
 

        

 

 

       



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 



Openingswoord door de voorzitter 
 

 

Beste Leu oet Veur-Beltrum en Auste,  

 

De 72e karmisse kump der an! In dit beuksken steet der weer van alles 

oaver in.  

Ok hew een mooie tied-toafel of time-table (of een oaverzicht) emaakt 

oaver alles wat der te doone is, zodaj oew neet kunt vergissn.  

 

Dit joar hew een andere vis-boer. Hans Bomers hef, noar velle joarn bi-j 

ons estoaane te hebbn, anegevene dat hee ut wat rustiger an wol doon. Dit 

umdat ziene gezondheid effen wat minder werd.  

Wi-j denkt dat de vis van vishandel “de Hengel” zeker zo goot zal smaken.  

Holt der wal effen rekening met dat ze de vis eerst nog in het vet goat 

smietn, dus daj nog wal effen mot wachtn! 

 

In dit beuksken goat wi-j neet oetleggn hoo wi-j umme goat met al jullie 

gegevens, de zogenaamde AVG wetgeving. Doarveur hew een link eplaatst op 

de website, kiek moar es op www.stichtinghalfweg.nl 

Moar ie kunt der vanoet goan daw wal een betjen fatsoenlijk met alle 

papierwark umme goat. Dit geld trouwens neet alleene veur de karmisse 

moar veur alle feesten dee der bi-j Halfweg egevene wordt. 

En aj der wat oaver wetten wilt ku-j t ons vroagen of op de website kieken. 

 

Ni-j dit joar is daw in plaats van vief buurtspelen der dit joar zesse hebt. 

Den lesten begunt om 13.00 uur in de tente. Dus bun der moandag meddag 

op tied bi-j anders mis ie t laatste spel en de oetslag… 

 

Wi-j bunt der dus al bienoa kloar veur! 

 

Völle wille, 

Iwan Wolterink. 



 

 

 

Uitslagen kermis Voor-Beltrum 2017 
        

    

    

Voetbal Volleybal 

1e Losse Flodders 1e   DVV 

2e Koelinkbrink 2e Zwolle 1 

3e Slingebekke 3e De Lijders 

   

   

Fietssterrit  

1e Gerrit en Janny Groot Wassink 

2e Herman en Coby Pleiter 

3e Jan en Agnes Pape 

    

    

Penaltyschieten Schijfschieten 

categorie 5-8 jaar: Anne Klein Tuente 1e Willem Wassink 

categorie 9-12 jaar: Rick Klein Tuente 2e Irene Huinink 

categorie 13-15 jaar: Gijs Schilderinck 3e Heino Luttikholt 

    

    

Buurtspelen Joker buurtspelen 
1e Schependom 1e ‘t Zooitje 

2e Auste 2   

3e Auste 1   

    

    

Vogelschieten heren Vogelschieten jongens 

Koning: Niels Tuinte Jeugdkoning: Auke te Braak 

  

Vogelgooien dames Vogelgooien meisjes 

Koningin: Martine Oosterink-Brinke Jeugdkoningin: Manou Bomers 



Algemene 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 glazen glazen, buiten de tent uit plastic glazen.  

 

� U kunt ’s avonds uw jas voor € 1,= in bewaring geven bij de bewaakte 

garderobe. De garderobeopbrengst is voor Stichting BRENG. 

 

� Parkeren is wederom mogelijk in de wei bij Spekschoor.  

 

� E.H.B.O. is aanwezig, zowel bij de sportevenementen 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.  

 

� De Timp zal zorgen voor de ijsverkoop. 

 

� Entree en munten kunnen net als vorig jaar per pin betaald worden. 

 

� Over het geluidsniveau van de muziek achter in de tent zijn afspraken 

gemaakt met de muziekbands. 

 

� Telefonisch is het volksfeest te bereiken op de volgende nummers:  

06-12195858 en 06-18649362. 
 

� Als u iemand kent die niet op de kermis aanwezig kan zijn door ziekte of 

anderszins, bel dan even met Irma of Carla (zie contactgegevens laatste 

pagina). Een afvaardiging van het kermisbestuur kan hen dan voorafgaand 

aan de kermis even een bezoekje brengen. Eventuele adres- of 

gezinswijzigingen ook graag doorgeven aan één van beide dames. 

 

� Deze en overige informatie is ook te vinden op www.voor-beltrum.nl of volg 

ons via twitter (@VeurBeltrum). 
 



Dagschema  

 

 

 

Zaterdag 4 augustus 2018 
van tot 

Opening terrein Volksfeest Voor-Beltrum 19.30   

Woorddienst 20.00 21.00 

Opening attracties 21.00 22.30 

Muziek avond m.m.v. LEEDVERMAAK 21.00 23.00 

 

 

 

 

Zondag 5 augustus 2018 
van tot 

Kinderspelen 10.00 12.00 

Voet- en volleybaltoernooi 10.00 12.30 

Penaltyschieten 12.00 12.30 

Sterrit 12.00-13.00 16.00 

Tentfeest middag m.m.v. DJ KOELINK 12.00 17.30 

Prijsuitreiking voet- en volleybaltoernooi 15.00 15.15 

Prijsuitreiking sterrit 16.30 16.45 

Tentfeest avond m.m.v. PREMIUM 21.00 01.00 

 



Dagschema 

 

 

 

Maandag 6 augustus 2018 
van tot 

Halfweg openingstijden 08.30 12.00 

Verzamelen Garage Berentsen 08.30 09.00 

Optocht m.m.v. CONCORDIA 09.15 09.30 

Officiële opening volksfeest 09.30 10.00 

Kindercadeaus 10.00 12.00 

Verkoop tompoezen 10.00 13.00 

Zeskamp 10.00 12.00 

Eindspel zeskamp en prijsuitreiking 13.00 14.00 

Tentfeest middag m.m.v. KABAAL 13.00 17.30 

Tentfeest avond m.m.v. LEAD 21.00 01.00 

 

 

 

 

  

Dinsdag 7 augustus 2018 
van Tot 

Ontbijt 09.30 10.30 

Vogelen/schijfschieten 10.30 ±12.00 

Tentfeest middag m.m.v. PERFECT SHOWBAND 12.00 18.00 

Koffietafel/Huldiging koningsparen 12.00 13.00 

Eten koningsparen 17.00 18.00 

Tentfeest avond m.m.v. HANDKAR TRIO 18.00 21.00 

Sluiting terrein Volksfeest Voor-Beltrum   22.00-22.30 

 



Overige mededelingen per dag 

 

Zaterdag  

 
Kinderen uit groep 4 tot en met 8 die willen meezingen tijdens de woorddienst 

kunnen zich aanmelden bij Miranda te Braak!! 

Oefenavonden koor: woensdag 25 juli en woensdag 1 augustus (locatie café 

Halfweg, start 20.00u). 

 

Zondag  

 
Natuurlijk draag je tijdens de sportevenementen geen sieraden en is het dragen 

van scheenbeschermers tijdens het voetbal verplicht. 

 

Poule-indeling en contactpersonen voetbalteams: 

Poule A Poule B 
Grolseweg: Sander Koster Koelinkbrink: Tom Luttikhold 

Slingebekke: Marco te Fruchte/Erik Zieverink ‘t Velleke: Niels Tuinte 

Losse Flodders: Niek Nijhuis AVC: Ivo Luttikhold  

DVV: Marcel Leusink Velddiesels: Robert Nijland 

  

Kinderactiviteiten 2018…….wij presenteren…….KUNST en KERMIS 
 
WAAR:  Feestterrein Café Halfweg 
WANNEER: Zondag 5 augustus 2018 
HOE LAAT: Van 10.00u tot ongeveer 12.00u 
WAT:  Schilderen en knutselen 
   Auto verven 
   Graffiti spuiten 
   Schminken en tattoos 
   Penaltyschieten 
 
Dus trek je schildersoutfit aan, neem je voetbalschoenen mee en kom 
ons helpen ons feestterrein Kunstig aan te kleden….. 
We maken er samen een mooie ochtend van met veel kunst en kitsch, 
maar vooral KERMIS…..!!! 
 

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,=!!  
 



Overige mededelingen per dag  

 

Maandag  

 
De uitgereikte bonnen kunnen alleen deze dag gebruikt worden!! 

 

 
Thema zeskamp: Kunst en Kermis 

 

Zeskamponderdelen: 
1. Hol ie mien de kwast es effen vaste 

2. Kunst en Vliegwerk 

3. Fris oe antieke geheugen es op. 

4. In t zand knooien is ok kunst 

5. Ok jezus leep oaver water 

6. Finalespel (let op: 13.00u in de tent!) 

 

Contactpersonen zeskampploegen: 
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: Kim Geverinck 

Velddiesels: Jeroen Nijland en Jens Hoffman 

‘t Zooitje: Bart Mentink 

 
 

Entree op de maandagavond is € 5,=. Als u echter vóór 21.45u in de tent bent, dan 

krijgt u een gratis entreebandje. 

 

Dinsdag 

 
Te starten met een heerlijk ONTBIJT! 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. 

 

Daarna kan men gaan vogelen: de mannen en jongens schieten, de vrouwen en 

meisjes gooien dit jaar. 

De eerste beurt bij het schijfschieten is gratis, daarna is de bijdrage € 1,= per 

beurt. 



Volksfeestcomité ‘Voor-Beltrum’ 
 
 
 

Voorzitter Iwan Wolterink 06-53938612 

Secretaris  Carla Tuinte 06-13031995 

Penningmeester  Willem te Vogt 06-38307315 

2e voorzitter/PR Frederike Piepers 06-12195858 

2e secretaris Irma Mentink 06-18649362 

2e penningmeester/PR Marco Brethouwer 06-14760666  

Bestuurslid Edwin Ikink 06-20446760 

Bestuurslid  Hubert Pasman 06-51264220 

Bestuurslid Elard Klein Gunnewiek 06-51859752 

Bestuurslid René Bennink 06-13167952 

Bestuurslid in opleiding Eef Helmers  

Bestuurslid in opleiding Iris Groot Zevert  

Bestuurslid in opleiding Freek Helmers  

 



 



 


