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Buiten is het nat en kil, niet echt winterweer maar
wel een mooie gelegenheid om onder de
Kerstboom het laatste Halfweg Ni-js door (of voor)
te lezen. Er zijn voldoende activiteiten en nieuwtjes
waar we op terug kunnen blikken en een aantal
nieuwe gebeurtenissen staan al weer op de
agenda.
Willem Tuinte praat u bij over nieuws van de
Stichting Halfweg.
Verder doet Jentske Withag verslag van haar
deelname aan een mountainbike wedstrijd evenals
van haar broer Jeldert.
In de rubriek “waar is hij/zij gebleven” heeft ons
redactielid Jan Pasman ditmaal een mooi verhaal
weten los te peuteren bij oud inwoner Jos te Bogt
(Koelink)
Uit het verre oosten laat Jan Klein Nijenhuis van
zich horen na een periode van stilte.
Volksfeestvereniging Voor Beltrum praat ons even
bij en geeft een uitgebreid verslag van de
gehouden algemene ledenvergadering.
Kaartclub Halfweg geeft halverwege het seizoen
een tussenstand.
Vriendenkring DVV heeft een prachtige investering
gedaan in een professionele grasmaaier
De voetballers acteren een niveau hoger, hoe is
de stand van zaken nu de winterstop voor de deur
staat?
De Maispotters staan midden in het nieuwe
carnavalsseizoen en wachten vol spanning op de
onthulling van het nieuwe prinsenpaar. Ook de
oude carnavallisten laten van zich horen.
AC Halfweg organiseert voorafgaand aan het
carnaval het “niet Goed en wel Vout” feest in de
tent bij Halfweg.
Als laatste een vervolg op het mooie levensverhaal
van Antoon Groot Zevert (Halfweg)
Veel leesplezier, fijne feestdagen en een
voorspoedig 2015.
Redactie Halfweg Ni-js
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Stichting Halfweg
Aan het eind van alweer een jaar past een terugblik
op het jaar.
Onlangs hebben we onder grote belangstelling
weer een jaarlijkse vrijwilligersavond gehouden.
De barcommissie was er opnieuw in geslaagd om
een voor iedereen passende activiteit te regelen
met als thema: Spijkers met koppen slaan.
Dank zij de inzet van de vele vrijwilligers zijn wij in
staat om Halfweg als een ontmoetingscentrum voor
de buurtschappen te behouden. Voor de
verenigingen betekent dit dat zij hun activiteiten in
een eigen ruimte of op een eigen terrein kunnen
houden. Veel dorpen of buurtschappen in de regio
zullen met enige jaloezie kijken naar wat we hier
als gemeenschap op de been kunnen houden.
De uitnodigen zijn dit jaar bijna allemaal via de mail
verzonden. Het lijkt erop dat we iedereen op deze
manier hebben kunnen bereiken. Mocht je een
nieuw e-mailadres krijgen laat het ons dan even
weten zodat we de administratie kunnen
aanpassen.
Nadat we al in 2005 een eerste verzoek hebben
gedaan aan de gemeente Berkelland om het
bestemmingsplan voor het terrein rondom Halfweg
aan te passen aan het feitelijke gebruik sinds 50
jaar: een sport en evenementen terrein, lijkt deze
soap nog niet afgesloten. Het vernieuwde
bestemmingsplan is na een uitspraak van de Raad
van State weer terug bij af. De kleedruimte staat er
al die tijd op basis van een tijdelijke vergunning, die
inmiddels ook al een keer is verlengd. In overleg
met de gemeente kunnen we wel verder werken
aan een vernieuwing van de kleedruimte op het
terrein. De huidige voorziening kent de nodige
gebreken en beperkingen waardoor er de komende
tijd op dit punt plannen moeten worden uitgewerkt.
Voor hun activiteiten maken de verenigingen
gebruik van voorzieningen van derden. Het gaat
hierbij om belangrijke posten zoals de huur van
tent of toiletwagen, het verpachten van de catering
aan de Timp. Ook zaken als schoonmaak,
beveiliging en afvoer van afval worden hierin
betrokken.
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Door al deze dingen samen aan te pakken kunnen
we tegenover leveranciers een grotere vuist maken
en de voorzieningen tegen een scherpere prijs
afnemen. Alle verenigingen zijn volop betrokken bij
het overleg met leveranciers.
Enkele jaren geleden heeft de Activiteiten
Commissie van Stichting Halfweg het roer
omgegooid. Van een aantal kleine activiteiten per
jaar is de keus gemaakt om met de Tiroler Party
een grote activiteit op te zetten. Omdat de tent voor
carnaval eerder geplaatst kan worden is er ook in
2015 weer een verrassend feest. De
voorbereidingen zijn in volle gang en ondanks het
nieuwe thema lijkt het weer een geslaagde activiteit
te worden.
De website van Stichting Halfweg is enige tijd
geleden gehacked door buitenstaanders met als
doel via deze site spam te verspreiden. De provider
heeft de site om deze reden enige tijd uit de lucht
gehaald.
Op dit moment zijn we bezig om de site te
vernieuwen, waarbij ook de beveiliging zal worden
verbeterd. De verenigingen zullen een link krijgen
en ook de moderne social media zullen volop
worden gebruikt.
Bij de presentatie van de jaarcijfers van Stichting
Halfweg tijdens de jaarvergadering heeft iedereen
kunnen zien dan we een financieel gezonde
organisatie zijn. Toch is dit voor ons geen reden
om rustig af te wachten wat er op ons afkomt.
Door de kostenstijgingen op alle fronten en een
stabiel inkomstenniveau zullen we kritisch moeten
blijven om dit resultaat ook in de toekomst te
kunnen blijven halen.
De geruchten over het nieuwe prinsenpaar gaan
volop rond. Wij wachten vol spanning op het
komende carnaval. Niet in de laatste plaats omdat
het naast de kermis en DVV toch een van de
dragers van Stichting Halfweg is.
Tot slot willen wij iedereen die het afgelopen jaar
op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd
aan Stichting Halfweg danken voor de inzet. We
hopen volgend jaar ook weer een beroep op jullie
inzet te mogen doen.

Rest ons om jullie allen heel veel goeds, maar
boven alles een goede gezondheid te wensen voor
het komend jaar, met eerst prettige feestdagen en
een voorspoedig 2015.
Stichting Halfweg,
Willem Tuinte

Belangenvereniging
Wij hebben geen nieuws te melden maar wensen
alle ingezetenen fijne feestdagen en een gelukkig
en gezond 2015 toe.
Voor vragen en/of opmerking kunt u altijd bij ons
terecht.
Belangenvereniging Voor-Beltrum/Avest
Tonny Starte
Diana Nijland
Bas Hommelink

Nieuws van de Maispotters

wijze worden afgevoerd om ruimte te maken voor
een nieuwe paar. Ze deden dit fantastisch en met
veel plezier. We hopen dat het nieuwe prinsenpaar
dit weet te evenaren.
De uitzoekers zijn dan ook volop bezig om een
nieuw paar klaar te stomen voor de aankomende
carnavalsperiode. Net als voorgaande jaren
kunnen jullie een gokje wagen wie het nieuwe
prinsenpaar zal worden.
Enkele aanwijzingen die kunnen helpen bij het
raden van het nieuwe prinsenpaar :
Eén van beide houdt zich hele dagen bezig met
poggen!
De ander vedut nogal völle brandstof!
Ook dit jaar zal het prinsenpaar weer op
spannende en unieke wijze worden onthuld. Wie
het prinsenpaar goed voorspeld maakt kans op een
mooie prijs!
Zijn jullie ook zo benieuwd wie de nieuwe
hoogheden zullen worden? Kom dan allen op
zaterdag 3 januari vanaf 20.11 uur naar de
Kleine Maiskoele.
Schrijf ook alvast de data voor de carnaval in je
agenda: 14-15-16-17 februari. Dan maken we er
met zijn allen weer een super carnavalsseizoen
van.

Wij hebben het carnavalsseizoen weer afgetrapt
met onze jaarlijkse buutavond op 8 november. Wat
was het weer een geslaagde avond!
Vanuit de eigen gemeenschap werd een buut
gebracht door een “nieuw”duo; de mannen van “De
Knolly Boys”. Dit was voor vele ouderen onderons
weer ouderwets genieten. Zij brachten als
brandweermannen met veel humor de fijne
kneepjes van het brandweervak bij.
Wij hebben erg genoten van alle buutreedners en
hopelijk zien we ze in de toekomst nog eens terug
in de kleine Maïskoele voor een nog groter publiek.
Met de buutavond achter ons maken wij ons ook al
weer klaar voor het prinsenbal op zaterdag 3
januari. Het huidige prinsenpaar heeft afgelopen
jaar de scepter mogen zwaaien over de
Maispottershook. Prins Marcel 1e en zijn adjudant
Ivo doen op het prinsenbal nog eenmaal hun capes
om en zetten hun steken op waarna zij op ludieke

De nieuwe invulling van de zaterdagavond is vorig
jaar erg goed bevallen. We willen dit jaar dan ook
op de zelfde wijze verder gaan en hebben
daarvoor DJ Martijn Koedam weten te boeken. En
wat het gastoptreden van dit jaar zal worden???
Dat zal blijken bij de komst naar onze grote
Maiskoele. Het gastoptreden zorgt gegarandeerd
voor een groot feest! Het belooft een fantastische
avond te worden voor alle mensen uit Voor-Beltrum
en daar buiten.
Volg ons ook op Facebook en twitter voor de
laatste nieuwtjes en ontwikkelingen.
Voor meer informatie over de Maispotters kun je
kijken op: www.maispotters.nl.
Rest ons nog om jullie fijne feestdagen en een
goed en gezond 2015 te wensen.
Tot ziens, op 3 januari, in de kleine Maiskoele!
Tom Luttikhold, president
namens C.V. de Maispotters
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Oproep oud carnavalisten
Iedereen weet dat de Maispotters goed bezig zijn
en een mooie carnaval organiseren. Er zijn echter
een heleboel oud Maispotters die het carnavals
gebeuren niet meer actief beleven hoewel ze er
toch mooie herinneringen aan hebben. Voor deze
groep van oud prinsen oud adjudanten en
afgezwaaide raad van elf leden zouden we graag
weer nieuwe activiteit willen ontplooien. We willen
rustig beginnen. Laten we eerst eens proberen om
weer eens gezamenlijk naar het carnaval te gaan
om de animo te testen. We kunnen hiervoor een
gekke hoed of ander kledingstuk maken waar we
dan mee samenkomen om ons op de carnavalszaterdagavond als groep te manifesteren.
Misschien zouden we er ook mee kunnen gaan
“Früschoppen”of “dweilen” maar dat kan nog
bekeken worden. Er zou een mooie naam voor
deze groep bedacht kunnen worden, wat te denken
van “old zoad” (om maar eens in maistermen te
spreken).
We willen hiermee niet de Maispotters voor de
voeten lopen en ook zeker geen actieve leden “
losweken”. maar gewoon een extra groep creëren.
Ook mensen die niet meer officieel lid zijn kunnen
meedoen.
Als jouw nieuwsgierigheid is gewekt, je er meer
over wilt weten of je al wilt registreren voor een
plaats in de zak met old zoad, neem dan contact op
met een van de onderstaande personen:
Marc Huirne 06 51911373
Jan Pape 06 51331573
Bennie Huurneman 0544463304
Gerrie Pape 06 12944074

Een bericht uit het verre oosten
Beste lezers van Halfweg Njs,
Hier een bericht uit het verre oosten.
Verkeer op de plattelandswegen en in de
rijstvelden.
Ook hier is het volop winter. We halen overdag
soms nog wel de 25 graden, maar 22 is meer
normaal. ( 14 dec ). De dagen korten hier ook. Nu
is het rond kwart voor zes in de avond al echt
donker. S’ morgens rond zes uur wordt het licht.
Deze keer vertel ik wat over het verkeer en de
wegen hier op het platteland.
Net als in Engeland is het hier links rijdend verkeer.
Dat wil zeggen als de plattelandswegen dat
toelaten. Vaak rijden we aan de beste kant van de
weg. De meeste doorgaande wegen zijn
geasfalteerd met een echt dunne laag van maar

4

5 cm. De overige zijn “verhard” met een laagje
steenslag van gebroken basalt. Beiden zitten na
enkele jaren vol gaten. Als die vol water staan, is
het echt gokken hoe diep ze zijn. De oorzaak is het
verkeer in combinatie met het vele water in het
regenseizoen. Ongeveer dertig gaten per 100m is
echt geen uitzondering. We rijden hier als het even
kan, bij daglicht. Zeker als we met de motor gaan.
Dit soort wegen vormt de verbinding tussen de
kleine plaatsen. Hard rijden is er hier niet bij. Al die
gaten verhogen wel het risico op ongelukken,
vooral voor motoren. Eerlijkheidshalve moet ik ook
vermelden dat er laatste jaren al vele regionale
wegen gerenoveerd zijn, en er pico bello uit zien !!
Maar ja.. het gaat hier om grote afstanden, dus het
kost wat tijd voordat alles opgeknapt is.
De weinige hoofdwegen door de rijstvelden zijn ook
voorzien van een laagje steenslag. Ze zijn wel
breder dan de ruilverkavelingwegen in de
Achterhoek. Ongeveer acht meter. De overige
wegen naar de rijstvelden zijn merendeels
zandwegen. Vaak ook nog gemengd met keileem.
In de droge tijd ( december- januari ) schuift men
de belangrijkste weer vlak, zodat de kuilen en
gaten van het vorig seizoen weer dichtgemaakt
worden. De overige moeten de aangelanden zelf
maar berijdbaar houden. Tot ongeveer half april is
het hier droog, zodat het meeste wat vast gereden
kan worden. Echter in de winter is er weinig
verkeer zodat dat vast rijden niet overal voldoende
plaats vindt.
Zolang het maar weinig regent zijn deze wegen
met een sterke auto op hoge wielen en motoren
redelijk berijdbaar. Met de fiets is het echt afzien…
Met de komst van de regen veranderen ze snel in
ware modderpoelen Met tractoren en
vrachtwagentjes zijn die dan nog wel berijdbaar als
je over een goed inzicht en stuurmanskunst
beschikt. Met een auto kan het soms. Het hangt
sterk van de ondergrond en de auto af. Gelukkig
staat die van ons hoog op de wielen. Sporen met
een diepte tot 25 cm gaat nog net. Meer niet, want
dan komt ie met de buik aan de grond !! Als we
gaan hebben we altijd een paar schoppen, wat jute
zakken, en zeker een sterke sleepkabel bij ons.
Niet te vergeten ook een mobieltje om hulp in te
kunnen roepen.
Er zijn verscheidene plekken waar je, als je aan het
werk bent, maar zelden een tractor hoort of ziet. Je
kan hier zomaar 10 tot 12 km rijden zonder een
huis of schuur te passeren. In de oogsttijd
baggeren ook de combines over deze wegen. Dit
zijn rupsvoertuigen, en kunnen daardoor vlot uit de
voeten. Van de zandwegen blijft dan niet veel
berijdbaars over !!! Dat is dan wachten op langdurig
droog weer. Daarna gaat het op de meeste
plaatsen wel weer. Voor liefhebbers van off the

road motoren is het een waar eldorado !!! Daar kan
geen crossbaan tegenop.!! Ook is er geen
lawaaihinder voor omwonenden, want die zijn er
niet !!
Er liggen ook nogal wat rijstvelden “ inlandig “, dat
wil zeggen dat ze alleen via smalle dijkje te voet
bereikbaar zijn. De dijkjes hebben dus twee
functies: water op de gewenste plek vasthouden en
voetpad. Je kan binnendoor en spaart heel wat km
uit als je voor controle naar je veld wil. Zelf hebben
we er ook een stuk of vier van. Daarbij is 500 tot
800 m lopen vanaf de berijdbare weg, geen
uitzondering. Deze velden worden als eerste
gezaaid en als laatste geoogst. Alles wat er in
tussentijd naar toe moet, gaat op de nek !! Moet je
eens proberen: een halve zak kunstmest
(25 kg ) op je nek en dan ongeveer 600m lopen
door lang, en vaak ook vochtig gras!! Over een
dijkje dat amper een meter breed is, en waar te pas
en te onpas gaten in zitten omdat muizen en ratten
er in wroeten om droog te kunnen “ wonen “. Ook
als er buffels of waterbuffels gebruik van maken
ontstaan de nodige gaten en oneffenheden!!
Tegen de tijd dat je aan kunstmest zaaien toe bent
is er al heel wat tijd verstreken heb je al fors wat
werk verzet.
Dan de dorpen: de meeste hebben twee of drie
hoofdwegen, verhard met asfalt en zo’n 10 meter
breed. De overige wegen zijn kleine wegen zonder
doorgaande functie. Deze zijn smal. De
standaardbreedte is drie meter, en de lengte 200
tot 400m. De meesten in ons dorp zijn verhard met
beton. Ga je met de auto of tractor van huis, dan
eerst kijken of de weg helemaal vrij is, daarna pas
gaan. Je kan elkaar niet passeren omdat deze
wegen geen berm of trottoir hebben.
Bij binnenkomst van de bebouwde kommen staan
geen borden met een maximum snelheid. Het is
gewoon standaard dat als je bebouwing nadert je
snelheid max 50 km per uur mag zijn. Verder heeft
de breedste weg voorrang op een smallere.
Soort verharding speelt geen rol. Ook vee, buffels,
waterbuffels en koeien maken al lopend gebruik
van deze wegen. In de tijd dat de rijst op het land
staat is er een herder bij en worden ze vaak aan
een teurpin gezet om te voorkomen dat ze de
lekkere malse rijstplanten gaan opvreten. Is de rijst
van het land, dan lopen ze los. Meestal is er dan
ook geen herder bij . Ze weten zelf de weg, en
volgen de “leiders”, Dat zijn vaak de oudere
vrouwelijke dieren van de groep.
Elke bestuurder hier weet dat ‘s morgens tussen
zeven en tien uur, en ‘s middags tussen vier en zes
uur alle loslopende vee, in- en buiten de bebouwde
kom, voorrang heeft op ALLE verkeer. Wil je een
groep vee passeren, dan langzamer dan stapvoets
rijden, vooral niet toeteren, en op het vrije deel

van de weg blijven, of wachten tot het vrij is. Loopt
het vee verspreid…. dan gewoon geduld hebben
tot ze zich weer groeperen. Meestal duurt dat niet
lang. Het is met ongeveer tien minuten wel
bekeken !! Buiten de genoemde tijden heeft vee
geen voorrang, maar toch is kalm aan doen de
meest snelle manier om zonder al te veel risico te
passeren.
Zo, nu even genoeg over hier. In de volgende editie
vertel ik het nodige over het doorgaande verkeer,
snelwegen en het stadsverkeer.
De groeten van ons uit het verre oosten.
Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig nieuw
jaar.
Jan en Gob

Wedstrijdverslag Jentske Withag
7 December Lemelerveld
Dit keer heb ik niet op mijn veldrijfiets gereden
maar op mijn mountainbike.
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En daar fietste ik weer super goed mee .
Want ik had er al een poosje niet meer opgereden .
En op de G.O.W Gezamelijke Oostelijke
Wielerverenigingen.
Dat zijn een stuk of 14 wedstrijden en een paar
wedstrijden rij ik daar aan mee. Mag je ook op een
mountainbike rijden. Met infietsen wist ik eerst het
rondje nog niet zo goed .Maar later wel .
Bij de start hadden we een keihard fluitje. En toen
hadden we eerst een hele lange harde weg.
Als we in het veld kwamen moesten we meteen
een bochtje door en daarna nog een klein smal
bochtje omhoog. Eerst een klein beetje recht .
Toen een paar mooie bultjes.
Maar toen ik het laatste bultje afging meteen een
bocht en weer een bult aan op en weer een bocht
en er zaten rechte snelle stukken in .
En daar na een rechte weg met een paar bochtjes
kwam je op de finish. Ik moest heel vaak zeggen
tegen de kinderen van jeugd 1 aan de kant . Want
anders kon je er niet langs .
Jeugd 1 en jeugd 2 zitten bij elkaar in deze G.O.W
wedstrijden .
Jeugd 1 is Cat 1 en Cat.2
Jeugd 2 is Cat 3 en Cat.4 Ik zit in Cat .3 Jeugd 1
en 2 zijn wel apart voor de wedstrijden uitslag.
Bij de finish lijn werd ik nog net ingehaald die had ik
niet zien aankomen . Ik ben 5 geworden.
Tweede kerstdag is er een kerstcross in Eibergen
bij mijn eigen club . Die is ook altijd leuk om te
doen .
O ja nog een klein nieuwtje misschien hebben
jullie het wel in de krant gelezen. Mijn broer Jeldert
is derde geworden op het Nationale District
kampioenschap Noord en Oost. En deze wedstrijd
werd in Neede op de Needseberg georganiseerd.

Nieuws van de Volksfeestvereniging
Het jaar 2014 alweer bijna ten einde, wat vliegt de
tijd. 2015 alweer in beeld en de eerste
voorbereidingen voor de kermis staan al zo weer
voor de deur. Maar eerst nog….
De 40+ avond is dit jaar op 9 januari 2015 met het
dan bekende nieuwe prinsenpaar. Het beloofd
weer een gezellige avond vol humor te worden en
voor een hapje wordt natuurlijk gezorgd.
Er zullen optredens verzorgd worden door; de
Redaxie, de Knolly Boys, Thijs Kemperink en Bas
de Stofjas. De avond begint om 19.30 uur bij “de
kleine Maiskoele”……café Halfweg.
Dan willen wij iedereen hele fijne feestdagen
toewensen en het allerbeste voor 2015.
Namens het bestuur van de kermis Voor-Beltrum
hieronder de notulen van de algemene
ledenvergadering op 24 oktober jl.
Het bestuur van Kermis Voor-Beltrum.

Algemene ledenvergadering op
Vrijdag 24 Oktober 2014
Locatie ;Halfweg
Aantal personen ; 32 aanwezigen en afmeldingen
van de bestuursleden Carla en Joop en verder van
Willem Wassink, Miranda ter Braak en Michel
Tuunte
1.Opening
Iwan heet iedereen van harte welkom op de
ledenvergadering. De koffie en 2 consumpties
zijn gratis.
Net als vorig jaar is er bij het
puntje mededelingen een vereniging
toegevoegd,het Halfweg Ni-js (nu 2e jr!!)
2.Notulen algemene ledenvergadering
2013
Het verslag word door de voorzitter met microfoon
voorgelezen, zonder op-/aanmerkingen.

Groetjes Jentske
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3.Financieel verslag
Dit gaat via een PowerPoint presentatie,was erg
duidelijk maar wel enkele opmerkingen
-Jos Kl.Gebbink; vraagt zich af wat de kosten zijn
van de Perfect Showband ,dit was wel een goede
band, (beter dan Kaliber) maar hij vraagt zich af of
de band niet te duur is ( kosten waren € 4770,00 )
-Frans Kl.Gebbink; wat sponsort de Grolsch ,er
stond maar een klein geldbedrag, maar daar horen
ook sponsoring van het kermisboekje,overig
materiaal in de tent bijv. bij.

–Joost Tuinte; meende dat wij de Timp moesten
betalen, is echter andersom , de Timp betaalt
bedrag aan ons.
–Bennie Spekschoor ;bedrag voor het eten, waar
bestaat dat uit? Dit is het totale bedrag voor de
consumptiebonnen voor de kinderen,het
gezamenlijke ontbijt, eten voor het barpersoneel.
-Frans Kl.Gebbink ;vind dat de kosten voor de
kaartavonden laag zijn, hij vraagt zich af of er daar
te weinig word gedronken.?
-Theo Kl.Gunnewiek; vraagt zich af of de MP ook
een schenking van € 250,-- doet aan de Stichting?
*via Willem aangeleverde (vooral financiële)
bijzonderheden;
-40plus-kosten zijn constant gebleven in
vergelijking met vorig jaar.
-vergaderkosten zijn gedaald, blijkbaar is er nóg
efficiënter vergaderd het afgelopen jaar. De lagere
opkomst bij de ledenvergadering is ook een reden.
-De kostenpost diversen is flink toegenomen.
Voornaamste reden is de lening van € 10.000,=
aan de Stichting om de hypotheek vervroegd af te
kunnen lossen.
-De ledenbijdrage is opnieuw iets gestegen, de
teller is blijven steken op ruim € 5.500,=.
-Kosten voor circulaires, boekjes, postzegels en
dergelijke zijn onder de € 1.000,= gebleven. Dus de
drukkosten zijn flink gedrukt.
*De kinderen zijn naar Slagharen geweest, dit uitje
wordt eens in de drie jaar georganiseerd. Het was
uitgerekend de meest regenachtige dag in de
maand mei: de begeleiding had daar wat moeite
mee, maar de kinderen hebben zich uitstekend
vermaakt.
Al met al is 2014 financieel gezien een matig
kermisjaar gebleken.
De inkomsten van de kermis zijn gedaald. Dit is het
gevolg van een lagere opbrengst muntverkoop en
lagere opbrengst entree ten opzichte van 2013. De
lagere opbrengst entree is te verklaren door lagere
totale bezoekersaantallen avond in vergelijking met
2013: zondag 732 (-24), maandag 364 (-24) en
dinsdag 243 (+11).
Er zijn 54 passe-partoutkaarten verkocht. Ten
opzichte van 2013 zijn de uitgaven van de kermis
behoorlijk gestegen. Oorzaken: hogere kosten tent
(vloerplaten buiten), hogere inkoopwaarde omzet
(verhoging accijns op drank) en hogere kosten voor
de muziek. Tenslotte waren er nog een paar nota's
van kermis 2013 ná de ledenvergadering
binnengekomen.
4.Verslag kascommissie
Roy Klein Gebbink en Tonnie Klein Gunnewiek.
Tonnie neemt het woord; het was erg overzichtelijk

en ook nog kloppend. Correct en verklaarbaar!!
Roy Klein Gebbink gaat nu uit de kascommissie en
Falko Klein Gunnewiek komt er weer bij voor het
volgende jaar.
5-Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn Willem te Vogt en
Joop Haarlink, zij gaan beide door. Waarvoor
applaus!!
Rene Bennink gaat nu het bestuur versterken , (hij
komt in de plaats van Bert ) Rene heeft al een half
jaar meegedraaid, maar is nu officieel gekozen,
waarvoor alweer applaus !!
6 Mededelingen
*halfweg ni-js redactie ;
Jan Pasman neemt het woord, ze geven nogmaals
aan dat ze graag een verjonging van de redactie
willen, als er een jonger iemand bij in komt, weet je
beter wat er leeft onder de jongeren, en het zoeken
naar nieuws is het moeilijkst. ( Vanuit de zaal word
gezegd dat de artikelen over de dochters van Nico
Heinen wel mooi waren, maar dat een foto gemist
werd.)
*Maïspotters;
Dennis Luttikhold neemt het woord; Net als het
vorige jaar weinig te melden. Hij wil hierbij iedereen
uitnodigen voor de algemene ledenvergadering op
30-10 om 20.15 uur.
Tevens ook uitnodiging voor de buutavond die op
8 -11 gehouden wordt.
*belangenvereninging Voor-Beltrum en Auste; /
*Raad van Overleg;
Er word een mail voorgelezen van Bas
Hommelink,hij is afgevaardigde van de
belangenvereniging,maar hij kan niet aanwezig
zijn, heeft nog wel enkele punten;
-glasvezelproject in het buitengebied van
Berkelland; er is inmiddels een projectleider
aangesteld,deze gaat kijken wat een
glasvezelaansluiting per huishouden gaat kosten.
Op dit moment gaat de gemeente er van uit dat
over het hele buitengebied van Berkelland tussen
de 60% tot 65% van de inwoners daar moeten
meedoen om tot aanleg over te gaan. Aan het eind
van het jaar zal de belangenvereniging weer
uitgenodigd worden, en er zal duidelijk zijn wat de
kosten voor een glasvezelaansluiting zullen zijn en
wanneer en hoe de we vraagbundeling gaan
oppakken met alle andere belangenbehartigers en
inwoners van het buitengebied van de gem.
Berkelland, ook zal het dan duidelijk zijn wanneer
er met de aanleg begonnen zou kunnen worden als
de 60% tot 65% is gehaald. Voor vragen of
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aanmelden kunt u mailen naar
bashommelink@hotmail.com
-Bas zegt op persoonlijke titel tenslotte dat hij de
opzet ,aankleding , de veranderde terreinopzet ,
het terras en het geboden programma voor ieder
wat wils vindt, dat zeker mee helpt aan de
feestvreugde van ons volksfeest!!
-Misschien toch de zaterdag en zaterdagavond er
bij betrekken ipv de dinsdag ,lijkt hem een prima
optie voor de toekomst. Natuurlijk breek je dan met
veel tradities die we jarenlang gewend waren,maar
we zullen er zeker nieuwe dingen voor terug
krijgen. Een grote feest/stapavond op de
zaterdagavond met regionale aantrekkingskracht
door een publiekstrekker Band/DJ mee om geld te
kunnen genereren waarmee bijv. voor de jeugd de
kermisattracties kunnen verbeteren (bij deze meld
Bas zich aan als vrijwilliger om die avond te
helpen!) Tenslotte wenst Bas nog een goed
vervolg van de vergadering en Rene als nieuw
bestuurder succes de komende jaren !! Na het
voorlezen van de mail volgt er applaus vanuit de
zaal.
*Stichting Halfweg;
- Jaarverslag word ook via een PowerPoint verslag
gepresenteerd, dit is gemaakt door Marc Huirne die
(nog) niet aanwezig is, Theo geeft uitleg en krijgt
hierbij ondersteuning van Willem te Vogt, die ook
wel van de cijfertjes is. De financiële uitleg was
goed, geen op/aanmerkingen.
- Theo Klein Gunnewiek heeft als nieuwe voorzitter
een kennismakingsronde gehouden bij alle
besturen van de verenigingen, om te zien wat er
allemaal leeft.
–bij DVV zijn ze nog bezig met de nieuwe kleedunit
,wordt vervolgd.. Er speelt nog het een en ander
met de grasmaaimachines, gekocht met geld van
de “ Rabobankcooperatieprijs”, maar deze maaier
bevalt niet, ze zijn onderling hierover nog in
gesprek, wordt vervolgd..
–Theo krijgt nog een gezamenlijk gesprek met het
bestuur van de Maïspotters,wordt vervolgd..
–de site; deze is vast gelopen en dient opnieuw te
worden opgezet, Jeroen Koster wil zich hier ook
voor gaan inzetten
–de jaarlijkse vrijwilligersavond wordt gehouden op
28 November, dit word georganiseerd door de
barcommissie.
*DVV;
-Er was geen afgevaardigde van DVV, José
Zieverink (zit wel in het bestuur, maar zij wist niet
dat zij dit moest inbrengen ) wist wel te vertellen
dat de jaarvergadering in Maart gehouden word,
en dat ze bij DVV dus ook bezig zijn met de
grasmaaimachine/kooimaaier,wordt vervolgd….
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*Kaartclub Halfweg;
Er is niemand aanwezig, dus geen nieuws te
vermelden.
7. Terugblik kermis 2014 en vooruitblik
kermis 9,10,11 Augustus 2015
Iwan neemt het woord ;
-financiën: om voor wat meer opbrengsten te
zorgen heeft het kermis comité de volgende
voorstellen: de entree wordt op Zondag duurder, en
de muntprijs wordt hoger, proberen om de
maandag en dinsdag de zelfde entreeprijs te
handhaven
-geluid op het voetbal/volleybalveld kan beter, is
aandachtspunt
-kaartavond is weinig meerwaarde, word afgeschaft
(aanwezigen waren het hiermee eens)
-optocht starten kan beter, ging dit jaar niet
helemaal goed
-ontbijtopgave moet verbeterd worden. Het is nu
lastig spullen bestellen.
-nogmaals een bedankje aan de onderhoudsploeg
voor het helpen met de opbouw en afbraak,
eveneens voor de jongens die op woensdag
helpen met afbreken.
-de attracties staan beter opgesteld op het terrein,
minder klachten van de exploitanten
-de uitleg van de buurtspelen kan beter, en na
afloop papier ronddelen en bord plaatsen in de tent
met de uitslagen van de spelen en de mooiste
joker. Dat was dit jaar namelijk vergeten.
Vanuit de aanwezigen;
- Tonnie kl.Gunnewiek; moeten er perse
botsauto’s zijn, omdat zij zo duur zijn. Antwoord;
dan pak je wel de grootste doelgroep.
–Bennie Spekschoor stelt de cakewalk voor, maar
deze is ws. nog duurder.
–Tom teBoome vond de muziek vóór in de tent te
hard, hij vraagt zich af of dat niet anders kan, het
staat soms erg hard. Dit vonden meerdere mensen,
Nico Heinen vond het geluid op de Dinsdag
extreem hard, er kwam een opmerking van de
aanwezigen dat hij dan maar op het terras moest
gaan zitten.
Iwan zei nog dat het bestuur afspraken kan
maken met de muzikanten, dat het volume niet te
hard moet staan.
–de indeling van de volleybalteams komt weer
terug zoals die een aantal jaren geleden ook was,
niet zoals afgelopen jaar, waarbij je telkens tegen
dezelfde teams moest. Dit was geen succes.
–Frans Kl.Gebbink meld dat hij net (22.00 uur) een
telefoontje kreeg met de mededeling dat Bob Kip
zich af wil melden voor de vergadering, bij deze
dus.

–Sten kl.Gunnewiek; de jongeren uit VB
organiseren vaak wat op de Dinsdagmiddag, maar
hiervan lopen de kosten vaak op, kunnen ze dit
verhalen op het kermisbestuur? Iwan antwoord
hierop dat daar over eerst moet worden vergaderd,
maar dat er zeker over te praten valt.
–Tom te Boome vraagt zich af, of het niet
goedkoper is, om op Maandag overdag en avond
dezelfde band, of op Dinsdag dezelfden ? Iwan
antwoord daarop dat de muziekcommissie dit mee
zal nemen, en dat het een totale kostenplaats is
voor de gehele kermis en niet voor één dag of
avond,Wordt dus nog naar gekeken. Tom wil ook
nog een compliment geven voor de hele
aankleding en voor het terras.
8. Rondvraag;
-Theo kl Gunnewiek; vraagt of het wat uitgemaakt
heeft om een andere week te hebben met de
kermis, dit is niet het geval ,niet veel anders dan
anders, volgend jaar overigens weer als vanouds
op de 3e week van de bouwvakvakantie.
–Joop Luttikhold vind dat het bestuur meer naar
voren mag, en niet achterin moet blijven staan,
waarop wij antwoorden, dat de muziek daar zo
hard staat…
-Bennie Spekschoor; de tap in het café stond niet
goed. Is al overlegd, volgend jaar geen tapbier
meer, maar flesjes bier/sap. Dit heeft de aandacht
van bestuur/KMT/Stichting Halfweg. ( Bennie heeft
het ook nog over de vrijwilligers zondags van de
voetballers, dat zij er soms erg lang moeten staan
,maar dit hoort niet in deze vergadering thuis, wordt
behandeld door de Stichting Halfweg )
-Ivo Luttikhold maakt van de rondvraag
gelegenheid om nogmaals te zeggen dat hij het
een SUPERKERMIS vond.
–Jos Arink;het aantal bezoekers daalt verder,
moeten we niet wat omgooien?of de Zaterdag erbij
aan? Dit blijft een discussiepunt, wij willen toch
proberen om de dinsdagavond aan te houden,
omdat de jeugd vorig jaar ook heeft aangegeven
dat zij dat wel fijn zouden vinden. Volgend jaar zien
we wel weer verder. Jan Pasman meld daarop dat
het voetbal dan eventueel ook wel een dag vroeger
zou kunnen.
-Jos Arink vind de verhoging van 5 euro naar 7,50
euro wel veel ineens. Achteraf blijkt eigenlijk dat wij
een paar jaar te zuinig zijn geweest, het is wel een
gangbare prijs vergeleken met omliggende dorpen.
De passe-partout blijft waarschijnlijk wel het
volgend jaar.
–Dennis Luttikhold ; zegt dat de jaarlijkse € 250,-die de kermis aan de Maïspotters geeft ,bij deze
mag vervallen, waarop Frans kl Gebbink reageert,
dat dit toch eigenlijk niet kan, omdat de MPvergadering nog niet eens is geweest.

9. Sluiting
Iwan sluit de vergadering en dankt iedereen voor
de aanwezigheid en de inbreng , en in ieder geval
tot ziens op de kermis.

Woâr zit ie tegenwoardig?
In de rubriek waar is hij of zij gebleven, dit keer hoe
het Jos te Bogt (Koelink) vergaat. Hier volgt zijn
verhaal.
‘Woâr zit ie tegenwoardig?’ Een vraag die mij nogal
eens passeert. Zeker als ik oud-Voor Beltrummers
spreek die ik gedurende lange tijd niet gezien heb.
Ja en dan komt het besef van die snel gaande tijd
naar boven. Met de leeftijd van 20 jaar uit de
Achterhoek verhuisd en inmiddels al weer midden
50.Zoals ik wel eens vaker zeg: ‘Ik bun al langer
weg dan ik er ooit gewoond heb’. Toch is het lezen
van de levensverhalen van ‘oud ingezetenen’ elke
keer weer verassend. Roots en jeugdsentiment zit
diep en gelukkig maar. Vaak wijst het terug, in mijn
geval zeker, naar tevredenheid, zekerheid,
vriendschappen, het geluk in het alledaagse.
Met de fiets over de Ringweg via Pasman over het
smalle zandpaadje, om bij het sportveld van de
lagere school te komen. Oversteken en dan richting
fietsenhok. Twee jaar bij juffrouw Marijnissen, dan
meester Bomers en klas 5 en 6 bij Harrie van
Wanrooy. De laatste toch echt iemand van
buitenaf, oorspronkelijk Zuid-Limburg en tevens
muziekfanaat. Dat hebben we geweten. Dirigent bij
mannenkoor Internos. Ja, het ging zo ver dat heel
Voor Beltrum achter de televisie zat en keek naar
zijn optreden bij Mies Bouwman. Zijn muzikale
interesse deelde hij graag. Zo mochten o.a. Jos
Spiekker, Frans Brinke, Leo Pasman en ik op een
zondagmiddag bij hem thuis in Groenlo zijn muziek
passie bewonderen. Sindsdien wisten we wat
klassieke muziek was maar de waslijn met Inekes
lingerie in de garage van Harrie is toch wat langer
bij ons ‘groupie’ blijven hangen.
Zo ook die middag de hele school, we pasten met
z’n allen gemakkelijk in het houten afdak, bij elkaar
geroepen werd. Op één van de houten zijpanelen
was ‘Johnson moordenaar!’ gekrast. Het was de
tijd van de Vietnam oorlog en ook Voor Beltrum
had daar een mening over. Zoals meestal het geval
is duurde het even voordat de dader aangewezen
werd.
In de zesde klas kreeg ik extra bijles want ik zou
toelatingsexamen gaan doen voor het Marianum in
Groenlo. Toen ik dat diploma op zak had was het
voor mij duidelijk dat ik het onderwijs in zou gaan.
De P.A. ‘Groen van Prinsterer’ in Doetinchem
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volgde hierop en na 3 jaar deze opleiding afgerond.
Het was 1979, diploma op zak en zeer weinig
banen in het verschiet. Wel vergelijkbaar met dit
moment, crisis voor wat betreft de
werkgelegenheid. Het kwam me niet helemaal
slecht uit want ik had al wat langer ‘reisaspiraties’.
Samen met Toon klein Gunnewiek ( de Helmer )
liftend naar Griekenland vertrokken. Het woord
backpacken werd nog niet gebruikt. Mijn vader,
Hendrik, dacht daar iets anders over. Hij had mijn
zwager al gepolst of ik nog grootsere plannen had.
Ik heb me overigens keurig aan de periode van een
half jaar gehouden. Met Toon een geweldige tijd in
Israël gehad. Toon kwam zelfs met een Parisienne
terug in Nederland.
Na terugkomst kon mijn carrière starten. Weinig
emplooi, zoals ik al zei. Aanvankelijk wat inval
banen en na een half jaar een baan in Gorinchem
aan het Centrum voor Algemeen Vormend en
Agrarisch Onderwijs. Toen lager agrarisch
onderwijs, nu, VMBO Groen. Van de vertrouwde
Achterhoek alleen naar de Randstand was wel
even omschakelen. Volledige baan met 7 vakken.
Behaalde hier nog mijn bevoegdheid
handvaardigheid en kunstgeschiedenis en tevens
voor de groene ‘praktijkvakken’. Als boerenzoon
niet zo gek dat deze onderwijstak mij altijd is blijven
boeien en hierin nog steeds als docent werkzaam
ben. De leefruimte op de boerderij, het onderhoud
van opa’s hof met groente waar altijd weer teveel
sla of boontjes waren. Het zal allemaal bijgedragen
hebben aan deze levensloop.
Van Gorinchem weer verhuist naar Nijmegen waar
ik Elise, mijn vrouw heb leren kennen. Nu inmiddels
al weer 14 jaar wonend in Bemmel met daarnaast
een studerende dochter van 19 die het
internationale recht aan het verkennen is. Door
Elise’s studie Frans is het ook niet helemaal
verwonderlijk dat je hier wel met een behoorlijk
francofiele familie van doen hebt. Veel
kampeervakanties ‘dans le Sud’ doorgebracht met
alles wat daarbij hoort, le pain, le vin…, la douce
France.
De Achterhoek is geen buitenland voor mij
geworden ook al ben ik dan al geruime tijd ‘uit
beeld’. Bij gelegenheid spreek en zie ik nog
vrienden, bekenden, ‘noabers’ enz. Ik wens jullie
allen het allerbeste toe en misschien tot horens.

door op de 3e en 4e plaats resp. Jan
Stoteler/Bennie Reuvekamp en Mieke
Scharenborg/Tonny Roelvink met 4610 pt. en op
de 5e plaats de dames N. te Winkel en M. Grote
Haar met 4430 pt. De poedelprijs ging deze keer
naar het koppel Bennie en Gerda Wopereis met
3880 pt.
Na 3 speelrondes staan de heren Ten Hagen/
Wiegerinck aan de leiding met 14340 pt. gevolgd
door het koppel de gebroeders Rots met 134709
pt. en op de 3e plaats staan Harrie Pasman en
Theo te Vogt met 13470 pt.
De volgende kaartavond kruisjassen is op
donderdag 8 januari. Twintigen is op donderdag 18
december.
Er worden 6 avonden gespeeld waarvan de beste 4
tellen voor de eindoverwinning. Er zijn iedere
avond heerlijke vleesschotels te winnen, zowel met
het kaarten als de loterij. Een groot gedeelte van
de opbrengst gaat naar een goed doel in de regio.
Alle avonden beginnen om 20.00 uur en café
Halfweg is geopend om 19.30 uur. Opgave kan aan
de zaal, per jaar, men hoeft zicht dus niet vooraf op
te geven.

Voor straks alvast: ‘Joyeuz Noël et bonne année !

Vriendenkring D.V.V. Nieuws

Kaartclub Halfweg
De derde ronde Kruisjassen is gespeeld met als
winnaars de heren Jan ten Hagen en Arno
Wiegerinck met 4890 pt. Op de 2e plaats eindigde
het koppel P. en S. Weeber met 4870 pt. Gevolgd
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Hierbij nogmaals de resterende data voor het
kaartseizoen 2014-2015

Kruisjassen
8 januari 2015
5 februari 2015
5 maart 2015

Twintigen
18 december
22 januari 2015
19 februari 2015
19 maart 2015
Als afsluiting op 2 april gezamenlijke kaartavond in
en met Aalten.
Voor verdere inlichtingen kun u contact opnemen
met Bennie Arink, b.arink@live.nl of telefonisch,
06-1083 4324

Het jaar 2014 is bijna voorbij en als voorzitter van
DVV mag ik best trots zijn wat we weer hebben
geflikt met mekaar.

Eindelijk na vele discussies over de grasmaaier of
kooimaaier is er een definitief besluit genomen om
toch voor een kooimaaier te kiezen. Dankzij
contactpersoon Bennie Spekschoor, die bij
mechanisatiebedrijf en tevens sponsor Ebbers
werkt, is er een prachtige mooie kooimaaier
gekomen. Namens DVV willen we Bennie
bedanken voor zijn inzet.
De kooimaaier hebben we jl laten proefrijden met
alle betrokkenen.
Iedereen had er een goed gevoel over.
Dus mogen we u als trouwe lezer de DVV
kooimaaier presenteren in dit mooie Halfweg Ni-js.

doen op ons terrein.. Het blijft voorlopig een
agrarische bestemming.
Maar we gaan niet bij de pakken neer zitten en
samen met de Stichting, Kermiscomité en de cv de
Maispotters gaan we er voor om iets moois te
bereiken met het terrein bij Halfweg.
DVV-voetbal
De voetballers van DVV/Vios 5 zijn net als het weer
van de laatste tijd.
Zo wisselvallig als wat.
Zo kunnen ze een wedstrijd als ze met 0-3 voor
staan, zo weer verliezen met 4-5.
Of ze staan weer met 0-3 achter, dan winnen ze
toch met 4-3.
Waar het aan ligt???? De manier van spelen van
de heren of het wisselbeleid van leider Weinand. Er
waren al verhitte discussies en hier en dat zag je al
witte zakdoekjes langs de lijn. Weinand wuifde dit
altijd lachend af, moet ook wel want je bent lid van
DVV, De Vrolijke Verliezers.
Uitslagen:
DVV/Vios 5
Winterswijk 9
DVV/Vios 5
Eibergen 6
DVV/Vios 5

- Varseveld 9
- DVV/Vios 5
- Winterswijk 11
- DVV/Vios 5
- RKZVC 4

4-6
6-4
3-3
5-4
5-4

Stand:

Ook zijn we weer trots op onze iets oudere
voetballers onder ons. Deze knarse heren hebben
dit najaar voor het eerst mee gedaan met het 45+
voetbal. (zie elders in het verslag).
Ook het volleybal wordt nog steeds fanatiek
gedaan, of het nu buiten of binnen is, er is genoeg
belangstelling.
Wat de toekomst ons biedt op het terrein van
Halfweg is nog in volle gang.
Zoals de meesten al weten is het voorontwerp van
het bestemmingsplan buitengebied van Berkelland
afgewezen door de Raad van State. Dit maakt ‘t
voor ons allen onzeker wat wij wel en niet kunnen

1. Pax 7
2. Ad’69
3. SDOUC 6
4. Grol 7
5. RKZVC 4
6. Dinxperlo 4
7. Fc. Trias
8. Winterswijk 11
9. DVV/Vios 5
10. Eibergen 6
11. Varseveld 7
12. Winterswijk 9

25 p
24 p
23 p
21 p
18 p
17 p.
14 p.
14 p.
10 p.
8 p.
8 p.
6 p.

Voetbalfeest
Als afsluiting van het voetbaljaar 2014 hebben de
heren voetballers een voetbalfeest gehouden.
De organisatie bestond uit de heren Thijs Luttikhold
(wielaker) en Luc Stoverink (Bekeman)

11

Menigeen had gedacht, het zal wel weer zo’n
feestje worden met veel bier en het laatst een
mooi danseresje erbij. Enkele heren hadden al
nachten daarvoor niet goed geslapen.
Helaas voor deze dromers want de heren kregen
bij Halfweg een echte whiskyproeverij, Dit werd
gedaan door een echte kenner. We kregen
keukengereedschap voor geschoteld en we konden
beginnen met de voorbereiding.
En eerlijk woar, whisky met citroen en een beetje
ijs was om te smullen.
En zo ging dat de hele avond door.
Pure chocolade in je mond smelten en dan een nip
Johny Walker er achteraan. Chappoo. Maar niet
iedereen kon de smaak proeven, want Weinand
was drukker met een bak chips aan het eten dan
met het proeven van whisky. Het leek wel of hij
geen drie dagen te eten had gehad.
Onze doelman Ivo sloeg het allemaal over en gaf
het maar door aan de buurman Michel.. Die wist er
wel raad mee. Ivo had de smaak al te pakken bij de
halve liters en daar hoort geen whisky bij.
Na de proeverij werd het spel spijkers met koppen
gespeeld, natuurlijk veel hilariteit. Want de beste
timmerlui sloegen bijna elke spijker mis. Zelf onze
prins Marcel lukte het niet, ook al deed hij zijn best
met de grote voorhamer.
Het was echt een geslaagde avond, die nog
doorging tot in de laatste uurtjes. Luc en Thijs,
namens de voetballers, “Bedankt”

Waarom het zo goed ging, kon wel eens aan de
hele heisa er omheen zijn voor die tijd. Er waren
geen sleutels voor de kleedkamers, dus moesten
de heren in het ballenhok. Het leek wel vroeger bij
Halfweg in het schuurtje. De nostalgie kwam weer
terug. Ook was het daarna zeer gezellig in de
kantine. We kunnen gerust terug kijken op een
geslaagd 45+ voetbal. Volgend voorjaar zijn de
heren weer van de partij.
DVV dropping 2015
De jaarlijkse dropping wordt waarschijnlijk eind
februari gehouden.
De organisatie is al druk bezig om van deze
happening weer een groot succes te maken.
Tot slot wil ik de sponsoren, vrijwilligers en de
leden bedanken voor hun inzet voor DVV.
Ik wil ook iedereen en U als trouwe lezer van dit
mooie krantje namens DVV
“fijne kerstdagen en een gezond 2015”
toe wensen”
De voorzitter,
Michel Tuinte

45+ voetbal

De heren van het 45+ voetbal hebben hun eerste
toernooitjes achter de rug en ze mogen best wel
trots zijn want het laatste toernooi bij Barchem
hebben ze het echt heel goed gedaan. 1x gelijk, 2
gewonnen en tegen de kampioen Lochem verloren.
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Noaberschap

Antoon Groot Zevert (Halfweg) de broer van “Jan
Halfweg” heeft een boek geschreven over zijn
leven, de redactie heeft op dit boek beslag weten te
leggen en mag met instemming van Antoon zijn
hele levensverhaal in Halfweg Ni’js plaatsen. In het
boek verhaalt hij onder ander over zijn leven in
Brazilië waarnaar hij in 1958 vertrokken is
enzovoort…………
In dit nummer hoofdstuk 3+4
Hoofdstuk 3: De Landbouwschool

Bie Hubert Pasman (de vos) mossen laatst de
dakpannen op het ni-je huus. En doar wordt dan de
buurte e’vroagd um met te helpen. Die loat dan
zeene wat noaberschap betekent, want ze komt
allemoale helpen. Het was mooi um te zeene, die
saamhorigheid. Zelfs Ivo Luttikhold (de wielake),
kameroad van Hubert kek zich de ogen uut.
Hee was d’r onderste boaven van, zo gezellig. Hee
was dan ok steeds op het dak an ut rond kieken of
hee neet argens in disse buurte kon wonen.
Zelf de jagers en drievers die doar in de buurte op
jacht waren kwamen veur de nieuwsgierigheid
kieken wat doar toch loos was bie de Vos.
Tja, die buurte rondum de Vos, die holt wal van
gezelligheid.
Het was dan ok e’n mooien dag en veural noa die
tied, ut pannenmuiltje.
Ut ging er gezellig an too.
Ze bleven nog langer noa zitten dan dat ze op ut
dak zaten.
Moar of vader Pasman zo bli-j hier met was. Ik zol
ut neet wetten.
Uw Razende Reporter, Michel

HET LEVENSVERHAAL VAN
ANTOON GROOT ZEVERT.

De landbouwschool duurde vier jaar - het eerste
jaar twee dagen per week en de drie jaren erna
één dag per week.
In die tijd begon het verplichte brood bezorgen,
waar ik helemaal geen zin in had en wat ik echt niet
wilde. Dinsdags, donderdags en zaterdags. Ook
bezorgde ik een poos brood in Holterhoek. De
melkauto nam alvast een mand vol brood mee en
zette die bij boer Baks neer. Van daaruit bracht ik
het brood rond, want een mandvol had ik al op de
heenweg bezorgd voor ik bij Baks Hanna was. In
het huis van Baks woonde ook tante Crisje - het
was haar geboortehuis. Toen tante Crisje haar
honderdste verjaardag vierde, kwam de pastoor
een mis opdragen. Dat was heel bijzonder.
Ik hield helemaal niet van het brood bezorgen en
had er een vreselijke hekel aan. Waarom moest ík
dat doen? Omdat Theo naar het seminarie ging en
voorbereid werd op het priesterschap en in de
vakantie van een bordje moest eten met mes en
vork?? Of omdat Jan naar de Ulo ging, en na
schooltijd huiswerk moest maken?? Ik weet het
niet, maar ik vond het vreselijk.
Ik wilde boer worden. Op de landbouwschool sprak
meester Nelissen vaak over emigreren. Hij zei dan:
“Wie hier geen grond genoeg heeft, moet naar
Canada gaan”. Daarom spraken we met een paar
jongens af, dat we, voordat we in dienst moesten,
al zouden emigreren. In dienst verdiende je toch
maar 75 cent per dag. We zouden naar de Engelse
les voor emigranten gaan. Enthousiast vertelde ik
vader over onze plannen en hij vond het goed. Ik
ben twee winters naar de Engelse les geweest.
Ook ging ik in die tijd
naar een melkmachinecursus bij Spilman. Ik zat
daar tussen de grote boeren, want in Canada
moest je een melkdiploma hebben. Bij die lessen
hoorden ook twee praktijklessen. Die werden
gegeven bij Nijenhuis. Ik mocht geen examen
doen, omdat ik geen ervaring had.
Bezorgwerk
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Nogmaals, wat haatte ik dat brood bezorgen toch,
vooral als de toch al slechte wegen ook nog
bevroren waren. Ik was ongeveer 13 of 14 jaar. Ik
had altijd met een draad de deksel van de mand
dichtgebonden. Als ik dan viel bleef het brood in de
mand. Als ik viel, moest ik eerst al het brood in een
schone zak uit de mand pakken, anders kreeg ik de
bakfiets niet overeind. Op een dag viel ik, en ging
de mand open. Er vielen twee broden in de sloot. Ik
had er daar nog één van nodig. Ik veegde het zand
er een beetje af en
bedacht dat ik die wel bij Grade Bekkenutte kon
bezorgen. Anders moest ik van vader weer terug
door die slechte weg, dus ik zei: “Grade, ik ben
gevallen en nu zit er een beetje zand aan het
brood”. “Ach”,zei ze, “wij moeten toch zoveel zand
op hebben, als we bij Petrus voor de poort komen”.
Maar een paar dagen later wachtte Jan, haar man,
mij op en was kwaad: hij had de hele dag zand in
zijn mond gehad.
Als dat weer gebeurde, hoefde ik niet terug te
komen.
Ook moest ik vaak telegrammen bezorgen, dikwijls
bij slecht weer. Een zoon van boer Schuring uit
Beltrum had verkering in Eibergen. Als het dan
sneeuwde stuurde hij een telegram aan zijn
moeder dat hij niet thuis kwam. Ik moest dan wel in
het donker over een slechte weg het telegram
wegbrengen.
Bezoekers
In die tijd kwam Jans Broshuis, een
gepensioneerde postbode, vaak bij ons. Hij ging
soms op stap met ome Antoon en hij kocht ook wel
eens een koe voor ons. Zodoende ging ik ‘s
woensdags wel eens met hem mee naar de
veemarkt in Borculo. Hij ging dan naar de
handelaren. Die hadden manden waarin vijf of zes
biggen hoog in het stro lagen. Als er dan een boer
aan het handelen was en het schoot niet op, dan
knipoogde Jans naar de handelaar, pakte een big
en zei dan: “Wil hij ze niet kopen? Dan zijn ze voor
mij!”. Dat wilde de potentiële koper natuurlijk niet
en hij kocht ze dan vlug. De handelaar gaf Jans
weer een knipoog en daarna kreeg Jans een
borreltje en ik limonade, die de handelaar dan
betaalde. Jans had ook een kleine boerderij, waar
ik af en toe ging helpen. Hij had een zoon die blind
was en manden maakte. Ik kwam geregeld bij hem
in zijn werkplaats. Als ik binnen kwam, zette ik wel
eens een andere stem op, maar hij herkende mij
altijd.
Daarnaast kwam ome Winters uit Groenlo vaak bij
ons. Dat was een oude man die bij ons
konijnenhokken, rennetjes en andere hokjes
timmerde. Als ik bij mensen kwam en daar mooi
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pluimvee zag, dan kocht ik daar eieren van en
legde die onder een broedse kip in één van die
hokjes. Zo heb ik eens eieren van een pauw
gekocht bij Masop, toen ik daar een pillewegge
bezorgde; we hadden vervolgens jarenlang
pauwen bij ons thuis. Ook kocht ik ganzeneieren bij
Jan van de Bekke. Ik vroeg hem eens hoe je kon
zien wat genten of ganzen waren. “Dat is
gemakkelijk te zien,”zei hij, “degene die rechtop
staat en dan schijt is een gent - de gans doet het
onder het grasplukken”.
Als ome Winters een paar uur had gewerkt, at hij
bij ons mee. Als wij al aan tafel zaten kwam hij
binnen.“Goeie goeie goeie goeie middag” zei hij
altijd bij binnenkomst. Als hij weg ging, ging hij altijd
eerst in de schuur met ome Antoon. Ze zaten daar
dan te praten met de deur dicht. Ik wilde wel eens
weten wat ze daar deden. Ik ging op zoek en ja
hoor, ik vond wat ik zocht: een fles met glaasjes.
Daar proefde ik ook wel eens van.
Werk op de boerderij
In die tijd deed ik het paardenwerk bij ons thuis met
het paard van Abbink. In ruil daarvoor ging ik dan
een dag in de week bij Abbink werken. Toen ik
daar de eerste dag tot laat in de avond was, mocht
ik bij hen eten. Toen we in de keuken kwamen
stonden er borden op tafel. Baas Gerrit zei: “Wat is
dat nu?”. “Ach”, zei Anna, “bij Toontje in huis eten
ze wel van borden”. Ik zei: “Dat hoeft voor mij niet”
en de borden gingen de kast weer in. We aten de
opgebakken aardappels zo uit de pan; ik vond het
lekker.
Als ik onderweg wat bijzonders zag zoals slachten
of metselen, bleef ik daar vaak naar kijken. Vader
vroeg wel eens: “Waar was je zo lang?”en als ik
dan vertelde dat ik naar het slachten had gekeken
zei hij: “Je wordt toch geen slachter?!”.
De tijd van de keuring voor de Militaire dienst brak
aan. Wij van de Engelse les maakten plannen om
te emigreren en die plannen vertelde ik aan vader,
maar die wilde daar niets van weten. Ik wilde mijn
plan doorzetten, maar hij zei: “Ik zal het de deken
vragen”. Diens antwoord was: “Je hoeft hem niet te
laten gaan, hij is nog geen 21 jaar”. Ik reageerde
daarop door te zeggen dat het tegen die tijd dan
ook echt zou
gebeuren. Voorlopig bleef toen alles nog bij het
oude
Toen ik 16 was en ‘s avonds laat van Abbink kwam
zat er bij moeder een oude man in het café achter
een glas melk. Ik opende de deur en wenste ze
welterusten. Toen zei moeder dat er iemand was
die mij wilde huren. Ik vroeg wie hij was. Het was
boer Nijenhuis die de bijnaam Sievering had. Hij

vertelde dat ik al eens bij hem was geweest, om de
melkmachine te bezichtigen. Ik vertelde hem, dat ik
wist wie hij was en dat hij maar een keer terug
moest komen; ik ging naar bed. De volgende
morgen wekte mijn vader
mij al om een uur of vier. Ik begreep dat moeder
het hem al had verteld; hij was niet in goeie
stemming.
Er is heel wat afgepraat. Vader wilde mij houden en
ik wilde weg. We hielden beiden voet bij stuk, tot
oom Antoon op een gegeven moment de doorslag
gaf en zei: “Gerard, hij wil boer worden. Laat hem
gaan en huur voor hem in de plaats een knecht”.
En het was opgelost.
Het duurde nog een maand voor ik kon gaan, want
Abbink moest eerst iemand anders hebben, die
hem kwam helpen. Frans Heerding zei dat ik een
goede boer had uitgezocht. En ook “Toon eum”,
mijn slechtziende peetoom van 80 jaar, die het
grote nieuws gehoord had vond het een goede
keus. Toen ik hem een paar stoelen bracht die
gerepareerd moesten worden, zei hij: “Toontje jij
hebt geluk gehad dat daar de ouwe Jan niet meer
leeft. Want van hem moest je aardappelen schillen
onder het bidden, voordat je naar bed ging. En als
ouwe Jan de rozenkrans voorbad, en de emmer
niet vol was, dan zei hij “een
tientje voor de laatste koe”, en dan bad hij nog tien
kralen verder.
De dag brak aan dat ik naar die boerderij ging.
Hoofdstuk 4: Bij de boer bij Nijenhuis
Mijn broer Harrie bracht mij naar boer Nijenhuis
(“Sievering”). Toen ik kwam, moest ik gelijk een
hooimijt pakken, want ze waren aan het dorsen. Na
een drukke namiddag was het ‘s avonds
aardappelen en pap eten. Toen we het eten op
hadden, ging er iemand aardappels halen, een
ander een emmer en de derde een paar messen.
Twee tegen over elkaar en een emmer in het
midden. Dus met vier man schillen en maar bidden.
Een rozenkrans (5 keer tien Weesgegroetjes) en
de litanie.
Een van de dienstmeisjes bakte altijd
pannenkoeken en als we na het melken
binnenkwamen, kregen we ieder een bord met drie
pannenkoeken met spek. Ook kreeg ik een rauw ei
in een kopje. Dat klopte ik even en dronk het op.
Daarna kreeg ik koffie in hetzelfde kopje. Johan, de
tweede zoon, kreeg dat ook; hij was niet sterk en
daarom ook de kleinste knecht. We zaten met een
tafelvol bij elkaar: de oude boer met zijn vrouw en
hun zoons Bernard met zijn vrouw (ze waren pas
getrouwd), Johan en Frans.
Frans was soldaat in dienst. Daarnaast waren er
drie knechten: Jan, Jo en ik. Ook waren er nog

Guus en Doortje. Doortje ging met mij naar de
Engelse les.
Het was 1 mei. Volgens boerengebruik geeft de
boer je ‘s morgens een envelop met het verdiende
loon en had je de hele dag vrij. Ik ging naar vader
en gaf hem de envelop. Hij bedankte me, maar zo
te zien viel de inhoud tegen… Het was 400 Gulden.
Het jaar erop was het 1.000 Gulden en het jaar
daarna 1.200 Gulden. Op 1 mei wisselde ook het
personeel: sommigen gingen, anderen kwamen.
Doortje ging weg:ze ging een jaar naar Canada. In
haar plaats kwam een nieuw meisje: Marietje.
Knecht Jo ging ook weg
en daarvoor kwam Jantje. Die was jonger dan ik en
kreeg voortaan mijn rauwe ei; ik kreeg geen ei
meer.
In die tijd werd er in een nacht een dochtertje van
Bernard Nijenhuis geboren. Wij zaten
pannenkoeken
te eten, toen zuster Femia binnenkwam. Ze liep
gelijk door naar de kraamvrouw en zei dat ze
“Toontje” had gezien en vertelde haar het hele
verhaal over hem van vroeger erbij. Toen we de
kraamvrouw ‘s avonds mochten feliciteren, kon ze
me van alles over mezelf vertellen.
Op vrijerspad
In die winter werd ik 17 jaar en ging ik in Borculo
naar dansles. Ik mocht die winter van de boer ook
naar de Carnaval. Hij gaf me een tientje mee. Ik
ging met zijn zoon Frans en met de andere jongens
naar het bal. Daar trof ik een meisje van dansles. Ik
vroeg haar of ik haar naar huis mocht brengen. Ze
zei,dat ze bij Borculo woonde. Maar ze had beter
kunnen zeggen dat ze “voor Vorden” woonde. De
weg was lang en het was heel koud. Ik zag de bui
al hangen: de jongens moesten om 22.00 uur weer
bij de boer binnen zijn en de meisjes om half 10. Ik
kwam een uur te laat. Alles was donker en ik dacht
heel
stilletjes naar bed te kunnen gaan. Maar nee, daar
kwam de boer aan en vroeg waar ik vandaan
kwam. Ik zei dat ik het ook niet helpen kon, dat die
meid zo ver weg woonde en ging naar bed. De
eerste zondag erna fietste ik met Frans naar het
lof. Hij had na Carnaval ook een meisje naar huis
gebracht. Hij had echter een probleem: zijn vader
wilde niet dat hij er in de vastentijd naar toe ging.
Hij vroeg me, wat ik zou doen. “Ik zou gaan”, zei ik
en dat deed hij ook. En dat meisje is later wel zijn
vrouw geworden. Ik bleef thuis; ik vond het te ver
naar “voor Vorden”. De winter erop ging ik naar
volksdansles. Daar kreeg
ik verkering met een meisje en dat heeft een half
jaar geduurd.
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Ik heb bij Nijenhuis (“Sievering”) veel geleerd en
ook heb ik er het melkdiploma gehaald. In mei
kreeg ik een oproep voor militaire dienst.
(wordt vervolgd)

PAKLACK
Na 5 speelronden staan de Voorbeltrumse teams
nog dicht bij elkaar, Loa Moar Lopen en Heubels
staan op een gedeelde 12e t/m 14e plaats, met 3
punten uit 5 wedstrijden, waarbij het doelsaldo van
Loa Moar Lopen beter is dan dat van de Heubels
Hieronder de uitslagen van de Voorbeltrumse
teams op een rijtje.
Seizoen 2014-2015
26-09-2014 Loa Moar Lopen
03-10-2014 Heubels
10-10-2014 Loa Moar Lopen
17-10-2014 Heubels
24-10-2014 Loa Moar Lopen
07-11-2014 Heubels
14-11-2014 Loa Moar Lopen
14-11-2014 Heubels
28-11-2014 Heubels
12-12-2014 Loa Moar Lopen
02-01-2015 Heubels
09-01-2015 Loa Moar Lopen
16-01-2015 Heubels
23-01-2015 Loa Moar Lopen
06-02-2015 Heubels
06-02-2015 Loa Moar Lopen

Briketten
Blow Me Baby
Losse Flodders
Der Angstgegner
Swift Boys
KWW’12
Treffers
Briketten
Losse Flodders
Weidebleuters
Swift Boys
Blow Me Baby
Treffers
Der Angstgegner
Weidebleuters
KWW’12

13-02-2015 Heubels
20-02-2015 Loa Moar Lopen
27-02-2015 Loa Moar Lopen
06-03-2015 Heubels
13-03-2015 Heubels
20-03-2015 Loa Moar Lopen

Loofklappers
ZZ Dubbelloch
FC Klunt
Boskamp
Stark Wark
Alle Remmen Los

27-03-2015 Loa Moar Lopen
10-04-2015 Heubels
17-04-2015 Loa Moar Lopen
08-05-2015 Loa Moar Lopen
08-05-2015 Heubels
15-05-2015 Loa Moar Lopen
22-05-2015 Heubels

Loofklappers
ZZ Dubbelloch
Heubels
Boskamp
FC Klunt
Stark Wark
Alle Remmen Los

Vrijwilligers
Info Stichting Halfweg
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3-4
3-2
1-4
1-15
7-6
3-12
0-4
3-5
2-4
1-2

Het bestuur van Stichting Halfweg wil de komende
maanden de lijst met vrijwilligers actualiseren, dit
betekent dat iedereen die bij de Stichting bekend is
persoonlijk zal worden benaderd (schriftelijk of via
mail). We willen graag weten of de lijst compleet is
en er evt. mensen ontbreken, dus mocht u
onverhoopt niet benaderd worden meld dit dan.
Verder is iedereen die zich geroepen voelt welkom
om zich aan te melden als vrijwilliger, m.n.
jongeren zijn van harte welkom.
Meld je aan bij het mail adres aan de voorzijde van
dit krantje.
De redactie van het Halfweg Ni-js wil ook graag in
contact komen met potentiële redactieleden, ook
hier zijn we op zoek naar jongere schrijvers,
schroom niet en meld je aan via
tkg.avest@planet.nl
Bij voorbaat dank voor jullie medewerking.
Groet,
Bestuur Stichting Halfweg.

AC HALFWEG organiseert

niet GOED wel VOUT party
op zaterdag 7 februari 2015 (week voor de
carnaval) organiseert de Activiteiten commissie
na het succes van de afgelopen 2 jaar
(Tirolerparty) dit jaar het niet Goed wel Vout party
in de feesttent bij café Halfweg.
De muzikale omlijsting deze avond wordt verzorgd
door de LOCOLOCO discoshow, DJ Jeroen &
Mark.
Verder worden de niet goede en wel voute
bezoekers vermaakt met de
Ruben & Erwin kanslozerij show
Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar op de
bekende adressen (zie affiche elders) voor € 5,- en
aan de zaal vanaf 20.00 uur voor € 7,50 p.p.
Komt dat horen en zien.
Activiteitencommissie Halfweg

Bestuur

telefoon

Theo Klein Gunnewiek
Voorzitter
Marc Huirne
Penningmeester
Willem Tuinte
Secretaris

463707
06 42778053
465319
06 51911373
481327

Barcommissie
Bernadet Stevens
Dinie Spiekker
Agnes Pape

464437
463571
465535

Commissie hygiëne
Henriëtte Bomers

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

465676
482138
461773
465063

Klootschieters DVV

Carnavalsvereniging Maispotters
465379

Terreincommissie/- verhuur
Vincent Klein Gunnewiek

Vriendenkring DVV

465063

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

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

0545-477172

06 46698557

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

Redactie Halfweg Ni-js

350454

465676

Theo Klein Gunnewiek
Jan Pasman
Michel Tuinte

463707
481689
465676

Kaartclub Halfweg

Café Halfweg

465430

Belangenvereniging Voor-Beltrum Auste

Marcel Luttikholt

Bas Hommelink
Tonny Starte
Diana Nijland

462433

06 28845561
06 12804711
06 33020060

Info
Verenigingen
Naam

telefoon
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Een gezellig, gelukkig en gezond 2015
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Redactie Halfweg Ni-js
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