inwoners uit Voor Beltrum.
Wij wensen U een mooi voorjaar toe en veel
leesplezier.
Redactie Halfweg Ni-js
Etalage Halfweg ontwerp/inrichting Vera
Onderaan de pagina wederom 2 afbeeldingen
van de door Vera wederom ingerichte etalage bij
Halfweg waar we haar uiteraard zeer dankbaar
voor zijn, onze complimenten hiervoor.

E-mail theo.kleingunnewiek@gmail.com
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Stichting Halfweg

Ondanks het feit dat Corona ons nog steeds in haar
greep heeft, zitten we met z’n allen niet stil en is er
volop bedrijvigheid rondom café Halfweg.
Zo is Vriendenkring DVV bezig met de herinrichting
van het terrein, het betreft hier de goederen die we
over hebben kunnen nemen van de Grolse Boys.
In samenspraak met Jeroen Koster zal onze website
www.stichtinghalfweg.nl geactualiseerd worden,
aangezien er veel informatie op staat die niet meer
klopt.

In ons café hebben we door de overname van wat
stoelen en een stamtafel van café Spilman een
aantal oude stoelen naar de kringloop kunnen
brengen.
Zoals U op bijgaande foto’s ziet, zijn ook de stoelen
rondom de stamtafel vakkundig door Alex Koster
voorzien van nieuwe bekleding, waarvoor uiteraard
onze dank Alex.

Wat ons vooral bezig houdt dan Corona is de
toekomst van ons café Halfweg.
Werkgroep AnderHalfweg is zeer voortvarend bezig
en de toekomst ziet er zonnig uit, verderop doen zij
verslag van de huidige stand van zaken.
Tevens in dit krantje doet onze penningmeester
Marc Huirne uitgebreid verslag van onze financiële
huishouding over het jaar 2020
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Halfweg
Mirjam, Marc en Theo
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Toelichting financieel resultaat
boekjaar 2020
Normaal gesproken worden de financiële cijfers van
Stichting Halfweg tijdens de ledenvergadering
van de Volksfeestvereniging gepresenteerd, maar
deze vergadering is vanwege de Corona
beperkingen komen te vervallen.
Middels deze bijdrage wil ik jullie graag het financiële
resultaat over 2020 laten zien met waar nodig een
kleine toelichting, alle genoemde bedragen en
bedragen in het overzicht zijn excl. BTW.
Ook de kascommissie bestaande uit Tonnie Starte
en Jos Klein Gebbink heeft vanwege de Corona
beperkingen nog geen uitnodiging gehad. Zij zullen
later dit jaar, als de Corona beperkingen hopelijk ten
einde zijn, alsnog een uitnodiging ontvangen. Tonnie
en Jos alvast bedankt voor de medewerking.
De Corona beperkingen hebben ons als Stichting in
2020 en 2021 veel geld gekost.
In 2020 zijn we prima gestart en hebben we m.n.
door een zeer goed carnavalsseizoen een
behoorlijke buffer kunnen opbouwen, maar kort na
de carnaval zijn bijna alle evenementen niet meer
door gegaan.
Met name het Tirolerfeest van de
activiteitencommissie was net een dag te laat
gepland en moest afgeblazen worden. De muziek
(Palemiger Spatzen) en leges waren al betaald (in
totaal € 3935,-) en deze kosten werden niet
teruggestort maar blijven gereserveerd voor de
volgende editie.
Deze kosten zijn niet als voorziening op de balans
gezet en meteen als kosten activiteiten afgeboekt.
Begin augustus hebben we gelukkig nog een dag
buiten “kermis” kunnen vieren, maar dit evenement
heeft geen grote inkomsten opgeleverd.
Ook de start van het voetbalseizoen heeft nog even
gezorgd voor barinkomsten, maar vanaf eind oktober
2020 is de voetbalcompetitie helaas stil komen te
liggen en zijn ook alle kaartavonden, feesten en
ledenvergaderingen komen te vervallen. Door het
uitvallen van de vrijwilligersavond en het volksfeest
hebben we wel duidelijk minder personeelskosten.

Wanneer de omzet bijna stil komt te liggen en de
vaste kosten doorlopen heeft dit gevolgen voor het
financiële resultaat en buffer, maar ik ben er heel
trots op dat we ondanks het missen van heel veel
omzet toch nog zwarte cijfers over 2020 hebben
geschreven. Wat zeker geholpen heeft is een aantal
mogelijkheden om tegemoetkoming via gemeente/
provincie en rijksoverheid te krijgen.
Op 22 juli 2020 hebben we € 4000,- mogen
ontvangen via de TOGS-regeling van de overheid
speciaal opgezet voor gemeenschapshuizen. De
gemeente/provincie heeft € 817,- overgemaakt als
tegemoetkoming voor gemeenschapshuizen.
Verder hebben we via Club Support dankzij jullie
stem van de Rabobank € 737,21 mogen ontvangen
en heeft de Grolsch ondanks minimale
bierleveringen alle subsidies keurig en tijdig
overgemaakt.
In 2020 hebben we als stichting in ook een 3-tal
investeringen gedaan:
 de aanschaf van een nieuwe vaatwasser in
februari (oude was helemaal op): € 4209,50
 40 zonnepanelen via Energie coöperatie “De
Sonders” in Beltrum voor netto € 7800,Met deze zonnepanelen kunnen we meteen
stroomkosten besparen.
 de aanschaf van tafels/stoelen/materialen van
de Grolse Boys voor € 650,Door de fusie met Grol moest snel beslist
worden.
Deze bedragen staan onder de post inventaris op de
balans.
Bij de Grolse Boys hebben we ook lichtmasten,
kabels, goals en dug-outs voor het ophalen kunnen
krijgen. DVV heeft hierin met veel vrijwilligers het
voortouw genomen waarvoor hartelijke dank.
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Hieronder een beknopte versie van de balans en de winst- en verliesrekening van afgelopen 6 jaren.
BALANS STICHTING HALFWEG 2020

Activa (bezittingen)
Duurzame activa
Grond
Verbouwing/inventaris
Inventaris
Kleedunit DVV

Vlottende activa
Vorderingen
Vooruit betaalde kosten
Voorraden

Liquide middelen
Kas
Bank
Spaarrekening

Totaal activa
Passiva (schulden)
Eigen vermogen
Begin boekjaar
Resultaat

Schulden op lange termijn
Hypotheek
Leningen

Schulden op korte termijn
BTW
Crediteuren
Pensioenpremies
Kruisposten
Overig

Totaal passiva

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie
2015
2016
2017
2018
2019
2020
62.418
24.000
4.132
7.860
98.410

72.203
22.000
3.391
20.746
118.340

78.732
20.000
2.801
28.335
129.868

78.732
18.000
2.211
24.835
123.778

78.732
16.000
1.621
21.335
117.688

78.732
14.000
12.535
17.834
123.101

848
3.994
4.843

3.976
3.976

240
4.879
5.119

347
5.647
5.994

4.307
4.307

195
3.223
3.418

2.964
1.226
12.492

2.644
4.702
11.648

2.194
4.985
4.702

3.273
11.966
4.710

7.060
31.520
4.710

3.196
29.121
4.711

16.682

18.994

11.881

19.949

43.290

37.028

119.935

141.310

146.868

149.721

165.285

163.547

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie
2015
2016
2017
2018
2019
2020
87.370
16.690

103.737
15.690

119.427
4.963

124.390
7.974

132.364
22.456

154.820
1.386

104.060

119.427

124.390

132.364

154.820

156.206

12.000
12.000

19.000
19.000

16.000
16.000

11.000
11.000

6.000
6.000

4.000
4.000

-1.645
2.419
3.101

-1.816
1.204
394
3.101

210
2.389
778
3.101

-92
2.303
1.176
2.970

850
2.115
1.500
-

-322
2.121
1.542

3.875
119.935

2.883
141.310

6.478
146.868

6.357
149.721

4.465
165.285

3.341
163.547
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WINST- EN VERLIESREKENING STICHTING HALFWEG 2020

Lasten

Werkelijk
2015
2.266
18.701
677
1.096
1.618
495
2.722
48.562
35.420

Werkelijk
2016
8.603
19.243
2.013
1.003
3.489
601
4.246
43.355
55.153

Werkelijk
2017
7.476
21.050
2.154
1.187
2.923
106
5.516
42.113
56.529

Werkelijk
2018
8.087
21.739
2.897
1.117
4.453
120
6.090
46.495
62.421

Werkelijk
2019
6.852
20.814
4.245
1.928
2.555
1.446
6.090
57.358
71.436

Werkelijk
2020
1.289
20.296
2.820
869
2.942
755
7.595
19.866
29.808

111.557

137.706

139.054

153.419

172.724

86.240

Werkelijk
2015
3.076
122.859
1.772

Werkelijk
2016
200
141.608
11.589

Werkelijk
2017
2.950
140.161
1.107

Werkelijk
2018
2.950
155.702
3.198

Werkelijk
2019
2.950
188.228
4.002

Werkelijk
2020
2.750
76.668
8.208

127.707

153.397

144.218

161.850

195.180

87.626

16.150

15.691

5.164

8.431

22.456

1.386

Verkopen
Inkopen

122.859
35.420
87.439

141.608
55.153
86.455

140.161
56.529
83.632

155.702
62.421
93.281

188.228
71.436
116.792

76.668
29.808
46.860

Brutomarge

71%

61%

60%

60%

62%

61%

Personeelkosten
Huisvestingskosten
Bedrijfskosten
Algemene kosten
Verkoopkosten
Financieringskosten
Afschrijvingskosten
Kosten activiteiten
Kantinekosten
Totaal lasten

Baten
Sponsoring
Omzet kantine
Overige inkomsten
Totaal baten

Resultaat

Brutomarge

Voor 2021 heb ik een aanvraag voor de TVL
(Tegemoetkoming Vaste Lasten) gedaan en deze is al
toegewezen en overgemaakt: € 8883,-. Ook hebben
we van de Maispotters een check van € 500,- als
toezegging ontvangen, dit bedrag komt nog binnen.
Verder hebben we twee keer drank uit de voorraad die
over de datum zou gaan voor “inkoopsprijs” aan
ingezeten verkocht. Melanie Leusink en Albert
Bruggeman dank voor jullie inzet.

Vrijwilligers en alle betrokkenen bedankt voor jullie
bijdrage en tot ziens bij komende activiteiten.
Met vriendelijke groet,
Penningmeester Stichting Halfweg,
Marc Huirne
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Werkgroep AnderHalfweg
Zoals u in de vorige editie van het Halfweg Ni-js heeft
kunnen lezen waren we bezig om in beeld te krijgen
wat een overname van Halfweg zou gaan kosten en
hoe groot de eigen bijdrage van financiën uit de Voor
Beltrumse gemeenschap moet zijn om een haalbaar
scenario te krijgen. Inmiddels zijn we verheugd dat we
jullie mede kunnen delen dat we een voorlopige
schriftelijke overeenkomst hebben met Gerdi en
Willem. De overeenstemming die we hebben is onder
voorbehoud van financiering.
Dit betekent nu dat we zijn gestart met de
inventarisatie van de bereidheid binnen onze
gemeenschap om financieel bij te dragen aan de
voorgestelde plannen.
Afgelopen week heeft iedereen hierover een
informatiefolder ontvangen in de brievenbus of per
mail. We zijn trots op het feit dat we maar liefst 25
vrijwilligers (wervers) bereid hebben gevonden om
contact met u op te nemen over de informatiefolder die
u ontvangen heeft. Zij zullen u in de week voor- of rond
het weekend van 24 april benaderen en vragen of u
ondersteuning nodig heeft bij het invullen van het
inschrijfformulier of misschien heeft u nog andere
vragen.
Achtergrondinformatie
We willen het geld ophalen voor de aankoop van café,
woning en 7000 m2 grond en voor een eerste budget
voor verbouwing/opknappen van het café en terrein.
Dat betekent dat we een bedrag van € 500.000,- nodig
zullen hebben. Dit budget willen we halen uit giften,
certificaten, leningscertificaten van de bevolking,
subsidies en als het dan nog nodig is een banklening.
Verderop wordt aangegeven hoe giften, certificaten en
leningscertificaten willen verwerven.
De stichting is reeds eigenaar van het aanliggende
evenemententerrein en sportveld. Door verwerving van
het café met woning wordt het één geheel met vele
kansen voor Voor-Beltrum. De woning wordt
opgeknapt of omgebouwd tot 2 appartementen voor de
verhuur. Dit vooral voor starters op de woningmarkt.
We willen een minimumbedrag (€ 100.000) aan
certificaten en giften binnenhalen en daarvoor gaan de
wervers rond. De rest van het bedrag willen we via
leningscertificaten, subsidies en eventuele banklening
binnenhalen. Op dit moment is er al 22,4 % van het
budget binnen via de Stichting en verenigingen en de
verkoper, die een deel meefinanciert.

Wat kunt u doen?
A. Gift
Iedereen kan een gift doen, de hoogte van de gift mag
je uiteraard zelf bepalen. Ook zou je een actie kunnen
organiseren om geld in te zamelen en om te schenken
aan de Stichting. De gift wordt dus niet met de
jaarlijkse verloting uitgekeerd, wel krijg je een plek met
je naam op de Hall(f)way of fame. Een bord die in het
café zal komen te hangen, waarop de namen staan
van eenieder die een gift heeft gedaan.
B. Certificaat
Je kan ook een of meerdere certificaten kopen, de
certificaten hebben een waarde van € 100,- per stuk.
Je kunt deze op je eigen naam zetten of op die van
iemand anders. (Je zou bijvoorbeeld één of meerdere
certificaten kunnen schenken aan je (klein)kinderen,
die dit bedrag door middel van lotingen uitgekeerd
zullen krijgen in de toekomst). Je kunt certificaten
aanschaffen tot een bedrag van € 5000,-. Er worden
elk jaar 2 lotingen gedaan waarbij 2,5 % van de
certificaten wordt uitgekeerd. De lotingen vinden de
zaterdagen voor de kermis en de carnaval plaats.
C. Leningscertificaat
Wil je nog meer geld lenen aan de stichting, dus voor
een bedrag boven de € 5000,- dan wordt er een
afspraak gemaakt om de voorwaarden van de lening te
bespreken. Je krijgt dan in ieder geval rente en over de
aflossing worden afspraken gemaakt. Je kunt hiervoor
contact opnemen met Wilfried Klein Gunnewiek 0620986665 of Marco Brethouwer 06-14760666.
Inschrijfformulier
Als u een gift wilt doen of een certificaat aan wilt
schaffen, kunt u het inschrijfformulier in de folder
invullen die u afgelopen week ontvangen heeft. Deze
kunt u in de bus doen bij Marco Brethouwer aan de
Veldpapendijk 6 of bij Elard Klein Gunnewiek aan de
Avesterweg 17.
U mag ook een foto maken van het ingevulde formulier
en deze mailen naar stg.halfweg@gmail.com of een
What’s App bericht sturen naar Wilfried Klein
Gunnewiek 06-20986665 of Marco Brethouwer 0614760666.
Mocht u ondersteuning nodig hebben bij het invullen
van het formulier of andere vragen hebben, dan kunt u
dit aangeven bij de werver die contact met u opneemt.
Als de werver bij u langs mag komen, kunt u het
samen invullen en dan ontvangt u ook een ‘bewijs van
deelname certificaat’. De werver zal het
inschrijfformulier dan voor u meenemen en inleveren
bij bovenstaande contactpersonen.
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Het geld van zowel de gift, het certificaat als de lening
zal uiterlijk op 1 juli 2021 overgeboekt moeten worden
op de rekening van Stichting Halfweg, zoals vermeldt
in de voorwaarden op de achterkant van de folder.
Vervolgens zullen de deelnemers een uniek certificaat
met bijbehorend nummer ontvangen via de wervers.
Op de hoogte blijven
Via de Facebook van Stichting Halfweg en de website
www.stichtinghalfweg.nl wordt de stand van zaken
bijgehouden met betrekking tot het verloop van deze
actie. Het streven is om voor half mei de bezoeken
rond te hebben, zodat we kunnen bekijken of we de
doelen halen en kunnen overgaan tot aankoop.
Wij wensen alle wervers veel succes en danken ze
voor hun actieve ondersteuning! Ook willen we u alvast
danken als u voornemens bent financieel of op wat
voor manier dan ook bij te dragen. We hebben
vertrouwen in onze gemeenschap en we gaan ervoor,
op naar de 100% en een mooie toekomst.

Dit is ook precies wat ik als dorpsverbinder probeer te
doen: contacten en verbindingen leggen binnen
Beltrum, Voor Beltrum, Avest en Lintvelde met
bewoners, verenigingen, organisaties en professionals.
Daarvoor heb ik contact met mensen die in Beltrum en
Voor Beltrum werken, maar ook contactpersonen uit
verschillende buurten of een straat, die ideeën weer
delen binnen hun eigen buurtapp. Zo kunnen we snel
ideeën, (hulp-) vragen en aanbod gericht verspreiden.
Ook het Meldpunt Beltrum is hierbij betrokken en de
contactpersonen vergeten de buren zonder app
niet.
Mocht je wel een buurt app hebben, maar daarin zijn
nog geen ideeën gedeeld van mij als dorpsverbinder,
dan kan 1 persoon van die buurtapp zich melden bij
mij. Ook jongeren- of vriendengroepen kunnen zich
hiervoor aanmelden en iedereen die geen buurtapp
heeft, maar wel op de hoogte wil blijven!

Met vriendelijke groet,
Werkgroep AnderHalfweg
WILFRIED, MANON, MARCO, ELARD, MARC

Dorpsverbinder Chantal Papen
Hallo Voor Beltrum!
In de november editie van het Belletje stond een
vacature voor dorpsverbinder van Beltrum en zoals
jullie misschien al in de weekkrant hebben gelezen of
via een buurtappje hebben gezien, mag ik sinds begin
januari deze functie uitvoeren en dat zal ik met veel
enthousiasme en inzet gaan doen. Het is een taak van
ongeveer 1 dag per week en bij deze zal ik me zelf
voorstellen en proberen een beschrijving te geven van
mijn taken als dorpsverbinder en waar we samen aan
willen werken.
Ik ben Chantal Papen, 43 jaar en woon samen met
Ronnie Heutinck en onze 2 kinderen van 13 en 11 aan
de Olden Gaorden 18 in Beltrum. Ik ben geboren en
getogen in Harreveld, maar in 2000 zijn we gaan
samenwonen in Voor Beltrum en sinds 2002 zijn we
woonachtig in de kern van Beltrum, ik loop dus al heel
wat jaartjes mee hier. Ik heb altijd veel gesport in
Beltrum, maar helaas kan dat niet meer door een
slepende blessure. Sinds 2000 werk ik op het
Marianum en daarnaast heb ik een eigen bedrijfje als
gezondheidscoach, dus het werken met mensen en het
helpen van anderen doe ik graag!

Als er nog helemaal geen buurt app is, misschien is het
dan een idee om die eens met elkaar te maken?
Ik zit ook in een app groep met verschillende Voor
Beltrummers, dus daar zal ik de ideeën ook
verspreiden.
Jullie zullen vast nog vaker van mij horen! Je mag me
aanspreken, bellen, appen of mailen: 0622678211 of
dorpsverbinderbeltrum@gmail.com
Met vriendelijke groeten, Chantal Papen
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samen proberen een Repair café op te zetten in
Beltrum!

Nieuwe ideeën en initiatieven
Er zijn inmiddels al 4 ideeën gelanceerd door en voor
Beltrummers:
-

-

-

Whats app groep voor nieuwe Beltrummers:
Om nieuwkomers wegwijs te maken in het reilen
en zeilen in (Voor -) Beltrum en omgeving, zodat
ze zich prettig voelen in de Beltrumse
gemeenschap. Je kunt je hiervoor aanmelden bij
Mireille Breedijk (06 27627202), dan zal zij er een
groepsapp van maken.
Legotheek:
Deze Legotheek is voor mensen die van technisch
Lego houden en vanaf ongeveer 10 jaar kun je lid
worden. Zo kan iedereen, jong en oud, leren
bouwen, zonder dat je zelf een groot pakket hoeft
aan te schaffen. Je kunt ook lid worden, als je zelf
helemaal geen technisch Lego hebt!
Wil je lid worden of meer informatie, dan kun je
appen met Chantal Papen, dorpsverbinder van
Beltrum: 0622678211. Dan word je in contact
gebracht met de oprichters van de Legotheek:
Sven Heutinck en Willy Tank.
Repair Café:
Dit is bedoeld om duurzamer om te gaan met
bijvoorbeeld apparaten, materialen en kleding. Op
gezette tijden zullen vrijwilligers dan
herstelwerkzaamheden gaan verrichten, zodat het
product weer een tijdje meekan. Daarom zijn we
op zoek naar mensen:
 bereidt zijn om zich te verdiepen in de regels
van een Repair café in Beltrum en het opzetten
hiervan
 een locatie, gereedschap of (naai-) machines
beschikbaar willen stellen
 handig zijn met het repareren van
verschillende materialen, apparaten of kleding
 nog niet handig zijn hierin, maar het wel graag
willen leren
 willen helpen als gastheer of -vrouw, dus met
het ontvangen van “klanten” en het verzorgen
van de koffiepauze voor de reparateurs
 een afstand tot die arbeidsmarkt hebben en
zich willen inzetten voor en in contact willen
komen met anderen
Wil je meedenken of meehelpen of ken je iemand
die dat wel zou willen doen? Meld je dan nu aan
bij Aloys Pape (06 23755581) of Chantal Papen,
dorpsverbinder (06 22678211), dan gaan we

-

Puzzeltheek:
Voor iedereen die van puzzelen houdt en puzzels
wil ruilen of lenen! Je kunt contact opnemen met
Jacqueline Tank: 0620990989.

Naast deze 4 ideeën die al gelanceerd zijn, wordt er
natuurlijk nog gewerkt om meerdere ideeën uit te
werken en zijn alle ideeën welkom bij mij! Veur mekare
en met mekare!
Groeten, Chantal Papen
Dorpsverbinder van Beltrum

Gezocht:
Stagiaires of opdrachten om uit te
voeren
Om alle nieuwe ideeën en initiatieven goed te kunnen
uitvoeren, zijn we nog op zoek naar jongeren die een
stageplek zoeken of schoolopdracht moeten doen en
ons kunnen helpen met hun (innovatieve) ideeën. Dit
kan binnen de ICT zijn, bijvoorbeeld een platform
ontwikkelen voor vrijwilligers of een bron van
informatievoorziening creëren. Of een opdracht of
stage in de zorg op allerlei gebieden, binnen het
jeugdwerk of het domein welzijn, die heel breed is,
maar ook daarbuiten zijn er kansen en mogelijkheden.
Laat maar weten wat je wil gaan doen; we staan open
voor alle ideeën en suggesties, dus meld je aan als je
een leuke stage of opdracht in je eigen dorp wil gaan
doen. Zo kun je echt iets betekenen voor je eigen
omgeving! Neem dan contact met mij op: Chantal
Papen 0622678211 of mail met
dorpsverbinderbeltrum@gmail.com of spreek mij
gewoon aan, mag altijd: Gewoon Doen!

Werkgroep toekomst van accommodaties en
verenigingen (Voor-)Beltrum
Deze werkgroep heeft op 16 December 2020 haar
(online) startbijeenkomst gehad, hieronder een kort
verslag.
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Deelnemers (en motivatie Voor Beltrum):
Luc Nijhuis, beheerder Kulturhus.
Chantal te Braake muziekvereniging Concordia.
Harrie Geverink, voorzitter parochiebestuur.
Edwin Bleumink, voorzitter Stichting Volksfeesten
Beltrum.
Jan Boverhof, lid van de verkennersgroep voor
Sportpark De Sonders.
Anne te Luke, namens Voor Beltrum en Halfweg.
Belangrijk om een eigen plek te behouden voor de
activiteiten en verenigingen in Voor Beltrum.
Roel Beunk, bestuurslid van Raad van Overleg
Beltrum.
Wilfried Groot Zevert, voorzitter Raad van Overleg
Beltrum.
Antoinette Meys is procesbegeleider voor het project
Toekomstagenda wonen, welzijn, zorg
Anne te Luke vanuit Toekomst Halfweg
Haar inbreng als volgt verwoord:
In Voor Beltrum is een enquête gehouden over de
toekomst van Halfweg, met een enorme respons. Voor
96% van de deelnemers aan de enquête is het hebben
van een ontmoetingsruimte in Voor Beltrum een
voorwaarde voor de leefbaarheid. Van die 96% is 80%
voorstander om Halfweg te kopen. De werkgroep
Toekomst Halfweg is hiermee bezig.
Voor de Werkgroep toekomst van accommodaties en
verenigingen Beltrum is het heel belangrijk dat er een
vertegenwoordiging vanuit Voor Beltrum deelneemt.
De behoefte aan een eigen ontmoetingsplek in het
buitengebied wordt onderkend en het belang ervan
onderschreven.
Doel van de Werkgroep toekomst van
accommodaties en verenigingen Beltrum
Komen tot een gedeelde visie en gezamenlijk
vlekkenplan van accommodaties en voorzieningen die
nodig zijn voor de activiteiten en verenigingen in
Beltrum voor de komende 5-10 jaar.

Verkennersgroep van Sportpark De Sonders heeft
gemaakt een goede basis voor een
gemeenschappelijke visie.
4. Via de werkgroep brengen we de
toekomstbeelden van de verschillende
verenigingen in beeld om te bepalen waar we
elkaar vinden.
5. Voor de zomer van 2021 ligt er een gezamenlijke
visie en vlekkenplan plus een plan van aanpak
voor de uitvoering.
Toelichting:
namens de gemeenschap Voor-Beltrum en Avest zal
Joslin Groot Zevert ons vertegenwoordigen, zij zal de
plek van Anne te Luke innemen.
Joslin is geen onbekende aangezien ze tijdelijk aan de
Avesterweg heeft gewoond en nu woonachtig is binnen
onze “kermisgrenzen” nabij het voormalige Grolse
Boys terrein.
We zijn Joslin zeer erkentelijk voor haar bijdrage, ons
bestuurslid Marc Huirne heeft haar inmiddels verder
“ingewijd” over het wel en wee van Voor-Beltrum en
Avest. Wij wensen haar alle succes toe en zullen in de
volgende editie van het Halfweg Ni-js nader kennis met
haar maken.
Met vriendelijke groet,
Stichting Halfweg

Herinnert U zich deze nog: 1970
Schutterskoning en koningin
Voor Beltrum
Bennie Huurneman en Truus Kolkman - Paijers
Corso Beltrum
Wagenbouwgroep “Lintvelde”wint het bloemencorso in
Beltrum met de wagen:
Zomeridylle

Wat is er nodig om dit doel te behalen? De
volgende afspraken zijn gemaakt:
1. Werkgroep wordt aangevuld met
vertegenwoordiger van beweeg- en
ontmoetingspark De Stroet (Sander Esselink),
Dute en Hassinkhof
2. Werkgroep komt van januari tot juli 2021 1x per
maand bijeen. Antoinette stuurt hiervoor de
uitnodigingen.
3. Vlekkenplan is een basis om op verder te werken.
Daarnaast is de verkenning die de
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BELTRUM/EIBERGEN
Maart 1970
Politiek:
Enkele leden van de KVP richten een nieuwe
katholieke partij op. Ze noemen zich de Katholieke
Democraten (KDP) De zittende raadsleden de heer J.H
Baak (Eibergen) en de heer H.E.E. Bouwmeesters
(Beltrum) zijn de voornaamste gangmakers. Zij krijgen
de steun van oud-wethouder JG Maarse (Beltrum) en
H. Hummelink (Eibergen). Dit omdat zoals in het
Belletje staat vermeld:
1. De onderlinge verhoudingen binnen de KVP in een
onhoudbare toestand verkeren.
2. De lijstaanvoerder van de KVP het vertrouwen
heeft opgezegd aan de lijstaanvoerder van
Beltrum. “Ik kan het niet verdragen dat er telkens
tegen mijn “politieke” schenen wordt geschopt.
3. De groslijststemming op beslissingen wordt
afgeschaft.
4. De kandidatenlijst wordt vastgesteld zonder
overleg met de leden.
5. Er gegoocheld is met de KVP-kandidatenlijst.
06-10-1970
De Tubantia meldt dat er in Beltrum 3 stropers zijn
aangehouden. Het waren de heren D en G uit
Haaksbergen en de heer A uit Hengevelde. Zij
vervoerden in hun auto een haas en een konijn. De
politie heeft het jachtgeweer met munitie, een
zaklantaarn en de auto van de stropers in beslag
genomen.

18 mei
Op 2e Pinksterdag wordt het eerste Pinkpopfestival
gehouden
22 september
TOPPOP wordt voor het eerst uitgezonden met Ad
Visser en Penny de Jager
Wielrennen
Eddie Merkx bijgenaamd de kannibaal wint zowel de
Tour de France als de Giro van Italië
Schaatsen
Ard Schenk wordt zowel Europees als
Wereldkampioen schaatsen
VOETBAL
Feyenoord wint voor Nederland de 1e Europa Cup voor
landskampioenen door Celtic in de finale na verlenging
met 2-1 te verslaan door doelpunten van Rinus Israel
en Ove Kindvall. Door de winst van de Europa Cup
mocht het ook strijden om de Wereldbeker voor
clubteams. Ook deze beker werd veroverd tegen de
Argentijnse kampioen Estudiantes de la Plate. In
Buenos Aires werd met 2-2 gelijkgespeeld doelpunten
van: Wim van Hanegem en Ove Kindvall, vervolgens
werden de Argentijnen in Rotterdam met 1-0
verslagen. Doelpunt Joop van Daele

31-12-1970
In het Belletje wordt er middels een advertentie
melding van gemaakt dat de heer JHJ Orriens en
mevrouw WJ Orriens – Mijnheere het Café-CafetariaPension van HGJ Orriens en JHM Orriens- Leusink per
1 januari 1971 voortzetten.
NEDERLAND/WERELD
19 Februari
De Tweede Kamer spreekt zich uit voor afschaffing van
de opkomstplicht bij de verkiezingen. Op 4 maart wordt
dit de door de Eerste Kamer goedgekeurd.
10 april
Paul McCartney maakt het uiteengaan van de Beatles
bekend.

Staand van links naar rechts: Trainer Ernst Happel,
Guus Haak, Eddy Pieters Graafland, Rinus Israel,
Theo van Duivenbode, Theo Laseroms, Cor Veldhoen,
Piet Romein, Eddy Treitel, Joop van Daele en Piet
Vrauwdeunt
Zittend van links naar rechts: Willem van Hanegem,
Ove Kindvall, Franz Hasil, Henk Wery, Wim Jansen en
Coen Moulijn.
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Eredivisie
Ajax wordt kampioen van Nederland.

Afscheid Inge Waarlo
Goedemiddag beste bestuursleden van Voor-Beltrum/
Avest en Stichting Halfweg,
Ik heb een mail met een boodschap waarmee ik lange
tijd hebt gewikt en gewogen.
Ik val maar met de deur in huis: ik draag mijn
contactpersoon werk voor Voor-Beltrum/ Avest en
Beltrum over aan mijn nieuwe collega Nick te Brake.
Afgelopen dinsdagavond heb ik Bram Pape gebeld om
dit persoonlijk aan hem te vertellen.

Staand van links naar rechts: Tommy Sondergaard,
Nico Rijnders, Heinz Stuy, Wim Suurbier, Ruud Krol en
Ruud Suurendonk.
Zittend van links naar rechts: Piet Keizer, Sjaak Swart,
Velibor Vasovic, Johan Cruyff en Dick van Dijk.
MUZIEK:
Nummer 1 hits waren:
Mighty Joe
Mijn Gebed
Who’ll stop the rain
Clearwater Revival
Let it be
Lay down
Hawkins Singers
El Condor Pasa
Up around the band
Clearwater Revival
Question
Never marry a railroad man
In the summertime
Back home
Lola
To my father’s house
Singers
Where have I been wrong
She likes weeds
Met vriendelijke groet,
Jan Pasman

Shocking Blue
DC Lewis
Creedence
The Beatles
Melanie en Edwin
Simon and Garfunkel
Creedence
Moody Blues
Shocking Blue
Mungo Jerry
Golden Earring
Kinks
Les Humphries
The Cats
Tee Set

Met een beetje pijn in mijn hart. Want ik voel me
thuis in jullie buurtschap. Ik ben blij met de fijne
samenwerking. De contacten met jullie bestuur – veelal
via Bram, de gesprekken met stichting Halfweg, de
kermis ..... Ik ben erbij met veel plezier!
Toch komt het regelmatig voor dat de agenda (ik werk
28 uur waarin ik het gebied Eibergen Beltrum Rekken
en buurtschappen onder mijn hoede heb) te vol loopt.
Ik werk dan wat uurtjes meer om ‘bij te blijven’. In de
avonden, tijdens de middagslaap van de jongste, een
belletje tijdens het koken... En dat vind ik niet erg. Maar
het krijgt nu een redelijk structureel karakter. Dat levert
mij stress op.
Al vaker is mij de suggestie gedaan om mijn
werkgebied kleiner te maken, meer passend bij mijn
beschikbare tijd. Kijkend naar ‘mijn’ gebied zijn Beltrum
en Voor-Beltrum dan de meest logische. Die kunnen
worden gekoppeld aan de contactpersoon Ruurlo - die
fulltime in dienst is. Tot nu toe had ik de suggestie
afgewimpeld, maar met de komst van collega Nick heb
ik de knoop doorgehakt en ga ik hem met een warme
overdracht introduceren in jullie buurtschap. Ik heb er
vertrouwen in dat Nick de contactpersoon taak op een
goede manier bij jullie gaat voortzetten. En ik blijf voor
hem op de achtergrond beschikbaar. Ik ga mij verder
richten op Eibergen, Rekken en de buurtschappen.
Daar is genoeg te doen, waarbij ik blijvend zal putten
uit de inspiratie die ik heb opgedaan bij jullie!
Wanneer de volgende gelegenheid zich voor
doet, schuif ik graag samen met Nick aan om hem aan
jullie voor te stellen. En zal ik bij jullie afzwaaien als
contactpersoon.
Voor nu wens ik jullie een fijn voorjaar!
Groeten en tot horens,
Inge
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Zomer in Gelderland

meer over weten, communiceren we dat uiteraard zo
snel mogelijk met de deelnemende teams.
Wat vragen we dan wel van jullie?

Zoals u allen weet zouden we afgelopen jaar
deelnemen aan “Zomer in Gelderland” van Omroep
Gelderland.
Helaas kon dit vanwege Corona geen doorgang
vinden.
Omroep Gelderland hoopt dit seizoen de draad weer
op te kunnen pakken en ontvingen onderstaand bericht
van Judith Leussink (redacteur)
“Ik kan me even niet meer herinneren of wij alweer
contact hebben gehad over aankomend seizoen van
Zomer in Gelderland. Ik kan nog terugvinden dat je het
zou overleggen met de rest van de groep, maar
hebben wij daarna alweer contact gehad? We zijn
alweer een stuk opgeschoten met de voorbereidingen
en het benaderen van nieuwe dorpen voor in
augustus.
Ik heb ondertussen dus ook iets meer informatie over
het nieuwe seizoen:
Vorig jaar hebben we het format, zoals je weet, aan
moeten passen i.v.m. de onzekerheid door het
coronavirus. Dit jaar willen we weer de sfeer van de
jaren daarvoor te pakken te krijgen. Uiteraard binnen
de kaders van de maatregelen die dan gelden.
We zijn nog bezig met het ontwikkelen van het
programma, maar 1 ding is zeker: We gaan op pad en
live tv en radio maken vanuit verschillende
dorpen/buurtschappen in Gelderland. Dat doen we van
2 augustus tot en met 27 augustus. Elke dag staat er
een andere plaats centraal. Sommige data zijn
inmiddels al vergeven aan andere
dorpen/buurtschappen, maar er valt ook nog veel te
schuiven en in te vullen.
Op dit moment zijn we aan het bekijken naar welke
dorpen we dit jaar toe kunnen gaan, wie daar onze
aanspreekpunten zullen zijn en wat we kunnen doen.
Met of zonder publiek. Hoe groot het team zal zijn dat
op tv komt, dat hangt allemaal even van de
ontwikkelingen af, maar wij denken dat we er wel een
leuke en passende draai aan kunnen geven.
Qua voorbereidingen zal het minder zijn dan andere
jaren. Zo vragen we de teams niet meer om een
parade met heel veel mensen voor te bereiden
bijvoorbeeld. We gaan proberen om het dorp op een
andere manier op de kaart te zetten. Het kan wel zijn
dat we van tevoren al een 'bouwopdracht' geven. Maar
ook dat is nog niet helemaal duidelijk. Zodra we daar



Een contactpersoon en select clubje die zich wil
inzetten om Voor-Beltrum op de kaart te zetten
deze zomer.
 Inzet om zoveel mogelijk mensen op de hoogte te
brengen dat Voor-Beltrum meedoet aan Zomer in
Gelderland. (In overleg prikken we een datum voor
de uitzending.) Of mensen ook echt naar een
locatie moeten/kunnen komen is nu nog
onduidelijk. We verwachten zelf niet dat we dan al
met honderden mensen bij elkaar mogen komen,
maar we hebben daar ook al een paar leuke
oplossingen voor bedacht.
 Jullie kiezen een lokaal goed doel uit waar je
1000,- euro voor kan verdienen tijdens de
uitzending.
 Creativiteit, saamhorigheid en positiviteit.
Deelname is net als andere jaren gratis en eventuele
goedkeuring van de gemeente voor deze uitzending
regelen wij.
Ik ben benieuwd of Voor-Beltrum dit jaar aanhaakt.
Heb je nog vragen? Laat het me gerust weten.”
Met vriendelijke groet,
Judith Leussink
Redacteur
Vervolgens heeft Frederike Piepers, onze enthousiaste
“leidster” hierop gereageerd:
“Allemaal positieve reacties vanuit Voor Beltrum, super
enthousiast allemaal!!!
Dus ja Voor Beltrum doet zeker mee!!!
Ons team bestaat uit een elftal deelnemers:
Bram Pape
Frederieke Piepers
Janneke Huirne
Joost Tuinte
Marc Groot Zevert
Michel Tuinte
Willem Wassink
Tjerk Klein Gunnewiek
Sylke Tuinte
Theo Klein Gunnewiek
Stef Roerdink
Zij zijn bereid zich ten volle in te zetten voor deze editie
van Zomer in Gelderland.
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Een datum reserveren lijkt me al wel goed i.v.m. de
vakanties, als kermisbestuur willen we de kermis liever
apart houden omdat deze dagen al zo gevuld zijn, dus
1-2-3 augustus valt af. (Mits alles doorgaat, maar daar
gaan we voor)
En er staan al wat data gereserveerd. Mij lijkt ook 19 of
20 augustus het meest geschikt, laatste dagen van de
“bouwvak”, wachten tot onze vergadering of nu al een
datum plannen samen?
Frederike,
Reactie Judith:
Dit klinkt super goed!! Leuk!
Qua data: 6 augustus is al vergeven. 18, 19, 20, 26,
27 zijn gereserveerd, maar nog niet toegezegd. Dus er
is nog heel veel mogelijk. Om de exacte datum al in
april in een blaadje te noemen is wellicht wat vroeg.
Ook omdat het contact met de gemeente misschien
(i.v.m. corona) dit jaar even wat anders verloopt en we
meer gegevens aan moeten leveren. Maar dat is voor
latere zorg!
Leuk dat jullie meedoen. Bij vragen weet je me te
vinden he?
Met vriendelijke groet,
Judith

Belangenvereniging
Voor Beltrum/Avest
Wat betekent de klimaatdoelstelling voor VoorBeltrum & Avest?

Onderdeel hiervan is dat Berkelland in 2030
Energieneutraal wil zijn voor de gebouwde omgeving.
Een maatschappelijke verplichting waar we niet
omheen kunnen.
Als belangenvereniging Voor-Beltrum & Avest willen
we jullie te informeren over wat dit voor ons kan
betekenen.
Om als Gemeente Berkelland invulling aan de RES te
geven heeft de gemeente het RODE beleid
vastgesteld. (Ruimtelijke Ordening Duurzame Energie)
In dit beleid is vastgelegd hoe de gemeente wil
omgaan met o.a. initiatieven voor zonneparken en
windmolens. In Berkelland is op dit moment het
oppervlakte zonneparken gelimiteerd op 140 ha. Zuinig
zijn op vruchtbare agrarische grond en de politieke
voorkeur voor zon op het dak, waren hiervoor de
argumenten. Inmiddels is 115 ha zonnepark vergeven.
In de afgelopen periode is gebleken dat
energieopwekking met wind een gevoelig onderwerp
is. Niet de opwekking op zich, maar de locaties en
gevolgen zijn onderwerp van gesprek.
Omdat wij als belangenvereniging deze ontwikkelingen
op de voet volgen, weten we dat er zogenaamde “witte
vlekken” in Voor-Beltrum liggen die mogelijk
interessant zijn voor het plaatsen van windmolens.
Tot de herijking van het RODE beleid zal de gemeente
géén windinitiatieven in behandeling nemen. De
gemeenteraad gaat in de komende periode het RODE
beleid herijken. Uiteraard hebben wij als
belangenorganisaties uitdrukkelijk naar de wethouder
aangegeven dat deze herijking in nauw overleg met de
belangenorganisaties van de kleine kernen dient te
worden besproken. Als belangenorganisatie stellen wij
ons neutraal op, echter proberen wij jullie inwoners van
informatie te voorzien die ons aangaat. Blijf voor meer
info ook de “Berkelberichten” in het Achterhoek Nieuws
volgen.

Om de landelijke klimaatdoelstelling te halen is
Nederland opgedeeld in 30 regio’s. Elke regio heeft de
taak hebben om een Regionale Energiestrategie (RES)
op te stellen. Hierin worden de mogelijkheden voor
opwekking van duurzame elektriciteit en warmte in hun
regio onderzocht. (meer info: www.regionaleenergiestrategie.nl)

Met vriendelijk groet,

De Achterhoek is ook een RES-regio. De gemeenten
Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem,
Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en
Winterswijk staan samen voor de uitdaging om te
onderzoeken hoeveel onze regio aan TWh bij kan
dragen aan de landelijke doelstelling van 35 TWh.
(meer info: www.resachterhoek.nl)

Helaas ditmaal nog geen nieuws van onze kant
maar, we wachten op betere tijden die zeker zullen
komen en houden u op de hoogte

Belangenvereniging Voor Beltrum en Avest
Bram Pape

AC Halfweg

Groeten de Activiteiten Commissie
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Ni-js van de Maispotters

Carnavalsleuzen
In het vorige nummer plaatsten we de leuzen van de
alle prinsenparen met de vraag welk motto bij welk
prinsenpaar behoorde, hierbij de antwoorden:
1979 Jos Klein Gebbink en Harrie Luttikholt
Noa ‘t potten d’n mais weer afkotten
1980 Theo Luttikhold en Stef Roerdink
Noa ‘t ale veuren ‘t land weer scheur’n
1981 Gerrie Pape en John Schuurmans
Wi’j bouwt d’r nog ne kere tens veur hen
1982 Jan Groot Zevert en Tonnie te Starte
Wi’j putjet wieter met een halven liter
1983 Bennie Huurneman en Huub Spiekker
Neet roazen maor bloazen
1984 Frans Kl Gunnewiek en Bennie Nijhuis
Neet schaven moar schoeven
1985 André Klein Gunnewiek en Alex Koster
Op de klompe noar de bierpompe
1986 Tonny en Willie Klein Gunnewiek
Neet rotjen of knotjen moar deur potjen
1987 Nico Heinen en Marcel Mutter
Lever bier in de pulle as ale te vulle
1988 Frans Klein Gebbink en Leo Luttikhold
Zit neet te zeure’n no mot ut gebeur’n
1989 Bennie Luttikhold en Willy Nijhuis
Maak gin gedonder ‘t is d’r op of d’r onder
1990 Leo Luttikhold en Bennie Stotteler
Neet morren maor knorren
1991 Jan Pape en Bonnie Leemreize
Op ies en ‘n pulleken draejn as ‘n tolleken
1992 Clemens en Wilfried Kl Gunnewiek
Wí’j KIEKt VEUR Oet
1993 Clemens Ottink en Claudia Krooshof
Kroam veur kroam achter
1994 Stef Roerdink en Frans Groot Zevert
Optied heisen optied remmen

1995 Marc Huirne en Edwin Paardekoper
Wi’j doot er ‘n schepjen bi’j bovenop
1996 Harrie Mentink en Rob Klein Tuente
Wi’j bouwd dur dit joar weer wat moois van
1997 Edwin Arink en Patrick Kolkman
Wi’j tapt beide oet ‘t vat
1998 Freek Essink en Raymond Reijerink
Goat hen lall’n loat ze moar knall’n
1999 Jean-Pierre en Menno Wouters
Loat moar jagen wi’j goat veur dree dolle dagen
2000 Ivo Reinders en Wiljan Groot Zevert
Met de Bekke en de Vos hijse wi’j d’r op los
2001 Bart Huirne en Björn Klein Gunnewiek
Loat um oew goot smaken wi’j goat meters maken
2002 Paul Tuinte en Stef Tuinte
Het vaandel vlak – De piepen strak
2003 Willem Wassink en André Reuvekamp
Wi’j holt t knus op ‘t olde nus
2004 Heino Luttikholt en Rob Groot Zevert
Wie zaait zal oogsten Laat ons nu maar proosten
2005 Marco Bomers en Edwin Ikink
Loat ow neet drieven gewoon rustig blieven
2006 Maarten te Braak en Bob Kip
No neet jagen of de bob dree dagen op kop
2007 Stan te Fruchte en Rene Spiekker
Met ne melkbusse vol carbied knalle wi’j deur
dissen tied
2008 Michel Tuinte en Vincent Kl Gunnewiek
Wi’j raakt geen bal met carnaval
2009 Iwan Wolterink en Sander Koster
Loat ons Moar Lopen
2010 Niek Hommelink en Hubert Pasman
Op de latten met ne halve liter. Dampt wi’j in 2010
wieter
2011 Roy en Eef Klein Gebbink
Wi’j crosst d’r op los
2012 Marc en Rob Groot Zevert
Wi’j zet de hutte op zien kop
2013 Michelle te Bogt en Carina Rooks
Zet de wijn maar koud’, want deze dames weten
hoe je n feestje bouwt
2014 Marcel Leussink en Ivo Luttikhold
Wej bunt no effen gin chauffeur wej goat d’r veur
2015 Jochem Beunk en Toon Pasman
Wi-j tankt ‘m af en trapt ‘m an
2016 Wout Tuinte en Ruben Arink
Met ne goeie ondergrond kommen wi-j wel rond
2017 Niek en Tom Nijhuis
Met ‘n geweer in ‘n hook en de zender van de
band, regeert wi-j oaver ‘t Maispottersland
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2018 Janneke Huirne en Jona Kl. Gunnewiek
Met diss’n hoefsmid en docente op ne draf deur de
tente
2019 Eef en Freek Helmers
Troffel in de hand, eier gaar. Op stap met de jongens
van de Voshaar
2020 Thijs Luttikhold en Bart ten Have
Van oldsher bunt wi-j al dikke maten, het
Veurbeltrumse blood streumt ons deur de vaten

“WIJ MISSEN JULLIE!”
spandoek van de Maispotters

Carnavalsquiz
Hierbij de antwoorden op de vragen in de vorige
editie van het Halfweg Ni-js:
1. Wietse S.
2. 632,5 liter
3. 207
4. 6750 liter
5. 2 -> 1 in : 1 uit
6. 20078
7. Alex K. Frank KG
8. 1395
9. Claudia
10. 22 cm
11. 5 Jos Spieker, Theo te Marveld, Heino
Luttikhold, Dennis Luttikhold en Joost Tuinte
Jarig op 11e van de 11e; Joost, Jeffry en Luc
Winnaar van de quiz met de daarbij behorende
mooie prijzen: Luc Arink.

Noot van de redactie:
Wat een mooi gebaar van onze Maispotters,
namens iedereen hartelijk dank.
Wieters gin biezunder ni’js van de Maïspotters,
We hopen Corona snel achter ons te laten en
vooruitkijken naar het nieuwe Maïs-potters seizoen!
Voor nu; blijf gezond en tot snel!
Alaaf!
Ruben Arink
Vorst van de Maïspotters oet Veur-Beltrum
Wout Tuinte
President van de Maïspotters oet Veur-Beltrum
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Vriendenkring D.V.V.. nieuws

De coördinator Bjorn Scharenborg had alles perfect
gepland.
En ik moet zeggen, de opkomst was zeer goed. Je kon
zien dat de heren bij elkaar wilden zijn, allemaal blije
gezichten.

DVV Voetbal
Helaas kunnen de heren voetballers nog steeds hun
kunsten niet laten zien op het voetbalveld. De Corona
gooit nog steeds roet in het eten. Ook zijn er al
vaccins in de omloop, steeds is het maar afwachten
wat er gaat gebeuren is deze rare tijd.
Maar gelukkig zijn de heren niet blijven stil zitten, op
een paar na.
De één gaat hardlopen, de andere is fanatiek bezig op
de mountainbike en enkele zijn hebben hun vizier op
het wandelen gezet. Dit alles om de conditie op peil te
houden. Toch zijn er, de fanatieken onder ons, die de
training volgen bij VIOS Beltrum elke woensdagavond.
Maar er zijn wat jongens die lekker op de bank achter
de PlayStation zitten om hun talenten op beeld te laten
zien.

Enkele onder ons omhelzen elkaar, het leek wel dat ze
mekaar geen jaren hadden gezien.
Maar dat lieg ik want enkele heren onder ons hadden
elkaar wel gezien.
In de Corona tijd waren wat heren die niet helemaal stil
hadden gelegen. De DVV-ooievaar had de laatste tijd
veel overuren gemaakt, want er was een kleine
babyboom de laatste tijd.
Maar dit terzijde, die zondagmorgen waren ze allemaal
bloed fanatiek om te helpen.
Ook dankzij Loon- en grondverzetbedrijf Groot Zevert.
(Bekke).

Maar opeens was er grote vreugde onder de jongens.
Het DVV-bestuur had besloten om op een
zondagmorgen te Dug-Outs te plaatsen die we hadden
overgenomen van de Grolse Boys.
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En ik moet eerlijk zeggen, het is prachtig mooi
geworden. Er zijn 4 dug-outs geplaatst en twee zit
banken.
Heel langzamerhand wordt het Halfwegdôme steeds
mooier. Een plaatje.
Zelf het streekblad Tubantia heeft het Halfwegdôme
gevonden. Er werd jl. een interview gedaan over de
mogelijke transfer van doelman Drommel (Twente)
naar PSV. Mooi toch, en dat in Veur-Beltrum.
Helaas geen transfers bij DVV, wel dat er laatst een
oud-voetballer van de Vios en de Losse Flodders
gespot is op de velden van het Halfwegdôme. Zou hij
na 15 jaar toch weer zijn zinnen gezet hebben op het
voetbal. Zou niet verkeerd zijn.
Maar ik zal U als trouwe lezer(-es) uit de brand
helpen., Hubert Pasman (de Vos) heeft met de
mestinjecteur het voetbalveld injecteert.
Dus u ziet het dat DVV niet stil blijft staan, ook al zijn er
helaas geen voetbal en andere activiteiten. Ik zal
zeggen:
“Wi’j goat vedan, ook als is het een rare tied. Overal
kump e’n oplossing veur. Gezond blieven en dan
hopp’n dat wi’j weer het normale leaven kunt
oppakken”.
Groeten,
Namens het DVV-bestuur
Michel Tuinte
Uw Razende Reporter

Evenementen vergunningen
Onderstaand bericht ontvingen wij van de gemeente
Berkelland:
“Het organiseren van evenementen wordt steeds
complexer. Er komen steeds meer (landelijke) regels
waar u als organisatie en wij als gemeente rekening
mee moeten houden.
Als gemeente vinden wij evenementen belangrijk. We
zoeken daarom de balans tussen het mogelijk maken
van evenementen en de bescherming van de
leefomgeving.

Om u als organisatie te ondersteunen in het
organiseren van een evenement hebben wij ons
evenementenbeleid bijgewerkt. Ook hebben wij het in
één document opgeschreven. Dit document is bij deze
e-mail gevoegd.
U heeft straks twee vergunningen nodig
Voor u, als organisator van een groot evenement, gaat
er wel wat veranderen. Tot nu toe ontving u één
vergunning voor uw evenement. Maar verschillende
gerechtelijke uitspraken geven aan dat het niet meer
voldoende is om evenementen alleen te toetsen aan
de Algemene plaatselijke verordening of het
evenementenbeleid.
Ook de ruimtelijke invloed van een evenement moet
meegenomen worden in de aanvraag. Daarom moet
er, behalve een evenementenvergunning, ook een
omgevingsvergunning worden aangevraagd. Gebruikt
u bijvoorbeeld een weiland voor het parkeren van
auto’s of plaatst u daar een tent? Dan komt dat gebruik
niet overeen met de bestemming. Met een
omgevingsvergunning ‘strijdig gebruik’ mag dat dan
tijdelijk wel.
Wij willen graag met u in gesprek
Nu we alle regels overzichtelijk onder elkaar hebben
gezet, kan dat bij u vragen oproepen. Daarom willen
wij u graag de mogelijkheid geven om vragen te
stellen. Helaas moet dat digitaal in deze coronatijd. Wij
bieden u daarvoor de mogelijkheid op 9 of 11 maart
2021, van 19.15 tot 20.30 uur. U kunt zich hiervoor
aanmelden via evenementen@gemeenteberkelland.nl.
Geef daarbij aan welke datum u het beste past. We
zouden het op prijs stellen als u per organisatie
maximaal twee personen afvaardigt.
Na aanmelding krijgt u van ons een link om deel te
nemen aan het overleg. Heeft u op voorhand al
vragen/opmerkingen? Mail ze dan vast aan ons via
bovenstaande e-mailadres”.
Met vriendelijke groet,
Myra Konings
Toelichting:
Stichting Halfweg en de verenigingen zullen hier
samen optrekken om hier ons (financieel) voordeel uit
te halen.
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Geldelijke bijdrage 2021
Afgelopen jaar zijn we niet bij U langs geweest of bent
U niet benaderd voor de geldelijke bijdrage van 2020.

Volksfeestvereniging Voor Beltrum
Voor Beltrum, april 2021
Nieuws van het Kermis Bestuur
Kermis 75 jaar!
Inderdaad, onze kermis bestaat dit jaar 75 jaar.
1947-2021
En dat willen we natuurlijk vieren tijdens onze kermis
het eerste weekend van augustus (31 juli – 1 augustus
– 2 augustus – 3 augustus 2021.
We willen dit jaar op zaterdagmiddag 31 juli 2021
alvast beginnen met een viering voor de eigen
inwoners, een jubileumbrunch en op de zaterdagavond
een “groots” feest in onze tent.
Onder voorbehoud zijn voor de zaterdagavond de Def
Americans (Tribute Johnny Cash) en Pearl Damn
(tribute Pearl Jam) al geboekt.
Zondag 1, maandag 2 en dinsdag 3 augustus zullen er
dan weer als vanouds uitzien met op zondag Monoman
Onemanband en Achtung, maandag School’s Out en
King Boogie en dinsdag SatisFexy en Vol Gas! Dus de
muzikale invulling is al rond.
Het verdere programma volgt als vanouds in een
kermisboekje of via de circulaire.
Ter voorbereiding op ons jubileum hebben we al
diverse mooie plaatjes/foto’s uit de mooie 75 jaren
verzameld, maar heeft U thuis nog meer oude
kiekjes, van oude koningsparen, versierde fietsen
of wagens, buurtspelen of noem maar op, mail ze
naar
jubileumkermisvoorbeltrum@gmail.com.
Corona blijft ons nog steeds achtervolgen, we zullen de
komende weken de maatregelen blijven volgen en wij
gaan er nog vanuit dat we een kermis 2021 kunnen
organiseren! Mocht dit toch niet gaan lukken op
bovenstaande manier, zullen we natuurlijk met een
gezellig alternatief komen!

We hebben het voornemen om dit voor 2021 wel te
gaan doen en dat in de periode van juni a.s. We
begrijpen natuurlijk dat het in deze huidige tijd u
misschien niet helemaal uitkomt, maar elke bijdrage
wordt op prijs gesteld. De kosten van het Halfweg
Nieuws, de post en de organisatie van een kermis in
2021 lopen wel door, vandaar onze komst.
We zullen U op de hoogte brengen via de circulaire
wanneer u de bestuursleden kunt verwachten of hoe U
kunt bijdragen.
Hellendoorn
Het dagje uit naar Hellendoorn staat ook nog op de
agenda, verschoven van 2020 naar 2021, helaas
moeten we jullie allemaal mededelen dat 25 mei 2021
ook niet door kan gaan.
Helaas zijn de pretparken tot op heden nog gesloten
en ook een reis per bus is nog niet mogelijk met de
huidige maatregelen.
We willen dit natuurlijk in 2022 weer oppakken! En we
proberen dit jaar met de kermiszondag op 1 augustus
extra groot uit te pakken voor alle kinderen en jeugd
van Voor Beltrum!
Hopelijk blijft
iedereen
gezond, gaan
we een mooi
voorjaar en
zonnige
zomer
tegemoet in
Voor Beltrum,
waar we weer
samen een
feestje
kunnen
vieren, biertje
kunnen drinken en elkaar weer kunnen ontmoeten!
Groeten namens het bestuur van de
Kermis Voor Beltrum
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Stichting Jongerenwerk Beltrum
Beste lezers,
Het jaar 2020 is een bijzonder jaar geweest in alle
opzichten. Voor Stichting Jongerenwerk Beltrum zou
het ook een bijzonder jaar moeten zijn omdat we
namelijk ons 10 jarige jubileum zouden vieren. We
wilden graag iets blijvends aan de (Voor)-Beltrumse
bevolking aanbieden en dat moest een verrassing
blijven. Dit is ook wel gelukt kunnen we zeggen.
Onderstaand artikel naar aanleiding van de
Kabouterroute willen we u niet onthouden: Als
voortraject hadden we de Facebookpagina ‘De sleutel
van Beltrum’. Hierop gaven we de afgelopen zes
weken iedere zaterdagmorgen een aanwijzing waar
een sleutel verstopt was, met een briefje erbij, met het
logo van SJB erop, maar niemand wist waar dat over
ging. Heel geheimzinnig. Men merkte al snel dat het
heel erg ging leven. Hele groepen mensen met
kinderen liepen naar plekken waar ze dachten dat de
sleutel mogelijk verstopt lag. Dat was erg leuk om van
afstand te zien. We hebben er vanwege alle
afgelastingen nog over vergaderd of we dit boekje wel
of niet door moesten laten gaan maar we vonden dat
er al zoveel afgelast en uitgesteld wordt dat we dit
boekje wel door wilden laten gaan. Het is een activiteit
die je ondanks de maatregelen makkelijk kunt doen. Er
wordt al veel gewandeld, ook met kinderen, dus juist
nu door laten gaan. We wilden het geheim houden als
een echte verrassing.”
Bekende Beltrumse kabouters
Het concept van de kabouterroute is even eenvoudig
als briljant te noemen. Overal in de route staan
schattige deurtjes waar kabouters wonen met
verwijzingen naar bekende Beltrummers. De
verhaaltjes gaan over hen. Joske Elsinghorst heeft de
korte verhaaltjes geschreven.” Het concept
kabouterroute is volledig van haar hand. In haar woonen geboorteplaats Groenlo presenteerde zij haar
allereerste kabouterroute. Het werd in Groenlo zo’n
succes dat het boekje ook in het Duits vertaald werd.
Inmiddels hebben meerdere plaatsen in de Achterhoek
hun eigen kabouterroute, in hetzelfde concept.
Kabouter Wimken
De namen van de vijftien Beltrumse kabouters kwamen
in overleg tot stand. “We hebben twee keer een
denktank gehad met mensen uit Beltrum waar we mee
gebrainstormd hebben. Zij moesten dit ook geheim
houden.” Bekende Belhamels zijn onder meer

Kabouter Bas (Bas de Stofjas, Paul Scharenborg),
Kabouter Jan (Jan ’van de weg’ te Vogt), Kabouter
Marie Helmers, Kabouter Truus (Truus Stotteler),
Kabouter Tan en Kabouter Euphemia (zuster
Euphemia). Bekendste kabouter is Kabouter Wimken,
oftewel Willem Terhorst, al 40 jaar lang bassist van
Normaal. Aan hem reikte Sander afgelopen week al
het eerste exemplaar uit in zijn woonplaats Aalten.
Willem was zeer onder de indruk van het initiatief en
voelt zich vereerd. Hij heeft nog steeds veel met zijn
geboorteplaats. “Ik ben Beltrummer in hart en nieren. Ik
was daar vroeger een opvallende verschijning,
vanwege mijn lange haar,” lacht Willem, ook om de
verwijzing die Sander verklapt, naar de Harbersallee
alwaar hij naar verwees in zijn klassieker ‘Noar ’t café’
“Het is een prachtig boekje, mooie tekeningen erin.
Mooi dat de vrijwilligers in Beltrum zo aan de weg
timmeren.” De tekeningen in het boekje zijn van de
hand van Sander Esselink zelf, die er een jaar aan
werkte, de vormgeving is van Stefan te Loeke.
Naast de opening van de kabouterrroute zijn we aan
het kijken wat binnen de kaders van alle maatregelen
door kan gaan. Indien het vaccineren van mensen
voorspoedig verloopt dan wil men medio juli toch weer
proberen om evenementen te organiseren. Of de
kampen doorgaan blijft nog een vraagteken. Wel wordt
de mogelijkheid geboden om kinderen op te geven
voor de kampen. Volg hiervoor onze facebookpagina.
Bellen naar ondergetekende kan natuurlijk ook. Het
vergaderen doen we in ieder geval via Teams zoals
velen van jullie waarschijnlijk ook doen. Kinderen
kunnen gelukkig weer naar school en zijn via social
media met elkaar verbonden. Als we bij ons thuis
kijken dan is de jeugd heel handig met Snapchat,
Tiktok, Instagram, WhatsApp bellen etc. deze nieuwe
manier van communiceren wordt door steeds meer
mensen gebruikt. Voor ouderen is dit toch weer lastiger
met al deze nieuwe technieken maar ga maar eens
beeldbellen met ouderen dan zie je toch al heel snel
een onbetaalbare glimlach op het gezicht verschijnen
door het toepassen van deze nieuwe manier van
communicatie. Op deze manier kunnen de kinderen
toch nog even met opa en of oma bijkletsen en hopelijk
kunnen ze snel met hen de compleet nieuwe
kabouterroute in Beltrum lopen. De routeboekjes vindt
u binnenkort tussen de weekbladen welke per post
bezorgd worden.
Met vriendelijke groeten,
maartentebraak@gmail.com
info@sjbeltrum.nl

www.sjbeltrum.nl
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Even voorstellen Rob Bleumink

Mijn naam is Rob Bleumink en ik ben 45 jaar, ik woon
sinds 5 december 2020 samen met mijn 2 alpaca`s
aan de Veldpapendijk 1 in Voor- Beltrum, ik werk als
zzp-er vooral in de agrarische sector, verder ga ik
graag op wintersportvakantie en doe ik aan
mountainbiken en hou op zijn tijd van een feestje.
Ik begin me al aardig thuis te voelen hier in het VeurBeltrumse land, scheelt ook wel dat ik al 10 maand
gehuurd heb gewoond naast de familie Tuinte aan de
Ringweg in de Kilo Knaller Hook van het Velleke.
Noe moar hoppen dat ze dissen Belhamel wilt
accepteren hier in Veur-Beltrum en wanneer de
Corona oaver is wej der een paar kunt drinken met
mekaar.

(ongeveer 25 jaar geleden) om te verhuizen naar
Mariënvelde. Daar heeft later de broer van Marcel het
melkveebedrijf voortgezet.
Marcel heeft de opleiding bos- en natuurbeheer
gevolgd en belandde met één van zijn stages op
Marveld in Groenlo. Daar is hij niet meer weggegaan.
In de loop van de jaren heeft hij zich vooral gericht op
de (recreatie)techniek. Een handige man.
Daarnaast is hij erg fanatiek in de survivalsport, hier in
Beltrum. Voor zichzelf, maar ook voor de jeugd van de
vereniging zet hij zich graag in. Onze oudste twee
kinderen zitten ook op deze uitdagende sport. En de
jongsten kunnen al niet wachten tot ze 8 jaar zijn en lid
mogen worden.
Janine is geboren in Zieuwent. Ook ik kom uit een
boerengezin. Ik ben de jongste van vier dochters.
Na de middelbare school ben ik gaan studeren op de
pabo, om later basisschoollerares te worden. Tijdens
de opleiding kwam ik er al snel achter dat de oudere
jeugd, de pubers, meer mijn interesse had. Ik ben gaan
werken in het middelbaar onderwijs op het VMBO.
Naast het werk, heb ik de studie wiskunde afgerond. Ik
werk al ruim 10 jaar met veel plezier op het Kompaan
college in Vorden. Het blijft een leuke uitdaging om
pubers te inspireren, te stimuleren en te laten werken.
Proberen om hen wat mee te geven voor hun
toekomst.
Hoe wij elkaar leerden kennen? Op de kermis in
Beltrum! We gingen vervolgens samenwonen in
Zieuwent. We hebben altijd de droom gehad om
buitenaf op het platteland te gaan wonen. Met onze
vier kinderen werd het huis te klein en het verlangen
naar ruimte groter. Na wat rondkijken, hebben wij ons
plekje hier in Voor-Beltrum gevonden: Op ’t Velleke.
Een gezellige buurt, dat bevalt ons wel!

Groeten Rob Bleumink.

Even voorstellen fam. Banning
Wij zijn Marcel Banning en Janine Krabbenborg en
wonen alweer 2 ½ jaar met onze vier kinderen (Merle,
Tygo, Lynn en Jinte) in Voor-Beltrum aan de Ringweg
21. Het huis met de grote vijver. Omdat we van
oorsprong geen “Beltrumsen” zijn, zullen we eens wat
over onszelf vertellen.
Marcel is geboren in Megchelen als tweede
boerenzoon. Omdat destijds de boerderij te klein werd
en de ambities groot waren, heeft zijn familie besloten

Wil je nog meer weten? Kom gerust ‘ns an!
Groet Marcel en Janine
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Onze jonge ondernemer

mogelijkheden. Eigenlijk alles waar verf op zit kunnen
wij spuiten.
Door de jaren heen hebben wij onze werkzaamheden
uitgebreid met onder andere het produceren en
repareren van polyester producten. Zo worden
bijvoorbeeld de grote polyester klompen die in Beltrum
staan bij ons gefabriceerd en gespoten. Ook doen wij
diverse kunststof reparaties.

Hallo,
Mijn naam is Jean-Pierre Wouters, 46 jaar. Inmiddels
ruim 15 jaar getrouwd met Melanie en samen hebben
we 2 kids, Lotta van 14 en Ser van 10. Ik ben de
jongste van de 2 van Jan en Anny Wouters.
Geboren en getogen aan de Ringweg 26 in Veur
Beltrum.
Net als vele andere veur Beltrummers ben ook ik naar
de Willibrordus school in Groenlo gegaan.
Daarna de metaal opleiding gevolgd op de LTS in
Lichtenvoorde en vervolgens de opleiding
motorvoertuigen gedaan.
Aangezien mijn ouders thuis een autoschade bedrijf
runden, was daar ook mijn interesse voor dat vak.
Daarom de opleiding 1ste autoschade hersteller en 1ste
autospuiter gevolgd.
Later ook bedrijfstechniek en mijn algemene
ondernemersvaardigheden diploma’s gehaald.

Hobbymatig hebben we diverse projecten gebouwd.
Onder de naam WMS, Wouters motorsport, hebben we
2 complete WMS-autocross buggy’s en diverse
kartchassis gebouwd. Een ander leuk project wat we
hebben gemaakt is de Traptor.
Traptor is een elektrische 3 wieler waarop je jezelf al
staand kunt verplaatsen.
Wij zijn van alle markten thuis zoals je kunt lezen.
Dus heeft u schade of kunnen we u met 1 van onze
werkzaamheden van dienst zijn, kom gerust langs voor
een vrijblijvend advies.
Zoals er in het Veur Beltrums volkslied wordt
gezongen:
“Heb ie een dutte in Ford of VW dan kuj den bej ons
loaten pletten!”

Vanaf mijn 16de jaar ben ik begonnen met werken bij
een Autoschade bedrijf in Vorden, later nog enkele
jaren bij Ruesink in Ruurlo gewerkt op de
schadeafdeling.
In 1992 ben ik bij Wouters autoschade aan de
Ringweg komen werken en in 2018 hebben Melanie
en ik het bedrijf van mijn ouders overgenomen. Wij
herstellen voornamelijk alle voorkomende carrosserieen ruit schades van alle merken personenauto’s.
Maar ook bedrijfswagens, bussen, motorfietsen,
tractoren enzovoort. Dit doen wij voor
verzekeringsmaatschappijen, maar ook voor bedrijven
en particulieren.
Bij ons in de spuiterij worden niet alleen auto’s
gespoten, ook industrie spuitwerk behoort tot de
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Schoolfoto 1959

Achterste rij;
Margriet Roerdink, RietBomers, AnnieLuttikholt, RietBrinke, LidwienKoster, AnnekeRoerdink, AntoonLuttikhold,
AloysRoerdink, FransRinders, JanBleumink, Jozef te Boome, Jan Klein Nijenhuis, Willemien te Brake, Magda
Koster, Paulien Koster, Joke Paijers, Annie Mentink, Wilhelmien Withag, Rikie Koster, Thea Bomers,
Derde rij;
Annie ten Have, Jan te Braake,Jan Meijer,Henk Pasman, Harrie Withag, Henk Spiekker, Bennie Starte, Lies
Bomers,Theo Luttikholt, Theo Bleumink, Harrie Paijers, Fons Bleumink, Bennie Pasman, Thea Luttikholt, Anny
Klein Nijenhuis, Ria ten Have, Gerda te Loeke, Riek Meijer, Dinie Meijer, Agnes te Vogt, Gerda Meijer, Meester H.
Stoffels (schoolhoofd) Tweede rij; Mevrouw Stoffels, Meester Marijnusse, Maria Klein Gunnewiek, Juffrouw
Marijnusse, Maria Koster, Marietje Meijer, Marion Luttikholt, Annie Luttikholt, Betsie Paijers, Gemma Koster, Joke
Starte, Lidwien Starte,Truus Rinders, Agnes Rinders, Wilhelmien Klein Nijenhuis, Marietje te Braake, Agnes ten
Have, Truus Paijers, Rosalien Bomers, Ria Arink, Ria Bleumink, Agnes Brinke, Truus Klein Gunnewiek, Gerda
Spiekker
Voorste rij;
Jan Pasman, Jan te Loeke, Antoon ten Have, Jan Klein Gunnewiek, Henk Klein Gunnewiek, Frans te Vogt, Theo
Mentink, Frans Bleumink, Theo te Vogt, Leo Luttikhold, Jan Mentink, Harry Pasman, Tonnie Luttikholt, Theo Klein
Nijenhuis, Bennie Klein Gunnewiek, Tonnie Starte, Harrie Luttikholt, Jopie Abbink Jan Haarlink Theo Haarlink,
Frans ten Have, Bennie Luttikholt Joop Luttikholt, Henk Luttikholt, Pauli Stoffels, Jan Brinke en Jan Spiekker
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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

06 11707800
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
Manou Bomers
Anniek Bomers
Stan Lankveld
Thijs Heutinck
Mark Luttikholt
Gijs Klein Gunnewiek
Daan Ikink
Twan Bennink

06 24240522
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

06 13984923
06 42778053
0544 481689
06 12903259

Naam

telefoon

Vriendenkring DVV
Marc Groot Zevert
06 30429837
Voorzitter
Nicol te Veluwe
06 30502747
Penningmeester
Miranda te Braak
0544 461773
Secretaris
06 10479222
Vincent Klein Gunnewiek
0544 465063
Contactpersoon voetbal
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
Lissa Pape
Marcel Leusink
Bestuursleden

06 12279943
06 22898997

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

