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De redactie heeft gemeend om voor de
zomervakantie nog een editie van het Halfweg Ni-js
te presenteren. Er zijn toch nog een aantal
nieuwsfeiten die het verdienen om nu gelezen te
worden voordat het “old ni-js” is.
Onze nieuwe voorzitter komt voor het eerst aan het
woord en praat u bij over nieuws van de Stichting
Halfweg. Dit betekent dat we afscheid hebben
genomen van Nico Heinen en Willem Tuinte blikt
even terug op de succesvolle periode met Nico aan
het bewind en is een dankwoord op z’n plaats.
Verder blikt Jentske Withag terug op haar
deelname aan het NK wielrennen.
In de rubriek “waar is hij gebleven” heeft ons
redactielid Jan Pasman ditmaal 2 oud inwoners
weten te strikken, nl. Frans Rinders en Harrie
Sonderen.
Onze motorliefhebbers organiseren in augustus de
jaarlijkse toertocht, de uitnodiging leest u in ons
krantje.
Volksfeestvereniging Voor Beltrum is volop bezig
met de voorbereiding van het a.s. Volksfeest op 3,4
en 5 augustus a.s. en praten u bij.
Kaartclub Halfweg is ook al weer bezig met het
nieuwe seizoen en maakt de nieuwe data voor het
seizoen 2014 – 2015 bekend.
Jan Klein Nijenhuis die we binnenkort weer kunnen
verwelkomen op bovengenoemd volksfeest praat u
bij vanuit Thailand. Ook laten wij u weten hoe het
optreden van de Stadse Leu voor de bewoners van
Hassinkhof is verlopen.
Vriendenkring DVV heeft na haar voetbaldebuut op
een hoger niveau een succesvol seizoen achter de
rug, onze voetbalanalist Michel doet uitgebreid
verslag. Tevens presenteert onze razende reporter
een jeugdig talent, Norin Leusink
Voor u aan de welverdiende zomervakantie begint
wensen wij u veel leesplezier en een mooie kermis
toe.
Redactie Halfweg Ni-js
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Stichting Halfweg.
Eind vorig jaar werd ik benaderd door enkele
bestuursleden van de Stichting met de vraag of ik
zitting wilde nemen in het bestuur.
Na enkele jaren bestuurservaring opgedaan te
hebben in het DVV bestuur gevolgd door bijna 25
jaar Volksfeestvereniging Voor Beltrum had ik
eigenlijk de schoenen in de wilgen gehangen.
Daar kwam nog bij dat ik na ruim 25 jaar werkzaam
te zijn geweest bij Hameland noodgedwongen een
andere baan kreeg aangeboden, waar ik uiteraard
dankbaar gebruik van gemaakt heb.
Alles afwegende heb ik uiteindelijk in goed overleg
met het thuisfront toch besloten de functie te
aanvaarden, m.n. omdat door ervaringen uit het
verleden het verenigingsleven toch nog steeds
trekt. Ik weet dat resultaten uit het verleden geen
garantie zijn voor de toekomst maar wat ik vanaf de
zijlijn heb gezien geeft mij vertrouwen voor de
toekomst. De gemeenschap Voor-Beltrum en Avest
hebben laten zien dat na de sluiting van café
Halfweg de band en samenwerking alleen maar
hechter en beter is geworden, zeker na de
oprichting van Stichting Halfweg onder de
bezielende leiding van Nico Heinen en zijn
kompanen Willem Tuinte en Tom Groot Zevert.
Vanaf half maart heb ik de bestuursvergaderingen
van de Stichting bijgewoond, meer als toehoorder
dan deelnemer. De functie van Tom Groot Zevert is
overgenomen door Marc Huirne die met verve de
functie van penningmeester vervult. Willem Tuinte,
de secretaris heeft aangegeven op termijn ook te
willen stoppen, maar dat vinden wij (Marc en
ondergetekende), gezien onze beperkte ervaring
nog iets te vroeg en is voorlopig uitgesteld tot 2015.
De vergaderingen zijn effectief en duidelijk.
In de afgelopen periode kwamen o.a. de volgende
punten aan de orde:
- Evaluatie carnaval
- Evaluatie Tiroler Party
- Voorbespreking en evaluatie Pig Pop
- Vervanging kleedruimte op het terrein
- Voorbespreking Volksfeest Voor Beltrum
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Op 17 juni j.l. heb ik voor het eerst officieel de
“voorzittershamer” ter hand genomen.
Op een later te bepalen tijdstip nemen we officieel
afscheid van Nico, in kleine kring (het bestuur)
hebben we nl. al een afscheidsborrel van Nico
gehad op een terras op de markt in Grolle.
Het is mijn intentie om met de diverse commissies
die de vrijwilligers vertegenwoordigen een
kennismakingsrondje te maken, evenals met de
besturen van de diverse verenigingen om te horen
wat er zoal leeft.
Waar is het bestuur op dit moment zoal mee bezig?
- Voorbereiding Volkfeest Voor Beltrum.
- Vervanging kleedruimte op het terrein
In overleg met de verenigingen zijn we bezig met
een inventarisatie van de wensen bij een
vervanging van de huidige accommodatie, hierbij
valt te denken aan kleed-, toilet-, douche- en
opslagruimte. Nico Heinen is bereid deze voor hem
laatste klus op te pakken en is bij deze benoemd
tot projectleider. Wij wensen hem en de
verenigingen veel succes en wijsheid toe.
Verder hebben we een aantal bouwhekken
aangeschaft voor o.a. kermis en carnaval.
Uiteraard zal ik nog wat puntjes vergeten zijn, maar
ik hoop en verwacht dat er nog voldoende
gelegenheid komt om u bij te praten.
Het bestuur wenst u een fijne zomervakantie en
een mooie kermis toe.
Met vriendelijke groet
Theo Klein Gunnewiek

Nico, bedankt!
Met het zetten van de handtekening onder de
vernieuwde statuten van Stichting Halfweg op 30
mei op het kantoor van Roerdink & Stevelink
notarissen was de laatste handeling van Nico als
voorzitter van Stichting Halfweg een feit.
Na twaalf jaar bestuur vinden we dat een
vernieuwing van het bestuur nodig is.

Met tevredenheid kunnen we terugkijken op wat er
in deze periode is gebeurd. Veel dorpen en
buurtschappen in de omgeving zullen met enige
jaloezie kijken naar hoe wij hier veel zaken regelen.
Als voorzitter heeft Nico hier een belangrijke
bijdrage aan geleverd.
Je had een duidelijk beeld waar we over 5 jaar
moeten staan, maar wist ook precies wat er
vandaag of morgen moest gebeuren.
Je had als motto: alle bewoners van Voor-Beltrum
en Avest betrekken bij Stichting Halfweg, en als
geen ander wist jij vrijwilligers te motiveren.
Daarnaast was je zelf ook actief als vrijwilliger op
diverse plaatsen.
Je was zuinig op de middelen en de financiën die
we namens de gemeenschap mochten beheren
maar durfde ook te investeren als dat nodig was.
Je had een goed contact met de verenigingen die
in de loop van de jaren Stichting Halfweg hebben
gesteund.
Natuurlijk blijft jouw betrokkenheid bij Stichting
Halfweg de komende tijd bestaan. Wij zijn blij dat je
de onafhankelijk voorzitter wil zijn van de
commissie de noodzakelijke vernieuwing van de
kleed- en doucheruimte zal voorbereiden.
Daarnaast zullen we je als vrijwilligers zeker nog
vaak tegen komen.
Nico, bedankt voor jouw geweldige inzet de
afgelopen jaren!
Bestuur Stichting Halfweg

Jentske Withag

Verslag NK Wielrennen Jentske Withag
Ik ben negende geworden op het NK wielrennen.
Wij waren met 36 meisjes aan de start om te gaan
rijden voor het NK in Philliphine op 8 juni 2014.
.Wij starten pas om 18.15 uur Na een lange reis.
Hebben we bij toen we daar waren eerst in het gras
lekker onze broodjes opgegeten. Tegen 17.30
moesten we ons op stellen voor de fiets controle.
Dan gaan ze je verzet nakijken. Als dat in orde mag
je in de fuik gaan staan. En dan mag je oprijden
naar de start. Waar ze je op volgorde van de
selectie wedstrijden wie je gereden hebt op naam
oproepen. Ik stond op de tweede start rij. Ik reed
meteen van begin af mee in de kopgroep en ben
daar ook in gebleven. We reden erg hard en er
werd stevig door gereden.
Onderweg kwam we ook nog een loslopende
hond tegen wie al dat harde fietsen van ons wel
leuk vond. Maar gelukkig had de jury opgeroepen
of iemand de hond weer netjes aan de lijn wilde
doen. , En zo was het de volgende ronde gelukkig
weer een wedstrijd zonder deelname van deze
hond. . Zo even weer terug naar de wedstrijd.
Ondertussen werd er goed door gereden door de
kopgroep. En eindigde dit in een sprint van
ongeveer 12 meisjes en werd ik mooi 9e in de
sprint. . Daarna was meteen de prijsuitreiking en
mocht ik met 9 andere meisjes op het podium
komen. Waar ik blij mijn grote beker kreeg Dit was
het einde was deze dag.
Verslag NK Mountainbiken
Ook heb ik meegedaan aan het NK mountainbiken
waar ik derde ben geworden en mooi de bronzen
medaille heb veroverd. Ook hier moet je punten
verzamelen om vooraan te mogen starten. Hier
mocht ik op de eerste rij staan.
Bij de start lag veel los zand. Het begon met vals
plat naar boven. Met de start heb ik er nog wat
ingehaald en lag meteen op de derde plek. Een
meisje viel zodat NR 1 er van door kon gaan. Ik zat
dicht bij degene die viel Daarna kwamen er nog
vele bultjes en afdalingen en nog een gemeen
klimmetje. Ik was heel moe en toen moest ik nog
een rondje. Toen heb ik alles gegeven. Toen
moesten we nog een rondje. Toen kwam ik mooi
als derde binnen.We kregen meteen een pakje
chocolademelk en een mooi beeld met een
mountainbiker erop. Toen moesten we wachten tot
Cat 4 klaar was. . Alleen Cat 1 t/m4 moesten in de
kar staan. Toen mochten we op het podium en
werden we opgeroepen. Toen mochten we echt op
het podium waar we een beker en een mooi bos
bloemen in de kleuren rood wit blauw en mijn
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bronzen medaille kreeg. En aan het einde gingen
we met zijn allen nog een keer op de foto.

Dus is het belangrijk dat ieder die meegaat, zich op
tijd opgeeft zodat we alles tijdig kunnen regelen.
Hopelijk hebben we een redelijke deelname, zodat
het een gezellige dag mag worden.
Opgeven kan tot en met 10 augustus 2014 bij
Tonny Klein Gunnewiek tel: 0646771698 of via de
mail, drummer445@live.nl . De kosten zullen ong
8 euro per persoon bedragen.
Graag zien we jullie allemaal op zondag 17
augustus.

Groetje Jentske

TOERTOCHT
VOOR BELTRUM 2014
Hallo allemaal,
Dit jaar gaan we voor de derde keer een motorrit
maken voor alle motorliefhebbers.
Het is de bedoeling dat we van af 10.00 uur koffie
kunnen drinken bij Halfweg.
Zodat we 11.00 uur kunnen vertrekken.
Halverwege de tocht gaan we pauzeren, waarna
we de tocht voortzetten.
Het is de bedoeling dat we na de rit gaan
barbecueën.
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Met vriendelijke groet,
De organisatie
Harry & Leo & Marco & Huub & Tonny.

Waar is hij gebleven
Waar is Harrie Sonderen gebleven?
In de rubriek waar is hij of zij gebleven, dit keer hoe
het Harrie Sonderen vergaat. Hier volgt zijn
verhaal.
Geboren in december 1959 in ‘het Beltrumse Veld’
had ik een leuke jeugd op de boerderij van mijn
vader, “Jan Bulterman uut ut Veld “ en hielpen we
vaak mee met allerlei werk op de boerderij, zoals
helpen met de koeien en varkens, helpen bij het
melken, eieren rapen, hooien, inkuilen, en ook
metselwerk, timmerwerk en betonstorten..
Toen ik ruim zes was mocht ik naar school, de
Willibrordusschool aan de Grolseweg. Dat was met
de fiets prima te doen, en ’s winters lekker
ploeteren door de sneeuw, soms moesten we maar
lopend naar school. Aan de school hebben naast
mij vast velen leuke en hilarische herinneringen,
zoals de roetende, ploffende oliekachels en de
sierpleister die soms van het plafond viel. ’s
Middags bleven we ‘over’ en nadat de
boterhammen genuttigd waren, gingen we naar
buiten, land veroveren met het zakmes in de grote
zandbak aan de zijde van de Grolseweg,
vérspringen, voetballen, er was altijd wat te doen,
achter de school was het grote grasveld waar we
vaak sporten en ook gymnastiek hadden. Bij slecht
weer konden we terecht in de overdekte
speelplaats. Toen ik in de 5e klas zat, kwam er een
idee voor een schoolkrant, die gestencild werd op
de oude stencilmachine, met de hand draaien tot je
arm lam was, knoeien met inkt, leuk heh ? De
schoolkrant kreeg de naam ‘de Spreekbuis’ naar
mijn idee. In de 6e klas moesten we om beurten
aan de lessenaar van Harry van Wanroy komen,
om aan te geven naar welke school je wilde. Ik wou
graag naar de MTS, maar dat liep even anders: “Jij
gaat naar de MAVO, ik heb je al aangemeld. “
aldus het hoofd van de school. Na 2 jaar MAVO
zag ik het niet meer zitten, ik zag het toen als een
opleiding voor een kantoorbaantje, ik moest iets
met de handen doen, in de techniek. Na overleg
met de decaan ging ik naar de LTS in
Lichtenvoorde waar ik Metaal deed en nog een
extra jaar motorvoertuigentechniek. Een
zomerbaantje bij Mazda-dealer Berendsen werd in
1977 opgevolgd door een leuke tijd bij een motorrevisiebedrijf in Doetinchem, maar met alleen
motoren kon ik geen volledige
automonteuropleiding doen. Gelukkig kreeg ik de
tip van de consulent om eens te solliciteren in
Winterswijk, daar zochten ze nog een leerling

monteur. Zaterdag een gesprek gehad, maandag
kon ik beginnen. En zo ben ik met het Peugeot virus besmet, wat heden ten dage nog steeds als
hobby gestalte krijgt met 5 klassieke auto’s. Ik
repareer en restaureer alles zelf.
Begin jaren ’80 was het crisis en een onzekere
periode totdat ik eind 1984 kon beginnen bij Sorba
Precisieplaatwerk. Lasersnijden met een CNCgestuurde machine was toen erg nieuw en ik had
er veel plezier in, al werden uiteindelijk de 3
ploegendiensten me te veel nadat ik inmiddels in
1988 gehuwd was met Jannie.
Ik heb Voor Beltrum verruild voor Groenlo nadat ik
in 1985 een oud huis kocht aan de Ruurloseweg
dat ik geheel gestript en verbouwd heb, en er in de
zomer 1986 ging wonen. Na de geboorte van onze
1e dochter in 1990 verwachten we in 1992 ons 2e
kind, en daar was de kleine tussenwoning te klein
voor. Daarom gezocht naar een andere woning en
kwamen we uit op een nieuw te bouwen huis aan
de Klompenmaker, waar we nog steeds wonen.
Sinds 1999 werk ik bij Interwand in Eibergen, waar
ik sinds 2005 me bezig houdt met R&D,
ontwikkeling en verbetering van systeemwanden
als engineer - tekenaar.
Terugkijkend bedenk je wel eens, dat de tijd snel
gaat, onze 2 dochters zijn al weer volwassen en
door de jaren heen is er veel veranderd. Toch,
misschien juist wel daarom, denk ik wel eens aan
vroeger en hoe zorgeloos je kon leven op een
boerderij in een wereldje dat maar klein was,
verder als Lichtenvoorde, Groenlo en Beltrum
kwam je niet vaak als klein kind.
Good goan !
Harrie Sonderen

Waar is Frans Rinders gebleven?
In deze rubriek laten wij iedere keer een Voor
Beltrummer die naar elders vertrokken is aan het
woord
Deze keer Frans Rinders.
Mag ik me even voorstellen:
Ik ben Frans Rinders ( Frans van de Veldpape)
Geboren op 24 juli 1944 K178 ( nu Velpapendijk)
in Voor-Beltrum gemeente Eibergen.
Gehuwd, woonachtig in Borculo, vader van een
zoon en een dochter en opa van 4 kleindochters.
Hoe kom ik in het Voor-Beltrums blaadje te staan.
Het zit namelijk zo:
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Op een zondagmorgen zat ik bij de kassa van de
BMAC naar aanleiding van een jeugdcross.
Daar kwam ik in contact met een fietser die me
vroeg: wat is hier eigenlijk te doen?
We kwamen aan de praat en wat wil het toeval, het
blijkt Jan Pasman te zijn.
Tja! en toen kwamen de verhalen over vroeger los,
herinneringen opgehaald van ken je die en die
nog?
Van de Voor-Beltrumse school, enz. enz.
Jan vroeg me: wil je je herinneringen niet delen in
ons blad? Nou zo gezegd zo gedaan.
Ik kom uit een gezin van 8 kinderen, ben de vierde
in de rij. We gingen vaak lopend naar school, en
later ook wel eens met de fiets.
Ik wil best weten dat we onderweg veel
kattenkwaad hebben uitgehaald zoals appels
jatten, ons verstoppen in de sloot en een ander aan
het schrikken maken. Daardoor ben ik zelfs op mijn
eerste schooldag te laat op school gekomen.
Met Sinterklaas hadden we stiekem een touwtje
gespannen zodat zwarte Piet al gauw struikelde en
tussen de banken op zijn snuffel lag
Ik had een een broertje dood aan leren en toch heb
ik het meeste geleerd bij meester Dekker. Hij was
streng maar rechtvaardig.
De laatste jaren bij meester Stoffels waren een
ramp, ik werd teveel afgeleid door de bezigheden
van de meester achter in de klas.
Aloys Roerdink en Jozef te Boome waren mijn
schoolmaatjes.
Maar ik ben toch goed terecht gekomen. Ik ben het
slagersvak gaan leren en ben tot aan mijn
pensioen slager geweest.
Mijn hobby’s zijn: mountainbike, vogelwacht,
kamperen, vrijwilligerswerk en natuurlijk de
schietsport. Ben zelfs met mijn team 2x Nederlands
kampioen geweest.
En terwijl ik dit nu schrijf denk ik weer met heel veel
plezier terug aan mijn jeugd in Voor-Beltrum.

Twintigen

Kaartclub Halfweg

Nieuws van de Volksfeestvereniging

Hierbij alvast de data voor het nieuwe kaartseizoen
2014-2015

Kermis Voor-Beltrum 3-4-5 augustus 2014

Kruisjassen
9 oktober 2014
6 november 2014
4 december 2014
8 januari 2015
5 februari 2015
5 maart 2015
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23 oktober 2014
20 november 2014
17 of 19 december o.v.b.
22 januari 2015
19 februari 2015
19 maart 2015
Als afsluiting op 2 april gezamenlijke kaartavond in
en met Aalten.

Tonny Ballast en Jan Wallerbos winnaar Twintigen
2013 - 2014

De voorbereiding is nu echt begonnen voor drie
dagen Volkfeest/kermis in ons mooie Voor Beltrum.
De lijstgelden zijn opgehaald door onze
bestuursleden en onze grote dank voor uw gaven.
Om U alvast wat in de stemming te brengen hierbij
wat tips;
-De zaterdagavond na onze openingsviering
trappen we af met muziek uit de Jukebox van Henk
Klein Gunnewiek (DJ Henk van de Wielaker)

-Dit jaar voor drie avonden entree verkrijgbaar een
“Passe Partout” á € 12.50
-U kunt “de knippe wal bijna thoes loaten”dit jaar
want bij de muntenkassa kunt U dit jaar pinnen.
-Maandagavond is kaartavond! Dit jaar weer vanaf
20.30 uur in het café Halfweg met een mooie prijs
te verdienen. En natuurlijk onder het genot van een
hapje en een drankje.
-Voor de jongens/jeugd dit jaar vogelschieten met
een andere vogel en een ander geweer, dus dat is
dit jaar GOED voor elkaar
-Naast de sterrit op de zondagmiddag, ook weer de
tourtocht. Die kunt U, vanaf 12.30uur, lekker in uw
eigen tempo fietsen.
-Meer watersensatie bij het de buurtspelen.
-Kinderspelen wordt bij mooi
weer….Waterpret….dus feest.
-Twitterschermen worden weer geplaatst dus hebt
U nu al mooie foto’s die U de VoorBeltrummenaren wil laten zien…mail ze even naar
onze IT’ er Jeroen Koster
(jeroenkosterr@hotmail.com)
-De tompouces zijn maandagmorgen weer
verkrijgbaar bij de tent vanaf 10.00 uur tot 12.00
uur
-Vishandel Bomers zal weer verse vis gaan
vangen.
Kortom reden genoeg om weer drie dagen naar
ons feestterrein bij Café Halfweg te komen.
Verder vindt U alle informatie in ons kermisboekje
dat reeds in uw bezit is of deze dagen bij U
verschijnt.
Alvast aan alle buurten en andere deelnemers
succes bij de voorbereidingen!
Met vriendelijke groeten van het kermiscomité

Bijpraten uit Thailand
Beste lezers van Halfweg Ni-js ( หํา สําผําพห อฟื
ฟสดเ ร่ห )
Banyangbo- Tad 26 juni 2557,
Vandaag overdag zomaar wat regen.., dus tijd
voor de computer.
Want met regen zit deze oud-bouwvakker snel
binnen, want goed cement moet je droog houden,
anders is er nadien maar weinig meer mee te
beginnen!!
Begin mei:
Alle rijst is gezaaid. We wachten op regen !! Er zijn
velden waar we vanwege droogte en insectenvraat
moeten bij zaaien, maar zonder voldoende water
heeft dat geen zin.

Wel hebben we de bij regelmaat onweer met
enkele mm regen.
Maar wat stelt dat voor bij 35 tot 38 graden en een
straffe wind..... is zo weer verdampt !!!
Het gaat hier redelijk goed met ons.
Gob is opnieuw aan het dokteren met maag en
ingewanden.
Ze moet de H.Pylory- bacterie onder controle zien
te krijgen.
Dat is een heeeeele taaie, en ook een heeele
kwaaie !
Kuren, met een duur van minimaal acht weken,
tegelijk met medicijnen is de remedie, maar het
schiet niet echt op. Ze voelt zich goed.
We moeten meer geduld hebben... zeggen de
medici..
Voor tussentijdse controle kunnen we nu terecht in
het
ziekenhuis van Buriram. Enkele reis 80 km.
Dat is wat minder dan naar Khorat, want dat is
enkel bijna 300 km. !!
Politiek is het hier al vele maanden zeer onrustig.
De verkiezingen in december hebben geen
overwinnaar opgeleverd.
De oude regering wilde daarna niet gaan, en
coalitie vorming mislukte keer op keer !!!
Het politieke leven werd bijna dagelijks verstoord
door aanhoudende, vaak bloedige, demonstraties.
Overheidsfunctioneren werd daardoor vertraagd,
moeilijk uitvoerbaar, of vaak lamgelegd.
Voortdurend her en der ook demonstraties op het
platteland, tegen het functioneren van overheid en
banken.
De boeren wachten al vanaf begin december op
uitbetalen van de aan de overheid geleverde
producten. Dat zit als volgt:
Men kent hier geen landbouw subsidies zoals in
Europa.
De overheid koopt jaarlijks zelf een deel van de
landbouwproductie op.
Voor rijst zo’n vijftig ray per bedrijf. De particuliere
handel moet dan wel met die prijs mee, anders
hebben ze geen omzet.
Op deze wijze steunt de overheid de boeren.
Voor middelmatige en kleine bedrijven een
noodzakelijk systeem om rendabele marktprijzen te
bereiken.
Maar de oude regering betaalde niet... steeds weer
uitstel.
Soms werd aan enkelen een kleinigheid betaald.
Grote demonstraties volgden, want in het voorjaar
moet er geploegd, gemest en gezaaid worden.
Dat gaat hier toch wat anders dan in Nederland.

7

Hier is dat gelijk bij opdracht of aankoop 100 %
betalen, zo niet dan gebeurt er niks..en- of wordt
ook niks geleverd. Geld lenen is vanwege de hoge
rente geen optie. Bovendien moet je daarvoor een
flink onderpand hebben. Een gebrek aan contanten
is dus desastreus !!!!
Naarmate de tijd verstreek verschoot ook onze
bankrekening van kleur.
Halverwege mei:
Rond 20 mei namen de militaren de macht over
met alle daarbij passende maatregelen, zoals een
avondklok
Het leger heeft, met instemming van de Koning,
ingegrepen en de politiek naar huis gestuurd,
huisarrest opgelegd, of opgepakt.
Velen kregen ook reisverboden.
Van de drie grote partijen hebben de kopstukken
ook huisarrest of ze zitten vast.
Versoepeling van alle maatregelen is in het
vooruitzicht gesteld.
De media waren een tijdje uit de lucht. Staan nu
onder militair toezicht, maar zijn grotendeel weer in
de lucht. Internet werkte met haperingen.
De ambassade raadt aan voorzichtig te zijn. Reizen
is wel toegestaan.
Toeristen... inkomstenbron nr 1 van het land....
ondervinden geen noemenswaardige hinder.
Eind mei: De orde op straat is hersteld, geen
demonstraties meer.
Als ze er toch zijn wordt er onverbiddelijk en
afdoende ingegrepen.
De avondklok is nog van kracht, maar al wel wat
verzacht.
Het zal bij jullie zeker in het nieuws geweest zijn
dat de militairen nu het land regeren.
Het is niet niks… militair ingrijpen…maar hier op
het platte land is men er helemaal tevreden mee.!!!
In het Westen reageert men altijd “bezorgd” op
militair ingrijpen, maar hier merk je dat het
openbare leven meteen beter gaat.
Geen verstoringen meer van openbare functies
Het bankwezen functioneert weer, en de
uitbetalingen komen op gang.
Daar zijn we erg blij mee !!! Een eerste deel is al
binnen.
We kunnen nu ook financieel weer met ons werk
vooruit !!!
Dat is een hele zorg minder !!! We maken ons
verder geen zorgen.
De militairen zijn bezig diverse hervormingen op te
zetten en door te voeren. Een door hen te
benoemen burgerregering van nationale eenheid
en veiligheid zal in augustus / september van start
gaan.
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Nieuwe verkiezingen waarschijnlijk in het voorjaar
van 2558 ( 2015 )
Wie hier gewoon zijn plicht doet, geen relletjes
veroorzaakt of demonstreert, wordt geen strobreed
in de weg gelegd.
Dat is in Nederland ook zo.
Alleen… de bandbreedte is hier wel fors wat
smaller !!!
Begin juni: Het is toch echt zomer bij jullie!!
Lekker,. warm ...en zonnig, dat zie ik aan de
productie van mijn zonnecollectoren.
Niet klagen... dat veroorzaakt alleen een nog
warmer gevoel.
Het is bovendien jaarlijks misschien maar een paar
dagen de 25 graden..... Dat is hier wel anders !
Nagenoeg elke morgen is de thermometer om half
acht s'morgen de 30 graden al lang voorbij!!! De
nachten koelen af tot ongeveer 28 graden !
Half juni: We zijn hier doorlopend druk, net als alle
Thai hier !
Het regent hiet nu wel wat. Prima voor de rijst. Die
groei nu goed.
We zijn begonnen met inplanten.
Dat kan nu op plekken waar al voldoende ( 3 a 5
cm ) water staat.
Het gaat om verdroogde of door
ongedierte kaalgevreten plekken. Ongeveer veertig
plantjes per vierkantemeter.
De plantjes halen we van eigen land.
We moeten naar schatting ruim 12.000 vierkante
meter bijplanten.
Dat vind ik heeeel veel..., maar Gob zegt dat het
naar verhouding minder is dan voorgaande jaren.
Dat komt doordat we op de juiste momenten vrijwel
dagelijks voorgekiende rijst bijgezaaid en
ondergewerkt hebben, en door ongedierte zo veel
mogelijk weg te houden door een muizenvanger
in te huren.
Maar insecten in de bodem vang je niet, en die
vreten op te droge plekken wel aan de jonge
wortels. Net als ritnaalden in hollands grasland. En
de zon doet de rest !! .
Chemicalien om dat te voorkomen gebruiken
ze hier zeer sporadisch.
Dit in verband met de vissen die binnenkort kuit
schieten dat op moet groeien in het warme water
dat op de rijstvelden staat.
Het ziet er naar uit dat het niet voldoende blijft
regenen, dus dat bijplanten zal nog wel enige tijd
vergen.
Eind juni: Onze trip naar Cambodja zit er weer op.
Op doorgaande wegen staan nog wel verscheidene
roadblocks, vooral rond -en in grotere plaatsen.De

meesten kun je zonder noemenswaardig
oponthoud gewoon passeren. De avondklok is
weer van de baan.
Kortom, met toezicht van de militairen is het leven
hier gewoon goed.
เพนื อฟื ระ อําพพํา นนหื

Vriendenkring D.V.V. Nieuws
De zomer is begonnen en de meesten onder ons
snakt naar de welverdiende vakantie. DVV heeft
een rustige periode, alhoewel men is al weer druk
bezig voor de voorbereiding van nieuwe
voetbalseizoen en jaarlijkse DVV-BBQ.
Voor het nieuwe voetbalseizoen heeft aantal DVVleden de unit van binnen flink opgeknapt. Het was
nodig want de unit staat er weer een aantal jaren.
Maar achter de schermen is men al druk bezig om
samen met de Stichting en andere verenigingen
een plan te maken voor nieuwe
kleed/douche/opslagruimte.
Toch wil ik van mij kant en namens DVV de
jongens bedanken die de kleedunit van binnen
weer heel hebben gemaakt. Chappoo.
DVV-voetbal
Het voetbalseizoen zit er weer op en DVV/Vios 5
heeft een verdiende 5e plaats behaald. Met 20
wedstrijden hebben ze 30 punten bij elkaar
gesprokkeld, 58 doelpunten voor en 52 doelpunten
tegen.
Fc Winterswijk 9 is een terechte winnaar geworden
met maar liefst 54 punten.
We moesten dan ook de laatste wedstrijd tegen
hun spelen. Het was dan ook een zeer bijzondere
wedstrijd. DVV/Vios wilde thuis in Halfwegdôme
laten zien wie de baas is. Ze begonnen ook in het

begin direct goed. Om elke grasspriet werd er
gestreden en goed leidende scheidsrechter Wieke
Beunk had de handen er vol aan.
Er werden kleine overtredingen gemaakt aan beide
kanten. Toch kwam Winterswijk bij standaard
situatie op voorsprong. 0-1. Toch bleef DVV/Vios
voetballen totdat er verwarring ontstond onder de
spelers.
Onze vaste achterman Stef Bruggeman werd
opeens toe gesproken door zijn eigen moeder,
“Stef, Steeeeeefffff, ie mot direct thuus komm'n, er
is volk uut duutsland, veur ow verjeurdag”. En daar
ging Stef heen met het spelerstenue nog aan naar
huis.
Wat bleek nou, Stef was jarig en het eerste gasten
waren al 's morgens gekomen.
Tja, daar sta je dan eens met 10 man op het veld
en voordat onze leider Weinand dat allemaal door
had. Dat duurde nog wel een aantal minuten. Toen
alles weer op zijn plek stond werd de wedstrijd
voort gezet.
Voor de rust werd de verdiende gelijkmaker
gescoord door een mooie aanval. Na de thee en de
welverdiende peuk werd de wedstrijd er niet
vrolijker op. De jongens van Winterswijk begonnen
een beetje irritant te worden. Ze hadden de eerste
minuten het betere van het spel en hadden 2x een
100% kans om op voorsprong te komen.
Daartegen kwam DVV/Vios op een gelukkige wijze
op voorsprong. Het was randje buitenspel maar de
scheidsrechter liet doorspelen. 2-1
Toen waren de aardappels gaar bij Winterswijk. Er
werd flink gevloekt want ze hadden in deze
competitie nog niet verloren. Een stunt zat er in
voor DVV/Vios. Maar kort voor het einde werd in
een scrimmage de 2-2 gemaakt. En eerlijk gezegd
was dit een verdiende eind uitslag. De jongens
hebben een goed seizoen gedraaid. Helaas
moeten we het voorlopig zonder Rob Gr. Zevert
(hutteman) en Ronny Stapelbroek doen wegens
langdurige blessures. We hopen natuurlijk dat we
beide heren zeer spoedig weer terug zien op de
velden.
Maar de voetballers hebben niet lang zomerstop
want leider Wilfried heeft weer een paar
oefenwedstrijden geregeld.
Zo moesten we tegen Rekken. Het was zeer leuke
en bijzondere wedstrijd waar Rekken aan het
langste eind trok. We verloren met 4-6. Maar eerlijk
gezegd, we waren niet bij de les. Maar wat wou je,
die avond daarvoor hadden we een voetbalfeest.
Een soort hawai feest met veel cocktails. Enkele
jongens hadden daar zeer last van. Vooral Luc
Bekeman, Hee zat meer in de mais of in de hegge
um het grei d’r weer oet te gooien. En als U ergens
in de mais, naast het voetbalveld echt een stukje
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groeizaam mais ziet staan . Dan heeft daar
Bekeman gestaan.
Ook hadden we een oefenwedstrijd tegen Ruurlo.
Deze werd door de week gespeeld en we hadden
maar 9 spelers. Gauw enkele erbij geregeld en dan
op naar Ruurlo. We dachten dat we tegen Ruurlo 4
moesten, maar we moesten tegen Ruurlo 1/ 2
Tja, en dat op kunstgras. De heren moesten aan de
bak. En ik eerlijk zeggen, een groot compliment,
want met de rust stonden we 2-1 achter. Na de rust
speelde de conditie mee en we verloren de
wedstrijd met 7-1.

In Rekken ben ik op 24 juni 1e geworden tijdens de
laatste selectiewedstrijd met mijn pony Fleur, we
rijden B-dressuur. Omdat ik bij een andere
selectiewedstrijd 2de ben geworden mag ik door
naar de kringkampioenschappen in Lichtenvoorde
op 2 augustus.
In Barchem word ik op 26 juli gehuldigd omdat ik
kringkampioen van de kring Achterhoek ben
geworden. Ik rij één keer per week op donderdag
bij de Berkelruiters in Eibergen, we hebben een
gezellige groep. Daarnaast oefen ik veel thuis met
Fleur.
Groetjes Norin.

45+ voetbal
Enkele oudere spelers in de leeftijd van 44 t/m 51
jaar van DVV gaan in het najaar meedoen met 45+
toernooi. Er worden dan 4 vrijdagen een toernooitje
gespeeld bij elk mee spelende club.
Zodoende spelen we ook een keer bij ‘t thuisfront
van Vios. (wordt vervolgd).

Namens de redactie feliciteren we Norin met haar
behaalde kampioenschap. En als ik haar vader
moet geloven dan wordt ze een tweede Anky van
Grunsven.
Dus we hopen in de toekomst heel veel van haar te
horen.

DVV BBQ
Op zondag, 24 aug wordt er weer de jaarlijkse DVV
familie bbq gehouden.
Net als vorig jaar was het een zeer geslaagde dag
en we hopen dat dit jaar weer hetzelfde is. Dus
beste DVV ers, schrijf dit alvast in jullie agenda of
op jullie kalender in de keuken.
Jazz-Veste-Val
Op zaterdag, 6 september wordt er weer de
jaarlijkse Grolse Jazz-Veste-Val gehouden.
Hier staan we altijd als portiers om de kas te
spekken. Dus beste DVV-ers of de mensen die een
warm hart hebben voor DVV, men kan zich
opgeven bij Michel Tuinte of Ronnie Leusink.
Bij deze willen iedereen een fijne zomer vakantie
wensen.
Namens DVV,
Michel

De jeugd heeft de toekomst
Wij als redactie van het Halfweg Ni-js proberen
elke keer een rubriek te plaatsen voor de jeugd van
Voor-Beltrum

Norin en haar pony Fleur.
Uw Razende Reporter, Michel

Deze keer hebben we weer een kampioen in ons
midden. Norin Leusink. Zij doet fanatiek aan paard
rijden.
Hier haar verhaal:
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Optredens Stadse Leu voor
Vrienden van de Hassinkhof succes.
De Vrienden van de Hassinkhof hebben met het
idee de Stadse Leu naar Beltrum te halen om op te
treden voor de senioren van Beltrum en VoorBeltrum midden in de roos geschoten. Dat bleek al
bij de aanmeldingen, was er eerst maar 1 optreden
gepland op 2 april, vanwege het aantal
aanmeldingen en de beschikbare ruimte moest er
een tweede optreden gepland worden om iedereen
die zich had aangemeld de kans te geven dit
optreden bij te kunnen wonen. Dit optreden werd
gehouden op 30 april.
Beide middagen waren alle stoelen bezet in de zaal
van Hassinkhof. Het aanwezige publiek genoot
zichtbaar van het dialect cabaret van de Stadse
Leu. Er werd volop gelachen om de sketches van
het gezelschap en volop meegezongen met de
veelal oude liedjes.
Na afloop werd hierover tijdens de broodmaaltijd
,die de aanwezigen kregen aangeboden nog volop
nagepraat. De organisatie is dan ook van plan
gezien het succes hierop voort te borduren en in de
toekomst meerdere van deze soort middagen te
organiseren.

PAKLACK
De Paklack voor
het seizoen 20132014 zit er weer
op. Op vrijdag 9
mei jongstleden
werden de laatste
wedstijden gespeeld. De Voorbeltrumse
deelnemers zij op het onderste gedeelte van de
ranglijst geëindigd. Loa Moar Lopen eindigde op de
elfde plaats met een totaal van 17 punten uit
zestien wedstrijden en de Heubels op de 15e plaats
met 10 punten, waarvan er zes behaald zijn in de
laatste 2 wedstrijden.
Verder blijkt uit de eindstand dat de lage stand van
Loa Moar Lopen alles te maken heeft met het
scorend vermogen van het team, allleen nummer
laatst Stark Wark scoorde minder , terwijl het
verdedigend ten opzichte van de tegenstanders wel
snor zit. Wellicht zit er volgend seizoen voor beide
teams meer in. Voor Heubels als ze de ingezette
zegereeks voortzetten en voor Loa Moar Lopen als
ze scorend vermogen binnenhalen. Tip aan Loa
Moar Lopen ga eens shoppen bij DVV, daar loopt
scorend vermogen, raadpleeg topscorerslijst
VIOS B

De complete eindstand 2013-2014
1. KWW’12
2. ALLE REMMEN LOS
3. LOOFKLAPPERS
4. FC KLUNT
5. TREFFERS
6 DER ANGSTGEGNER
7. BOSKAMP
8. WEIDEBLEUTERS
9 BRIKETTEN
10.SWIFT BOYS
11.LOA MOAR LOPEN
12.BLOW ME BABY
13.LOSSE FLODDERS
14.ZZ.DUBBELLOCH
15.HEUBELS
16.DUTE BIERMACHT
17.STARK WARK

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

13
12
12
12
12
11
10
6
6
6
5
5
2
3
3
1
0

1
3
2
1
0
1
2
5
1
1
2
1
6
3
1
3
1

2
1
2
3
4
4
4
5
9
9
9
10
8
10
12
12
15

40
39
38
37
36
34
32
23
19
19
17
16
12
12
10
6
1

Seizoen 2013-2014 laatste uitslagen
06-09-2013
20-09-2013
04-10-2013
11-10-2013
18-10-2013
18-10-2013
01-11-013
01-11-2013

Heubels
Loa Moar Lopen
Heubels
Loa Moar Lopen
Heubels
Loa Moar Lopen
Heubels
Loa Moar Lopen

Treffers
Boskamp
Boskamp
Losse Flodders
Losse Flodders
Stark Wark
Stark Wark
Der Angstgegner

15-11-2013
15-11-2013
29-11-2013
29-11-2013
13-12-2013
13-12-2013
27-12-2013
03-01-2014
10-01-2014
17-01-2014
24-01-2014
24-01-2014
07-02-2014
07-02-2014

Loa Moar Lopen
Heubels
Loa Moar Lopen
Heubels
Loa Moar Lopen
Heubels
Loa Moar Lopen
Heubels
Loa Moar Lopen
Heubels
Loa Moar Lopen
Heubels
Loa Moar Lopen
Heubels

Dute Biermacht
Der Angstgegner
Weidebleuters
Dute Biermacht
Briketten
Weidebleuters
FC Klunt
Briketten
Blow Me Baby
FC Klunt
Alle Remmen Los
Blow Me Baby
Loofklappers
Alle Remmen Los

21-02-2014
07-03-2014
21-03-2014
04-04-2014
04-04-2014
18-04-2014
18-04-2014
02-05-2014
09-05-2014

Heubels
Loa Moar Lopen
Loa Moar Lopen
Heubels
Loa Moar Lopen
Heubels
Loa Moar Lopen
Heubels
Loa Moar Lopen

Loofklappers
Heubels
KWW’12
KWW’12
Swift Boys
Swift Boys
ZZ Dubbelloch
ZZ Dubbelloch
Treffers

1-10
2-4
4-7
1-1
4-6
3-0
5-1
2-10
4-2
2-4
1-6
7-7
0-8
2-9
2-3
2-5
0-1
1-9
1-7
0-2
3-0
0-1
1-15
4-3
0-6
2-3
2-1
6-5
1-1
4-1
1-6
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Info Stichting Halfweg

Info Verenigingen

Bestuur

telefoon

Naam

Theo Klein Gunnewiek
Voorzitter
Marc Huirne
Penningmeester
Willem Tuinte
Secretaris

463707

Vriendenkring DVV

481327

Barcommissie
Bernadet Stevens
Dinie Spiekker
Agnes Pape

464437
463571
465535

465379

Terreincommissie/- verhuur
Vincent Klein Gunnewiek

465063

Activiteitencommissie
Niek Hommelink
Thijs Luttikhold
Jona Klein Gunnewiek
Lissa Pape
Sten Klein Gunnewiek
Jeroen ten Have
Gijs Klein Gunnewiek

465676
482138
461773

Klootschieters DVV
André Reyrink

Commissie hygiëne
Henriëtte Bomers

Michel Tuinte
Voorzitter
José Zieverink
Penningmeester
Miranda te Braak
Secretaris
Michel/ Vincent
Contactpersoon voetbal

telefoon

373543

Carnavalsvereniging Maispotters
Dennis Luttikhold
Voorzitter
Tom Luttikhold
President
Marco Bomers
Penningmeester
Joost Tuinte
Secretaris

06 46698557

Volksfeestvereniging “Voor Beltrum”

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

463707
481689
465676

Café Halfweg

465430

Iwan Wolterink
Voorzitter
Willem te Vogt
Penningmeester
Carla Tuinte
Secretaris

463088
465676

Kaartclub Halfweg
Marcel Luttikholt

462433

Belangenvereniging Voor-Beltrum Auste
Bas Hommelink
Tonny Starte
Diana Nijland
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06 28845561
06 12804711
06 33020060

