
 

        

 

 

       



 



Openingswoord door de voorzitter 
 

 
Beste Leu oet Veur-Beltrum en Auste,   
 
 
Het is weer bienoa zo wiet, de 71e karmisse. Moar eerst mow nog effen een 
betjen bi-j kommn. Want wi-j bunt vandaage (21 juni) met zo’n 56 kinder 
noar Hellendoorn hen ewest. Ie wilt neet wetten hoo dat met dee kinder 
geet. Goa-j met in de acht-bane, goa-j met in de wildwater-bane en goa zo 
moar deur. Tied um wat te etten en drinken is der amper. Ik wet neet wat 
die kinder van huus af met ekreegn haddn, moar andere joarn is ut noatied 
in de busse wal rustig, moar vandage hebt ze de hele terug weg nog lopen 
zingen. En wi-j moar denken dat ut op de weg terugge rustig zol worden…  
 
 
Moar goot, wi-j hopt natuurlijk dat dee zelfde kinder ok met de karmisse 
der allemoale bunt…  
 
An ut programma zal ut volgens ons neet liggen.  
 
Het programma is op de zaterdag, zondag en maandag nog ongeveer ut 
zelfde als de afgelopen joarn. De grootste wijziging zit um op de dinsdag. 
Zoals iedereene op de joarvergadering of in ut halfweg ni-js hef kunnen 
lezen geet der op de dinsdag wat veranderen. Wi-j wilt de meddag noo deur 
trekkn tot in de aovend.   
 
Wi-j denkt da’w hiermet iedereene een paar mooie karmisdage kunt beedn.  
 
Wat der precies verandert steet wieterop in dit beuksken, kiek moar es 
wieter.  
 
 
Völle wille,  
 
 
Iwan Wolterink. 



Belangrijke mededelingen 

 
 

� Roken in de tent is verboden, evenals alcohol onder de 18 jaar. Een 
geconstateerde overtreding levert ons 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 zet je neer op het 

pas geklinkerde deel van het feestterrein. 
 

� 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. De minimum leeftijd voor 
deelname aan het jeugdvogelen is 10 jaar.  
Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen, die 
tijdens directe en indirecte kermisactiviteiten kunnen gebeuren.  

 
� Verkoop van de TOMPOEZEN zal volgens de Voor-Beltrumse traditie op 

maandag van 10.00u tot 13.00u plaatsvinden. De Timp zal zorgen voor de 
IJSverkoop. 

 
� 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 
entreebandje en zes muntjes is € 20,=!! Losse muntprijs is € 2,20. 



 
� Entree op de maandagavond blijft € 5,=. Als u echter vóór 21.45u in de tent 

bent, dan krijgt u een gratis entreebandje. 
 

� Een toegangsbewijs voor iemand onder de 18 jaar is ook geldig voor de 
maandagavond! 

 
� NIEUW dit jaar: een verlenging van de dinsdagmiddag in plaats van een 

aparte dinsdagavond. De koningsparen blijven in deze nieuwe situatie 

gezellig op het terrein en gaan 17.00u met aanhang eten/drinken in 

Café Halfweg om vanaf 18.00u nog enkele uren te feesten. 

 
� 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. 
Verandering van spijs doet eten: dit jaar wordt de sterrit voor het eerst 
georganiseerd door Marcel Helmers, Martin Groot Severt en Weinand 
Stapelbroek. 
 

� Het geluidsniveau van de muziek achter in de tent bleek vorig jaar prima in 
orde. Hierover worden elk jaar 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 Irma (tel. 481611) 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) en Facebook! 
 
 



Zaterdag 05 augustus 2017 

 
20.00u woorddienst 
 
Vaste prik op de zaterdagavond is de woorddienst. De Voor-Beltrumse 
jeugd is de afgelopen jaren een zeer gewaardeerde aanvulling op de vaste 
kern van het gelegenheidskoor gebleken afgaand op de vele positieve 
reacties. Op de woensdagen 26 juli en 2 augustus is er de kans om te 
oefenen: locatie Café Halfweg, start 20.00u. 
 
De botsauto’s en de Timp zijn deze avond reeds geopend! Tevens kan er op 
de zaterdag al worden aangemeld voor het ontbijt op de dinsdag, meld je 
bij de bardienst! 
 
21.00u muziek 
 

Over vaste prik gesproken: Henk Klein Gunnewiek draait plaatjes samen met 
compaan Bennie Nijhuis. Genieten op deze officieuze eerste kermisavond. 
 
 
************************ 

Zondag 06 augustus 2017 

 
10.00u – 12.30u volleybal & voetbal 
 
Contactpersonen van de voetbalteams zijn: 
 Grolseweg: Sander Koster 

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

 
Wil je met een team mee voetballen, neem dan contact met hen op! 
 
Wil je met een team meedoen met 4 tegen 4-volleybal? Geef je dan op bij 
Carla (tel. 465676)! 



De starttijd van beide sporten is ten opzichte van vorig jaar gewijzigd naar 
10.00u. De 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 
 
Op zondag 6 augustus vanaf 10.00 uur is er voor alle kinderen groot en klein 
weer van alles te beleven op het kermisterrein bij Café Halfweg.  
Zo is er natuurlijk een springkussen, elk jaar geleverd door Kolkman 
Brandstoffen uit Groenlo, waarvoor onze dank natuurlijk! En ook het 
penaltyschieten in de verschillende leeftijd klassen zal weer plaatsvinden 
vanaf 12.00 uur ongeveer. 
Dit jaar komt de Brandweer van Groenlo om met ons spelletjes te gaan 
doen! Hoe cool is dit! 
Ze zullen ons vast van alles vertellen over de mooie brandweerauto en hun 
gevaarlijke maar goede werkzaamheden! 
En Tom Krooshof, de Goochelaar komt vanaf 11.00 uur om ons de nieuwste 
magie en tovertrucs te laten zien en beleven! 
Dus…..kortom weer een leuke en gevulde zondagochtend! 
Tot dan! 
 
12.00u – 13.00u sterrit en toertocht 
 
Het is weer pedaleren geblazen. Nieuwe organisatie, dus ook een nieuwe 
benadering van de opdrachten, nieuwe valkuilen enzovoort.  
Ga de uitdaging aan of geniet van een mooie toertocht. 
  
13.30u – 16.30u muziek | 14.00u prijsuitreiking voetbal/volleybal | 15.30u 
prijsuitreiking sterrit 
 
De eerste kermismiddag treedt King Boogie op. Deze band uit 
Lichtenvoorde viert haar debuut op de Voor-Beltrumse kermis. Tijdens de 
pauzes worden de prijswinnaars van het voetbal en volleybal en tevens de 
sterrit bekendgemaakt. 
 



21.00u avondfeest 
 
De drukstbezochte avond van de kermis verdient een grote bandnaam: Plork 
en de aannemers verschijnen op het podium!! Een muziekband die  geen 
nadere toelichting behoeft: deze gasten bouwen een mooi feest!!  
 
 
************************ 

Maandag 07 augustus 2017 

 
09.00u verzamelen Berentsen | 09.15u vertrek naar kermisterrein | 09.30u 
opening kermis 
 
De muziekmakers van Concordia en de uitgedoste deelnemende ploegen aan 
de buurtspelen verzamelen zich als vanouds bij autobedrijf Berentsen. 
Tijdens de allegorische optocht naar het feestterrein vindt een strenge 
beoordeling plaats door een niet om te kopen jury. Behalve met een beker 
wordt het hoogst gewaardeerde team beloond met extra punten.  
 
Jaarlijks wordt er een thema van de buurtspelen gehangen, dit jaar is het 
'DIENSTPLICHT IN VEUR-BELTRUM'.  
 
Na de officiële opening van het volksfeest kan gestart worden met de 
buurtspelen. 
 
10.00u – 12.00u buurtspelen | ophalen kindercadeaus 
 
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 

 
Wil je met een team mee doen, neem dan contact met hen op! 
 



De spelen zijn uiteraard leger-georiënteerd: 
Stormbaan | Bouw de tent | Krieg blits | Bunker scheeten | Oaver de poal 
 
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 hun presentje ophalen bij de tent.  
 
13.00u – 16.30u muziek | 13.30u prijsuitreiking buurtspelen 
 
Kraakthelder speelt deze maandagmiddag in de feesttent. De door de 
buurtspelen verzuurde spieren kunnen losgedanst worden. Wees tijdig in de 
tent: altijd spannend om de prijsuitreiking van de buurtspelen mee te 
maken. 
 
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. 
 
X-static, 5 mannen met 1 missie: elk event omtoveren tot een feest dat 
zijn weerga niet kent. Deze mannen brengen vuur, beleving en topmuziek 
dwars door elke vezel van je lijf. 
Het credo luidt voor deze avond: vóór 21.45u binnen = vrij entree. 
 

 

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

Dinsdag 08 augustus 2017 

 

09.30u ontbijt | 10.30u vogelen & schijfschieten 
 
De laatste kermisochtend betekent allereerst een heerlijk ontbijt. Meld je 
aan en start het vogelen met een kiplekker gevoel. 
 



De kogelvanger mag weer een slag kleiner: de mannen schieten en de 
vrouwen gooien voor het koningschap van Voor-Beltrum. 
 
Mick is de te kloppen jongen bij het jeugdschieten en wie o wie worden de 
opvolgers van het trio Luttikhold, Luttikhold en Luttikholt? 
 
En welke man of vrouw doet er dit jaar een poging de maximale score van 
36 punten te behalen bij het schijfschieten?  
 
12.00u-16.30u muziek | koffietafel & huldiging nieuwe koningsparen 
 
Drie meiden met krullen en het liedje Fire van de Pointer Sisters: ziedaar 
de totstandkoming van de bandnaam Curls on Fire. Inmiddels gepokt en 
gemazeld in het Voor-Beltrumse kermiscircuit heeft deze band de eer de 
lange en ultragezellige dinsdagmiddag voor haar rekening te nemen. De 
vloer hoeft niet van lava te zijn om de voetjes van de vloer te krijgen deze 
middag. 
 
17.00u pauze koningsparen 
 
De kersverse koningsparen hoeven dit keer niet te veel van het kermisfeest 
te missen: de door de volksfeestvereniging geregelde maaltijd en drank zal 
genuttigd worden in café Halfweg zodat stipt een uurtje later met frisse 
energie de kermis afgesloten kan worden. 
 
17.15u – … afsluiting kermis   
 
De vele mensen die er van baalden dat de dinsdagmiddag standaard te 
vroeg was afgelopen kunnen hun geluk niet op. Direct na het optreden van 
Curls on Fire doen Beck und Bauer er nog een schepje bij bovenop om te 
zorgen voor een spetterend slot van deze kermis.



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  Marco Brethouwer 
     tel. 06-14760666    
 
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 2016 
        

    

    

Voetbal Volleybal 

1e  Koelinkbrink 1e   Katers 

2e Grolseweg 2e Team Brent Nijhuis 

3e AVC 3e DVV 

   

   

Fietssterrit  

1e Marcel Helmers 

2e Chantal/Bauke/Hilke/Marleen/Esther/Nicole 

3e Elly en Leo Ballast 

4e Jan Pasman   

5e Groep H. Mentink   

    

Penaltyschieten Schijfschieten 

categorie 5-8 jaar: Lenn Wilderink 1e Nico Heinen 

categorie 9-12 jaar: Teun Schilderinck 2e Tom te Boome 

 3e Robert Ottink 

    

    

Buurtspelen  Joker buurtspelen 
1e Auste 3 1e Auste 2 

2e Koelinkbrink 2   

3e Leunkweg   

    

    

Vogelgooien heren Vogelgooien jongens 

Koning: Thijs Luttikhold Jeugdkoning: Mick Arink 

  

Vogelschieten dames Vogelschieten meisjes 

Koningin: Henrike Luttikhold Jeugdkoningin: Tess Luttikholt 

  

  

  

  

  

  



 
 



 




