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Stichting Volksfeest Beltrum (SVB) Jaarverslag 2017
In 2017 werd door de SVB het jaarlijkse volksfeest georganiseerd, waarbij voor de 6e keer Festunique werd
georganiseerd op de zondag.
Op zaterdag 28 mei werd tijdens Pigpop het jeugd vogelschieten georganiseerd voor alle jongeren tussen de
12 en 17 jaar. Guus te Woerd was de gelukkige die zich jeugdkoning 2017 mocht noemen.
De voorbereidingen van de kermis verliepen voorspoedig en het eerste weekend van september brak aan.
Vanaf donderdag was het Radio Festunique die uitzond vanaf het kermisterrein. Wederom een groot succes!
Op zondag was er de start van het Beltrumse Volksfeest met Festunique. Vanaf 12.00 waren verschillende
straattheater artiesten druk met het vermaken van de bezoekers. Naast het straattheater was er ook muziek en
natuurlijk de braderie. Om 14.00 uur werd gestart met het 57-ste corso. De muziekwagen was wederom van
de hand van wagenbouwgroep Dorpsstraat. Met de band Twenty Sicks op hun wagen trokken zij door het
dorp om vervolgens nog even door te gaan op het vernieuwde kermisterrein. Er werd dit jaar door 11 grote
wagens gestart aan het corso.
In de feesttent was het Old Ni’js die de aftrap gaf voor 3 dagen feest in Beltrum. Na het succes van 2015,
speelden zij ook dit jaar weer het dak van de tent. Aan het begin van de avond was het Bad Timing die de
aftrap gaf in de ‘Jachthut’. En aan DJ Bacchie de eer om de zondag muzikaal af te sluiten in de feesttent. De
zondagavond werd er dit jaar geen entree geheven.
De maandagmorgen werd begonnen met de traditionele volkspelen als ringsteken te paard en te fiets.
Daarnaast werden ook de kinderspelen voor de basisschool jeugd georganiseerd.
Om 11.00 uur opende burgemeester Joost van Oostrum het 137ste Beltrumse volksfeest officieel. Na het
Wilhelmus en de Vaandelhulde, begon de band Spot! met hun muzikale programma. Rond 11.45uur stond de
prijsuitreiking van de corsowagens op het programma. Eerste werden de prijzen van de kindercorso
uitgereikt en aansluitend was het de beurt aan de grote corso wagens. De eerste plaats van het Beltrumse
bloemencorso werd bemachtigd door de groep de Vikings. Met hun wagen “Peking Express” behaalden zij
6323 punten. Tweede werd de groep Losse Flodders met “Pakjes-Ezel” met 6167 punten en de derde plaats
was voor de groep De Klunt met “3D-2D” behaalde zij 5959 punten. De publieksprijzen gingen naar
Dynamite op de eerste plaats, De Vikings op de tweede plaats en De Klunt op de derde plaats.
Daarmee zat het officiële gedeelte van de maandag er op en was het tijd voor feest. Het muzikale woord was
aan de band Spot! die er in de feesttent een mooi en goed verlopen kermis maandagmiddag van maakten. In
de après ski tent was het Freeline Music die er een gezellig feestje van maakte.
Op de maandagochtend werd de inmiddels traditionele “Karmisse veur jonge leu van vrogger!” dit jaar voor
het eerst in ‘Jachthut’ op het kermisterrein gehouden. De tent was voor de gelegenheid ingericht met tafels
en stoelen. Bakker Stroet sponsorde de tompoucen voor bij de koffie en onder muzikale begeleiding van
Freeline Music kon er gedanst worden op de dansvloer en werd het een groot feest. Er waren ruim 100
personen aanwezig.
De maandagavond werd muzikaal omlijst door de band Hottub Heroes, bekend van o.a. de Zwarte Cross.
Een gezellig feest voor de 463 betalende bezoekers.
De dinsdagmorgen is dit jaar voor het eerst met een dorpsontbijt begonnen. Dit initatief is samen met de
schutterij, het mannenkoor en bakker Stroet opgezet. Het bleek een enorm succes. De hele tent stont vol met
lange tafels en bankjes en ruim 350 mensen hebben van een heerlijk ontbijt genoten. Zeker voor herhaling
vatbaar! Tegelijkertijd kon men zich opgeven voor het vogelschieten dat dit jaar, iets later dan anders, om 10
uur startte. Bij de vrouwen waren 310 schoten nodig om de vogel naar beneden te halen en was het Inge
Tuinte, die zich voor de 2e keer koningin mocht noemen. Bij de heren waren er 326 schoten nodig voordat
Stef Geverinck zich tot schutterskoning kon laten huldigen.
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De jeugd van de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool streden ook weer voor de titel van schuttersprins dan
wel prinses. Ook dit jaar waren er 2 vogels, 1 voor de meiden en 1 voor de jongens. Het waren Julian
Bennink en Lotta Wouters, die zich jeugd- prins en prinses mochten noemen.
Voor de kinderen van groep 1 t/m 5 was de ‘Jacht hut’ ingericht voor een theatershow van PeerTof theater.
Na de huldiging van het koningspaar in de feesttent was het aan de Schutterij om met het schutterslied, onder
begeleiding van Concordia, de dinsdag middag van de Beltrumse kermis in te luiden. Daarna was het aan de
band Anderkovver om er een groot feest van te maken in de tent.
In de ‘Jachthut’ was het Freeline Music die er weer een onvergetelijk feest van maakte.
Dinsdagavond werd de ‘Jacht hut’ omgetoverd tot ‘Klein Woodstock’ en werd de kermis afgesloten met een
hippiefeest compleet met chillweide, een kampvuur en een ‘special act’. In totaal trok de dinsdagavond 308
betalende bezoekers.
Als Stichting Volksfeest Beltrum denken we een prima verlopen jaar, waarin we met trots kunnen terug
kijken op Festunique, het volksfeest en het nieuw opgezette dorpsontbijt. We willen dan ook alle
vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet bedanken. Maar natuurlijk zijn er nog vele mensen meer die
hun steentje bijdragen aan ons volksfeest: de verschillende wagenbouwers, de Bloemencommissie, de
Vaandelzwaaiers en de Bielemennekes, Muziekvereniging Concordia, de Schutterij de Wannehaves,
sponsoren en alle andere niet bij naam genoemde vrijwilligers. En natuurlijk ook de inwoners van Beltrum
zelf. Langs deze weg, namens het bestuur van de SVB, dank hiervoor. We hopen dat we ook komend jaar
weer op jullie steun en aanwezigheid kunnen rekenen.
Beltrum bedankt.
Bestuur,
Stichting Volksfeest Beltrum

