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Openingswoord door de voorzitter
Beste Leu oet Veur-Beltrum en Auste,
Wat ne drokkn tied hew toch!
Het WK is nog an de gang (of net af e-lopen asse jullie dit beuksken kriegt), de
toer de Frans begunt alweer en der bunt zelf jongs oet onze buurte al weer ant
trainen veur t kommende voetbal seizoen.
En tussen deur hew ok nog karmisse en at t een betjen met zit goaw ok nog op
vakantie.
Wi-j vroagt ons in t bestuur ok wal es af ow neet een te drok programma hebt
met de karmisse.
Moar aw dan de leu heurt proaten dan denke wi-j daw toch veur iedereene wal
weer wat hebt bedach.
Mogt der nog iemand wezen met ne paar goeie ideeën dan heure wi-j dat
natuurlijk geerne.
Zo bunne wi-j veurig joar begonn met de kaart oavend op moandag.
Twintiggen en kruusjassn. Volgens mien kent de meesten dat nog wal.
Wi-j hopt dan ok da-w de leu, die van een kaartje leggen holt, moandag oavend
kunt verwachten in het cafe.
Ie hebt dan geen last van t kabaal van de tente, de drank is neet te duur en veur
een hapjen word ok nog ezorgd.
Wieters wollen wi-j an t terrein dit joar neet te volle veranderen.
Der bunt der namelijk wat e-wes die veurig joar op de dinsdag de pisgoatte nog
ant zeuken waarn.
Wat nog wal effen e-neumd mot wordn dat geet weer oaver t roken buiten de
tente, de glazen in de tente en dat de jeugd onder de 18 geen alcohol mag hebbn.
Wi-j wilt t genog onder de aandacht brengen want de boetes bunt neet mis. En as
de karmisse ne boete krig dan zuw den mottn terugge haaln van de overtreder, t
is neet anders.
Kiek moar gauw wieter in dit beuksken dan we-j wat wanneer en hoe late 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
èn de overtreder een flinke 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 glazen glazen, 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 gesteigerde fietsenstalling.
 E.H.B.O. is aanwezig, zowel bij de sportevenementen (sieraden: nee |
scheenbeschermers bij het voetbal: ja) 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. 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 buiten de tent.
 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 avonden (m.u.v. zaterdag) is € 5,=. Als u op maandag vóór
21.45u in de tent bent, dan krijgt u een gratis entreebandje.
Op zondagavond is er tevens de mogelijkheid om een passe-partout
aan te schaffen om voordelig 3 avonden kermis te vieren.
 Munten kunnen per pin betaald worden: een stukje modernisering van
het volksfeest!!
 Ook dit jaar worden groepen bij de sterrit als één deelnemer gezien
en is er geen onderscheid meer tussen ingezetenen en nietingezetenen. De sterrit wordt dit jaar uitgezet door Bennie Ballast en
Theo te Vogt (Beltrum).
 Openingstijden café Halfweg zijn: maandag 08.30u–12.00u en 20.30u–
23.30u. ’s Avonds vindt er opnieuw en speciaal voor de ouderen het
Voor-Beltrums Open Kermiskampioenschap kaarten plaats.
 De uitgereikte bonnen kunnen alleen op maandag gebruikt worden.
 Telefonisch is het volksfeest te bereiken op de volgende nummers:
06-12195858 en 06-29363652
 Deze en overige informatie is ook te vinden op www.voor-beltrum.nl of
volg ons via twitter (@VeurBeltrum)!

Zaterdag 02 augustus 2014

20.00u woorddienst
Voor alle gelovigen (en niet-gelovigen) is er zaterdagavond een woorddienst
ter inwijding van de kermis. Het Voor-Beltrums gelegenheidskoor verleent
wederom de muzikale medewerking aan ‘de avond vóór de kermis’.
De stembanden kunnen alvast getest worden op de twee woensdagavonden
voorafgaand aan de kermis – 23 en 30 juli - om 20.00u in café Halfweg.

21.00u muziek en loting
Henk Klein Gunnewiek draait kermismuziek door de jaren heen. Doel is om
ons mentaal voor te bereiden op een ongelofelijk gezellige kermis.
Deze avond vindt – net als vorig jaar - ook de loting plaats van het
voetbaltoernooi. Geen spektakel als bij een WK-loting, gewoon lootjes
trekken dus.
************************
Zondag 03 augustus 2014

09.00u – 12.30u volleybal & voetbal
Sportieve start van de kermis op perfect verzorgde grasmatten in en naast
het Halfwegdome!
De vele volleybalteams zorgen weer voor een kleurrijk tafereel op de
speciaal geprepareerde veldjes.
Ook dit jaar is het weer 7 tegen 7 voetballen op een half veld. Vele potjes
sambavoetbal zullen te zien zijn, waarbij het WK in Brazilië in het niet zal
vallen.

10.00u – 12.00u kinderactiviteiten | 12.00u – 13.00u penaltyschieten
De jeugd heeft de toekomst, dus de kinderen zullen ook dit jaar weer
vermaakt worden op de kermis.
Op en om het volleybal- en voetbalterrein zullen we aanwezig zijn in het
welbekende tentje, dat dit jaar weer dienst doet als een SCHMINK- en
NAGELLAK-SALON. Ook kun je er komen knutselen en tekenen.

Het springkussen staat er ook dit jaar weer. Nieuw dit jaar is de
TOBBEDANSBAAN!!
En we gaan wederom penaltyschieten tegen één van de beste keepers in
Voor-Beltrum en omstreken. De leeftijdscategorieën zijn 5-8 jaar, 9-12
jaar en pubers. Er zijn mooie bekers te verdienen. Dit schieten begint om
12.00u en duurt tot ongeveer 13.00u, opgeven kan vanaf 11.00u.
Natuurlijk zal het niet ontbreken aan drinken en wat lekkers.

12.30u – 13.00u sterrit en toertocht
Net zo sportief als het ochtendprogramma is het fietsen op de
zondagmiddag. Of het nu de toertocht of de sterrit is: er zal getrapt
moeten worden, al dan niet met elektrische ondersteuning. De afstand van
de sterrit is circa 20 kilometer, de toertocht is ongeveer 5 kilometer
langer.

13.30u – 16.00u muziek | 14.00u prijsuitreiking voetbal/volleybal | 16.00u
prijsuitreiking sterrit
In onze feesttent zal muziek gedraaid worden door niemand minder dan…
DJ Jeroen Koelink! Tevens zal de uitslag van het voetbal- en
volleybaltoernooi bekend gemaakt worden.
In de loop van de middag komen de deelnemers van de sterrit en toertocht
de gelederen versterken op deze eerste kermismiddag. Aan het eind van de
middag zal vervolgens de prijsuitreiking van de sterrit plaatsvinden.

21.00u avondfeest
Deze avond staat Aftershock op het programma!
Aftershock is een Achterhoekse formatie bestaande uit Voor-Beltrumers
Monique Rooks (zang) en Toon Pasman (drums) plus Iwan Koster (gitaar) en
Arjen Heutinck (bass). Het veelzijdige repertoire van deze Beltrumse
coverband maakt een optreden leuk voor iedereen. Aftershock wisselt
hedendaagse hits af met het oudere werk van bijvoorbeeld U2 en The
Police. Alle nummers worden met passie en overgave gespeeld. De lol van
het muziek maken staat voorop en dat straalt er vanaf!
Bron: www.aftershockmusic.nl

************************
Maandag 04 augustus 2014

09.00u verzamelen Berentsen | 09.15u vertrek naar kermisterrein | 09.30u
opening kermis
De allegorische optocht tussen Garage Berentsen en Café Halfweg gaat van
start met onder meer Harmonieorkest Concordia, de vaandelzwaaiers, de
buurtspelploegen met joker, de Voor-Beltrumse jeugd en de burgemeester
van gemeente Berkelland. De bloemen zijn dit jaar trouwens niet meer voor
Bloemen, maar voor de heer drs. J.H.A. van Oostrum. Hij is met ingang van
4 juli 2014 benoemd tot burgemeester van Berkelland en zal de kermis
officieel openen na het inleidende praatje van de voorzitter.
Het thema van de buurtspelen dit jaar is: “DE SLAG OM VEUR-BELTRUM”,
een onafhankelijke jury staat uiteraard paraat om de joker en optocht van
de buurtspelploegen te waarderen.

10.00u – 12.00u buurtspelen | inleveren kaarten
Ook deze ochtend beginnen we sportief: tijd voor de buurtspelen.
De vijf spelen met betrekking tot het zojuist genoemde thema zijn
voorzien van de volgende namen:
DROP DE KOGEL/ STORMRAM-BILJART / BEN-HUR RACE / DE BOOG
KAN NIET ALTIJD GESPANNEN STAAN / DE VALLENDE MUUR
Naast de bovengenoemde spelen kunnen zowel de joker als de
publieksvragen beslissende punten opleveren voor de buurtspelploegen.
Bij het ophalen van de ledengelden is weer geïnventariseerd welke kinderen
belangstelling hebben voor de presentjes. Deze kinderen kunnen hun
presentje ophalen bij de tent.

12.30u – 16.00u muziek | 13.30u prijsuitreiking buurtspelen
De muzikale maandagmiddag wordt verzorgd door TCHOM! Surf op internet
naar www.tchom.nl voor meer info, waaronder…:
…“Zo kom je nog eens ergens op een doordeweekse maandagmiddag: Voor-Beltrum. Maar
dat zegt allemaal niks over het feestgehalte. Want wij schatten in: stralend weer,
lachende mensen en een dampende meute voor aan het podium. En als de aanvragende
partij de volksfeestvereniging heet, dan weten wij voldoende. Feest hoog in het vaandel,
net zoals The Cheesy Heroes dat hebben.”…

…dat belooft wat!!

20.30u – 23.30u kaarten | 21.00u avondfeest
Reeds genoemd in het openingswoord…op herhaling: Open Voor-Beltrums
kampioenschap TWINTIGEN en KRUISJASSEN in café Halfweg. Speciaal
voor de ouderen voor wie het feestgedruis in de tent niet meer zo nodig
hoeft. Voor een kleine warme hap wordt gezorgd!
Voor de feestgangers lonkt de feesttent natuurlijk…
Drie meiden met krullen en een van de eerste nummers was Fire van The
Pointer Sisters, een bandnaam verzinnen hoeft niet moeilijk te zijn…: Curls
on Fire treedt de maandagavond op. Deze uit Groenlo afkomstige band zal
voor een spetterend optreden zorgen.
Traditiegetrouw geldt: vóór 21.45u binnen = vrij entree.
************************
Dinsdag 05 augustus 2014

09.30u ontbijt | 10.30u vogelen & schijfschieten
Groter kan het contrast bijna niet zijn: maandagavond een daverend feest,
dinsdagochtend een overheerlijk rustig ontbijtje…. Vogelen en schieten op
een lege maag is immers niet verstandig en zelfs af te raden.
Let op: wel vooraf even melden (zie belangrijke mededelingen).
Wie o wie wordt de nieuwe koning bij het schieten en de nieuwe koningin bij
het gooien? En wie stapt er bij de jongens en de meisjes op het
spreekwoordelijke hoogste schavot om zich te laten kronen tot
jeugdkoning(in)?

Schijfschieten is een terugkerend fenomeen op deze laatste
kermisochtend. Wie komt het dichtst bij of haalt de maximale score?

12.00u-16.00u muziek | koffietafel & huldiging nieuwe koningsparen
Omstreeks het middaguur zullen de beslissende worpen en schoten hebben
plaatsgevonden en zijn de opvolgers van Gerard, Ilse, Bjarne en Manou
bekend. Tijd ook voor de plechtige inwijding van de nieuwe koningsparen.
Perfect Showband zorgt vervolgens voor een volmaakte dinsdagmiddag. Om
alvast een indruk van deze band te krijgen: kijk maar eens op
www.perfectshowband.nl.

15.30u vertrek koningsparen
De buurt van de nieuwe koningsparen regelt het (veilige) transport van de
nieuwe koningsparen van en later op de avond weer naar het kermisterrein.
Op een door het koningspaar te bepalen locatie zal op kosten van de
volksfeestvereniging een overheerlijke maaltijd genuttigd worden.

21.00u avondfeest
Het slotakkoord wordt verzorgd door Perfect Showband, die dus naast de
middag ook de avond vol maakt. De band, ontstaan in 1992, kan terugzien op
vele tevreden relaties. Het woord 'perfect' staat hoog in het vaandel.
Het gevarieerde repertoire gaat van rock tot feest, waaronder een
Nederpop en een 60-, 70-er jarenset. Door hun rijke ervaring en
flexibiliteit neemt Perfect Showband u mee op een reis vol muzikale
hoogstandjes.
Laat je op deze laatste kermisavond verrassen door de power van talent,
enthousiasme en ervaring!
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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 2013
Bron: Halfweg Ni-js december 2013

Voetbal

Volleybal

1e
2e

Velddiesels
Koelinkbrink

1e
2e

Grolseweg 1
Kaarters

3e

AVC

3e

Velddiesels 1

Fietssterrit
1e
2e

Jan en Agnes Pape
Anton Helmers, Jan Pasman en Theo Huurneman

3e

Gerrit en Jannie Groot Wassink

Penaltyschieten
categorie 5-8 jaar: Loek te Woerd
categorie 9-12 jaar: Timon Klein Gunnewiek

Schijfschieten
1e
Jean-Pierre Wouters
2e Rob Groot Zevert

categorie pubers: Gijs Kolkman

3e

Buurtspelen
1e Velleke
2e Koelinkbrink 2
3e Velddiesels

Joker buurtspelen
1e Koelinkbrink 1 en 2

Vogelgooien heren

Vogelgooien jongens

Koning: Gerard van Elteren

Jeugdkoning: Bjarne Huirne

Vogelschieten dames
Koningin: Ilse te Fruchte

Vogelschieten meisjes
Jeugdkoningin: Manou Bomers

Kaarten
Twintigen: koppel Te Woerd/Haarlink
Kruisjassen: koppel Wiegerink/Ten Hagen

Irene Huinink

