
Belt rum 2019-2020

Beltrum... dat is een mooi plekje om te wonen, om te
werken en om te recreëren. Karakteristiek onderdeel
van de mooie Achterhoek met zijn natuur, zijn ruimte
en zijn rust. Maar... ook met zijn eigen dynamiek.
Kijk hieronder eens naar de kanjers van evenementen!

Festunique: een bloemencorso gecombineerd met straattheater

op de 1e zondag in september. PIGPOP: een tweedaags festival

waar voor alle leeftijden wat te beleven valt en wat dacht je van

de Survival op de 1 e zondag van het nieuwe jaar waar Beltrum

internationaal mee bekend is geworden. En om het compleet

te maken staan er nog een aantal evenementen op bijgaande

agenda in de categorie "voor elk wat wils"

Informeer ook gerust bij de toeristische ondernemers naar speciale

arrangementen of speciale wensen. Het bord in het centrum van

Beltrum geeft u tevens de gelegenheid om een route te wandelen

of te fietsen. Uw plezier daar genieten wij ook van!

23 & 24 maart Landgoed Wandeltocht noasman.nl

26 april

27 april

Koningsnacht met muziek
Koningsdag met rommelmarkt, autosterrit & muziek

koningsdagbeltrum.nl

koningsdagbeltrum.nl

25 &26 mei

Mei

PIGPOP Festival
Timmerdorp datum nog niet bekend, zie website

pigpop.nl

sjbeltrum.nl

10 juni

26, 27 & 28 juni

Juni

Pinksterfietstocht
Wandelen op Wielen
Opening spe e Ituin datum nog niet bekend, zie website

beltrum-online.nl

beltrum-online.nl

beltrum-online.nl

Elke woensdag en donderdag Kerkopenstelling van n.00 tot 16.00 uur

J u l i Rondleiding Belt rum o./, v. dorpsgids, op afspraak

Augustus
Elke woensdag en donderdag Kerkopenstelling van n.00 tot 16.00 uur

4, 5 & 6 augustus Kermis Voor-Beltrum
17 & 18 augustus Beachparty Beltrum
17 & 18 augustus Boerenland Wandeltocht
Augustus Rondleiding 'Belt rum o.I.v. dorpsgids, op afspraak

• eptember
1 september

Oktober
20 oktober

)ecem'ber
8 december

28, 30&31 december

Januari 20
5 januari Survival

Kijk voor meer activiteiten op beltrum-online.nl of achterhoek.nl

Festunique bloemencorso en straattheater

Lus van Beltrum Porskamp InstallatieTechniek MTBTocht

Midwinterhoornwandeling
Glazen Huus met o.a. muziek en oliebollenverkoop

beltrum-online.nl

st.oudbeltrum@gmail.com

beltrum-online.nl

stichtinghalfweg.nl

beachpartybeltrum.nl

noasman.nl

st.oudbeltrum@gmail.com

festunique.nl

keitrappers.nl

midwinterhoornbloazershetslat.nl

sjbeltrum.nl

survivalbeltrum.nl

achterhoek.nl
© facebook.com/toerismebeltrum

beltrum-online.nl


