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Voorwoord
Aan het eind van een roerig jaar willen wij
u nog verblijden met het Halfweg Ni-is.
Wij wensen U veel leesplezier toe.
Tevens fijne feestdagen, een gelukkig en
gezond 2022
Redactie Halfweg Ni-js

Etalage
Halfweg

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

Ontwerp en inrichting Vera

Stichting Halfweg

Het meest gebruikte woord van 2021
“Corona” voert op dit moment helaas nog
steeds de boventoon dus willen we in dit
artikel daar niet te veel de nadruk op
leggen, we hopen nog steeds op betere
tijden.
Wat ons wel bezig houdt is de toekomst
van Halfweg. Zoals in de vorige editie
reeds aangegeven zijn we volop bezig
met een ontwerp en begroting voor de
verbouwing.
Een tweetal architecten zijn hiervoor
benaderd en de eerste tekening is
inmiddels binnen, hier wordt een globale
begroting voor gemaakt welke we nodig
hebben om voor diverse subsidies in
aanmerking te komen.
De presentatie van de ontwerpen voor de
bevolking zal plaats vinden nadat we alle
ontwerpen binnen hebben en de regels
het toelaten, m.a.w. dit zal plaats vinden
in het nieuwe jaar.
Verder zal de Werkgroep AnderHalfweg u
nader bijpraten.
In oktober hebben we een bijeenkomst
belegd voor alle verenigingen en Stichting
Halfweg. Altijd een zinvolle vergadering,
zo ook deze keer. Verder hebben we een
aantal bestuursvergadering gehad
(waarvan enkele met Werkgroep
AnderHalfweg)
Meerdere punten kwamen aan de orde
tijdens deze vergaderingen waarvan
hierbij een opsomming:
- Omgevingsvergunning; Voor
activiteiten georganiseerd door de
verenigingen is in 2022 naast een
evenementenvergunning ook een

-

-

-

-

-

-

omgevingsvergunning noodzakelijk.
Stichting Halfweg zal dit op zich
nemen aangezien alle activiteiten
(carnaval, kermis en PIGPOP) op
hetzelfde terrein plaatsvinden.
Hiervoor moet o.a. een Quick scan
flora & fauna gemaakt worden.
Hiervoor hebben we inmiddels een
aantal offertes opgevraagd en
uitbesteed. De kosten hiervoor
bedragen € 850,- en daar komen de
kosten van gemeentelijke vergunning
nog bij (ca, € 500,-). Dus weer extra
kosten waar we mee opgezadeld
worden, enigste voordeel is dat de
vergunning 5 jaar geldig is en de
kosten mede gedragen worden door
de verenigingen.
Tarieven; de prijs voor de
consumptiemunten wordt per 1
januari verhoogd naar € 2,30 per
stuk, tevens wordt het tarief voor
feestjes e.d. € 17,50 per persoon.
Door de forse prijsstijgingen van m.n.
alcoholische dranken, zien wij ons
hiertoe genoodzaakt, waarvoor graag
begrip.
Lichtmasten; er is nog geen
beslissing genomen hoe en of de
lichtmasten rondom het terrein
geplaatst gaan worden. Er lopen nog
enkele onderzoeken m.b.t het soort
verlichting en de stroomaansluiting.
De verwachting is dat hierover na de
winter uitsluitsel volgt.
Verhuur woning; sedert 1 december
jl. hebben Christiaan Ernst en Maaike
Aalbers samen met hun zoon Siem
de bedrijfswoning van Halfweg
betrokken. Tevens zullen zij waar
nodig een oogje in het zeil houden.
Wij wensen ze veel woonplezier,
verderop in het krantje zullen zij zich
nader aan U voorstellen.
Rabo Clubsupport; evenals
voorgaande jaren hebben we mede
dankzij uw stem een bijdrage mogen
ontvangen van € 614,04
Groenploeg; onze groene jongens
zijn bereid gevonden om het extra
terrein dat is verworven door de
aankoop van Halfweg (tuin en
kermisweide) mede te onderhouden
waarvoor onze dank.
Hygiëne; verzoek van onze
vrijwilligster (en het bestuur) om de
ruimte voor de etalage in de bakkerij

-

-

-

vrij te houden, evenals de stelling bij
de koelruimte zodat Vera op haar
welbekende prachtige wijze de
etalage zoals te zien op de voorzijde
kan blijven inrichten. Laatstelijk heeft
Vera dit samen met Tonny zelf
gedaan waarvoor dank. Verder zijn er
een 5-tal emmers zoekgeraakt?!
Waarvoor inmiddels nieuwe
aangeschaft. Mocht U ze
tegenkomen (“rond, bovenkant open,
onderkant dicht en met hengsel”)
meldt het even.
Complimenten voor Henriette
aangezien ze tegenwoordig ook de
kleedkamers van DVV schoonmaakt.
Beunhaasborrel; mede op initiatief
van Willem Wassink zijn we op de
laatste dag van oktober begonnen
met de “beunhaasborrel”, deze werd
bezocht door ruim 60
enthousiastelingen. Een succesvol
begin en we hopen dat er nog vele
zullen volgen, te beginnen in het
nieuwe jaar.
Grasmaaier; per 2022 zijn we
verplicht om onze grote grasmaaier te
voorzien van een kenteken i.v.m.
verzekering. Dit is inmiddels geschied
zodat we weer voldoen aan de
wettelijke eisen.
AGEM; zoals U in de landelijke pers
heeft kunnen lezen is AGEM onze

-

energieleverancier (vanwege
zonnepanelen) betrokken bij het
faillissement van Anode. Dit zal
helaas voor ons ook (negatieve)
gevolgen hebben. Partijen zijn op dit
moment bezig om e.e.a. weer in
goede banen te leiden. Wij houden U
op de hoogte.
Activiteiten; binnen de mogelijkheden
van de regelgeving worden op dit
moment nog activiteiten
georganiseerd. Helaas betekent dit
ook dat een aantal geplande
evenementen afgeblazen moeten
worden. We hopen dat wat dit betreft
2022 in alle opzichten een gunstiger
jaar mag worden.
Wel mochten wij gastheer zijn op de
dag van de mantelzorg voor een
aantal bewoners zorginstelling SZMK
Marga Klompé en hebben we ons
hele pand beschikbaar gesteld voor
een oefening van de Groenlose
brandweer.

Afsluitend wensen we U en allen die U
dierbaar zijn fijne feestdagen en een
gelukkig en gezond 2022 toe.
Bestuur Stichting Halfweg

Werkgroep AnderHalfweg
In de vorige editie kon u lezen dat de
werkgroep AnderHalfweg, Stichting
Halfweg en de verenigingen voor 30
september hun ideeën aangaande de
verbouwing in konden leveren daarbij
rekening houdend met het programma
van eisen.
In het stichtingsoverleg met alle
verenigingen op 5 oktober jl. is een
concept gepresenteerd waarover we een
consensus hebben bereikt. Vervolgens
hebben we 2 architecten/ontwerpers aan
het werk gezet om hiervan een voorstel te
maken (met een begroting).
Door Corona heeft het proces wat
vertraging opgelopen maar inmiddels
hebben we de eerste tekeningen binnen
en wordt er nu een begroting gemaakt.
Deze begroting hebben we nodig voor de

aanvraag van subsidies. Hopelijk kunnen
de aanvragen nog dit jaar de deur uit.
Het is uiteindelijk de bedoeling dat
iedereen de gelegenheid krijgt om deze
plannen in te zien en tevens het pand te
bezichtigen. Gezien de onzekere tijden
waarin we nu verkeren is het lastig om
hiervoor een datum te prikken maar wij
houden u op de hoogte.
Vervolgens wordt er een stappenplan
gemaakt (mede op basis van de te
verwachten subsidies) waarin bepaald
wordt wanneer we wat uit kunnen voeren.
Tevens overwegen we om dan een
bouwcommissie op te richten, zij zetten
de door ons verrichte werkzaamheden
voort. (Wordt vervolgd)
Met vriendelijke groet, Wilfried, Manon,
Marco, Elard en Marc

Groenlose Gids

Daarnaast moet U vooral niet vergeten
dat de hoofdzakelijk katholieke
gemeenschap van Voor-Beltrum/Avest al
decennialang verbonden is aan de kerk in
Groenlo.

Op eigen initiatief hebben wij gemeend
onderstaande reactie te moeten mailen
naar de redactie van de Groenlose Gids
n.a.v. het bericht dat deze niet meer in de
bus valt bij inwoners van Voor-Beltrum en
Avest:

Ook v.w.b. levensonderhoud en overige
aangelegenheden zijn we sterk gericht op
Groenlo en voelen ons dus verbonden
met Groenlo.

Geachte redactie,
Wij als inwoners van Voor-Beltrum en
Avest betreuren het ten zeerste dat de
Groenlose Gids sedert afgelopen week
niet meer bij ons in de bus valt. Ook onze
verenigingen, Carnavalsvereniging de
Maispotters, Volksfeestvereniging VoorBeltrum, Vriendenkring DVV, de
Belangenvereniging Voor-Beltrum en
Stichting Halfweg (en hun achterban)
sluiten zich hierbij aan.
Het blijkt dat de huidige uitgever geen
historisch besef heeft anders waren zij
zeker niet tot deze beslissing gekomen.
Wij en dan m.n. de verenigingen hebben
al jaren een goede band met uw
redactieleden m.n. Hr. Huijskes en Hr.
Wallerbosch. Zij berichten regelmatig op
positieve wijze over Voor-Beltrum/Avest
en dragen onze gemeenschap een warm
hart toe waarvoor we ze uiteraard veel
dank verschuldigd zijn.
Verder is het zo dat er door de historie
nog steeds een warme band is tussen
Groenlo en Voor-Beltrum/Avest.
Onze voormalige basisschool Willibrordus
heeft destijds niet voor niets nieuwbouw
gepleegd in Groenlo, met als gevolg dat
ook onze jeugd nog steeds een goede
band heeft met Groenlo.

U kunt begrijpen uit bovenstaande dat de
Groenlose Gids een belangrijke schakel
is tussen onze en de Groenlose
gemeenschap en een rol speelt in de
goede verstandhouding, die we graag zo
willen houden. Belangrijker nog, we willen
graag op de hoogte blijven van het
nieuws uit Groenlo en omstreken.
Dit alles in ogenschouw nemende, zijn we
uiterst verbaast en verbolgen over de
genomen beslissing.
We zullen ons dan ook nader beraden
welke acties we zullen ondernemen om
deze beslissing terug te draaien, bv in de
vorm van een handtekeningenactie onder
de bewoners.
We begrijpen dat deze beslissing zeker
niet van U afkomstig is, maar hopen dat
U enige invloed uit kunt oefenen en
bovengenoemde bijdraagt om terug te
komen op dit besluit en horen graag van
U.
Met vriendelijke groet,
Theo Klein Gunnewiek
Voorzitter Stichting Halfweg,
Namens alle inwoners en verenigingen
van Voor-Beltrum en Avest
Wij hopen dat U dit initiatief ondersteund
en bovenstaande reactie zal leiden tot het
terugdraaien van de genomen beslissing.

Even voorstellen
Hai! Wij zijn Christiaan Ernst en Maaike
Aalbers. Samen met onze zoon Siem
wonen wij sinds kort ‘op Halfweg’.
Toen wij elkaar een tijdje kenden werd
het tijd voor een plekje samen. Uiteraard
in Beltrum! Harry en Irma Mentink hadden
een fijn plekje voor ons. We hebben daar
bijna 3 jaar met veel plezier gewoond,
maar helaas voor ons moesten we op
zoek naar wat anders. Wij kregen de tip
contact op te nemen met Stichting
Halfweg en zo zijn wij hier terecht
gekomen.
Christiaan is samen met zijn broertjes
opgegroeid bij zijn ouders op de boerderij
aan de Zieuwentseweg. Hij heeft de
opleiding Veehouderij gevolgd en is sinds
januari 2021 vol energie en passie aan
het werk als ZZP’er onder de naam Ernst
Agriservice. Op dit moment doet hij veel
klussen in het loonwerk en het
grondverzet, maar hij is van alle markten
thuis. Mocht je dus nog een mooie klus
voor hem hebben, neem dan contact op,
hij komt je graag helpen! Daarnaast werkt
hij ook mee op de boerderij. Dit zal hij de
komende jaren steeds verder uitbreiden,
met als uiteindelijk doel de boerderij te
kunnen overnemen. Er blijft dan niet veel
tijd meer over maar Christiaan houdt van

gezelligheid, dus daar wordt ook nog tijd
voor gemaakt. Hij is te vinden bij de
wagenbouw, zit hij in de organisatie van
de Boerendag en drinkt graag een biertje
met zijn kameraden tijdens bijvoorbeeld
de kermis en het carnaval.
Maaike groeide op bij haar ouders in
Dinxperlo samen met haar zus. Zij heeft
de verpleegkunde opleiding afgerond en
is op dit moment werkzaam in het
Slingeland Ziekenhuis is Doetinchem.
Naar Beltrum verhuizen was geen
probleem voor haar. Ze is hier erg
hartelijk ontvangen en woont hier met
veel plezier. Naast Christiaan zijn
kameraden wilde zij ook haar eigen
kennissenkring opbouwen. Maaike houdt
van muziek maken en zo is zij terecht
gekomen bij Valse Loch. Daar speelt ze
al ruim een jaar met veel plezier mee.
Siem is afgelopen zomer geboren en
begint ook al aardig met inburgeren. Hij
gaat meerdere dagen per week naar
kinderdagverblijf Juffrouw Bellefleur. Hij
leert hier allemaal andere kinderen
kennen en heeft het erg naar zijn zin.
Wij hopen hier nog een fijne en gezellige
tijd te mogen hebben met veel feestjes in
onze achtertuin en in het café. Uiteindelijk
is het ons doel om bij de boerderij te gaan
wonen, maar ook dan zullen wij nog vaak
te vinden zijn in het Voor-Beltrumse land!

Belangenvereniging Voor-Beltrum/ Avest
Nieuwsbrief energietransitie namens de KKBU aan de inwoners

december 2021

Beste buurtgenoten,
Sinds de zomer van 2021 hebben alle
Kleine Kernen en BUurtschappen van
Berkelland (afgekort KKBU) de handen in
één geslagen. De opwek van duurzame
energie (zon en wind) zal vooral in onze
vóórtuin plaatsvinden: Dus willen we hier
ook graag in meedenken met als
vertrekpunt, naast goede en transparante
kaders t.a.v. gezondheid en ruimtelijke
ordening, 100% van de winst van
duurzame energie dient in de
gemeenschap te blijven!
Dit vertrekpunt lijkt simpel, maar is het
niet gezien de vele vaak ook
tegenstrijdige belangen! Ons idee om alle
belanghebbenden, experts, adviseurs en
dus ‘de gemeenschap’ bij elkaar te
brengen in een Maandelijkse Energie
Transitie Tafel (METT) lijkt te gaan
landen bij de gemeente. Door inbreng
van aanwezige kennis en uitwisseling van
informatie zal er begrip voor de
vraagstukken van de energietransitie
ontstaan en daardoor ook initiatieven
vanuit de gemeenschap.
De gemeenteraad is voornemens om nog
voor de raadsverkiezingen van maart
2022 hun nieuwe beleid op dit gebied
(RODE) vast te stellen. Hierin zullen
waarschijnlijk de 1e denkrichtingen voor
ruimtelijke kaders voor windenergie en
ontwikkelingsvarianten staan (gemeente
zelf als initiatiefnemer of een vorm van
een maatschappelijke tender waarbij
bijvoorbeeld de winst in het gebied blijft).
Ook zal hier een visie beschreven worden
hoe men de gemeenschap écht wil laten
deelnemen, bijvoorbeeld dus in een
platform als de METT. Echter in dit RODE
2.0-besluit (vermoedelijk januari of
februari ’22 in de Raad) zal, zo is ons
door de gemeente gemeld, nog niets
definitíef worden bepaald.

Wel heeft de gemeenteraad de RES
Achterhoek 1.0 onder voorwaarden
vastgesteld. Samengevat: Berkelland
gaat 0,071TWh aan wind (4 á 5 grote
windturbines van 250m1) opwekken vóór
2030. Het gebied Voor-Beltrum/ Ruurlose
Broek op de grens met Oost-Gelre is als
zoekgebied aangewezen. Voor de
bewoners van dit gebied lijkt deze
aanwijzing ‘uit het niets’ te zijn ontstaan.
De gemeente erkent dat de communicatie
beter had gemoeten en men heeft
toegezegd het traject tot de aanwijzing bij
de bewoners nader te komen uitleggen
Maar de windturbines staan er nog niet!
Zo is ons verzekerd. Eerst dienen de
ruimtelijke kaders (met name gericht op
gezondheid) vastgesteld worden EN er
moet draagvlak zijn… En daar stellen wij
als KKBU ons bovenstaande vertrekpunt!
Al met al hebben we als KKBU in het
afgelopen half jaar samen al veel bereikt
en denken op deze wijze in de komende
periode een serieuze gesprekspartner te
zijn die het geluid van de gemeenschap
politiek-neutraal kan laten horen.
Op dit moment is er een werkgroep van
4-5 personen die namens de KKBU de
gesprekken met de gemeente initieert en
voorbereid. En bij een verdere doorgang
van de METT zal een uitbreiding hiervan
nodig worden.
Heb je interesse om hier actief aan deel
te nemen? Meld je bij je eigen
belangenorganisatie en zij zullen je in
contact brengen met de werkgroep!
De belangenorganisaties van alle kleine
kernen en buurtschappen;
Beltrum, Voor-Beltrum/Avest, Hupsel,
’t Loo, Holterhoek, Rekken, Dijkhoek,
Geesteren, Gelselaar, Haarlo, Lochuizen,
Noordijk, Rietmolen, Markvelde, deBruil,
Veldhoek, Het Broek.

Volksfeestvereniging Voor-Beltrum

Jaarvergadering kermis op 29 oktober
2021 bij Halfweg
Locatie: Halfweg
Aantal personen: 33
Afmeldingen van Marco Brethouwer,
Fons Kl Gebbink, Bob Kip en bestuur SH
1. Opening
Iwan opent de 75e jaarvergadering,
zonder microfoon. De koffie en drankjes
zijn ook dit jaar weer op kosten van de
kermis. (Applaus). Hij vermeldt nog wel
dat de eindtijd 00.00 uur is i.v.m. de
geldende coronamaatregelen.
2. Notulen algemene
ledenvergadering 2019
De (achterhaalde) notulen van 2 jaar
geleden worden gedeeltelijk voorgelezen.
Er zijn geen op- en aanmerkingen.
3. Financieel verslag over 2020 en
2021
-

In 2019 nog wel 40+ avond, in
2020 niet

-

Vergaderkosten in 2020 waren
lager door veel onlinevergaderingen, in 2021 wel meer
vergaderd door de steeds
veranderende regels tav corona

-

Onder diversen staat het bedrag
dat de kermis geleend heeft aan
AnderHalfweg voor koop van café
Halfweg

-

In 2020 geen ledenbijdrage
opgehaald, maar in 2021 meer als
gemiddeld. Dit keer ook veel via
Tikkie. Ook was er extra bijdrage
van de gemeente i.v.m. corona

-

In 2021 extra drukkosten, door
extra uitgave HN en doordat
iedereen in de buurt nu HN in de
bus krijgt.

-

Attracties in 2020/2021. We
hebben de draaimolen afgekocht.
En via sportwijzer een stormbaan
geregeld.

*vraag van Theo te Vogt. Die €30.000,-voor AnderHalfweg, is dat naar SH
gegaan.
Willem: dat klopt, maar dat is omdat
AnderHalfweg geen eigen rek.nr. heeft en
alles via SH gaat.
4. Verslag kascommissie
Kascommissie waren Irma Mentink en
Tom te Boome.
Tom neemt het woord. Alles zag er netjes
uit, er was geen speld tussen te krijgen,
overduidelijk.
Irma wordt bedankt en gaat eruit. Tom Gr
Zevert komt erbij in, dus zij kunnen
TomTom aanzetten.
5. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: Eef en Carla.
Zij gaan beide door.
Aftredend en niet-herkiesbaar: Edwin en
Elard. Samen genoemd Edward
Iwan houdt een praatje over hen beide
met anekdotes en Willem toont een
aantal foto’s.
Er zijn geen eventuele kandidaten
gemeld bij de secretaris.
Maar we zijn natuurlijk zelf op zoek
gegaan naar nieuwe bestuursleden. De
1e heeft toegezegd en dat is Bob Kip, de
2e wordt vervolgd.
6. Mededelingen.
Vanuit de verenigingen:

Maispotters.
Hier neemt Ruben Arink het woord.
-Ze hebben witte rook. En zijn dus nu ook
vol gas aan ’t organiseren voor het
aankomende carnaval.
-En op 12 en 13 november 2022 staat het
jubileumweekend gepland.
Belangenvereniging Voor-Beltrum/Avest
Hier neemt Bram Pape het woord.
-Nieuw contactpersoon bij de gemeente,
Rik te Braak. Hij was ook al op de kermis
met de opening.
-energietransitie,
Ze zijn het er niet mee eens, hoe de
gemeente omgaat met de mensen.
Er is contact met alle kleine kernen, zodat
ze een stem hebben waar ze naar
moeten luisteren.
En er wordt een werkgroep opgericht
hiervoor.
DVV
Hier neemt Mark Gr Zevert het woord.
-Positief, de activiteiten gaan goed: de
voetbal, 45+voetbal, volleybal,
hardloopgroep.
-Ze hebben veldverlichting via de Grolse
Boys aangeschaft en dat mag om het
veld gezet worden.
-de jaarvergadering staat op 10 dec as.
-de dropping staat nu nog op 22 jan 2022
Stichting Halfweg.
Theo, Marc en Mirjam zijn afwezig.
Theo heeft Iwan een mailtje gestuurd.
-De financiën komen in HN
-de kermis wordt bedankt voor de lening
-de volgende stap voor AnderHalfweg is
de werving voor subsidies.
En ze zijn bezig voor definitief ontwerp
voor het café
Ze willen t.z.t. tijdens de beunhaasborrel,
de bouwplannen laten zien en er is dan
ook een mogelijkheid om het pand te
bekijken.
-per 1 december is de woning weer
verhuurd.
AC Halfweg
Hier neemt Tjerk Kl Gunnewiek het woord
Ze gaan weer een caféavond
organiseren, de planning is in december
en de Tiroler party van 2020 wordt verder
georganiseerd.
Redactie Halfweg Ni-js

Hier neemt Michel Tuinte het woord.
Drukkosten hoger doordat het gedrukt
wordt in kleur en hoger aantal boekjes.
Ongeveer 390 stuks.
En ze krijgen complimenten voor het
mooie boekje.
7. Terugblik kermis 2020/2021 en
vooruitblik kermis 2022
Terugblik.
- Nu 2x een alternatieve kermis
gehad, maar als bestuur waren we
blij met wat wel mocht.
-

De gemeente heeft het glas in de
ban gedaan voor alle
evenementen/activiteiten.

Dit betekent dat er ook geen glascontrole
meer hoeft bij de uitgang
- De ingang vooraan, terrein voor
iedereen toegankelijk.
-

Omgevingsvergunning is voor 5
jaar. Dit beperkt met wat je wilt,
alles moet ruim van tevoren op
papier gezet worden.

Edwin vraagt of je binnen die tijd nog kunt
switchen.
Wel wat want je hebt ook nog een
evenementenvergunning.
Jan Pasman: de gemeente hoort
dienende te zijn aan de mensen.
Bram Pape: als de mensen wat doen,
daar kan het bestuur toch niks aan doen.
- Volleybal. Er waren per poule veel
wedstrijden en je kon meedoen
vanaf 10 jaar.
-

Vogelschieten was op het
voetbalveld, dit krijgt een vervolg

-

Vaste tap buiten die de hele tijd
open was

-

Overdag later starten vonden wij
positief

-

Stokken voor vogelgooien moeten
andere voor komen. Ze zijn of te
zwaar of te licht

De op-/aanmerkingen
- Jan Pape: kunnen de
volleybalteams niet terug naar 6
personen? Ze hebben of te veel
mensen of te weinig.

We hebben dit gedaan omdat er
meerdere teams waren die geen 6
mensen bij elkaar konden krijgen. En met
4 per team hebben er veel meer teams
opgegeven, maar dit kan ook een gevolg
zijn van corona
-Jos Kl Gebbink: er was geen beveiliging,
hoe zit dat.
Dit hoeft alleen maar als je entree heft.
-Ruben Arink: het was de bedoeling om
de zaterdagavond erbij te betrekken.
Houden jullie die erin?
Het was inderdaad de bedoeling om het
75jarig jubileum te vieren op de
zaterdagavond. En dan de mis op
zaterdagmiddag.
Jan Pape: op zaterdagmiddag? De avond
werd altijd als positief beschouwd, kun je
nog rustig met elkaar praten. En wat goed
is, moet je dat veranderen.
Jos KG: de mis op vrijdagavond?
Wij zitten natuurlijk wel met de opbouw
en de vakantie. Voor ons zou de optie
zaterdagmiddag rond 4 uur zijn.
Ruben Arink: jeetje, beginnen op
vrijdagavond, dan de zaterdag, zondag,

maandag en dinsdag. Dan mogen we wel
een melker inhuren.
-Tom te Boome: hoeveel zijn de
botsauto’s gemist?
Voor de leeftijd die het aangaat, heel
veel. We moeten wel zien dat we die
leeftijd op de kermis houden. En het geeft
ook sfeer.
8. Rondvraag
Jos Arink: compliment voor het bestuur
dat ze toch een mooie kermis hebben
neergezet, ik heb genoeg gedronken.
Marcel Leusink: ik heb de visboer gemist,
komt die nog terug.
Ja, dat is wel de bedoeling
Ruben A. vraagt zich af of Jan Pape
alleen op zaterdagavond praat.
9. Sluiting
Mooi op tijd klaar, om 22.00 uur. Nog fijn
even tijd om wat na te praten en te
drinken
Kermis 2022 is op 31 juli, 1 en 2
augustus

Vriendenkring DVV-nieuws
telkens worden genomen. Dit had ook de
grondslag voor het annuleren/ het niet
mogelijk kunnen maken van de
jaarvergadering. Wij als bestuur zullen,
wanneer de maatregelen dit toelaten, in
2022 zo snel als mogelijk is een nieuw
datum plannen!

Hallo allemaal!
Hieronder leest u wat de laatste
ontwikkelingen zijn en wat DVV op dit
moment bezighoudt:
Jaarvergadering
De jaarvergadering die gepland stond
voor 10 december jl. is helaas (wederom)
geannuleerd. Iedereen is bekend met
Corona en de maatregelen die hiervoor

2021
Wederom was het een jaar waarin DVV
weinig activiteiten heeft kunnen
organiseren. Toch hebben enkele
sportactiviteiten door kunnen gaan. Hier
zijn wij erg blij om, maar hopen voor 2022
dat er natuurlijk weer meer mogelijk is op
alle gebieden!
Via deze weg willen wij dan ook eenieder
bedanken die een steentje heeft
bijgedragen. Bedankt en op naar 2022!
Wij wensen iedereen prettige feestdagen
en het beste voor het nieuwe jaar.
Groeten,
Het D.V.V.-bestuur

DVV Voetbal
De competitie is voor DVV/Vios 6 dit
najaar zeer wisselvallig.
Er zijn nieuwe spelers bij gekomen en dat
is voor trainer Marcel Leusink best wel
lastig
Hij zoekt steeds naar een goed concept
maar blessures gooien roet in het eten en
de nieuwe spelers moeten wennen aan
de speelstijl van DVV/Vios 6.
Maar ik moet eerlijk bekennen, de nieuwe
jongens worden met de dag beter.
Jarno Stapelbroek wordt zeker in de
toekomst de huidige vaste rechtsback.
Met zijn iele lichaampje is hij voor
niemand bang en bijt zich graag vast in
de tegenstander. Figuurlijk, beste
lezer(es) Ook zorgt hij steeds voor goede
oplossing.
Voor menigeen een goede aankoop.
Ook Stijn Klein Gunnewiek is goed bezig
om een vaste basisplaats te krijgen.
Vooral voorin als spits of rechtsvoor doet
hij het naar behorend. Met zijn lengte lijkt
het allemaal een beetje stuntelig maar
door zijn doorzettingsvermogen is hij een
sluwe spits. De technische staf is ervan
overtuigd dat ze een echte goaltjesdief in
hun gelederen hebben.

Daartegen heeft Jim Tuinte nog moeite
met het tikkie tak voetbal van DVV/Vios 6.
Maar jl. heeft hij ook andere talenten. Als
nieuwe vlagger van DVV/Vios 6???
Maar goed, dit terzijde allemaal.
Het gaat nog niet naar behoren bij
DVV/Vios 6. Wat ik al eerder aangaf,
blessures spelen hier een grote rol in.
Ook heeft DVV/Vios 6 een brede selectie
dat zomaar kan inkrimpen.
Voorbeeld van een uitwedstrijd tegen
Grol.
Hier hadden we al een gastspeler
gecharterd. Niek Nijhuis (Tank).
Hij speelde in de eerste 25 minuten
werelds en tussentijds maakte hij nog
de 0-1. Totdat het noodlot toesloeg, ook
hij ging af met een hamstringblessure.
En kort daarna moest Jeroen v.d Vos
eraf met een blessure. Tja, dan wordt het
krap.
Maar er was gauw weer oplossing
gevonden omdat ook Vios 4 moest
voetballen in Grol. Dus na kort overleg
kon Jeffrey mooi met de heren van
DVV/Vios 6 meedoen in de tweede helft.
Kwam hij toch eindelijk in het wereldteam
waarvan hij altijd van droomde.

Maar zogezegd, het wordt krap in de
selectie want de thuiswedstrijd tegen
HSC 21 uit Haaksbergen viel onze vaste
waarde Dennis v.d Wielaker uit met een
vervelende kuitblessure.
Dus het DVV/Vios 6 team moet zich door
de smalle selectie ff door het stof bijten
en de oudjes onder hen moeten helaas
iets meer speelminuten spelen.

DVV-Rietmolen
Erix – DVV
DVV-HSC
Haaksbergen-DVV
Grol-DVV
DVV-Longa
Rekken-DVV
DVV-Haarlo
Eibergen-DVV

0-8
1-2
3-7
0-2
2-2
0-5
4-2
7-5
5-0

Stand:
FF een kleine nabeschouwing over de
competitie en eerlijk gezegd, er waren
wedstrijden bij om te smullen, maar ook
wedstrijden waar we van alle kanten
voorbij werden gelopen.
Dus met alles, De ene keer winnen ze en
andere keer verliezen ze. Maar de heren
hebben wonderbaarlijk altijd schik en dat
is het belangrijkste.
Uitslagen en de huidige stand.

1. Longa
2. Winterswijk
3. HSC
4. Neede
5. Eibergen
6. Grol
7. Rekken
8. DVV/Vios 6
9. Erix
10. Rietmolen
11. Haarlo
12. Haaksbergen

DVV 45 + voetbal

Aangebrand

Ook hier zijn de oudjes weer begonnen
met hun 45+ toernooitjes.
Maar ook zij teisteren met blessures en
dan wordt ook hier de selectie krap dun.
Heeft het met de leeftijd te maken want
we kunnen ‘t beter 50+ voetbal noemen.
Het was in Lievelde zo erg dat de heren
opeens met 5 spelers op het veld stonden
omdat ze met bosjes om vielen door
blessures. Tja, dat wordt het allemaal wel
heel lastig.
En dan nog die corona erbij waardoor de
het laatste toernooitje niet doorging.
Wordt vervolgd.

Bie de familie ter Braak an de Ringweg
was ut jl brand geveurluk.
Dat zal ik ff uut leggen, U als trouwe
lezer(res). Den oldsten van Maarten en
Miranda kwam van e’n oavendje stappen
late thuus. Den jongen hat ummundig
völle honger en e’n pizzaatje geet er
altied wal in. Hop,,den pizaatje in den
oaven en dan ff wachten…….Moar no
kump ut…..Wachten duurt soms lang en
dan wordt ie ok wal e’n betjen sloaperig..
Met andere woorden… den beste jong
veel in sloap. Gelukkig werd hee op tied
wakker deur dat hee wat rook.
Nou ja…rook.
De hele kökken stond in de damp.
Gelukkig is alles goot e’komm’n.
Moar doartegen waren de olde leu net
als dat pizzaatje…… duftig aangebrand.
Uw Razende Reporter, Michel

Kaartclub Halfweg

Het kaartseizoen 2021/2022 is op
donderdag 14 oktober j.l van start
gegaan.
Helaas is de competitie vanwege het
coronavirus al na 4 speelronden
stilgelegd.
Er is tot dusverre 2 keer getwintigd en 2
keer gekruisjast.
Als de coronaregels het toelaten kan de
competitie op 6 januari herstart worden.
Mocht dit lukken dan kan er in iedere
spelsoort 6 keer gekaart worden.
(Oktober t/m april).

Beste lezers,
Zoals jullie in de vorige editie hebben
kunnen lezen mag ik de pen van Maarten
overnemen en een stukje verzorgen voor
mooiste blad van Voor-Beltrum. Ik zal mij
nog even kort voorstellen. Ik ben Ilse te
Fruchte, geboren en getogen VoorBeltrumse en dochter van Andre
(Appeltje) Leunk en Marianne te Fruchtete Braak. Enkele jaren geleden heb ik
samen met Bram Geerdinck het huis aan
de Ringweg 16 gekocht, dat mooie plekje
staat ook wel bekend als veehouderij
H.A. te Fruchte. Hier wonen wij met veel
plezier samen met onze kinderen, Fenne
en Dex. Een wisseling binnen het
bestuur van SJB is niet het enige dat

Iedere avond maken de deelnemers kans
op (vlees)prijzen zowel met het kaarten
als de verloting.
De locatie is Café Halfweg, Grolseweg
18, Beltrum. Alle kaartavonden beginnen
om 20.00 uur.
Er worden 3 “boompjes” gekaart van 20
giften.
Voor verdere inlichtingen kunt u terecht
bij Annemieke Bouwmeesters (0544481206)
Salonscharenborg@gmail.com
Data dat er nog gekaart wordt als de
coronaregels dit toelaten:
KRUISJASSEN
TWINTIGEN
6 januari 2022
20 januari 2022
3 februari 2022
17 februari 2022
3 maart 2022
17 maart 2022
7 april 2022
21 april 2022

verandert, we zijn sinds vorige maand
ook gestart met het uitgeven van een
nieuwsbrief. Aan mij de eer deze met
jullie te delen.
Maar eerst wil ik vanuit mijn kant Maarten
hartelijk bedanken voor zijn inzet binnen
de SJB en voor het schrijven van de
fantastische verhalen in dit mooie blad. Ik
ga mijn uiterste best doen om de
verbinding tussen Voor-Beltrum en
Beltrum voort te zetten.
Met vriendelijke groeten,
Ilse te Fruchte

info@sjbeltrum.nl
www.sjbeltrum.nl

Nieuwsbrief
Jaargang 1 – Nr. 1 – november 2021
Van het bestuur
Corona blijft nog altijd wat roet in het eten gooien, maar
we proberen er met elkaar het beste van te maken. En
daar waar mogelijk ook weer activiteiten te organiseren
voor de jeugd van Beltrum!
De komende tijd zal de samenstelling van het bestuur wat
gaan veranderen. Er komen nieuwe leden in: Nienke
Groot Zevert, Ilse te Fruchte en Maura Lepping. Welkom!
Dit betekent dat in de loop van tijd ook enkele van de
huidige bestuursleden zullen gaan stoppen: Maarten,
Simone en Chantal. En in maart zal ook Sander - na 12
jaar - stoppen als voorzitter.
Tenslotte, de hobbyclub heeft een hele goede start
gemaakt, maar is tijdelijk gestopt vanwege de corona.

Halloween – Lichtjestocht groot succes!
Onlangs heeft de werkgroep van de
Kabouterroute de eerste Halloween –
Lichtjestocht georganiseerd. Een heel mooi idee
van Lizzy.
Het regende die avond een beetje, maar dit kon
de pret niet drukken. Het was een groot succes!
Zeker voor herhaling vatbaar en een mooie
activiteit die verder uitgebouwd kan worden.

NIEUWS
Clubsupport Rabobank - €650,60! Wederom hebben we
als SJB een mooi bedrag ontvangen van de Rabobank.
Alles stemmers bedankt.
Dit jaar is het geld bestemd voor de Hobbyclub, zodat zij
nieuwe materialen en gereedschap kunnen aanschaffen.
Mededelingen
Het Jeugdhuske is momenteel, in verband met de corona
maatregelen, zeer beperkt te gebruiken, vanwege de
groepsgrootte.
De kapel mag tot nader order niet gebruikt worden.

Agenda
Onder groot voorbehoud van de maatregelen

26 november geen vrijwilligersavond!
10 december Bunker (uitgesteld)
28 december Glazen Huus
29 december Oliebollen bakken
30 december Glazen Huus
30 december Oliebollenactie)
31 december Glazen Huus
8 januari
Bouncing Day
..
Werkgroepenbijeenkomst
..
Vrijwilligersavond

Dorpsverbinder Chantal Papen

Nieuws van de Dorpsverbinder voor
Voor-Beltrum december 2021
Beste Voor Beltrummers,
En toen was het alweer winter: korte
dagen, lange nachten, guur weer, maar
het kan soms ook heel mooi zijn in de
winter. Het hoort allemaal bij ons mooie
Nederland en nog mooiere (Voor)
Beltrum! Als dorpsverbinder kan ik alleen
maar hopen, dat iedereen een fijne
verbinding heeft met familie en/ of
vrienden en dat niemand alleen komt te
staan in deze donkere dagen. En dan zijn
de regels wat betreft corona ook nog
weer aangescherpt……. Blijft u op elkaar
letten?
In ieder geval is er elke
woensdagochtend vanaf 9.30 uur tot
11.30 uur Kom d’r in! Een vrije inloop in
Kulturhus de Wanne voor iedereen die
een kopje koffie of thee wil drinken, een
praatje wil maken, een spelletje wil doen,
een kaartje wil liggen, een puzzel wil
maken, een idee heeft om te bespreken
of gewoon langs wil komen voor een
beetje gezelligheid. Mocht u wel graag
willen komen, maar u heeft geen geschikt
vervoer, neem dan contact op met mij.
Nog een momentje om gezellig binnen te
lopen: Repair Café Beltrum. Elke
zaterdag in de oneven weken van 10 tot
12 uur in Kulturhus de Wanne. U kunt
dan komen met spullen die u graag
gemaakt wil hebben, denk bijvoorbeeld
aan kerstverlichting die het niet meer
(goed) doet, een broek verstellen of
nieuwe rits, messen laten slijpen, een
kapot elektrisch apparaat laten repareren,
kinderspeelgoed dat kapot is; het is zo
gek niet te bedenken of onze vrijwilligers
gaan proberen om het te repareren, zodat
uw item weer een tijdje mee kan. Kost u
alleen een vrijwillige bijdrage en de evt
nieuwe onderdelen, dus veel goedkoper
en duurzamer dan iets nieuws kopen. In
2022 starten we op 22 januari, daarna
dus elke zaterdag in de oneven weken: 5
februari, 19 februari, 5 maart, 19 maart, 2
april, 16 april enzovoort. Kom gerust een

kijkje nemen, ook als u interesse heeft
om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Er
is al een Voor Beltrumse inbreng van een
vrijwilliger!
Als het goed is, heeft u enige tijd geleden
een flyer in de bus gehad van LEEFF! Dit
is een enthousiaste groep vrijwilligers die
graag vrijetijdsbesteding mogelijk willen
maken voor iedereen in Beltrum en
omstreken, onder andere voor kinderen
en jongvolwassenen met een beperking
of mensen die net even dat kleine
steuntje in de rug nodig hebben, om
samen leuke dingen te gaan doen. De
groep is op zoek naar zowel mensen die
graag mee willen doen als mee willen
helpen organiseren en ondersteunen.
Meld je aan bij de vrijwilligersgroep (Jolijn
Asschert, Marian Slütter, Odette ten Have
of Annie Helmers) of mail naar
LEEFF@hotmail.com
Als er iets belangrijks te melden is in
Beltrum en omstreken, dan kan er een
bericht komen in een appgroep met
allemaal “dorpsverbinders”. Dit zijn
personen die in die appgroep zijn
aangesloten en dat bericht doorsturen in
hun eigen buurtapp. Zo willen we zo snel
mogelijk, zo veel mogelijk Beltrummers
bereiken en van informatie voorzien. Er
zijn al een paar “dorpverbinders” in Voor
Beltrum, maar ik hoor regelmatig geluiden
dat een heel deel van Voor Beltrum deze
berichten nog niet ontvangt. Wilt u de
contactpersoon van uw buurt zijn? Meld
je dan door een berichtje te sturen naar
mij.
Heeft u ideeën, vragen over wonen,
welzijn en zorg binnen onze
gemeenschap, laat het dan horen! 06
22678211 of
dorpsverbinderbeltrum@gmail.com
Rest mij u allen een heel mooi kerstfeest
te wensen en blijf
gezond in 2022!
Met vriendelijke
groeten,
Chantal Papen

Dorpsverbinder van
Beltrum,
0622678211

PAKLACK
Bij deze wil het bestuur eenieder
bedanken voor hun uitgebrachte stem op
de stichting Paklack.
Op 10 september is de Paklack van start
gegaan.

Begin november werd de stichting
Paklack verrast met een cheque van het
Rabo Coöperatiefonds. De 42 op hen
uitgebrachte stemmen bracht het leuke
bedrag van € 230,16 op.

DATUM

10-09-2021
24-09-2021
15-10-2021
22-10-2021
12-11-2021
26-11-2021
07-01-2022
21-01-2022
04-02-2022
11-02-2022
04-03-2022
18-03-2022
08-04-2022
15-04-2022
29-04-2022

TIJD

21,45 u
21.00 u
20.15 u
20,15 u
21,00 u
20.15 u
20,15 u
19,30 u
21,45 u
21.00 u
21,00 u
19.30 u
19,30 u
21,45 u
21.45 u

Loa Moar Lopen behaalde op 15 oktober
2021 na meer dan 2,5 jaar geen
overwinning te hebben geboekt eindelijk
weer eens een overwinning. De laatste
overwinning dateerde van 1 februari 2019
toen Pit BMB met 3-1 werd verslagen.
Na de wedstrijd van 26 november staat
Loa Moar Lopen op de 13e plaats met 3
punten uit 6 wedstrijden en een
doelsaldo van 13-30.
Voor degenen die de Paklack willen
volgen de Paklack heeft een eigen
website: www.paklack.nl
Hieronder vindt u de uitslagen van Loa
Moar Lopen en het verdere programma.

WEDSTRIJD

UITSLAG

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

3-4
2-5
2-1
2-8
2-7
2-5

VERENIGING STELT ZICH VOOR
Rondom Voor-Beltrum zijn tal van
verenigingen. Sommige van deze
verenigingen staan niet vaak in de
schijnwerpers daarom de vraag aan de
redactie of ze zich aan Voor-Beltrum
mogen voorstellen.
Aandacht voor……………

Beltrum. Hieraan kunnen alle merken
bromfietsen van 25 jaar en ouder aan
deelnemen. Voorinschrijving is nodig.
De koffie staat klaar vanaf 09.00 uur.
Vertrek toertochten beide dagen vanaf
10.30 uur. Overnachten is ook mogelijk
bij Noasman Meenweg 4
7156 NX Beltrum.

Bromfietsclub Beltrum
Bromfietsclub Beltrum is een zeer
bloeiende vereniging en telt momenteel
75 leden. Deze komen niet alleen uit
Beltrum maar zelfs uit Zutphen en Maurik.
Steeds meer jongelui vinden het leuk om
op een oude brommer te rijden en
worden dan ook lid. Veel leden sleutelen
zelf aan de brommer en er wordt veel
kennis gedeeld.
Er worden vanaf april tot oktober
toertochten georganiseerd. Hier is altijd
veel animo voor.
De Bromfietsclub Beltrum heeft sinds
2021 ‘t Noasman als clubgebouw
waarover ze zeer tevreden zijn. Elk jaar
wordt er ook een feestavond
georganiseerd.
Zaterdag 9 en 10 juli 2022 gaat de
Bromfietsclub een groot 2-daags
evenement organiseren bij Noasman in

Info www.bromfietsclubbeltrum.nl

Rabo ClubSupport
Ook dit jaar hebben we weer
deelgenomen aan Rabo Clubsupport.
Rabobank zegt nl. “Iedereen verdient een
club. Het is als een tweede thuis. Een
plek waar je elkaar ontmoet, elkaar
sterker maakt en helemaal jezelf kunt
zijn. Daarom versterken wij clubs met
kennis, netwerk en
geld. Als Rabobank lid
kon je stemmen op
welke clubs we een
steuntje in de rug
geven. Dat is goed voor
de club & geweldig voor
de buurt”

Voorgaande is op ons zeker van
toepassing. De opbrengst is dit jaar
€ 614,04 een welkome bijdrage en wij
willen alle ruim 125 stemmers hartelijk
danken.
Het bestuur

“BEUNHAAS BORREL”

Heerdinck, Nijhof en Klein Gebbinck

Ergens in 2020 tijdens de
ledenvergadering werd het idee geopperd
net als vroeger op de zaterdag- middag
rond de klok van vijven de toenmalige
beunhazers deden een pilsje drinken bij
Halfweg.
Dit idee is bijna 2 jaar op de plank blijven
liggen tot op een vergadering van de
verenigingen dit opnieuw aan de orde
werd gesteld. Toen kwam alles in een
stroomversnelling en binnen een mum
van tijd ging er een app rond, dat met
ingang van de laatste zaterdag van
oktober er iedere laatste zaterdag van de
maand voor iedereen van 17.00 uur tot
21.00 uur de gelegenheid is bij Halfweg
een beunhaasborrel te komen drinken.
De start was veelbelovend, er werd
massaal gehoor gegeven aan de oproep.
Zo’n naar schatting 60 personen waren
aanwezig. Het was een zeer gezellige
middag ook dankzij de bardienst Marcel
en Melanie Leussink en Willem Wassink.
De bediening was vlot en de talrijke
hapjes die voor de aanwezigen gemaakt
waren smaakten heerlijk. Bij deze
bardienst hartelijk dank en wat betreft de
maandelijkse
beunhaasborrel………………………..
VOORHERHALING VATBAAR

Heerdinck, Nijhof en Klein Gebbinck, drie
Beltrumse boerderijen. Heerdinck (ook
wel Borgijink) is verwoest tijdens de storm
van 1927 en herbouwd aan de Grolseweg
27.

De eerstvolgende gelegenheid om een
beunhaasborrel te nuttigen zou op vrijdag
31 december ’s middags bij Halfweg zijn
maar gezien de maatregelen nog
onzeker.
Tevens zal er met toestemming van de
gemeente carbid worden geschoten
conform de daarvoor geldende regels.
Wij heten U van harte welkom
Uw gastheren Willem en Marcel.

Nijhof staat er nog steeds
(Zieuwentseweg 4) en Klein Gebbinck is
rond 1910 gesloopt (stond ter hoogte van
de huidige Abbinksweg 8). Alle drie de
boerderijen zijn gelinkt aan één familie,
die wisselend over ca. 150 jaar de drie
namen van de boerderijen als
achternaam gebruikten. Vanuit elke
‘boerderijnaam’ zijn verschillende
familietakken ontstaan. Van één van de
takken Klein Gebbinck stamt
ondergetekende af. Sinds een jaar of tien
onderzoek ik de genealogie van deze
familie Klein Gebbinck (en aanverwante
takken) en ben ik zodoende deze drie
boerderijen op het spoor gekomen.
Gerelateerd aan Heerdinck is Kleine
Heerdinck of De Smitte en aan Klein
Gebbinck is gerelateerd Groot Gebbinck.
Veel geschiedenis over deze vijf hiervoor
genoemde boerderijen ben ik al via
diverse archieven en personen te weten
gekomen. Maar nog niet alles denk ik. Bij
deze dan ook een oproep aan u: Als u
informatie over één van vijf boerderijen
heeft of oude foto’s en dergelijke dan
houd ik mij van harte aanbevolen. U mag
een email sturen naar:
nieuwenhuis.thijs@gmail.com of
telefonisch contact opnemen:
06-49032774. Schrijven mag ook:
Hessenweg 5, 7121 MG Aalten.
Mangs onmundig völle dank,
Thijs Nieuwenhuis

Herinnert U zich deze nog: 1973
Schutterskoning en koningin Voor
Beltrum 1973.

Corso Beltrum

Gerrit Lageschaar en Diny Brinke
(Gunnink)

Groep Groot Zevert wint bloemencorso
Beltrum met de wagen : “Je Maintiendrai”

JE MAINTIENDRAI
VOOR-BELTRUM
In het voorjaar wordt de
Willibrordusschool in Voor- Beltrum
gesloten, de leerlingen gaan met ingang
van het nieuwe schooljaar naar de
nieuwgebouwde Willibrordusschool aan
de Karel Doormanstraat te Groenlo.
BELTRUM/EIBERGEN/GROENLO
01-01-1973 Pastoor Bruggeman
Op 1 januari 1973 is door kardinaal
Alferink J.G.A. Bruggeman tot pastoor
van de Callixtusparochie benoemd aldus
de Tubantia
8-9-1973 Brandstichter betrapt.
Het Limburgs Dagblad meldt, dat
postende boeren de brandstichter, die
hen de afgelopen jaren heel wat

onrustige nachten heeft bezorgd op
heterdaad betrapt hebben. Het is een 33jarige inwoner van Beltrum, die in de
laatste helft van 1972 en begin 1973 in
totaal 7 hooi- en kapschuren in brand
stak. Het motief is nog onbekend aldus
de krant.

NEDERLAND/WERELD
1 januari: Verenigd Koninkrijk,
Denemarken en Ierland treden toe tot de
EEG.
27 april: In Callantsoog wordt het eerste
naaktstrand van Nederland gelegaliseerd.
17 oktober: Begin van de oliecrisis. De
Arabische landen boycotten o.a.
Nederland, omdat dit land Israël steunt.
4 november: In Nederland vindt de 1e
autoloze zondag plaats veroorzaakt door

de oliecrisis. De snelwegen zijn
uitgestorven en worden alleen nog
gebruikt door fietsers en rolschaatsers.
31 december: Wim Kan komt voor het
eerst met zijn oudejaarsconference op de
televisie. Met 8,8 scoort hij de hoogste
notering aller tijden. Van de
desbetreffende elpee gaan er 30.000
over de toonbank.

MUZIEK
Nummer 1 hits waren:
Blockbuster
The Sweet
Go like Elijah
Chi Coltrane
Down by the lazy river
The Osmonds
Le lac Majeur
Mort Schuman
Power to all our friends
Cliff Richard
Tie a yellow ribbon round the ‘old oak tree
Dawn
We were all wounded at Wounded Knee
Redbone
Do you love me
Sharif Dean
Rote Rosen
Freddy Beck
My friend the wind
Demis Roussos
Angie
Rolling Stones
The day hat Curly Billy shot … Hollies
Schönes Mädchen aus Arcadia
Demis Roussos
’t is weer voorbij die mooie zomer
Gerard Cox

Atje Keulen - Deelstra
Voetbal:
Ajax wint voor de 3e keer de Europa Cup
1 door in de finale in Belgrado Juventus
met 1-0 te verslaan door een doelpunt
van Johnny Rep
Naast de Europa Cup wint Ajax ook de
Wereldbeker door Inpediente uit
Argentinie te verslaan.
(Uit 1-1 en thuis 3 - 0), tevens wint het de
Europese Supercup door 2 maal winst op
Glasgow Rangers
(Uit 3-1 en thuis 3-2) en wordt het ook
landskampioen. In de KNVB-beker wordt
het al vroeg uitgeschakeld in de 2e ronde
door NAC.

SPORT
Hockey:
Nederland wordt in het Wagener-stadion
in Amstelveen voor het eerst in zijn
bestaan Wereldkampioen bij de heren
door in de finale India na shoot-outs met
4-2 te verslaan.
Schaatsen:
Atje Keulen- Deelstra wordt zowel
Nederlands, Europees als
Wereldkampioen bij het allround
schaatsen van de vrouwen. Bij de heren
zijn er bij de Europese en
Wereldkampioenschappen geen
aansprekende prestaties te melden. Een
en ander heeft te maken door dat de
coryfeeën van weleer te weten o.a. Ard
Schenk, Kees Verkerk en Jan Bos zich
aangesloten hadden bij de door de ISU
verboden ISSL, een organisatie voor
professionele hardschaatsers.

Op de foto staand van links naar rechts:
Arie Haan, Horst Blankenburg, Sies
Wever, Wim Suurbier, Heinz Stuy, Piet
Keizer, Ruud Krol, Heinz Schilcher,
Arnold Mühren, Johan Neeskens en
Barry Hulshoff. Gehurkt: van links naar
rechts: Sjaak Swart, Johnny Rep, Stefan
Kovacs, Bobby Haarms, Gerrie Kleton,
Jan Mulder, Johan Cruyff en Gerrie
Mühren

Ni-js van de Maispotters

Helaas heeft de overheid onze jaarlijkse
buutavond net weten te voorkomen door
middel van aanvullende
coronamaatregelen, deze maatregelen
hebben ze 6 uur eerder in te laten gaan
dan dat onze buutavond afgelopen zou
zijn. Waarvoor dank L. We hopen dat dit
geen voorbode is voor het vervolg van
het carnavalsjaar, maar dat wij dit jaar
ons Maïspotters-virus weer rond kunnen
laten gaan.
De witte rook is inmiddels tot grote
hoogte gestegen en alle voorbereidingen
voor de onthulling van het 43e
prinsenpaar in het 44-jarige bestaan van
de Maïspotters zijn getroffen. Nu is het
alleen nog wachten op groen-licht vanuit
Den Haag voor het prinsenbal. Houdt
daarom de social media en de brievenbus
goed in de gaten. Houdt vooralsnog
zaterdagavond 8-1-2022 vrij in de agenda
voor het prinsenbal! We wedden niet op
één paard, een prinsenbal op een
zondagmiddag is een goed alternatief!

Dit geldt niet alleen voor het prinsenbal,
maar voor het gehele komende
carnavalsseizoen. We zijn geïnspireerd
door de ad hoc organisatie van de
Kermis; de Maïspotters maken zich hard
om het carnavalsseizoen zoveel als
mogelijk te kunnen blijven vieren binnen
de mazen van de wet.
Schrijf ook alvast de data voor het
carnaval in je agenda: 25-26-27-28
februari. We gaan er dan met zijn allen
een super carnaval van maken. Ook 20
februari kun je alvast noteren voor de
“rijpere jeugd” (45+ carnaval) welke dit
jaar voor de tweede keer wordt
georganiseerd.
Volg ons op Facebook voor het vervolg
van de zoektocht naar de nieuwe
hoogheden, het laatste nieuws, en
overige ontwikkelingen over de
activiteiten.
Voor meer informatie over de Maïspotters
kun je ook kijken op: www.maispotters.nl.
Rest ons nog jullie fijne feestdagen en
een goed en vooral gezond 2022 te
wensen.
Tot ziens op 8 januari in de kleine
Maïskoele!
Wout Tuinte, President
Ruben Arink, Vorst
Namens C.V. de Maïspotters

Dansmarietjes Maispotters
Hallo Allemaal,

We wensen iedereen alvast een gelukkig
en gezond nieuw jaar toe.

Hierbij zullen wij ons even voorstellen
want wij zijn dit jaar bijna een hele nieuwe
groep dansmarietjes.
Wij zijn Guusje en Niké Groot Zevert,
Wietske te Braak, Pem Wolterink, Naomi
Reijerink en Fieke Groot Wassink. Wij
worden begeleid door Manou Bomers en
Niké Tuinte.
Elke woensdag avond oefenen wij in Café
Halfweg van 19 tot 20 uur.
We hopen dat het carnaval dit jaar door
kan gaan op welke manier dan ook zodat
wij ons mooie dansje aan jullie kunnen
laten zien.

Lieve groetjes de Dansmarietjes

Attentie, Attentie
Dit is een bericht aan de rijpe jeugd vanaf
45 jaar en older, die uut Veur Beltrum
komt of woont.
De 1e senioren carnaval is veur iedereen
good bevallen. Doarum wilt wi-j als
Rutten en de Jonge ut toe loaten een 2e
morgen/middag te organiseren.
En wel op zondag 20 februari 2022.
Zet dit moar alvast op de kalender (een
definitieve uutneudiging kump. Nog)

Ons thema is GLITTER en DISCO.
Dan zult wi-j de stramme butte weer eens
effen lekker los maken.
De organisatie Rijpe Jeugd

Beste lezer,
Hierboven zie je het hoofd van de website van www.archiefbeltrum.nl. Het is
de skyline van Beltrum vanaf Eibergen gezien. Op deze website ben ik bezig
met het plaatsen met alles wat over Beltrum en zijn buurtschappen gaat.
Het ontstaan van de website.
Naar aanleiding van het boek ‘Bloemencorso Beltrum 50 jaar’ uitgegeven in 2010 was
het de bedoeling dat de beschikbare informatie en foto’s van alle wagens op het internet
zou worden gezet. Toen ik er overdacht hoe de website opgebouwd moest worden,
kwam ik op het idee dat het niet alleen tot de bloemencorso beperkt hoeft te blijven.
Dus als ik een archief voor de bloemencorso maak dan kan ik misschien beter een archief
met van alles en nog wat maken, wat over Beltrum gaat. Het moet dan een soort
naslagwerk worden, waar je alles van en over Beltrum terug kunt vinden.
Wat kun je er zoal vinden?
Behalve dus de bloemencorso kun je ook informatie van alle koningsparen van Beltrum
en Voor-Beltrum, foto’s van alle prinsen carnaval en hun adjudanten vinden. Er staat
informatie over de scholen en heel veel klassenfoto’s op de site. Verder staat er
informatie over personen die een koninklijke onderscheiding hebben gekregen en ook
informatie over de oorlog. Ook staat er al informatie van enkele verenigingen, bedrijven,
gebouwen en nieuwsberichten.
Wat komt er nog?
De bestaande pagina’s over b.v. de bloemencorso, koningsparen, prinsen en dergelijke
zal worden bijgewerkt als er nieuwe informatie bijkomt. Informatie van meer
verenigingen, bedrijven, gebouwen en ook nieuwsberichten zal stap voor stap worden
toegevoegd. De bedoeling is dat in de toekomst er foto’s van alle boerderijen die in
Beltrum staan of hebben gestaan op de site zal worden geplaatst. Ook informatie over
gebeurtenissen zoals b.v. de cycloon van 1927 over Voor-Beltrum, komt op de site te
staan. Zoals er al veel klassenfoto’s op de site staan, is het ook de bedoeling dat er veel
teamfoto’s van b.v. voetbalelftallen van verleden tot heden op de site komen te staan.
Wat gebeurt er met al die informatie?
Er zal zoals vermeld veel informatie op de website worden geplaatst. Alle
informatie die ik krijg, ook informatie die (nog) niet wordt geplaatst wordt
gedigitaliseerd. De gedigitaliseerde informatie wordt op verschillende
informatiedragers (NAS en in de Cloud) opgeslagen, zodat bij calamiteiten de
informatie niet verloren gaat. Er ontstaat zo langzaam een groot databank. Als
iemand informatie zoekt, dan kan ik in de databank zoeken en de gevonden
informatie met die persoon delen.

Oproep om foto’s en informatie.
Zit/zat je bij een vereniging of stichting?
Heb/had jij of je (voor)ouders een bedrijf?
Wil je dan misschien (samen met anderen) de ontstaansgeschiedenis en eventueel
andere wetenswaardigheden van de vereniging of bedrijf beschrijven, en deze indien
mogelijk voorzien van diverse foto’s van door de jaren heen opsturen.
Verder ben ik op zoek naar foto’s en informatie van de boerderijen (liefst een
foto van vroeger en van nu), en krantenknipsels over Beltrum.
Misschien heb je foto’s met een leuk verhaal, of foto’s waarover je meer informatie wilt,
voor de rubriek foto van de maand.
Heb je andere informatie en/of foto’s voor de site?
Zouden jullie bij de foto’s indien mogelijk;
• Zoveel mogelijk namen van de personen die op de foto’s staan kunnen
vermelden. Als jullie niet willen dat de namen bij de foto’s op de website vermeld
wordt dan dit even aangeven.
• Kunnen aangeven van welk jaar de foto is.
• Eventueel andere informatie over de foto.
Zouden jullie bij de krantenknipsels indien mogelijk de datum en uit welke krant
het knipsel komt kunnen vermelden.
Heeft U digitale informatie, foto’s en dergelijke, dan kunt u deze sturen naar:
archiefbeltrum@hotmail.com
Heeft U papieren informatie (b.v. krantenknipsels), foto’s en/of dia’s dan kan ik deze ook
voor U scannen. De krantenknipsels, foto’s e.d. hoeven niet uit het album, want ik kan
indien nodig deze ook als ze in het album zitten scannen.
Ik kan dit alles bij U ophalen of U kunt het, voorzien van een retouradres, bezorgen bij;
Paul Lepping,
Hassinkstraat 11,
7156LX Beltrum.

Ziet u fouten of heeft U ontbrekende informatie of namen (zoals b.v. bij
onderstaande klassenfoto) op de website, dan hoor ik dat graag. Ik zal dan de
fouten herstellen of de ontbrekende informatie of namen aanvullen.
Zoekplaatje;

Een foto (wi-037 op de website) uit 1966, naar ik aanneem van een
schoolreisje.
Achterste rij; (38) Lucie Arink, (39) ?? ??, (40) Ans Pasman, (41 ?? ??, (42) Agnes
Luttikholt (Pasman), (43) ?? ??, (44) Mimi Klein Gunnewiek (Houwkat), (45)
Annie Luttikhold (Hemsing), (46) Ria Mentink, (47) Jose ten Have, (48) ?? ??,
(49) Regien Haarlink
Derde rij; (27) Meester Jan Klein Goldewijk, (28) Willie Abbink, (29) Marga te
Boome, (30) Agnes Rinders, (31) Maria te Starte, (32) Marietje Klein Nijenhuis,
(33) Thea Brinke, (34) Tonnie te Loeke, (35) Annie Klein Gunnewiek (Schurink),
(36) Agnes Spiekker, (37) Lucie Klein Gunnewiek (Schurink)
Tweede rij; (13) José Brinke, (14) Juffrouw Marijnisse, (15) Harrie Borgijink, (16)
?? ??, (17) Theo Klein Gunnewiek (Schurink), (18) Harrie Klein Gunnewiek
(Schurink), (19) Johan Luttikhold (Wielakker), (20) Frans Haarlink, (21) Jan
Pasman (Steintjes), (22) Henk Arink, (23) ????? (24) Dinie Brinke, (25) Aloys
Paijers, (26) Meester Gerard Bomers
Voorste rij; (1) Joop Pasman (Steintjes), (2) Joop Haarlink, (3) Mathieu Paijers,
(4) Theo Meijer, (5) Jos Nijhuis (Tank), (6) Willie Bleumink (7) Jan Haarlink, (8)
Frans Bomers, (9) Gonnie Klein Gunnewiek (Schurink), (10) Lidwien Pasman,
(11) Louise Borgijink, (12) Annie te Loeke
Waar is deze foto gemaakt en wie staan er nog meer op de foto?

De informatie over deze foto kunt U sturen naar de hiervoor genoemde Email,
of huisadres.

Nieuwjaarswens

Namens bestuur en vrijwilligers Stichting Halfweg

Zoekplaatje
Omdat we met de feestdagen toch binnen moeten blijven, hierbij nog een
zoekplaatje, het betreft ook een klassenfoto gemaakt op de Willibrordusschool. Wie
staan er op deze foto (wi-028 op de website van www.archiefbeltrum.nl ) en in welk
jaar is de foto gemaakt?

Reacties: Schriftelijk of per mail zijn welkom bij: Paul Lepping, Hassinkstraat 11,
7156 LX Beltrum of per mail: archiefbeltrum@hotmail.com of redactie
Halfweg Ni-js theo.kleingunnewiek@gmail.com

Info Stichting Halfweg

Bestuur

telefoon

Info verenigingen

Naam

telefoon

Vriendenkring DVV
Theo Klein Gunnewiek
Voorzitter
Marc Huirne
Penningmeester
Mirjam ten Have
Secretaris

0544 463707
06 42778053
0544 465319
06 10839864
06 16662851

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

06 37329995
0544 229133

Carnavalsvereniging Maispotters

Barcommissie
Melanie Leusink

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

Joost Tuinte
voorzitter
Wout Tuinte
president
Ruben Arink
vorst
Maureen Roes
Penningmeester
Anne Nijhuis
Secretaris
Sten Klein Gunnewiek
Lissa Pape
Marcel Leusink
Bestuursleden

06 30429837
06 30502747
0544 461773
06 10479222
0544 465063
06 48665131
06 46698557
06 20256237
06 21405564
06 13363629
06 22934668
06 16313690
06 12279943
06 22898997

Volksfeestvereniging “Voor Beltrum”
Iwan Wolterink
Voorzitter
Willem te Vogt
Penningmeester
Carla Tuinte
Secretaris

06 29379493
0544 350454
06 38307315
06 13031995
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

23 Januari
DVV Dropping
2022

Waar:
Aanvang:

Café Halfweg
(ons huus)
19.00 uur

Opgave voor 16 Januari bij
Michel Tuinte
platuunte@gmail.com
Kosten zijn € 20,-- p.p.
ALL IN
Onder de 18 jaar geen
alcohol
platuunte@gmail.com

ii

