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Ben jij ook zo benieuwd wat Festunique 2018 voor je in 
petto heeft? Festunique is en blijft de unieke combinatie 
van Bloemencorso, Live Muziek en Straattheater. Dit 
jaar brengen we deze 3 onderdelen letterlijk en figuurlijk 
dichter bij elkaar. 

Het kermisterrein aan de Avesterweg krijgt een 
metamorfose. De corsowagens krijgen na het 
Bloemencorso een plek op het terrein en niet meer 
achter de feesttent. Op het feestterrein is een gevarieerd 
programma van muziek en straattheater te zien en te 
horen. 

Met de handige timetable weet je precies waar je 
wanneer moet zijn dit jaar. Ook de beschrijving van de 
onderwerpen van de 10 corsowagens lees je verderop.
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Wagenbouwgroep De Slinge
“Fake News”1.

Op internet of in de kranten wordt een hoop 
geroddeld... Fake News

Ontwerp: Bren Schilderinck
Aantal dahlia’s: 130.000
Bouwduur: 22 weken

Lengte:   16,0 m
Breedte:  4,5 m
Hoogte:   7,0 m

Wagenbouwgroep Klunt
“Éénzaam”2.

Iedereen heeft wel eens van die momenten, dat hij 
zich éénzaam voelt…. 

Ontwerp: Kluwabo
Aantal dahlia’s: 140.000
Bouwduur: 14 weken

Lengte:   10,0 m
Breedte:  3,5 m
Hoogte:   7,5 m

5



LANDBOUW- EN GRONDVERZETMACHINES
Zwarteweg 9, 7156 NM Beltrum, 0544-482129

Tegenbosch Juridisch Advies
www.tegenboschjuridischadvies.nl
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Sulky M1 en zijn onhandige 
bestuurder zijn samen op 
pad om de bloemetjes 

buiten te zetten. De 
bestuurder zoekt een 

leuke vrouw die in zijn 
autootje past en haalt 
halsbrekende capriolen 
uit om indruk te maken 
op de liefde van zijn 
leven. 

Een unieke ervaring voor 
jong en oud. Neem plaats, 
trap op de pedalen, kies je 
kleuren en zie hoe die zich 
mengen en jouw eigen 
schilderij ontstaat. Trap 
sneller of langzamer op de 
pedalen, elke keer is het 
weer anders. 
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Enkele fanatieke ex-wagenbouwers bedachten dit 
jaar samen met de organisatie van Festunique het 
ludieke idee om een gouden Dahlia XXL te maken. 

Waarom? Beltrum wil laten zien dat het 
Bloemencorso Festunique een gouden randje 
bezorgt en dat we daar maar wat trots op 
zijn. Misschien heb je het kunstwerk 
wel gezien, want de afgelopen weken 
stond het prachtige bouwsel op 
verschillende plekken in en om 
Beltrum. 

Aan de Dahlia XXL werd zelfs een 
Facebook-actie gekoppeld. Wie 
met een groep de origineelste 
foto maakte bij de Dahlia XXL, 
won een prijs. En dat heeft de Festunique-
organisatie geweten! De meest ludieke en 
spraakmakende foto’s kwamen 
binnen. 

Op onze Facebook-pagina 
kun je ze allemaal zien. Zo 
blijkt wel weer: het Beltrums 
bloemencorso is springlevend! 
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1. De Slinge  -  Fake News

2. Klunt  -  Éénzaam

3. Losse Flodders  -  Gelanceerd

4. The Rising Hoop -  Tijdmachine

5. Wielderink -  Piano Man

6. De Vikings  -  Slakkenspoor

7. Dynamite -  Privacy

8. De Toekomst  -  Amigo

9. Lintvelde -  Verjaagd

10. Oet Alle Windstreken  -  De Bedelaar

Naast een vakjury is er ook een publieksjury die hun 
winnaars van Festunique kiezen. Een deel van de 
bezoekers van Festunique zullen hun oordeel geven 
over de deelnemers aan het corso, zowel bij de grote als 
kleine wagens. De uitreiking van de publieksprijs vindt 
dit jaar voor het eerst plaats op zondag. Om ongeveer 
18:15 uur worden de winnaars van de publieksprijs 
bekend gemaakt op het kermisterrein. 

Graag zien wij u daar!

CORSOVOLGORDE

Kies uw winnaar...
Naast een vakjury is er ook een publieksjury die hun winnaars van Festunique kiezen. Een deel van de bezoekers van Festunique zullen hun oordeel geven over de deelnemers aan het corso, zowel bij de grote als kleine wagens. 

De uitreiking van de publieksprijs vindt dit jaar voor het eerst plaats op zondag. Om ongeveer 18:00 uur worden de winnaars van de publieksprijs bekend gemaakt op het kermisterrein. 

Graag zien wij u daar!

PUBLIEKSPRIJS
BLOEMENCORSO

2018
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Wagenbouwgroep Losse Flodders
“Gelanceerd”3.

Zenuwachtig hoefgetrappel.
Oren alert in de nek. Tegenstander in ‘t vizier.
Geef hem de sporen. En dan ..............
GELANCEERD

Ontwerp: Hiske en Rudie Hoitink
Aantal dahlia’s: 120.000
Bouwduur: 12 weken

Lengte:   13,0 m
Breedte:  3,5 m
Hoogte:   5,0 m

Wagenbouwgroep The Rising Hoop
“Tijdmachine”4.

Kan de ietwat rare professor met zijn zelfgebouwde 
uitvinding door de tijd reizen? De tijd zal het leren…

Ontwerp: Benji Beunk
Aantal dahlia’s: 150.000
Bouwduur: 20 weken

Lengte:   14,5 m
Breedte:  4,0 m
Hoogte:   7,5 m
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Satisfexy neemt jou dolgraag 
mee kopje onder in het 
feestgedruis in de feesttent. 
Deze 6-koppige poprock-
coverband laat de ene na de 
andere hit in elkaar overlopen. 
Van Tina Turner tot Anouk, 
Bon Jovi tot Liquido: voetjes 
van de vloer dus en knallen met je 
stembanden!

Zondag 2 Sep. 17:00-20:30

Festunique zonder afwisselende live muziek is 
ondenkbaar! Want wat is er heerlijker dan met 
een biertje in je hand, met vrienden, familie en 
bekenden om je heen, te genieten van fijne muziek?
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In de kleine tent bij de 
feesttent maakt de coverband 
Livin’ room zondagavond haar 
opwachting. Met een podium 
vol kasten, vloerkleden, 
schilderijen, barkrukken en 
zelfs een open haard zet 
deze band een oergezellig 
woonkamer-effect neer. 

Welkom thuis!

Dat	wordt	flink	rocken	in	de	Festunique-feesttent	
op zondagavond 2 september! Met klassiekers en 
moderne nummers zet deze band een geweldige 
live-show neer waar je nog lang over napraat. Pak 
je luchtgitaar er maar bij en grijp die kans om alle 
remmen eens he-le-maal los te gooien!

Zondag 2 Sep. 21:30-01:00

Zondag 2 Sep. 18:30-22:00 



HOFSTEDE PORSKAMP

ELEKTRA & VENTILATIE



Wagenbouwgroep 
Wielderink
“Piano Man”

5.
Sing us a song, 
you’re the piano man
Sing us a song tonight…

Ontwerp: Wielderink
Aantal dahlia’s: 65.000
Bouwduur: 16 weken

Lengte:   4,5 m
Breedte:  4,0 m
Hoogte:   6,5 m

Wagenbouwgroep 
De Vikings
“Slakkenspoor”

6.
Onze professor is doorgeslagen in 
de industriële revolutie. Hij heeft zijn 
slak gemodificeerd en hiermee zijn 
toekomstvisie op de rails gezet.

Ontwerp: Ideeëncommissie 
Aantal dahlia’s: 180.000
Bouwduur: 12 weken

Lengte:   15,0 m
Breedte:  4,0 m
Hoogte:   6,8 m
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Fiets je Kunstwerk

Sulky M1

Delinus

Sweet Dreams

Barto

Funny Hats

Food Trucks

Reizigers anno 1950

De Neuen Oberkrainer

8
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Bloemencorso

12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00

Sulky M1

Die Schluchtenkracher - Muziekwagen

17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

Anderkovver  |  11:00 - 16.30

Live muziek maandag 3 September

Anderkovver |  21:30 - 01.00

Freeline  |  10:00 - 17.00

Festunique Zondag 2 September - Parcour

Foodtrucks

Delinus

Sulky M1

Delinus

Sweet DreamsBarto

Fiets je Kunstwerk Fiets je Kunstwerk

Funny Hats Funny Hats

Reizigers 
Anno 1950

Reizigers 
Anno 1950

Die Neunen 
Oberkrainer

Die Neunen 
Oberkrainer Die Neunen Oberkrainer

Festunique zondag 2 September - Parcour

Festunique Zondag 2 September - ParcourLive muziek zondag 2 September - Feesttent

SatisFexy

Livin’Room
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Bloemencorso

15:00 15:30 16:00 16:30

Die Schluchtenkracher - Muziekwagen

21:00 22:00 23:00 24:00 01:00

Live muziek dinsdag 4 September

Slagerij Wolters  |  21:30 - 00.00

Millenium   |  12:00 - 16.30 Break-out  |  12:30 - 16.00

Festunique Zondag 2 September - Parcour
17:00 17:30

Foodtrucks

Sulky M1

Delinus

Sweet Dreams

Fiets je Kunstwerk

Funny Hats

Barto Barto

Reizigers Anno 1950 Reizigers Anno 1950

Die Neunen Oberkrainer Die Neunen Oberkrainer

Festunique zondag 2 September - Parcour

Festunique Zondag 2 September - ParcourLive muziek zondag 2 September - Feesttent

Livin’Room

Diss nie Okay

Dj Bacchie  |  00:00 - 01.30

Brian Christopher  |  16:00 - 19.00



 

COOP BELTRUM



Wagenbouwgroep 
De Toekomst
“Amigo”

8.
Hola Amigos! Hé vrienden! Zing 
gezellig mee! AMIGO…….. 
LETS GO!! Adios Amigos!

Ontwerp: Ilona, Jeanne, Linda & Iris
Aantal dahlia’s: 120.000
Bouwduur: 10 weken

Lengte:   12,0 m
Breedte:  4,0 m
Hoogte:   7,0 m

Wagenbouwgroep Dynamite
“Privacy”7.

Steeds vaker wordt onze privacy geschonden. 
Een uitgeschakelde webcam kan 
opeens zomaar tot ‘leven’ komen 
door hackers op afstand. BIG 
BROTHER IS WATCHING YOU!

Ontwerp: Yorick Reijerink
Aantal dahlia’s: 160.000
Bouwduur: 10 weken

Lengte:   12,0 m
Breedte:  5,0 m
Hoogte:   7,0 m



Komisch, technisch en 
excentriek: dat zijn dé drie 
eigenschappen die passen 
bij Barto, een kleurrijk en 
opvallend theaterfiguur. 
Zijn technische stunts en 
zijn grappige presentatie 
doet jou verbazen en 
verwonderen. Geniet van 
deze act waarbij jongleren, 
koorddansen en een 
clownse act samenkomen.

Hoe maak je snel een leuke en originele hoed? Maak je eigen Funny Hat van pakpapier. Voor iedereen die wel eens wat anders aan zijn hoofd wil hebben! Maak kennis met hoeden vouwen, verschillende modellen en je eigen creativiteit. 



‘Daar kan nog meer 

bij’, is het motto van 

de DELINUS-03. De 

auto vertrekt in ieder 

geval niet voordat ‘ie 

vol is. Je weet dus 

nooit precies wanneer 

hij gaat rijden, hoe 

lang de rit gaat duren 

of welke route de 

chauffeur neemt. En 

het is elke keer weer 

een verrassing wie 

of wat er onderweg 

opgepikt en 

meegenomen wordt....

Wij dansen de polka! 
Het bekende ensemble Die 
Neuen Oberkrainer neemt 
je vanmiddag mee in de 
oergezellige en gemoedelijke 
polka-sferen. Dans, klap, zing 
en geniet van hun muziek met 
wonderlijke klankkleuren en 
nuances. 



E L I N E  H O F F M A N
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Wagenbouwgroep Lintvelde
“Verjaagd”9.

Zachtjes waait de wind over de akker. Aan de horizon 
stijgt de zon langzaam hoger. Een prachtige start van 
een mooie dag…of…?

Ontwerp: Pim Adema, 
Tim Assinck, Sander Baks, 
Gijs Lageschaar, Thijs Pasman 
en Rob Ribbers 
Aantal dahlia’s: 100.000
Bouwduur: 26 weken

Lengte:   13,0 m
Breedte:  4,1 m
Hoogte:   7,5 m

Wagenbouwgroep 
Oet Alle Windstreken
“De Bedelaar”

10.
Hij hoopt niet meer op een beter leven, 
loopt verdwaald in de maatschappij. Wanneer je hem 
een euro gaat geven, is hij een ogenblik blij.

Ontwerp: Thijs en Mauro
Aantal dahlia’s: 120.000
Bouwduur: 12 weken

Lengte:   9,0 m
Breedte:  4,0 m
Hoogte:   7,0 m
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De feesttent heeft ook op maandag 3 en op dinsdag 
4 september een aantrekkelijk muziekprogramma voor je 
in petto.

Dinsdag 4 september trapt 
Milennium Showband af. Een 
energieke band die ieder feest 
omtovert tot een waar festijn. 
In de kleine tent staan Break-
out en vervolgens Brian 
Christopher op de planken. 
De dinsdag wordt afgesloten 
met Slagerij Wolters en 
allround DJ Bacchie.

De band Anderkovver neemt 

de maandagmiddag- en avond 

het muziekprogramma voor haar 

rekening. Muzikaliteit met een 

vleugje humor en een toefje 
chaos. In de kleine tent speelt 

Freeline Music; een unieke 
combinatie van drie entertainers 

en een sprankelende show. 
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Vast onderdeel van 
het bloemencorso, dat 
vanaf 14.00 uur door de 
Beltrumse straten trekt, is 
een rijdende muziekwagen. 
Groep Dorpsstraat zoekt 
ieder jaar een nieuwe en 
verfrissende muziekact 
voor deze wagen. 

Met als thema 
Stimmung, Spaß und 
Gaudi ‘, toevalligerwijs 
ook het motto van de 
Duitse formatie Die 
Schluchtenkracher, belooft 
het een gezellige boel te 
worden. Viel Spaß met 
Anita, Marko und Michael!



Nature Art Deco Fashion
Web Store   Baby  •  Mode  •  Hobby

Handmade Gifts
info@MustZ.nl          06 438 85 765

Dorpsstraat 4a - 6
7156 LL Beltrum

0544 481356
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Het Festunique-
feestterrein is dit jaar 
vernieuwd en daarom 
gezelliger dan ooit. Op 
de kermis vind je volop 
spannende attracties voor 
jong en oud en gezellige 
eettentjes. Het populaire 
lunapark ontbreekt niet, 
maar ook de botsauto’s, 
draaimolen, schiettent en 
andere attracties mag je 
niet missen! 

Ook nieuw is dat je de 
corsowagens na het Bloemencorso 

nogmaals rustig kunt bewonderen 

op vernieuwde feestterrein, 
vlakbij de attracties. Kom ook 

meegenieten van de gezelligheid 

op het vernieuwde Festunique-

feestterrein!
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Wie zijn dat toch, die mensen met koffers, die tijdens 

Festunique door Beltrum trekken? ‘De reizigers anno 1950’ 

maken de straten van Beltrum onveilig. Met hun koffers 

gepakt gaan ze in Beltrum op pad. En let goed op, want ze 

verschijnen altijd wanneer je het niet verwacht...

Sweet Dreams is een komische 
show met Luigi Ciotta als 
onschuldige suikerspinverkoper 
in de hoofdrol. Een boeiende 
show dat begint als een zeer 
zoet sprookje, maar als de 
suikerfee langzaam ontwaakt, 
volgt een onverwachte 
wending…



Traditiegetrouw lopen 
ook dit jaar de Beltrumse 
Bielemannen tijdens 
het Bloemencorso als 
eerste door de straten. 
De mannen, herkenbaar 
aan de lange baarden en 
hoge hoed, maken de weg 
vrij voor het koningspaar. 
Gewapend met scherpe 
bijlen werd er vorig jaar 
nog een zware eik van de 
route verwijderd. 

Toen de klus geklaard was 
kon de optocht onder 
applaus van het publiek 
voortgezet worden. 

Wat krijgen de 
Bielemannen dit jaar voor 
de kiezen? Niets staat de 
Bielemannen in de weg! Of 
ligt er dit jaar opnieuw een 
verrassing op de route......?
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PRACHTIG WERK
VAN BELTIM
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