Beste dorpsgenoot,
Onze traditie:
Het Hummelose Volksfeest wordt sinds mensenheugenis gehouden op de tweede
woensdag van september en de dinsdag ervoor. Het is een feest van en voor de
Hummelose bevolking dat bol staat van oude tradities zoals de optochten van
schutters en ruiters, ringsteken te paard, bielemannen die geesten verjagen,
vaandelslaan, spelletjes voor de jeugd, vogelknuppelen en het vogelschieten met oude
geweren. Het is een traditie die haar oorsprong heeft in de aloude (achterhoekse)
oogstfeesten. De Hummelose bevolking bestond in vroeger jaren voor het grootste
gedeelte uit boeren die na het binnenhalen van de oogst zich een dag wilden
vermaken. Kermissen worden in de Achterhoek vaak volksfeesten genoemd.
Volksfeesten vervullen precies dezelfde functie en kennen dezelfde vermaken als de
kermissen. Kermissen en volksfeesten hebben een lange traditie achter zich, maar de
volksvermaken hebben in de loop der eeuwen nauwelijks veranderingen ondergaan.
Het is in de traditie, van het samen organiseren, samen deelnemen samen vieren
waarin de kracht schuilt van ons Hummelse volksfeest.
Traditionele optocht:
Ieder jaar organiseren wij ook de folkloristische optocht. Deze rondgang door het dorp
op de woensdag zou volgens sommigen een lang bewaard overblijfsel zijn van de
vroegere Thorverering, waarbij de grond van de landheer en de "vrije-geërfden"
gezegend werd met een versierde tak. Deze tak is inmiddels vervangen door het
vaandel. De uit te voeren
bewegingen, het beschrijven
van de magische cirkels die
de grond tegen alle kwaad
moeten beschermen, zijn
historisch bepaald.
Een beroep op jullie!
De optocht met schutters, ruiters, bielemannen en fanfare kan niet zonder jullie inzet
en deelname. De rondgang met het vaandel langs de verschillende notabelen van de
dorpsgemeenschap zoals de graaf, dominee, dokter, kan namelijk geen doorgang
vinden als we niet voldoende mensen op de been, of te paard weten te brengen.
Bij deze dan ook het verzoek om jullie vroegtijdig aan te melden bij onze Stichting
Volksfeest Hummelo voor deelname aan de optocht.
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