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Stichting Volksfeest Beltrum (SVB) Jaarverslag 2018
In 2018 werd door de SVB het jaarlijkse volksfeest georganiseerd, waarbij voor de 7e keer Festunique werd
georganiseerd op de zondag.
Dit jaar werd er tijdens Pigpop geen jeugdvogelschieten georganiseerd, waardoor er geen nieuwe
jeugdkoning(in) is.
De voorbereidingen van de kermis verliepen voorspoedig en het eerste weekend van september brak aan.
Vanaf donderdag was het Radio Festunique die uitzond. Wederom een groot succes! Op zondag was er de
start van het Beltrumse Volksfeest met Festunique. Vanaf 12.00 uur waren verschillende straattheater
artiesten druk met het vermaken van de bezoekers. Naast het straattheater was er ook muziek. Om 14.00 uur
werd gestart met het 58-ste corso. De muziekwagen was wederom van de hand van wagenbouwgroep
Dorpsstraat. Met de Duitse formatie Die Schluchtenkracher op hun wagen trokken zij door het dorp om
vervolgens nog even door te gaan op het vernieuwde kermisterrein. Er werd dit jaar door 10 grote wagens
gestart aan het corso.
In de feesttent was het SatisFexy die de aftrap gaf voor 3 dagen feest in Beltrum. Nieuw dit jaar was de
publieksprijsuitreiking op zondag. Rond 18.15 werden de winnaars van de grote wagens bekend gemaakt in
de feesttent. De eerste plaats was voor The Rising Hoop met ‘Tijdmachine’, 2e plaats voor De Vikings en de
3e plaats voor Wielderink. Aan het begin van de avond was het Livin’Room die de aftrap gaf in de kleine
tent. En aan Diss nie Okay de eer om de zondag muzikaal af te sluiten. De zondagavond werd er, net als
vorig jaar, geen entree geheven.
De maandagmorgen werd begonnen met de traditionele volksspelen als ringsteken te fiets. Daarnaast werden
ook de kinderspelen voor de basisschool jeugd georganiseerd.
Om 11.00 uur opende burgemeester Joost van Oostrum het 138ste Beltrumse volksfeest officieel. Na het
Wilhelmus en de Vaandelhulde, begon de band Anderkovver met hun muzikale programma. Rond 11.45 uur
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 corsowagens. De eerste plaats van het Beltrumse
bloemencorso werd wederom bemachtigd door de groep de Vikings. Met hun wagen “Slakkenspoor”
behaalden zij 6535 punten. Tweede werd de groep The Rising Hoop met “Tijdmachine” met 6387 punten en
de derde plaats was voor de groep Oet Alle Windstreken met “de Bedelaar” behaalde zij 6202 punten.
Daarmee zat het officiële gedeelte van de maandag er op en was het tijd voor feest. Het muzikale woord was
aan de band Anderkovver die er in de feesttent een mooi en goed verlopen kermis maandagmiddag van
maakten. In de kleine 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!” na het succes
van vorig jaar weer in de kleine tent 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 Anderkovver. Een gezellig feest voor de 294
betalende bezoekers.
De dinsdagmorgen is dit jaar wederom met het dorpsontbijt begonnen. Ook dit jaar weer een enorm succes.
De hele tent stond vol met lange tafels en bankjes en ruim 500 mensen hebben van een heerlijk ontbijt
genoten. Tegelijkertijd kon men zich opgeven voor het vogelschieten dat om 10 uur startte. Bij de heren
waren 151 schoten nodig om de vogel naar beneden te halen en was het Ruud Nijenhuis, die zich mocht laten
kronen tot schutterskoning. Bij de dames waren er 261 schoten nodig voordat Jolanda klein Nijenhuis zich
schutterskoningin mocht noemen.
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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 Lenn
Wilderink en Nora Papen, die zich jeugd- prins en prinses mochten noemen.
Voor de kinderen van groep 1 t/m 5 was de kleine tent ingericht voor een theatershow van PeerTof theater.
Na de huldiging van het koningspaar in de feesttent was het aan de band Millenium om er een groot feest van
te maken in de tent.
In de kleine tent waren het Break-Out en Brian Christopher die er een onvergetelijk feest van maakten.
Dinsdagavond werd in de kleine tent afgesloten met Slagerij Wolters en DJ Bacchie. In totaal trok de
dinsdagavond 188 betalende bezoekers.
Als Stichting Volksfeest Beltrum denken we een prima verlopen jaar, waarin we met trots kunnen terug
kijken op Festunique en het volksfeest. 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, 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

