
 



 



Openingswoord door de voorzitter 
 

 
Beste Leu oet Veur-Beltrum en Auste,   
 
De 70-ste karmisse kump der an! En ok nog in t schrikkeljoar. Natuurlijk is 
ut 70-ste joar een lustrum, moar dat wil neet zeggen daw no in ene keere 
heel vulle gekke dinge goat doon. Wi-j hebt der veur e-kozene um de lijn 
van de afgelopen joaren deur te trekken en wi-j hopt dan ok daw veur alle 
leu, jong en old, wat moois te beedn hebt. Want loaw eerlijk weezn, dat is 
nog steeds de doelstelling van de karmisse.  
 
 
Um ons hen wordt der al drok e-proat over de krimp en alles wat der dan 
kommen geet, moar gelukkig marke wi-j dat de afgelopen joaren nog neet zo 
arg. Natuurlijk bunt de tieden van 1500 man in de tente veurbi-j moar dat 
wil neet zeggen dat der no geen hond meer kump. Starker nog: ik denk daw 
best trots mugt ween op de karmisse en de bezoekers aantaln die aw hebt. 
Holln waj hebt wordt der ok wal es ezegd. Bi-j de voetbal doot ze dat deur 
ut 45+ voetbal, en wi-j hopt dat te doon met een programma woar aw veur 
alle leaftieden wat te beedn hebt.   
 
Zo wille wi-j op de zoaterdag aovend de jeugd al wat richting de tente 
kriegn, at ze eerst dan met de misse met doot dan doode wi-j noa tied de 
bots auto’s effen los. De olde leu kunt dan rustig in de tente blieven 
luusteren noar de muziek en noatied nog effen wat etten. Het is neet de 
bedoeling um der een aovend bi-j te doon, moar argens moi wal beginnen de 
jeugd, en doar met hoppelijk ok de olde leu, noar de tente te kriegen.  
 
Kiek moar gauw wieter in dit beuksken dan we-j wat, wanneer en hoe late ut 
allemoale begunt.  
 
Ik hoppe daw veur iedereene wat moois heb e regeld en daw allemoale kunt 
geneeten van een paar mooie dagen met good wear.  
 
 
Völle wille,  
Iwan Wolterink. 



Belangrijke mededelingen 

 
 

� Roken in de tent is verboden, evenals alcohol onder de 18 jaar. 
Overtreding van één van deze regels levert de Volksfeestvereniging 
én de overtreder een boete op. Vanzelfsprekend zal de 
Volksfeestvereniging de haar opgelegde boete direct verhalen op de 
overtreder. Houd je dus aan de regels. 

 
� In de tent drinken we uit glas van glas, buiten de tent uit plastic 
glazen.  

 
� Als vanouds kunt u ’s avonds uw jas voor € 1,= in bewaring geven bij de 
bewaakte garderobe. De garderobeopbrengst komt volledig ten goede 
van Stichting BRENG. 

 
� Parkeren is mogelijk in de wei bij Spekschoor, fietsen kunt u kwijt bij 
de speciaal voor dit doel opgezette fietsenstalling. 

 
� E.H.B.O. is aanwezig, zowel bij de sportevenementen (geen sieraden 
om en scheenbeschermers bij voetbal verplicht) als ’s avonds in de 
tent. Mocht er overdag een ongelukje gebeuren dan kunt u zich 
melden bij de bar voor hulp.  

 
� Deelname aan de diverse evenementen geschiedt op eigen risico. 
Draag tijdens de sportevenementen natuurlijk géén sieraden. 
Scheenbeschermers tijdens het voetbal is uiteraard verplicht.  
Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen, 
die tijdens directe en indirecte kermisactiviteiten kunnen gebeuren.  

 
� Op zondag is er een IJSCOKAR aanwezig! Verkoop van de 
TOMPOEZEN zal volgens de Voor-Beltrumse traditie op maandag van 
10.00u tot 13.00u plaatsvinden. 

 
� ONTBIJT op de dinsdag! U dient zich hiervoor wel aan te melden; dit 
kan op zaterdagavond, zondag overdag en maandag overdag (tot 
17.00u) bij barman Edwin Arink. U wordt tevens gevraagd dan meteen 
ook een kleine tegemoetkoming in de kosten te doen: 3 muntjes voor 
de volwassenen en 1 muntje voor de kinderen. 



 
� Entree op de zondagavond is € 7,50. Voor de eerste dorst kun je bij 
de entreekassa er ook meteen muntjes bijkopen. Pakketprijs voor 'n 
entreekaartje en zes muntjes is € 20,=!! Losse muntprijs is € 2,10. 

 
� Entree op de maandag- en dinsdagavond blijft € 5,=. Als u echter op 
maandag vóór 21.45u in de tent bent, dan krijgt u een gratis 
entreebandje. 

 
� Munten kunnen net als vorig jaar per pin betaald worden (alleen aan 
de muntenkassa). 
 

� Ook dit jaar worden groepen bij de sterrit als één deelnemer gezien 
en is er geen onderscheid meer tussen ingezetenen en niet-
ingezetenen. Ook dit jaar mogelijk gemaakt door Bennie Ballast en 
Theo te Vogt. 
 

� Doelstelling is om dit jaar overdag het geluidsniveau van de muziek 
achter in de tent niet te hoog te laten zijn. Hierover worden vooraf 
ook afspraken gemaakt met de muziekbands. 
 

� Openingstijden café Halfweg zijn: maandag 08.30u–12.00u en 20.30u–
23.30u.  

 
� De uitgereikte bonnen kunnen alleen op maandag gebruikt worden. 

 
� Telefonisch is het volksfeest te bereiken op de volgende nummers: 
06-12195858 en 06-29363652 

 

� Als u iemand kent die niet op de kermis aanwezig kan zijn door ziekte 
of anderszins, bel dan even met José (tel. 482138) of Carla (tel. 
465676). Het kermis bestuur kan hen dan voorafgaand even een 
bezoekje brengen. Eventuele adres- of gezinswijzigingen ook graag 
doorgeven aan één van beiden; 

 
� Deze en overige informatie is ook te vinden op www.voor-beltrum.nl of 
volg ons via twitter (@VeurBeltrum)! 

 

 
 



Zaterdag 06 augustus 2016 

 
20.00u woorddienst 
 
Zonder Jan Klein Nijenhuis zal het nooit meer hetzelfde zijn, maar 
desondanks zal ook dit jaar de kermis officieus starten met een 
woorddienst. Het gelegenheidskoor treedt op met ondersteuning van de 
Voor-Beltrumse jeugd (op de woensdagen 27 juli en 3 augustus is er de kans 
om de stembanden te oefenen: locatie Café Halfweg, start 20.00u). 
 
De botsauto’s en de Timp zijn deze avond reeds geopend! 
 
21.00u muziek 
 

Voor het derde jaar op rij zal Henk Klein Gunnewiek samen met Bennie 
Nijhuis voor muzikale ondersteuning zorgen. Gezelligheid gegarandeerd! 
 
************************ 

Zondag 07 augustus 2016 

 
10.00u – 12.30u volleybal & voetbal 
 
Contactpersonen van de voetbalteams zijn: 
 Poule A 

Grolseweg: Sander Koster 
Velddiesels: Robert Nijland 
‘t Velleke: Bas Hommelink 
AVC: Ivo Luttikhold  
 
Poule B 
Losse Flodders: Niek Nijhuis 
Koelinkbrink: Tom Luttikhold 
DVV: Marcel Leusink 
Slingebekke: Marco te Fruchte en Erik Zieverink 

 
De starttijd van beide sporten is ten opzichte van vorig jaar gewijzigd naar 
10.00u. De sporters kunnen zich omkleden in de prachtige nieuwe kleedunit 
van het Halfwegdome en daarna aantreden voor de sportactiviteit van zijn 
of haar keuze. 



 
10.00u – 12.00u kinderactiviteiten | 12.00u – 13.00u penaltyschieten 
 
Beste jongens en meisjes van Voor-Beltrum en omstreken, 
 
Op zondagmorgen 7 augustus is er voor jullie allemaal (alle leeftijden) weer 
iets extra’s geregeld. 
Vanaf 10.00u beginnen er op ons feestterrein bij Café Halfweg weer allerlei 
leuke activiteiten voor jullie allemaal. Hieronder vind je wat we zo allemaal 
geregeld hebben; 
 
-Goochelaar Tom Krooshof komt zijn trucs aan ons laten zien….. 
-Het HihaHappy –team komt bij ons en ze zullen ons allemaal 
vermaken….met wat??... Verrassing… 
-De dames van de Schmink zullen er voor zorgen dat we er weer feestelijk 
uitzien.. 
-Het springkussen mag niet ontbreken…. 
-En vanaf  12.00u starten we weer met het penaltyschieten in de drie 
leeftijdsklassen; 
 5-8 jaar, 9-12 jaar en 12-15 jaar. Opgave hiervoor kan deze ochtend 
bij Irma Mentink of  Frederike Piepers. 
 
Voor ranja en iets lekkers wordt natuurlijk gezorgd! 
 
Tot zondagmorgen 7 augustus. 
 
12.00u – 13.00u sterrit en toertocht 
 
De middag start met de inschrijving voor sterrit en toertocht. Lekker 
stukje fietsen door ’t Veur-Beltrums land, al dan niet met opdrachten.  
 
13.30u – 16.30u muziek | 14.00u prijsuitreiking voetbal/volleybal | 15.30u 
prijsuitreiking sterrit 
 
DJ Kools zorgt voor de muzikale omlijsting van de eerste kermismiddag, 
daarbij wordt hij twee keer onderbroken: één keer voor de bekendmaking 
van het beste sportteam (voet- en volleybal) en één keer voor de huldiging 
van de slimste sterritrijders. 
 



21.00u avondfeest 
 
JackFire Live betreedt deze doorgaans drukste kermisavond het podium. 
Deze band met daarin de muzikale broeders Zieverink, ook bekend van Five 
Brothers en Brothers in Arms, zal er alles aan doen om deze avond tot een 
succes te maken. Komt allen! 
 

************************ 

Maandag 08 augustus 2016 

 
09.00u verzamelen Berentsen | 09.15u vertrek naar kermisterrein | 09.30u 
opening kermis 
 
Het stukje Grolseweg tussen Garage Berentsen en Café Halfweg is weer 
voor even bezit van Voor-Beltrum en mag uitsluitend betreed worden door 
Harmonieorkest Concordia, de vaandelzwaaiers, de buurtspelploegen met 
joker, de Voor-Beltrumse jeugd en de burgemeester van Gemeente 
Berkelland Joost van Oostrum. 
Het thema van de buurtspelen dit jaar is: 'HET EK IN VEUR-BELTRUM'. 
Elke buurt heeft door middel van de loting een land toegewezen gekregen.  
De Joker dient de nationale mascotte, in duidelijk zichtbare kleuren, van 
dit betreffende land te zijn. Hoe deze mascotte wordt vervoerd tijdens de 
optocht is geheel aan de buurten zelf!  
 
Na de officiële opening van het volksfeest kan gestart worden met de 
buurtspelen. 
 
10.00u – 12.00u buurtspelen | inleveren kaarten 
 
Contactpersonen van de buurtspelploegen zijn: 

Koelinkbrink (3 teams): Rob en Marc Groot Zevert 
’t Velleke (2 teams): Niels Tuinte en Daan Ikink 
Auste (3 teams): Sten en Tjerk Klein Gunnewiek 
Schependom: Irma Bennink en Corine Pleiter 
Leunkweg: Rene Spiekker 
Velddiesels: Jeroen Nijland 
‘t Zooitje: Bart Mentink 

 



De EK-gerelateerde spelen zijn: 
Rutschbahn-tor / Einwurf / Bratwurst-race / Das Länder-Spiel / Das Ars-
Spiel 
 
Bij welk spel de joker ingezet gaat worden dient voor aanvang van het 
eerste spel te zijn aangegeven! 
 
Ook het publiek kan een doorslaggevende rol spelen bij de 
eindrangschikking: meer dan eens hebben de punten voor de publieksvragen 
één of meerdere plaatsen in de eindrangschikking gescheeld. 
 
De kinderen kunnen met de uitgedeelde kaart hun presentje ophalen bij de 
tent.  
 
13.00u – 16.30u muziek | 13.30u prijsuitreiking buurtspelen 
 
De band Terms and conditions maakt haar debuut op deze maandagmiddag. 
Ook vindt in de tent de prijsuitreiking van de buurtspelen plaats. Alle reden 
dus om op tijd aanwezig te zijn in de tent. 
 
21.00u avondfeest 
 
Het café zal speciaal voor de ouderen open zijn om onder het genot van een 
borreltje de tweede kermisavond mee te beleven. 
 
In de feesttent zal Premium zorgen voor de nodige muzikale vitaminen. 
Gezien de optredens uit voorgaande jaren zal dit voor de heren geen 
probleem opleveren. 
Traditiegetrouw geldt: vóór 21.45u binnen = vrij entree. 
 

************************ 

Dinsdag 09 augustus 2016 

 

09.30u ontbijt | 10.30u vogelen & schijfschieten 
 
Je waant je bijna in een 4 sterren-restaurant als je aan het genieten bent 
van het luxueuze ontbijt dat ook deze dinsdag weer geserveerd zal worden 
aan de mooi versierde lange tafels in de feesttent. Meld je vooraf aan -zie 



mededelingen voorin het boekje- zodat er voldoende eten en drinken 
ingeslagen kan worden. 
 
2016 is deelbaar door 4 en daarom een schrikkeljaar: de vrouwen gaan 
schieten en de mannen nemen de knuppel ter hand. 
 
Schrikkeljaar of niet, het schijfschieten is er elk jaar. Wie schiet er dit 
jaar drie keer het dichtst bij de roos? 
 
12.00u-16.30u muziek | koffietafel & huldiging nieuwe koningsparen 
 
Wie wordt de nieuwe Anouk? En wie volgt Rob op? Wie treedt er in de 
voetspoortjes van Mick en wie neemt de sjerp over van Manou? Allemaal 
vragen waar aan het eind van de ochtend of begin van de middag antwoord 
op is. 
 
Op de site van de band Perfect Showband staat het volgende: “Vele 
gerenommeerde dancings maken al jarenlang graag gebruik van de 
mogelijkheden van de band, mede vanwege het gevarieerde repertoire van 
rock tot feest, waaronder een Nederpop en een 60-, 70-er jarenset. Door 
hun rijke ervaring en flexibiliteit neemt de Perfect Showband u mee op een 
reis vol muzikale hoogstandjes.“ 
Ook voor ‘dancing’ Volksfeest Voor-Beltrum reden om voor de derde keer 
op rij deze band de muzikale dinsdag in te laten vullen.  
 
17.00u vertrek koningsparen 
 
De vertrektijd van de koningsparen is iets naar achteren geschoven om 
optimaal te kunnen genieten van de eer die ze toekomen. 
Op een door de koningsparen te bepalen locatie kan er vervolgens van een 
door de volksfeestvereniging aangeboden maaltijd genoten worden. 
 
21.00u avondfeest  
 
Laat je verrassen door de power van talent, enthousiasme en ervaring!  
Oftewel een perfecte avond muzikaal verzorgd door een perfecte 
showband.   
Tevens de allerlaatste mogelijkheid om de koningsparen hoog te laten leven 
alvorens er een eind komt aan de 70e editie van het volksfeest.  



Volksfeestcomité ‘Voor-Beltrum’ 

 
 
 
Voorzitter    Iwan Wolterink  
     tel. 0544-350454 
 
Secretaris    Carla Tuinte 
     tel. 0544-465676 
 
Penningmeester   Willem te Vogt 
     tel. 06-38307315  
 
2e voorzitter/PR  Frederike Piepers 
     tel. 06-12195858 
 
2e secretaris   Irma Mentink 
     tel. 0544-481611 
 
2e penningmeester  José Zieverink 
     tel. 0544-482138    
 
Bestuurslid   Joop Haarlink   
     tel. 0544-464228  
 
Bestuurslid   Edwin Ikink 
     tel. 0544-465795 
 
Bestuurslid/PR   Hubert Pasman 
     tel. 0544-461291 
 
Bestuurslid   Elard Klein Gunnewiek  
     tel. 0544-487984 
 
Bestuurslid   René Bennink 
     tel. 0544-461905



Voor-Beltrums Volkslied (te beluisteren op www.youtube.com!!) 

 
‘‘t Veur-Beltrumse land...’ 
 
 
Refrein; An ’t Veur-Beltrums land, he'k mien harte verpand, 
  de leu kent mekaar van kinder tot vaa, 
  noabers um oew hen, stoat altied veur oew klaor, 
  't ister zo gemeudelijk, jao leu dat is waor! 
 
Ik bun ne Veur-Beltrumsen dat dut mien good, 
ne buurte um fijn in te lèven, 
ze melkt d'r de beeste, en bakt d'r ok brood, 
doar valt altied wat te beleven. 
't Is ne karmisse of 't is carnaval, 
gin Veur-Beltrumsen dee dat missen zal!  Refrein; 
 
De boern dee verbouwd hier de maïs biej de vleet, 
dan ister neet wiet meer te kieken, 
maor zo in oktober dan wordt d’r e'kneusd,  
gift oetzicht veur armen en rieken. 
En he'w d'n maïs dan op ne riege nao los, 
dan ister 'n knientjen heel vake de klos!   Refrein; 
 
Wiej hebt zageriejen neet eene maor twee, 
ok autogarages moj wetten, 
en he'j 's ne dutte in Ford of VW, 
dan köj den biej ons laoten pletten. 
Ne tuinman hebbe wiej ok met ’t ni-jste idee, 
den maakt jao plannen, gin eene maor dree!   Refrein; 
  
Dan hei de buurtschappen, mangs heel arg flink, 
da’s Auste, 't Velleken en Schependom ok, 
D'n Dieselbrink en d'n Koelinkbrink, 
zee gaot d'r meestal met de hoonder op stok. 
Gezellig is 't ok in Halfwegs café, 
dan zeede wiej oos berre veurlopig nog neet .....  Refrein; 2x   
 
 



 

 

Uitslagen kermis Voor-Beltrum 2015 
        

    

    

Voetbal Volleybal 

1e  Koelinkbrink 1e   Velddiesels 2 

2e Grolseweg 2e DVV 

3e Slingebekke 3e FC Plakbal 

   

   

Fietssterrit  

1e Bauke Haarlink en Chantal/Esther/Judith Klein Gunnewiek 

2e Marcel Helmers 

3e Theo & Dorien Haarlink 

4e Frans & Agnes ten Have   

5e Jan & Irene Haarlink en Ans Hommelink   

    

Penaltyschieten Schijfschieten 

categorie 5-8 jaar: Auke te Braak 1e Menno Wouters 

categorie 9-12 jaar: Jade Berentsen 2e Joop Haarlink 

categorie pubers: Jarno Willems 3e Robert Nijland 

    

    

Buurtspelen  Joker buurtspelen 
1e Auste 1 1e ‘t Velleke 

2e Koelinkbrink 2   

3e Auste 2   

    

    

Vogelgooien heren Vogelgooien jongens 

Koning: Rob Luttikholt Jeugdkoning: Mick Arink 

  

Vogelschieten dames Vogelschieten meisjes 

Koningin: Anouk Luttikhold Jeugdkoningin: Manou Bomers 

  

  

  

  

  

  



 
 



 



 


