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Het Dijkerhoeksfeest draait nog steeds op 
volle toeren. Dat merkten we vorig jaar wel 
bij ons 125 jarig jubileum. Inmiddels zijn 
we een jaar verder en is het bijna zo ver. 
Als voorzitter van de feestcommissie besef 
ik me steeds meer hoe bijzonder en uniek 
het is dat we in onze buurtschap al 125 jaar 
lang het Dijkerhoeksfeest vieren. Het voelt 
als een voorrecht om een feestweekend te 
organiseren voor jong en oud. Samen met de 
commissie en natuurlijk alle vrijwilligers, die 
Dijkerhoek een warm hart toe dragen!

Ook dit jaar staat er weer een boordevol 
programma op de planning. Met de 
voorbereidingen beginnen we op tijd. Als 
feestcommissie vergaderen we gemiddeld elf 
keer per jaar. De vakantie slaan we over. 

Naast de overleggen met de hele 
feestcommissie zijn er ook kleinere 
commissies. Het bekijken van bands en het 
vastleggen van de muziek staat al vroeg op 
de agenda van de muziekcommissie. Ook de 
PR commissie komt als één van de eerste 
kleine commissies weer tijdig bij elkaar. We 
bespreken hier welke promoties we inzetten 
voor het feest. Van persbericht tot website 
en van Facebook tot Instagram en Snapchat.

Voor het terrein hebben we de speciale 
terreincommissie in het leven geroepen. De 
tent staat op tekening en ook de leidingen 
staan daar op aangegeven. Dat scheelt weer 
wat graafwerk bij het uitzetten van de tent. 
Althans als de tekeningen kloppen. 

De zazomi is een redelijk grote 
commissie, maar zij hebben dan ook de 
verantwoordelijkheid voor de programmering 
van de zaterdag- en zondagmiddag. De 
invulling van de zeskamp is steevast 
onderdeel van de vergadering en vaak 
nog tot op het laatst toe onderhevig aan 
veranderingen.

Bij diverse commissies ontvangen we goede 
input van de jeugdcommissie. Zij vergaderen 
zelf zo’n vier keer per jaar. In veel van 
de kleine commissies zit ook een lid van 

de jeugdcommissie. We waarderen hun 
inbreng en hopen zo ook deze doelgroep te 
betrekken bij het feest.

En dan hebben we ook nog allerlei 
overleggen met partijen waar we mee 
samenwerken. Denk hierbij aan OBS 
Dijkerhoek voor de kinderactiviteiten op 
vrijdag, de optocht op zaterdag en de brunch 
op zondag. Ook met de leden van de DAT-
revue vergaderen we geregeld, waarbij 
natuurlijk ook licht, geluid en video wordt 
besproken. Daarnaast is er nauw contact met 
het Bonte Paard.

Dat alles resulteert dan uiteindelijk 
in het Dijkerhoeksfeest. Een feest van 
Dijkerhoekers voor Dijkerhoekers. En hoewel 
we ons uiterste best doen om voor iedereen 
een geslaagd feest te organiseren, zijn er 
wellicht altijd wensen of ideeën. Heeft u 
suggesties voor ons, spreek me dit weekend 
dan gerust aan.

Tot slot een woord van dank aan u 
allen, dat u een bijdrage levert aan het 
Dijkerhoeksfeest in welke vorm dan ook. 
Of u nu lijsttekenaar bent, sponsor of 
vrijwilliger. Dit feest is niet mogelijk zonder 
u allen. Laten we dit weekend vieren dat het 
Dijkerhoeksfeest nog steeds springlevend is!

Tot ziens op het Dijkerhoeksfeest!

Chantal Bannink
Voorzitter

www.dijkerhoeksfeest.nl
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EVEN VOORSTELLEN

JEUGDCOMMISSIE

Ik ben Lieke Ebrecht, 24 jaar en woonachtig in het 
centrum van Dijkerhoek aan de Hakkertsweg. Ik 
studeer de master Technische Bedrijfskunde aan de 
Universiteit van Twente. Op dit moment doe ik mijn 
afstudeerstage bij Vivera in Holten en hoop ik rond het 
Dijkerhoeksfeest te kunnen afstuderen. 

Als bijbaan werk ik bij de receptie van Landal 
Twenhaarsveld en geef ik bijles wiskunde. In mijn vrije 
uren handbal ik bij H.V. Holten en ben ik regelmatig met 
vriendinnen/vrienden te vinden bij (tent)feestjes. Daarnaast 
ben ik één van de leiding van de CJV in Dijkerhoek en zit ik 
in de jeugdfeestcommissie van Dijkerhoeksfeest, wat dit jaar 
mijn laatste jaar zal zijn. Na vele jaren met alle plezier in de 
jeugdfeestcommissie te hebben gezeten, schuif ik namelijk, na een 
overlappend jaar, door naar de feestcommissie! 

Als (veruit) het jongste lid van de feestcommissie hoop ik de 
komende jaren een steentje bij te kunnen dragen aan het 
organiseren van het Dijkerhoeksfeest. Kijken of ik de oude garde nog 
een beetje los kan krijgen.. 

Op naar nog vele mooie edities van het Dijkerhoeksfeest!

Het jubileumjaar is achter de rug. We kijken terug op een zeer 
geslaagd feest. Een feest dat met iedereen goed gevierd is. Er was van 
alles te doen voor jong en oud, van stoelendans tot een rodelbaan en 
van ringsteken tot feesten tot diep in de nacht.  

Nu staat de 126e editie van het Dijkerhoeksfeest alweer voor de 
deur. Voor het Dijkerhoeksfeest zijn we met de jeugdfeestcommissie 
weer met van allerlei zaken bezig geweest om de feestcommissie 
te ondersteunen. Zo zijn we bijvoorbeeld bezig met het bedenken 
van leuke pr-acties, spelletjes voor de zeskamp, demonstraties en 
natuurlijk dragen wij leuke bandjes voor aan de feestcommissie. 

Daarnaast is voor ons social media een belangrijk onderdeel. Hierin 
zijn wij actief op verschillende mediakanalen zoals; Facebook, 
Instagram en Snapchat. Op deze kanalen zie je onder andere wie er 
komen optreden, hoe de opbouw van de tent verloopt, welk andere 

activiteiten er plaatsvinden en in het weekend zelf, nemen we je 
uiteraard mee met de sfeer in de tent. 

Dit jaar gaan Bart, Dennis en Lieke de jeugdfeestcommissie verlaten. 
Gelukkig hebben we waardige opvolgers voor ze gevonden. Dit zijn 
Thirza Bosman, Alana Meijerman en Jelle Tempelman. Wij bedanken 
Bart, Dennis en Lieke voor hun jarenlange inzet en wensen Thirza, 
Alana en Jelle de komende jaren veel succes! 

Tot slot wensen we iedereen een grandioos mooi feestweekend toe!   

Groet,
De Jeugdfeestcommissie

N.B. Op de foto ontbreekt Vera Steunenberg
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Mijn eerste jaar Dijkerhoeksfeest als inwoner van 
Dijkerhoek en meteen de hoofdprijs gewonnen! 

Ik kon kiezen uit twee prijzen. Hoewel de andere prijs (Peter’s Party 
Arrangement) ook een leuke prijs is, twijfelde ik geen seconde! Een 
rondvlucht boven Dijkerhoek leek me heel gaaf!

Op 20 oktober was het dan zover. We hadden per ongeluk de perfecte 
dag gekozen voor de vlucht, zonnig maar niet zo warm dat je aan de 
kook kon raken in het vliegtuig. Ik mocht één iemand meenemen. Ik 
heb mijn broer Robin meegenomen, hij is al wat jaren langer inwoner 
van Dijkerhoek.

Toen we aankwamen op vliegveld Teuge zagen we het vliegtuigje al 
staan. We spraken af met piloot Maarten in het restaurant op Teuge. 
Daar bespraken we wat we graag wilden doen, wie gaat eerst, waar wil 
je heen vliegen en daar kwam ook de vraag ‘durf je het aan om een 
looping te maken?’ Ehm… haha. Ja als we het doen, doen we het goed! 
Dus met een slag om de arm spraken we af, als alles goed gaat en ik 
het in de lucht ook nog durf, dan gaan we voor een looping!

We besloten dat Robin eerst zou gaan. Ik maakte wat foto’s en filmpjes 
van het opstijgen en wachtte in het restaurant. Robin stuurde vanuit 
het vliegtuig af en toe berichten en foto’s over waar hij was. 

Toen Robin terug was, was het mijn beurt! Over Deventer en Bathmen 
vlogen we naar Dijkerhoek om een foto vanuit de lucht te kunnen 
nemen van mijn huis. Ik was zo druk met het naar buiten kijken 
dat ik het bijna vergat… maar op het laatste moment toch nog een 
goede foto kunnen nemen. We vlogen verder over Holten en de 
Holterberg richting Markelo en Goor. Onderweg kon ik met Maarten 
communiceren via een de koptelefoon en microfoon. Zo vertelde 
Maarten onderweg over hoe het vliegtuig werkt, wat er af te lezen was 
op de vele metertjes en waar we precies boven vlogen. Vanuit 
de lucht ziet alles er toch niet anders uit, maar wat is de wereld mooi 
vanuit de lucht!

Boven Goor vroeg Maarten of ik een stukje wou proberen te 
sturen. Omdat het vliegtuig een dubbele besturing heeft (op beide 
zitplaatsen) kon dat. Je hoeft maar hele kleine bewegingen te maken 
om het vliegtuig te sturen. Het was nog best lastig, ik ging bij elke 
bocht hoger en hoger vliegen… Maar echt gaaf om te doen! 

De foto verraadt het al. Ook in de lucht durfde ik het maken van een 

looping aan. Ik dacht ik moet hier wel even 
een filmpje van maken, anders geloven mensen 
misschien niet dat ik het durfde, haha. Het filmpje kan ik hier helaas 
niet bij zetten… Of gelukkig, want ik gil een keer niet heel stoer, haha. 
Maar ik vond het wel fantastisch!  En omdat ik zo enthousiast was 
stelde Maarten voor om ook een schroef te maken. Die was wel iets 
heftiger dan de looping, maar vond ik daarom misschien nog wel 
gaver! 

We vlogen rustig terug richting Teuge. Omdat een ander vliegtuig 
eerder gevraagd had om toestemming om te landen, hebben we nog 
een extra rondje gevlogen. Geen straf, extra rondje van de zaak! 
Ik weet niet of de winnaar van de hoofdprijs van 2019 opnieuw kan 
kiezen voor deze prijs. Maar mocht jij in 2019 de hoofdprijs willen, en 
mocht je voor deze rondvlucht kunnen kiezen, ik raad het absoluut 
aan!! Het is een onvergetelijke ervaring en een fantastische manier 
om Dijkerhoek eens vanuit een andere kant te bekijken! 

Ik wens jullie allen een mooi Dijkerhoeksfeest! 

Groeten, Sabrina Kolkman

Chantal Bannink

T 06 24 24 62 52   E info@lentebloesem.com

Voor het bedenken, plannen 
en organiseren van al je 
marketinguitingen en events

www.lentebloesem.com
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Nijkamp
De Echte Bakker

Holten Zutphen
Dorpsstraat 16 Beukerstraat 50
Tel (0548) 36 37 03 Tel (0575) 51 42 27

Wij wensen Dijkerhoek
een geweldig feest toe!
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Voor het schrijven van een verslag over dit bijzondere 
jubileumjaar was de feestcommissie van mening, dat een aantal 
“feestcommissieleden van weleer” de eer te beurt moest vallen.
Het is gebruikelijk dat dit verslag begint met een terugblik op de 
vrijdagavond, maar voor ons begon het Dijkerhoeksfeest al een 
paar maanden eerder. Menig oud-feestcommissielid werd namelijk 
benaderd om te helpen in de voorbereidingen naar het feest toe. 

En daar begon de voorpret… oude verhalen, wat zeggen we… héle 
oude verhalen passeerden de revue. En niet alleen verhalen, maar 
ook oude foto’s. U kent het wel; “wie is det dan?”, “woer kwam den 
uut huus?” en “met wie is den etrouwt?” etc.

En natuurlijk de oersterke verhalen die met de avond sterker 
werden… “na afloop van weer een illustere feestcommissie-
vergadering een ijsje mee voor de vrouw, die dan in het holst van  
de nacht, op de rand van het bed werd weggelepeld.”

Maar om te voorkomen dat we net als oude mensen ;-) telkens weer 
terugvallen op vroeger, gaan we nu dan toch maar over naar het 
verslag van het feest.

Voor de jeugd begint het feest natuurlijk al op vrijdag. Dit jaar al mooi 
op tijd, want er moest geschilderd worden! Levensgrote kunstwerken 
zagen het levenslicht en deze prijkten gedurende het hele feest 
op het terrein. ’s Avonds de vertrouwde revue; wat was er weer 
ontzettend veel aandacht en energie in gestoken! En wat werd er 
mooi gebruik gemaakt van alle technische mogelijkheden anno 2018. 
Dat hadden ze 125 jaar geleden nog niet kunnen voorspellen!  
Na afloop van de revue nog even met de voetjes van de vloer,  
op de klanken van Alive.

Zaterdagochtend hield het weer nog niet over, maar dat weerhield 
niemand ervan om zich op te maken voor de optocht. Waar een klein 
gehucht als Dijkerhoek groot in kan zijn! Hét thema van dit jaar was 
natuurlijk 125 jaar Dijkerhoeksfeest, maar ook de AVG, het paasvuur 
en een jukebox reden door Dijkerhoek. Het was weer een mooie, 
verzorgde, bonte stoet.

In de loop van de ochtend werd er stilgestaan bij de 125e verjaardag 
van het feest tijdens de officiële receptie. Mooie woorden werden 
gesproken door Herman Bosman namens alle Dijkerhoekse 
verenigingen. Onder het genot van een hapje en een drankje hadden 
we met z’n allen een mooi begin aan de dag. En bij zo’n 125 jarig feest, 
horen natuurlijk ook de spellen van toen… op zaterdag het ringsteken 
met paard en wagen en op zondag de grandioze stoelendans. Wat 
opviel is dat dezelfde mensen die 45 jaar geleden al machtig fanatiek 

waren, nu nog minstens zó fanatiek waren. Wat een volksvermaak!

Even terug naar de zaterdag… natuurlijk werd ’s middags de “6-kamp” 
gespeeld. Dit jaar onder het mom van “The Highland Games”. Er werd 
gebuffeld, gestreden en gezweet om de Bonte Paard bokaal. En die 
is nog nooit zover van huis geweest! Het Kiekebosteam, dat voor 
de gelegenheid was overgekomen uit Frankrijk, won en we hebben 
vernomen dat een clubje oud-feestcommissieleden al grote plannen 
aan het maken is, om het paard dit jaar gezamenlijk op te halen. 
Vive la France!

Aansluitend begon het muzikale programma en dat hield niet meer 
op! Het begon met Rob Stam, de one-man band, onder de luifel. ’s 
Avonds door met Kroepin en de Dare Devils. Wat een energie spatte 
daar van af! De goedgevulde tent dampte tot in de kleine uurtjes 
door. De volgende ochtend kwam iedereen onder het genot van een 
heerlijke brunch en bij de muziek van de Grösmeijers, langzaam weer 
op gang.

Op het buitenterrein vermaakten jong en oud zich met rodelen, 
schieten, touwtje trekken en niet te vergeten de zweefmolen. Er 
waren soms heuse wachtrijen. En niet alleen daar; ook de bar, de 
vis en de patat deden goede zaken. Wat soms ook weer leidde tot 
wachtrijen… maar dan bij de wc. En nu we het er toch over hebben; 
hulde aan de wc-schoonmakers. Ook dat mag wel eens gezegd 
worden.

Het weer buiten liet te wensen over, maar dat mocht de pret niet 
drukken. De sfeer in de tent was opperbest! Met z’n allen dansen bij 
One-two-trio en de ogen uitkijken bij Helene Fischer, daarna hossen 
en springen bij onze eigen Gust. 

De feestcommissie en alle 
Dijkerhoekers kregen het 
ook in 2018 weer met 
elkaar, voor elkaar; 
een geweldig 
mooi en gezellig 
Dijkerhoeksfeest. 
Een feest dat 
al 125 jaar op 
volle toeren 
draait!

DIJKERHOEKSFEEST

125 JAAR 
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DIJKERHOEKSFEEST
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De officieuze opening van het Diekerhooksfees; 
dat is het vogelschieten. 

Na jaren op de zaterdagavond te hebben geschoten, zijn we vorig 
jaar naar de zondagmiddag verhuisd. We hoopten dat dit meer 
deelnemers op de been bracht. Vooral omdat deze dag toch meer 
een familiedag is. De kinderen kunnen dan ook rustig meegenomen 
worden. De toekomst zal het leren of dit een goede greep was. 
Overigens na het vogelschieten is het nog niet afgelopen. Vorig jaar 
kwam Aaldrik met het voorstel om er na het sportieve gedeelte een 
“jachtbuffet” achteraan te knopen. Ook dit jaar kunt u zich hiervoor 
aanmelden.

Afgelopen jaar mochten wij een schuttersprins en schutterskoning 
kronen op de officieuze opening van het Dijkerhoeksfeest. Ruim 80 
deelnemers, waarvan 59 senioren en 25 junioren, streden om de eer. 
De weersomstandigheden waren prima; droog en niet te warm of 
te koud.

Het was dan ook een drukte van belang bij de inschrijftafel aan het 
begin van de avond. Leuk om te zien dat zowel oud-leden, ereleden 
en veel van de jeugd uit Dijkerhoek de traditie levend houden en niet 
terugdeinzen voor een beetje onderlinge competitie in een goede 
sfeer. Grote afwezigen waren toch wel Jan en Ineke Bronninkreef. Een 
aantal maanden later wisten we waarom.

Rick Smale en Willy Schoneveld waren de titelverdedigers, die 
het spits mochten afbijten. Ze slaagden er NIET in hun titel te 
verdedigen. Onderaan de pagina een overzicht van de prijswinnaars.

Alle inwoners van Dijkerhoek (of behorende tot de schoolkring 
Dijkerhoek) van 12 jaar of ouder, of leden van schietvereniging “De 
Zaagmolen” nodigen wij uit om mee te schieten op zondag 16 juni 
a.s. Wij beginnen om 14.00 uur met schieten. Opgave is mogelijk 

vanaf 13.30 tot 14.00 in de tent op het schietterrein tegenover café-
restaurant “Het Bonte Paard”. Deelnamekosten bedragen: €15,- voor 
senioren en €5,- voor junioren. Vogelschieten valt onder de vlag van 
de KNSA en daarom moet iedereen zich verplicht legitimeren om te 
kunnen deelnemen. Dus zorg dat u een legitimatiebewijs bij u hebt! 
Zoals Wim Rensen ooit schreef “Het is pas “Diekerhooksfees” als het 
vogelschieten is geweest.” Dus doe mee.

U hoeft overigens niet tot het Dijkerhoeksfeest te wachten om 
met de schietsport in aanraking te komen. Schietvereniging “De 
Zaagmolen” heeft in de periode september tot en met mei/juni op 
elke maandagavond haar schietavond van 19.00 t/m 22.00 uur in het 
schietgebouw aan de Maatmansweg (ingang Kulturhus). Uiteraard 
bent u van harte welkom om daar eens een kijkje te komen nemen. 
Meer informatie vindt u op onze website www.dezaagmolen.nl.

Ook houden wij geregeld andere activiteiten, zoals de 
Zaagmolentrofee en schieten we tweemaal per jaar tegen onze 
buurvereniging uit Loo. Ook is het mogelijk om de baan af te huren 
in het kader van onder meer buurtfeestje, etcetera en is het mogelijk 
om een schietactiviteit op locatie te bestellen.

Komt allen naar de feestweide bij “het Bonte Paard”  
op zondag 16 juni a.s.!
Aanvang:   13:30 uur
Inschrijven:  13.30 – 14.00 uur in de tent op de feestweide
Start schieten: 14:00 uur
Kosten:  €15,- voor senioren (18+)  en  
   €5,- voor junioren (12 tot 18)

Na afloop jachtbuffet bij het Bonte Paard. 

De foto’s bij dit artikel zijn gemaakt door Freddie Paalman voor fototeam Holten. 
Op de website van fototeam Holten zijn meer foto’s van het vogelschieten of van 
het Dijkerhoeksfeest te vinden.

VOGELSCHIETEN

Jeugd
Thirza Bosman (2 prijzen), Laura Smale, Britt Rensen en 
schuttersprins Rowdy Meijerman

Senioren
Schutterskoning Jan Reilink, Maarten Tijhof, Erwin Hurenkamp,  
Wim Schoneveld en Ad Oolbekkink

PRIJSWINNAARS
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BETAALBARE
TRENDY EN 
MODIEUZE
KINDERMODE

WWW.IRMAKINDERMODE.NL

Haarstraat 3/E
7462 AK  Rijssen 

T 06 12 86 60 96
E info@irmakindermode.nl

Preventieve Mondzorg Praktijk Holten

Echt gezond 
begint bij de Mond!

Annet Boode - Mondhygiënist 
Ook voor mondzorg aan huis

www.mond-consult.nl 06 219 129 70 Zonder verwijzing toegankelijk
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www.nijlandfood.nl

	

	

	

	

	

	
Renate	Meilink-	Hobert	
Kinder-	en	jeugdcoach	
Hakkertsweg	22	Holten/	Dijkerhoek	
06-42	28	28	23	
Voor	coaching	en	trainingen	
www.zonnig-coaching.nl	
	
	

	 	 	 Zonnig	de	toekomst	tegemoet!																																				
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Uw partner voor:
•  registratie van beeld en geluid met multicamera-techniek
•  binnen- en buitenevenementen, b.v. revues, toneel-   
 uitvoeringen, openluchtspelen, muziekfestivals en beurzen
•  promo-, productinfo-, instructie- en bedrijfs-films

verhuur van o.a.:
•  (grootbeeld) beamers tot 4500 Ansi-lumen,
•  LCD schermen 50”
•  beeldmixers met of zonder technici
•  geluid- en verlichtinginstallaties van klein tot (zeer) groot

 Overzetten van videobanden op DVD.  
     Haarscherp digitaliseren van uw Super 8 films met geluid  
     en dubbel 8 en Super 8 zonder geluid.
 

Gerrit Vlogtman Raalte
Kerspelweg 48
8101 GP Raalte
Tel.: 0572-356387 - 0653-28 66 64
www.gvraalte.nl
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verhuur van o.a.:
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•  LCD schermen 50”
•  beeldmixers met of zonder technici
•  geluid- en verlichtinginstallaties van klein tot (zeer) groot

 Overzetten van videobanden op DVD.  
     Haarscherp digitaliseren van uw Super 8 films met geluid  
     en dubbel 8 en Super 8 zonder geluid.
 

Gerrit Vlogtman Raalte
Kerspelweg 48
8101 GP Raalte
Tel.: 0572-356387 - 0653-28 66 64
www.gvraalte.nl

Gerrit Vlogtman Raalte
Kerspelweg 48
8101 GP Raalte
Tel.: 0572-356387 - 0653-28 66 64
www.gvraalte.nl

Uw partner voor:
•  registratie van beeld en geluid met 

multicamera-techniek
•  binnen- en buitenevenementen, b.v. 

revues, toneeluitvoeringen, openlucht-
spelen, muziekfestivals en beurzen

•  promo-, productinfo-, instructie- en 
bedrijfs-fi lms

verhuur van o.a.:
•  (grootbeeld) beamers tot 4500 

Ansi-lumen,
• LCD schermen 50”
• beeldmixers met of zonder technici
• geluid- en verlichtinginstallaties van 
klein tot (zeer) groot Overzetten van 
videobanden op DVD.

Haarscherp digitaliseren van uw Super 8 fi lms met geluid en dubbel 8 en Super 8 
zonder geluid.
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De Dijkerhoekse 
feestpuzzel 2019
Hieronder treft u de Dijkerhoekse 
feestpuzzel van 2019. Voorgaande 
jaren een groot succes, getuige 
het grote aantal inzendingen. Ook 
dit jaar hebben wij weer ons best 
gedaan om een leuke puzzel te 
maken. Doet u ook dit jaar weer 
mee? Uit de goede inzendingen 
verloten wij drie prijzen. 
U zoekt bij het stukje wat in het 
hokje staat de adverteerder en 
schrijft de goede oplossing bij 
het juiste cijfer. De oplossing van 
de puzzel kunt u inleveren tot 
woensdag 26 juni 2019 bij:

Annet Nijland  
Hakkertsweg 3

Bennert Rensen
Essensteeg 30 

De prijswinnaars worden bekend 
gemaakt in het eerstvolgende DIV 
boekje.

Oplossing

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



Uw totaal leverancier voor

Fitwerk    Werkkleding/schoeisel
 Afrasteringmaterialen  Agrarische benodigdheden 
 Vuurwerk    Dierverzorgingsproducten

 Hanzeweg 10,  Lochem    www.greutink@greutink.nl
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14:00 uur
Locatie Terrein Bonte Paard
Inschrijven 13:30 - 14:00 uur
Kosten €15,- (18+)
           €5,-  (12-18 jaar)

LEGITIMATIE VERPLICHT!
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Tot ziens op  het Dijkerhoeksfeest!

Alcohol of tabak en onder 25 jaar? Houd je ID klaar

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol en tabak

Speelochtend
08:30 uur
8.30 uur worden alle kinderen 
van groep 1 t/m 8 verwacht bij 
het Bonte Paard voor een leuke 
activiteit en een voorstelling. 
Na afloop gratis draaimolen en 
zweefmolen! Dit is alleen voor 
Dijkerhoekse schoolkinderen!

Optocht
10:00 uur
Prijzen voor volwassenen, 
schoolkinderen en de 
jongerengroep! Uitreiking na de 
optocht in de tent.  
 
Opstellen in weiland tegenover  
de school vanaf half 10.

Brunch m.m.v. 
Grösmeijers
11:30 uur
Op het buitenterrein:
Grote zandbak en de octopus.

Daarnaast is er ook dit jaar 
weer een overdekt terras aan de 
voorzijde van de tent. 

Hele weekend
Zweefmolen, draaimolen, 
rodelbaan, schiettent, touwtje 
trekken, snoepkraam, kop van jut, 
jackpot gokmachines, viskraam en 
patatkraam.

D.A.T. Revue
“Weg met 

DAT”
19:45 uur

100%
Powerband 

23:00 uur

Tent open vanaf 
21:00 uur 

The Euros

Beatcrooks

Aansluitend
De Paloma’s

Opschaakl’n!

Zeskamp
14:00 uur

Reeperbahner 
Stimmungsmacher 

16:00 uur

Rodelbaan   
Demo

Dragrace
14:00 uur

Gratis toegang!

DIJKERHOEKS
FEEST



Kerkstraat 4, 7451 BM Holten
T 06-36190484  W chidi.nl
E info@chidi.nl   Chidikinderkleding

OP DE GEHELE COLLECTIE
tegen inlevering van deze advertentie

Like
 ons!

Modieuze 
én betaalbare 
kinderkleding

KORTING10% 
OPENINGSTIJDEN
Wo t/m vr 9.30-17.00 uur
Zaterdag 9.30-16.00 uur

LMB van der Meij
Bussinksweg 2a

7437 TB  Bathmen
0570 541479

info@lmbvandermeij.nl
www.lmbvandermeij.nl

Hans Steunenberg, Flora 185 - 189, 7422 LT Colmschate
Openingstijden: ma. 13.00 - 18.00 uur, di. t/m do. 9.00 - 18.00 uur, vr. 9.00 -  20.00 uur, za. 9.00 - 17.00 uur.

Colmschate

Aj dree dage noa het 126e 

Diekerhookse fees goat, zorg dan 

daj stevig in de schoone stoat.

Yke de Veer | Oude Stationsweg 3 | 7451 ME Holten | 06 17 11 89 05

Zomer- en winterbanden
Banden en velgen (nieuw en 
gebruikt)
Montage
Balanceren
Banden opslag
Reparatie

NIEUW in Dijkerhoek:

Alleen op afspraak

Buisweerdweg 7
7245 RR  Laren (Gld)

Tel. 0573 221219
Mob. 06 53386699

Veldmaat
Rietdekkersbedrijf

   
 
   
   
                                                                                    

  

GroenKreatief______ 
MARKVOORT holten  
Tel.  0548-363679 
TUIN-ERF-LANDSCHAP- 
DAK EN GEVEL BEPLANTING 
HYDROSEEDING-EROSION CONTROL 

www.markvoortholten.nl        
 
  
  

TRABO - bouw
Maakt vakmanschap zichtbaar

0548-361626

www.hbatotaal.nl

Elwin Luggenhorst
Oosterveldsweg 1 Holten
T 0548 361 958                       
E info@hbatotaal.nl
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Voor al uw
puin, afval, zand
en verhardingsmateriaal
Lambooysweg 2, 7451 NJ Holten
T (0548) 36 16 22

E info@ulfmancontainers.nl
W ulfmancontainers.nl

Lambooysweg 2, 7451 NJ Holten
T (0548) 36 16 22

E info@ulfmancontainers.nl
W ulfmancontainers.nl

Lambooysweg 2, 7451 NJ Holten
T (0548) 36 16 22

E info@ulfmancontainers.nl
W ulfmancontainers.nl

Lambooysweg 2, 7451 NJ Holten
T (0548) 36 16 22

E info@ulfmancontainers.nl
W ulfmancontainers.nl

DE KLIK
Al een heel aantal jaren werken onze jongens van de KLIK elke 
woensdag enthousiast en hard in Dijkerhoek en in en om het 
Kulturhus Dijkerhoek. Zij doen allerhande klusjes. Variërende van 
ijsbekers stickeren voor Oans tot aan de tuin onderhouden van de 
molen. Ook krijgt de bakker in Dijkerhoek elke woensdag hulp van 1 
van onze cliёnten. 

Sinds een aantal jaren helpen ze ook bij het inleggen van de 
munten voor het Dijkerhoeksfeest en Peter’s Party.  Ook voor het 
feestweekend van dit jaar helpen zij weer graag. Het zijn gezellige 

uurtjes waarin met veel aandacht en plezier wordt gewerkt. 

Heeft u nog een leuke klus voor onze cliënten? Voel je dan welkom 
om binnen te lopen op de woensdag en te informeren naar de 
mogelijkheden. Heel graag tot ziens.

Wij - namens de KLIK - wensen iedereen een heel fijn feest toe! 

Groetjes cliënten en begeleiding van de KLIK! (Zozijn) 



Dijkerhoekseweg 4   7451 LV Holten   
Tel. 0548 - 36 15 58   info@gebrwissink.nl

Vakwerk
Ons schilderwerk is van hoge kwaliteit. Wij hebben meer dan 30 jaar 

ervaring in zowel binnenschilderwerk als buitenschilderwerk

Betaalbaar
Wij leveren de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs. 

Vraag om een vrijblijvende prijsopgave

Duurzaam
U heeft jarenlang plezier van ons schilderwerk. 

Wij werken met de beste merken

Diensten
Naast dat u ons kunt inhuren als schilder kunt u ons ook 

vragen voor beglazing, behangen, onderhoud, 

wandafwerking en woninginrichting 
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VAN DE OUDERRAAD
Het Dijkerhoeksfeest komt er weer aan, 
het feest waar iedereen zo ongeveer 
het hele jaar naartoe leeft. En wat in de 
voorbereiding op verschillende vlakken al 
enorm veel gezelligheid en saamhorigheid 
oplevert! Na de jubileum-editie van vorig 
jaar staat er nu weer een “gewoon” feest 
voor de deur, maar ja… wat is gewoon?

Vrijdag
Na het vogelschieten op de zondag 
voorafgaand aan het Dijkerhoeksfeest, is 
het aan de schoolkinderen de eer om op 
vrijdagochtend het echte feestweekend af te 
trappen!.. Door invoering van het continue-
rooster is de tijd wat beperkt, maar we zijn 
van mening dat we er toch in zijn geslaagd 
de kinderen een leuk programma voor te 
schotelen. In de eerste helft van de ochtend
ligt de nadruk op een activiteit, waarbij 
creativiteit en spel van de kinderen zelf een 

belangrijke rol speelt.
Wat er precies gaat gebeuren verklappen 
we natuurlijk niet, dat blijft een verassing…
In de tweede helft van de ochtend is er 
een voorstelling. En natuurlijk ontbreekt 
het patat eten niet. Om 12:30 uur is het 
programma ten einde, maar kan er al wel 
een eerste rondje in de draaimolen of 
zweefmolen worden gedraaid! Verdere 
informatie volgt in de nieuwsbrief van 
school…

Zaterdag
Traditiegetrouw op zaterdagochtend de 
optocht, de afgelopen jaren konden we 
rekenen op veel deelnemers, van jong tot 
oud, en natuurlijk hopen we daar dit jaar 
weer op!

Graag op tijd opgeven voor een goede 
indeling van de optocht! Opgave tot 
maximaal een week voor de optocht bij 
Arno Meijerman, tel nr. 06 22 38 15 84 of 
Hendri Ter Stal tel nr. 06 29 11 04 03. Er is een 

deskundige jury bereid gevonden om de 

prijzen te verdelen en er is evenals vorig 
jaar weer een publieksprijs.
                                                                 
Opstellen in de weide tegenover de school 
vanaf 09:30 uur. Vertrek optocht om 
10:00 uur. Na afloop van de optocht is de 
prijsuitreiking in de tent.

Zondag
Op zondagochtend starten we met de 
brunch, die vanaf 11:30 uur in de tent 
voor u klaarstaat. We hopen dat u net als 
voorgaande jaren weer samen met familie, 
vrienden of buren gezellig komt genieten 
van alles wat we u voorschotelen en zo de 
dag lekker en relaxt kunt beginnen!

Wij wensen iedereen alvast heel veel plezier 
op het Diekerhooksfees. Graag tot dan!!

Vriendelijke groet,
Ouderraad obs Dijkerhoek

dijkerhoek
obs



A.G. Jansen Manenschijn

Boomkwekerij van:
- oude en bijzondere vruchtboomrassen
- leibomen en bolvormen
- bijzondere laan- en sierbomen
- haagbeplanting

Dijkerhoekseweg 17, 7451 LV  Holten
Tel/fax: 0548 - 36 34 86 
E-mail: jansenmanenschijn@zonnet.nl

IJsboerderij Ôans - Familie Klaasses
Maneschijnsweg 36 - 7451 LK Holten

www.ijsboerderijoans.nl

Boerenroomijs natuurlijk lekker!!

IJstaarten, bekertjes en 
literbakken in vele smaken

Wij zijn geopend op  
wo. en za. van 9.00 tot 16.30 uur
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D.A.T. REVUE

Het is momenteel een erg drukke tijd voor ons als D.A.T; we hebben 
net onze toneelavonden achter de rug met als hoogtepunt een 

compleet uitverkocht Kulturhus in Holten, een groot aantal 
mensen die meedoen met de revue zijn ook al druk bezig met de 

repetities voor het Openluchtspel Dijkerhoek in september en 
dan ook met dezelfde personen even een revue schrijven….. 
Ga er maar eens aan staan!  

Afgelopen jaar zijn we in september al bij elkaar gekomen 
als D.A.T. om met alle leden het drukke programma te 
bespreken. Taken werden verdeeld en we zijn direct 
begonnen met een rode draad te bedenken en stukken te 
schrijven voor de revue. Dit moest in grote lijnen af zijn als 

de repetities voor het Openluchtspel zouden beginnen…….. 
dit was al in februari jl. 

D.A.T. zou D.A.T. niet  zijn als ons dit niet zou lukken, en…….. 
het is ons gelukt!!!!

Nadat we in 2017 een geheel andere weg zijn ingeslagen met onze 
revues, gaan we ook dit jaar weer met deze formule verder. Na te zijn 
begonnen met “Zo Gung DAT”, een revue waarbij het doek eigenlijk 
de gehele avond open bleef, mooie nieuwe 3D geprinte decors en 
een rode lijn in het verhaal, hebben we deze opzet vorig jaar ook 
al doorgezet met “Kiek DAT”, waar D.A.T. meeging met de bus van de 
plattelandsvrouwen naar het mediapark in Hilversum en daar allerlei 
avonturen beleefde.

Tijdens de revue van komend jaar gaan we iets heel bijzonders 
doen…… we gaan namelijk op vakantie met D.A.T.! Ja stelt u zich eens 
voor, allemaal bekende Dijkerhoekers; op het vliegveld,  inchecken, 
balies, vliegangsten, zieke piloten, hotels……te veel om op te noemen. 
We gaan het met z’n allen meemaken maar het gaat vast goed komen. 
Gelukkig kunnen we dit jaar ook weer gebruik maken van de loods 
van de familie Tempelman om daar te oefenen, waarvoor onze  
grote dank!

We zijn ontzettend blij u te kunnen melden dat we een nieuw 3D 
geprint decor hebben kunnen aanschaffen, dit is mede mogelijk 
gemaakt door de Hemink Groep uit Holten, waarvoor wij hen 
dankbaar zijn!! Dit “Hemink-Groep-Decor” zal dan natuurlijk ook te 
zien zijn tijdens de revue op vrijdagavond 21 juni a.s. in de feesttent.
We zouden het bijna vergeten; elk jaar heeft de revue een titel en dit 
jaar gaat de Dijkerhoekse revue heten:

“Weg met DAT”

We wensen u allemaal een geneugluk’n oamp’t tow!!

D.A.T.  (Dijkerhoeks Amateur Toneel)
VRIJDAGAVOND



0620630287

Keizersweg 62 A

Holten

 info@jvpro.nl               www.jvpro.nl

Wat staat er niet op ons kindermenu?!

Camping de Poppe is een heerlijke familiecamping in Twente op de grens van Markelo en Holten. 
Alles is aanwezig om jouw vakantie onvergetelijk te maken. We zijn open van 1 april tot 1 oktober. 

Het restaurant/zalencentrum is het hele jaar geopend, behalve op maandag.

Recreatiepark Feest- en Sfeerlocatie
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100% POWERBAND
Na de revue is er weer als vanouds onze trouwe (huis)band. Het blijft 
een prachtige band voor jong en oud op de vrijdagavond tot in de late 
uurtjes.

Deze vrolijke, enthousiaste heren, Jan Steegink (drums/zang) en Sjon 
Rodijk (toetsen/zang), maken van elk feest een knaller!

Van Rock & Roll tot Hollandse toppers en alles wat daar tussenin zit... 
én natuurlijk goede interactie met het publiek!

Het maakt de heren niets uit, als het maar feest wordt!
Dit alles natuurlijk 100% live. 
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3636Zoveel uren zitten er in een dag. Vast niet geheel 
toevallig is het ook het aantal cycli in het Chinese 
zonnejaar.  Zuiver goud bestaat uit 24 karaat. 24 
is ook het aantal majeur- en mineurtoonsoorten in 
de westerse muziek. Nou begrijpt u ook waarom 
Chopin 24 preludes componeerde. En omdat het 
verhaal achter de cijfers u meer vertelt dan de 
cijfers zelf, hebben we daar ons werk van ge-
maakt.

Benieuwd naar het verhaal achter úw cijfers? 
Neem dan contact op met 
Leferink Adviseurs: 0548-363507.

Het verhaal achter de cijfers

Oude Deventerweg 11 - 7451 CM Holten
Kerkplein 43 - 7475 AE Markelo
Spoorstraat 3 - 7471 BV Goor

Tel: (0548) 36 35 07
 info@leferink-adviseurs.nl - www.leferink-adviseurs.nl

VRIJDAGAVOND
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Autoschade Holten
Transportweg 6
(T) 0548 - 36 25 14
broekhuis.nl

U KOMT LIEVER NIET BIJ ONS...
Maar mocht u onverhoopt een keer schade rijden, 
dan willen wij uw oplossing zijn!

Autoschade Holten
Transportweg 6
(T) 0548 - 36 25 14
broekhuis.nl

U KOMT LIEVER NIET BIJ ONS...
Maar mocht u onverhoopt een keer schade rijden, 
dan willen wij uw oplossing zijn!

Autoschade Holten
Transportweg 6
(T) 0548 - 36 25 14
broekhuis.nl

U KOMT LIEVER NIET BIJ ONS...
Maar mocht u onverhoopt een keer schade rijden, 
dan willen wij uw oplossing zijn!

 

 

 Gemalen 
 Drukriolen 

 Bergingsbassins 

 Rioolpompen 

 

 

 

 

 

Hét adres voor :    

 

 Service 

 Montage 

 Onderhoud  

 Renovatie   aan 

 Modificatie   

 Ontwerp  
 Advies 

 Realisatie 
          

 

 

FMH Pompservice B.V. 
Postbus 120                 Tel. (0548) 366 990 

Ondernemersweg 17e Holten        Fax (0548) 366 027 

www.fmhpompservice.nl            info@fmhpompservice.nl 

 

 
 

 

24-uurs storingsdienst: 

0548 366 990  
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KOP VAN JUT
Dit jaar nieuw op de weide is de 
alom bekende Kop van Jut. 

De krachtpatsers onder ons 
kunnen naar harte lust op de kop 
slaan. Ook voor degene die niet zo 
gespierd zijn, is het mogelijk om de bel 
te laten rinkelen. Dus gewoon proberen en 
leef je uit! 

De Kop van Jut is een traditionele kermisattractie waarmee met 
slagkracht gepoogd wordt een bel te luiden. Met behulp van een 
zware hamer is het de bedoeling mokerslagen te geven op de kop. 
Een ijzeren blok schiet langs een 
verticale glijbaan richting bel. 
Een leuke prijs ligt op je te 
wachten. Wij zeggen: 
Powerrrrrrrrrrr!!

STREEKMARKT
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ZATERDAGOCHTEND

HELE WEEKEND

Vorig jaar hadden we de primeur! De uit Oostenrijk 
overgegleden sensationele rodelbaan, die één grote attractie 
is voor jong en oud. En ook dit jaar is de rodelbaan op zaterdag 
en zondag te vinden op het feestterein.

De attractie is als het ware een piste. Je loopt aan de zijkant 
van de piste omhoog tot een hoogte van ongeveer 7 meter. Hier 
kom je bovenaan de ‘heuvel’ 
aan. Dan neem je plaats op 
je slee, die je zelf mee 
neemt naar boven. 
Vervolgens glij je 
naar beneden 
van de piste. 
Snelheid en 
glijplezier 
komen samen 
op deze 
rodelbaan, en 
daarvoor hoef 
je niet eens te 
wachten tot het 
winter is.

De baan heeft een afmeting 
van 32 meter lang, 7 meter 
hoog en 7 meter breed en bestaat uit twee banen. Je bent 
dus snel aan dew beurt en hoeft niet lang te wachten voor de 
volgende afdaling. Kortom een beleving die je zeker niet mag 
missen!

MEGA RODELBAAN 
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Voor al uw vee
J.G. Janssen
Maneschijnsweg 8
7451 LK Holten
Tel. 0548 36 15 83
Mob. 06 55 11 77 70
Mail info@veehandeljanjanssen.nl

Tel: 0571 - 271593
veldwijk.com / sportprijzen.com / info@veldwijk.com

Workshops        •        Houtbewerking        
Cadeaushop • Straatwerk
Woon accessoires • Tuinaanleg

Hollands Hout    Ongewoon Design

T. 06 20 74 04 45  M. info@remcorensen.nl  I. www.remcorensen.nl  
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ZESKAMP

De zeskamp goes Down Under!

Het nummer “Down Under” kent iedereen 
natuurlijk van de Australische band Men 
at Work. Het nummer verscheen op hun 
debuutalbum Business as Usual uit 1981. 
En gaat over een Australische man die een 
wereldreis maakt en hier een aantal mensen 
ontmoet die geïnteresseerd zijn in zijn 
thuisland. Ook de kangoeroe is verbonden 
met Australië, en dat is ook niet zo gek want 
in Australië vind je grasvelden vol met deze 
dieren. Sinds de komst van de Europeanen 
is dit aantal alleen nog maar gaan 
groeien door de aanleg van voedselrijke 
weilanden. De grootste soort is de rode 
reuzenkangoeroe die tot twee meter groot 
kan worden.

Met deze inspiratie hebben wij een unieke 
zeskamp samengesteld. Waar je zeker Down 
Under gaat en je kangoeroe-skills goed van 
pas komen. Het zal niet alleen kracht zijn die 
de spellen tot goed einde brengen. Ook met 
behendigheid kan de overwinning worden 
behaald. Dus dames, meisjes, heren en 
jongens geef je op!

Er wordt natuurlijk gestreden om de 
felbegeerde Bonte Paard Bokaal. Die bij het 
winnende team in de tuin wordt geplaatst. 
Vorig jaar was team Kiekebos de gelukkige 
winnaar.

Welk team sleept dit jaar de Bokaal 
in de wacht???

Geef je team op bij:
Bennert Rensen 
T 06 53 25 62 47

of Annet Nijland 
T 06 13 29 98 98

ZATERDAGMIDDAG



Voor vrouwen 
die  

succesvol 
durven 
zijn in 

Life & Business

van Calcarstraat 4 Deventer

06 - 38 91 24 33

www.powerenboozzt.nl Annemieke ter Avest

O u d e  D e v e n t e r w e g  4 3
7 4 5 1  L T   H O L T E N

T e l .    :  0 5 4 8 - 3 6 7 4 9 4
M o b .  :  0 6 - 2 9 0 5 7 4 5 0

✓ Nieuwbouw
✓ Verbouw
✓ Onderhoud
✓ Renovatie

Bouwbedrijf
Koebrugge
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Open 7 days a week from 17h
Grote Poot 19 Deventer - 0570 616 666 - deventer@jackiesnyc.com

REEPERBAHNER STIMMUNGSMACHER
ZATERDAGMIDDAG

‘Lekker spöll’n onder de Luifel’

Jaaa!  Doar hebben wi-j zin an!! Lekker man!  Zo’n heerlijke zwoele 
zaterdag(na)middag even bijpraten met vrienden, buren, bekenden of 
‘kunnigen’… Lekker effen een bakje patat of een gebakken visje ‘on 
the side’… Je bestelt nog even zo’n geneuglik fijne Paulaner Weissbier 
en nestelt je op één van die banken onder de luifel van de feesttent 
op het Dijkerhoeksfeest.  En wat is er nu mooier om in zo’n relaxte 
ongedwongen setting lekker muziek te goan maken met je maten!! 
Onze nieuwe drummer Bert Reilink staat te popelen van ongeduld om 
het ‘Dijkerhoeksfeest’ virus te ondergaan.

Niet helemaal ‘unplugged’….. Het möt natuurlijk wel een betje 
knapp’n… Gewoon lekker geneuglik volume. 

Man man man wat hebben we er zin an!!! Een kampvuurtje erbij zou 
het helemaal afmaken…. Maar dat zal de luifel wel niet zo prettig 
vinden…. Één ding is zeker! We beginnen met het nummer ‘KAMPVUUR 
LAAIT’ van Normaal en dan zien we wel!! Er zullen tijdens het 

optreden enkele ‘kunnige’ gastmuzikanten of zangers/
zangeressen aanschuiven….

Reeperbahner Stimmungsmacher

Gezellig, Gemoedelijk, 
GENEUGLIK!!!

Tot zaterdagmiddag op het 
Dijkerhoeksfeest!



De kroon op ieder feest

Partytenten • Totale aankleding • BBQ party 

Warm- en koud buffet • Borrelhapjes • IJskar 

Bedrijfs of Personeelsfeest • Snack wagen

06 22540116      06 51601321
www.partyserviceholten.nl
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Oranjestraat 4 - Holten
Tel.: 0548 36 35 90

www.keukenhofvanholten.nl

Keukens voor fijnproevers...

ZATERDAGAVOND

Speciaal voor dit jaar hebben 
we The Euros weten te strikken 
voor de zaterdagavond van het 
Dijkerhoeksfeest. The Euros mogen 
met recht de drie musketiers van 
het feestcircuit genoemd worden. 
Met hits, humor en veel interactie 
als hun voornaamste wapens spelen 
ze al jarenlang elke zaal, tent en 
festivalweide plat.

Verrassender, muzikaler en 
enthousiaster dan ooit tevoren: 
The Euros spelen de haringen uit 
de tent en komen er lachend mee 
weg. En gelachen wordt er! Naast 
een zondvloed aan hits zorgt dit 
powertrio met hun briljante interactie 
en knallende show voor steengoed 
vermaak. Betrap jezelf op het bespelen 
van de luchtgitaar, zing de longen uit 
je lijf, en geniet voor de verandering 
eens van een waanzinnig trio 
zonder schuldgevoel..!

THE EUROS



MANESCHIJNSWEG 21, 7451 LJ HOLTEN 
TELEFOON (0548) 36 14 93

Gezondheidsvoeders van
H. Bieleman Veevoeders

In het rundveevoederprogramma 
van H. Bieleman Veevoeders staat 

niet alleen de productie maar ook de 
gezondheid van uw koeien centraal. 
Hoe u weet of u gezond voert? Een 

glanzende vacht, snelle dracht en laag 
celgetal zijn voorbeelden van een 

blakende gezondheid. 

Kortom: H. Bieleman Veevoeders, 
gezonder voor u en uw vee.

gewoon goed

Nu ook in uw regio:
Caro Croc Hondenvoeding

Sinds 1932, betaalbare kwaliteit voor een 
lang en gezond leven.

gewoon goed

Kunstmest en strooisel, grote balen hooi, 
stro en luzerne uit de loods in Dijkerhoek.

FEESTAANBIEDING
In 1e week na Dijkerhoeks Feest

20% KORTING
op 15 kg junior, original of senior

tegen inlevering van deze advertentie.

A Essensteeg 34, 7451 MP Holten
T 06 53 96 65 86 E t.wiersma@concepts.nl

E. Aaftink en D. Stevens
De Visscher 14, Holten
Tel. 06-40828621

Particuliere verkoop aan huis van 
vroege en bewaaraardappelen

NIEUWE aardappelen vanaf begin juli

Wij combineren gezelligheid met kwaliteit! 
      FNRS ****  

* Paardrijlessen  
* Buitenritten  
* Pensionstalling  
* In-, verkoop paarden 
* Ruiterkampen 
* Logiesaccommodatie   
  voor groepen  
* Feestarrangementen 
  voor groepen 
 

Fam. Bronsvoort, Borkeldweg 1, 7475 RV Markelo 
Tel. 0547-361471  Fax: 0547-361566 
www.snorrewind.nl  email:info@snorrewind.nl  
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Met shows op de Zwarte Cross, 
Defqon.1, Dreamfields, Boulevard 
Outdoor en Dauwpop vliegen ze 
overal “Uut de Bochte”! Hun Happy 
Høken remix “Annie uut de bochte” is 
ongekend populair! 

En dit jaar freestylen deze badboys 
samen met hun unieke Led Robot 
op de zaterdagavond in de feesttent 
in Dijkerhoek! Van schurende 
Moombahton tot guilty pleasures. 
Van rammende house beats tot foute 
feestmuziek, happy hardcore en 
harder! Deze feestexplosie wordt in 
hoog tempo op je afgevuurd. Happy 
Høken you don’t care, groene knuppels 
in the air!

BEATCROOKS

3
3

Bouwbedrijf  Pinkert
Ondernemersweg 5a
7451 PK Holten

T  0548 361 259
F  0548 364 708

E  info@pinkert.nl
 www.pinkert.nl

Volg ons

Veelzijdig vakmanschap

 Nieuwbouw   Verbouw 
 Renovatie   Agrarisch

GARDEROBE
VERHUUR HOLTEN

INFORMATIE: TEL. 06 48 51 88 53

MAKKELIJK ÉN SNEL 

TE PLAATSEN!

ZATERDAGAVOND
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Zwartepad 4
7451 BJ Holten

Tel. 0548 - 36 35 95

Kids
Merken: Name-it, B-nosy, Geisha, Retour, Noppies en Sturdy

Mannen
Merken: Petrol, Only & Sons en Cars jean

Ook voor uw
hypotheek staan
wij voor u klaar

Kom 
gerust 

langs!

 
Boks Beijer
Dorpsstraat 33
7451 BS HOLTEN
T (0548) 36 25 51
E info@boksbeijer.nl
I www.boksbeijer.nl
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Dat de Grösmeijers uit Markelo al lang niet meer alleen de Duitse ‘traditionele’ 
muziek spelen waarvan iedereen ze kent, ontdekten we vorig jaar al tijdens het 
Dijkerhoeksfeest. Ook dit jaar starten ze tijdens de brunch. En met hun uitgebreide 
repertoire verzorgen ze ook de eerste set van de middag.

Ze bestaan inmiddels al meer dan 60 jaar. Wat ooit begon als een boerenkapel, is 
uitgegroeid tot een echte band die menig dak eraf blaast! Waar in de begin jaren enkel 
en alleen Egerländer muziek werd gespeeld, is momenteel niets te gek.

Maar ze zijn hun roots nog niet vergeten en beginnen hun optreden met een blokje 
traditionele muziek. De brunchgangers komen dan alvast goed in de stemming en 
genieten van de klanken van onder andere Ernst Mosch. En daarna? Waar jullie zin in 
hebben! Eerst even lekker dansen, of direct in de polonaise?

Grösmeijers Markelo….. altijd gezellig!

GRÖSMEIJERS

DUTCH.GREEN ROOF

WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?

Sedummatten Ecopannen
Sedumpluggen Substraten
Sedumspruiten Drainagematten
Advies over groene daken Dakrandprofielen

Oude Stationsweg 8, 7451 ME  Holten 
T +31 548 363 679  F +31 548 363 679 
E info@dutchgreenroof.nl I www.dutchgreenroof.nl

ZONDAGOCHTEND



Profiteer nu. 
Verkoop van huurfietsen met 

volledige garantie. 
Minimaal voordeel 30%. 

een begrip op de weg WAAGWEG 7B    HOLTEN    0548-366802

 
Café - Slijterij

Dorpsstraat 1, 7451 BR Holten • 0548 361 574

Ontmoet elkaar in

VEEHANDEL ’N BLAUW’N HOLTEN

A.J.  06-51036884
J.W. 06-17738039

KEVELAM
www.palazzogroep.nl

Dorpsstraat 22  Holten • 0548 5370 60

www.gebrrodijk.nl

Ook voor aanleg van uw gazon bent 
u bij ons op het juiste adres.
Met onze compactmachines zorgen 
wij voor een perfecte grasmat.

Voor de bemesting van uw gazon, perk  
of park hebben we een nieuw produkt 
Florogreen genaamd. Dit is een natuurlijke 
meststof voor een nog beter resultaat.

Voor informatie: 06 53 64 44 22

Totaaloplossing voor iedere klus.
Kasten op maat

Vloeren
Binnen- en buitendeuren

Binnen- en buitenzonwering
Horren

Traprenovatie

Veilig wonen
Besparend wonen

Mooi wonen
Buiten wonen

Zelfstandig wonen
Zorgeloos wonen

Vloeren | Vloerkleden | Gordijnen | Behang | Binnen- & buitenzonwering | Horren | Verf 

Hubo Holten 
Aaltinkweg 16 - 7451 DX Holten - Tel: 0548 - 364050 
E-mail: holten@hubo.nl - decorette.holten@hubo.nl
Openingstijden: ma t/m vrij 8:30 - 20:00 uur  za 8:30 - 17:00 uur

Oranjestraat 2 - 7451 CC Holten - 0548 361 615

AL

LROROR UND

A
U

A
U

A

TOTOT
BEDRIJ

FAutobedri j f  Stukker  b.v.  -  Oran jest raat  30  Hol ten -  T  361363
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ZONDAGMIDDAG

Karikatuur- en sneltekenaar. 
De aanvulling op het Dijkerhoeksfeest!

Even voorstellen: de karikatuur- en sneltekenaar 
Maarten de Bruin. Van cartoonist tot realist. Al meer 
dan 26 jaar karikatuurtekenen bij festivals, feesten en 
evenementen. Hij tekent ambachtelijk met houtskool, 
maar ook een realistisch portret (alleen in de studio).

Maarten komt helemaal in Franse stijl, alsof hij 
rechtstreeks vanaf de Montmartre naar Dijkerhoek 
komt! Wanneer je bij hem op de stoel gaat zitten, maakt 
hij in een mum van tijd een heuse karikatuur van jou. 
Of je nu jong of oud bent, het maakt hem niets uit. Je 
gaat met een mooie tekening naar huis. En dit alleen 
tijdens het Dijkerhoeksfeest op de zondagmiddag 
voor maar € 10,= per stuk. De voorbeelden 
zeggen genoeg.

Traditioneel werkt Maarten met 
China markers. Het voordeel 
van deze potloden is dat 
ze de look van houtskool 
geven, maar iets vetter zijn 
waardoor je niet hoeft te 
fixeren. 

meilinkmoulds.nl

ROTATIE MATRIJZEN 
VOOR DE KUNSTSTOF INDUSTRIE



	

völle wille 
met	Dijkerhoeksfeest		

WestrikSnack	
www.westriksnack.nl	

	

+31(0)88 - 52 52 100

• vlaggen en masten 
• gevelreclame
• relatiegeschenken 
• websites

• autobelettering 
• spandoeken
• reclameborden
• fullcolour prints 

• stickers
• drukwerk
• bedrijfskleding
• webshops

Deventerweg 82  -  7451 MB Holten - Dijkerhoek

www.signdirect.nl
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REINAARDUS
Larenseweg 28-32

Holten

Tel. 0548-361416

www.reinaardusvis.nl

REINAARDUS VIS

visspecialiteiten

U vindt ons van 
vrijdag en zaterdag

in het centrum
van Holten.

DEMO DRAGRACE

Vorig jaar stonden ze al op het programma… 
Door motorpech kon deze spectaculaire 
demo toen niet doorgaan. Maar dit jaar gaan 
we het meemaken…de dragrace demo!! 

Bij dragrace leg je zo snel mogelijk een korte 
afstand af en er wordt op slechts één wiel 
geraced. Van deze relatief onbekende sport 
wordt er in Europa sinds 2002 iedere twee 
jaar een WK georganiseerd.

De sport vraagt om een enorme concentratie 
van de rijders en is heel enerverend voor het 
publiek. Voor de deelnemers zelf is het rijden 
van de wedstrijd slechts een onderdeel van 
hun passie voor de dragrace. Het is vooral de 
motortechniek die hen boeit: de zoektocht 
naar bruikbaar vermogen en het ‘zelf bouwen’ 
nemen een belangrijke plek in. Bij deze 
bijzondere sport zie je dan ook de meest 
exotische machines aan de start verschijnen. 
Zeker de moeite waard om te bekijken!

34

BEMEI
Transportweg 4 - 7451 BB Holten

Telefoon 0548 - 364531
Fax 0548 - 365066

Boekje-opmaak 2004_DEF  05-06-2004  09:36  Pagina 34

Tel.: 0573 - 221295,  Fax: 0573 - 221566,  Mobiel: 06 - 53670970
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VARKENSHANDEL &
 MOLLENBESTRIJDING

JOHAN MARSMAN
KOLLINGSERF 5 - 7451 XA HOLTEN  

0548-363909 - 06-53210083
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ZONDAGMIDDAG

Enkele regels voor de wedstrijden zijn 
als volgt:

•  Er wordt geraced over een afstand 
van circa 30 meter. 

•  Er wordt gestart vanuit een geheel 
stilstaande positie.

•  De machine mag maar 1 wiel hebben.
•  De machine mag niet langer dan 2,43 

meter en niet breder dan 1,22 meter 
zijn.

•  De tankinhoud mag maximaal 1,5 
liter zijn.

•  De grond voor de achteras mag 
tijdens de wedstrijd niet of 
sporadisch geraakt worden.  
(niet glijden)

•  De machine mag geen losse 
onderdelen bevatten.

Er worden zondagmiddag twee 
demonstraties gegeven, waarin 2 teams 
tegen elkaar strijden. 

Dat het spectaculair wordt is zeker. 
Komt dat zien!



0 5 2 9 - 4 7 1 8 9 1

ALUMINIUM FEESTTENTEN EN
TENTOONSTELLINGESHALLEN

www.tentenverhuur-terhorst.nl
info@tentenverhuur-terhorst.nl

Leusener Es 5 - 7722 VN

Ommen - Oudleusen

B.g.g. Dhr. M. van Beesten

0546 - 67 19 665 / 67 35 40

• Compleet ingericht
•  Tevens verhuur van: 

Tafels, Stoelen, 
Podia, Vloeren etc.



Authentieker dan dit gaat het niet worden!

Neem 6 vrolijke feestgangers die niets leuker vinden dan een ouderwets gezellig 
Hollands feestje vieren en die tevens gek zijn van muziek maken. Die graag oude 
tijden laten herleven. De tijd dat de piratenzenders krakend door je radio kwamen. 
De tijd dat ‘Veronica komt naar je toe deze zomer’, nog vanaf een piratenboot werd 
uitgezonden. Je was op bezoek bij je opa en oma en door de radio kwam, 
mono geluid, of misschien nét stereo in de kinderschoenen, Corry en de Rekels, 
The Sunstreams, of de Slijpers. “Herinnert u zich deze nog”…galmde het dan.

Toporkest De Paloma’s neemt je met liefde mee terug naar die “goeie olde tied”! Al die 
nostalgische liedjes komen dankzij de Paloma’s weer tot leven, inclusief het geluid van 
accordeon en hammondorgel. Doe mee in de polonaise op de Slijpers Uit Parijs, ga terug 
in de tijd en laat je verrassen door deze band die, dankzij hun Achterhoekse roots, ook 
af en toe wat steviger muziek ten gehore zal brengen, zoals Normaal, Boh Foi Toch en 
Het Hanska Duo.

Dus zin in een feest van herkenning? Ouderwetse Hollandse gezelligheid, inhaken, 
polonaise en hopsakee? Kom dan op zondagmiddag naar de tent, gooi alles los en hops 
en proost heerlijk mee!
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Zomaar op een doordeweekse donderdagmiddag in 2016: ”Hé Janschen, wanneer goaw 
samen muziek maken?” Deze legendarische woorden klonken over de afdeling bij een 
zeer gerenommeerde machinefabriek in Lochem. ”Dialect-rock, wat wi-j zelf mooi vindt 
en zo helder als het ooit gemaakt is!” Kort daarna werd de band opgericht, nog zonder 
naam, want zo geet dat.

Binnen mum van tijd zaten ze om tafel. ”We kiezen eens wat anders, een werkwoord. Is 
Opschaakl’n! wat?” Opschaakl’n! staat voor alles wat te maken heeft met angoan, gang 
d’r in, goei’n zin en oergevoel!

En zo geschiedde, een band die covers van onder andere Normaal, Bokkers, Jovink 
en Kas Bendjen afwisselt met fris eigen werk. Flink gitaarwerk, zang met volume en 
een entertainment klasse van het hoogste niveau. Alle ingrediënten voor een flinke 
energieke show, wie zijn mannetje staat van cafés tot aan festivals!

Dialectrock zoals het bedoeld is! Met het motto ‘remmen is angst’ staan de heren van 
Opschaakl’n op de planken. Dat belooft een grandioze zondagmiddag te worden in de 
feesttent in Dijkerhoek!

DE PALOMA’S

OPSCHAAKL’N

ZONDAGMIDDAG



Mengvoer | Granen | Grondstoffen | Melkpoeders | Mineralen | Meststoffen 

Zaaizaden | Bedrijfsbegeleiding | Voedings- en bemestingsadvies

GIJS houdt van boeren die hun eigen 
weg vinden. Recht op het doel af. 

GIJS gaat graag de uitdaging aan. 
Het liefst doen we het net even anders.

GIJS werkt altijd samen. Kennis en 
succes delen is zoveel mooier.    

Gelre IJsselstreek  |  Molenweg 9  |  7045 AG  Azewijn  |  0314 65 14 12  |  info@gelreijsselstreek.com  |  www.gelreijsselstreek.com

is onderdeel van:

Handelsweg 2, 7451 PJ Holten  
www.123busjehuren.nl 0548 36 61 01
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FEESTAVOND ‘VAAK BU-J TE BANG!’
De datumprikker wees 2 februari uit 
als datum voor de feestavond. Elk jaar 
prikken we een datum met de commissie 
voor een gezellig avond. De feestavond 
is ook de avond waarbij we afscheid 
nemen van de leden die de commissie 
verlaten. 

Vol spanning wat er te wachten staat, 
verzamelt de feestcommissie inclusief 
aanhang zich bij het Bonte Paard. Voor 
wie durft, vertrekken we deze avond 
richting ’t Venne. Waar we de legende van 
’t Venne in levende lijve gaan ervaren. 

We worden hartelijk ontvangen en Jawin 
Klein Hegeman vertelt ons in een oude 
schuur over de jarenoude legende. Met de 
stuipen op ons lijf gejaagd, vertrekken we in 2 
groepen onder begeleiding van een gids. In de 
donkere nacht maken we kennis met de spoken van 
’t Venne. De ene groep is wat meer onder de indruk 
dan de andere groep. Het is een mooie tocht in het 
donker. Uiteindelijk vinden we de trui waar het allemaal 
om draait. Als we weer compleet zijn, rijden we terug richting 
het Bonte Paard.

Onder het genot van een hapje en een drankje nemen we deze 
avond afscheid van onze oud-voorzitter Ferry Kleinherenbrink en 
commissielid Nanco Holmer. Beide heren worden in het zonnetje 
gezet met een woord van dank, een cadeau en voor de partners een 
bos bloemen. De commissie wordt vervolgens door de heren in het 
zonnetje gezet en we ontvangen een mooi T-shirt als aandenken om 
ze nooit te vergeten. 

avond afscheid van onze oud-voorzitter Ferry Kleinherenbrink en 
commissielid Nanco Holmer. Beide heren worden in het zonnetje 
gezet met een woord van dank, een cadeau en voor de partners een gezet met een woord van dank, een cadeau en voor de partners een 
bos bloemen. De commissie wordt vervolgens door de heren in het 
zonnetje gezet en we ontvangen een mooi T-shirt als aandenken om 



Veehandel
H. Brinks

Doorlopendedijk 3
7451 MH Holten

Tel. 0548 - 364358
06 - 53696653

mechanisatie
service en onderhoud

loonwerk ondersteuning

FRANK WILMERINK
06 51 94 20 95
info@kamanservice.nl

Rijssenseweg 5
7451 RC  Holten
Tel.: 0548 - 363772
Mob: 06-22172192

WWW.RIETDEKKERSBEDRIJFHIETBRINK.NL

Rietdekkersbedrijf
H.J. Hietbrink

Voor al uw Nieuw werk,
Reparaties en onderhoud.

12 T/M 15 SEPT HOLTEN

2019
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AFSCHEID FEESTCOMMISSIELEDEN

Nanco Holmer

Nanco zit sinds 2014 bij de FC,
en gaat dus nu 5 jaar mee.

Het is jammer dat je ons nu al verlaat,
maar dat die kans er in zat, wisten we bij voorbaat.

Het laatste jaar heb je je namens de feestcommissie,
hard gemaakt voor een spectaculaire attractie.

Samen met Joop van de Vosse zei je al vanaf het begin:  
‘’t geet deur’, en zodoende hadden wij met ons jubileum de 
primeur.

Een mega rodelbaan,
waar je razendsnel vanaf zou gaan.

Dat was afgelopen jaar, 
dus mooi voor elkaar.

Met opbouwen ben je een handige man,
en je weet overal wel wat van.

Ook met het verzamelen van oud ijzer ben je van de partij,
met na afloop wat eten en drinken erbij.

Vergaderen gaat je ook goed af,
en het was fijn als jij je mening gaf.

Door een storingsdienst moest je soms weg,
dat was dan wel weer even pech.

Of je het vergaderen gaat missen,
daar zal ik naar moeten gissen,

Maar heb je wel goed in de gaten, dat je deze 
gezellige commissie nu gaat verlaten?

Daarvoor in de plaats komt natuurlijk een 
Dijkerhoeksfeest met je gezin,
en dat is waarschijnlijk ook heel erg naar je zin.

Nanco bedankt voor alles wat je hebt gedaan,
en kom nog eens bij ons aan de muntenbar staan. 

Ferry Kleinherenbrink

2013 was voor jou het eerste jaar als voorzitter van  
het Dijkerhoekfeest, een jaar waarin je ook op stage bij 
Geert Stevens bent geweest.

Zo schreef je in de feestgids van dat jaar, 
daarna was je voor het voorzitterschap helemaal klaar.

Voorzitter zijn is een belangrijke taak, 
aansturen van de FC, vergaderen, veel en vaak.

Niet alleen met de commissie, maar ook met de gemeente,  
school en DAT en er maar voor zorgen dat je niemand vergat.

Geregeld ging ik met je mee, 
als penningmeester van de FC.

Daarnaast in verschillende commissies actief,
Zazomi, pr, jeugd en de vrije tijd nam je voor lief.

Eigenlijk ben je voor alles in,
en is het al gauw naar je zin.

Behalve de opening voor een volle zaal,
die luistert naar jouw hele verhaal.

Een tikkeltje zenuwachtig vooraf,
daar wilde je liever vanaf.

Drukte maken wat trek ik aan,
zelfs daarvoor nog even naar de winkel gaan.

Maar oh dat ene jaar,
was het met je nieuwe pak snel klaar.

Vlak voor vertrek,
zat er in je nieuwe broek een vlek.

Je was zelf in de schoenpoets gaan zitten, 
dus je kon ook niet op een ander fitten.

Twee jaar geleden liet je met de opening verstek gaan,
en toen heb ik het voor je gedaan.

Vervolgens heb je de hamer ook aan mij 
overgedragen, en daarover heb ik je gelukkig 
niet horen klagen.

Want Jan gaat inmiddels over de poen,
en zo kon jij je laatste jaar al mooi rustig 
aan doen.

Bedankt voor die jaren dat je 
voorzitter bent geweest, 
en je inzet voor de feestcommissie, oud 
ijzer, Peter’s Party en natuurlijk 
het Dijkerhoeksfeest!

Vergaderen gaat je ook goed af,
en het was fijn als jij je mening gaf.

Door een storingsdienst moest je soms weg,
dat was dan wel weer even pech.

Of je het vergaderen gaat missen,
daar zal ik naar moeten gissen,

Maar heb je wel goed in de gaten, dat je deze 
gezellige commissie nu gaat verlaten?

Daarvoor in de plaats komt natuurlijk een 
Dijkerhoeksfeest met je gezin,
en dat is waarschijnlijk ook heel erg naar je zin.

Nanco bedankt voor alles wat je hebt gedaan,
en kom nog eens bij ons aan de muntenbar staan. 

dus je kon ook niet op een ander fitten.

Twee jaar geleden liet je met de opening verstek gaan,

Vervolgens heb je de hamer ook aan mij 
overgedragen, en daarover heb ik je gelukkig 

en zo kon jij je laatste jaar al mooi rustig 

en je inzet voor de feestcommissie, oud 



Hét adres voor de handel in al uw vee

Oude stationsweg 2 
7451 ME Holten

06 53 70 13 84

Veehandel Maarten Tijhof 
schapen, koeien, geiten

BISSCHOPSTRAAT 75A DEVENTER
TELEFOON 0570 - 612131

Maneschijnsweg 20b  •  7451 LK  Holten  •  0548 - 363883  •  richard@wigink.nl  •  www.wigink.nl

• Bos- en boomverzorging

 • Hooibergen en gebinten

  • Bos- en houtproducten

U bent van harte welkom in Holten. Graag eerst even bellen.
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YPETER’S PARTY

Gerrit Hoekman • Boerendanssteeg 7 • 7451 LP  Holten
Tel.: 06 20 48 96 22 • Fax: 0548  - 36 44 96 • E-mail:  hoekman@concepts.nl•	 centrale	verwarming

•	 zink-	en	dakwerk
•	 sanitair
•	 gas	en	water
•	 elektra

Gerrit Hoekman • Boerendanssteeg 7 • 7451 LP  Holten
Tel.: 06 20 48 96 22 • Fax: 0548-36 44 96 • E-mail: hoekman@concepts.nl

12 OKTOBER

Save the date!

Zet nu alvast 12 oktober 2019 met een dikke 
stift in je agenda! In 2019 viert Peter’s Party 
zijn eerste lustrum! Tijdens alweer de vijfde 
editie kun je weer helemaal uit je dak gaan. 
Die wil je natuurlijk niet missen.

Nieuwsgierig naar het programma?
Volg ons op Facebook: www.facebook.com/
petersparty.dijkerhoek/, Instagram: www.
instagram.com/peterspartydijkerhoek/
of check onze website: www.petersparty.nl.
Zodra het programma bekend is, vind je hier 
alle informatie.

Peter’s Party is één van de laatste 
tentfeesten van het jaar. Het wordt 
georganiseerd door de feestcommissie in 
samenwerking met het Bonte Paard. De 

eerste editie met 
Rowwen Hèze en 
Bökkers vond plaats in 
2015. Het jaar daarop 
stonden De Dijk en 
BZB op het podium in 
Dijkerhoek. In 2017 ging 
Peter rocken met Live Wire 
U.K. the AC/DC show en Bon 
Giovi U.K. tribute to Bon Jovi. 
De vierde editie was het podium 
voor Boh Foi Toch, Tim Akkermans 
sings the Boss en Status Qua 4-ever.

En ook voor 2019 is de datum dus geprikt: 
12 oktober!

Zorg dat je er bij bent!

27 OKTOBER - DIJKERHOEK
PETERSPARTY.NL

TIM AKKERMAN
SINGS THE BOSS

BOH FOI TOCH

STATUS QUO 4-EVER



 

Vijfhuizenweg 1/B  
7451 LH Holten

 
  

  
 M  06 - 12315619 
 E  info@kleverkamp-timmerwerken.nl

Kleverkamp
Timmer werken

Onderhoud

Renovatie

Aan- en uitbouw

Carports

Boei bekleding

Aftimmerwerk

Kozijnen

Ramen 

Deuren

Trappen

Voor al uw timmerwerkzaamheden...

... in en om het huis

www.gastenboerderijkosman.nl
www.gastenboerderijkosman.nl

Gastenboerderij Kosman

A.W. Wechstapel
Geluid- & Verlichtingstechniek

Verkoop en reparatie
van wit- en bruingoed

Verhuur, verkoop en reparatie
van professionele 

geluid- en verlichtingsapparatuur
Geluidsopname studio

Gaardenstraat 51, 7451 CV  Holten.
Tel. (0548) 362970.   Mobiel 06 20680645. 

Site: www.wechstapel.nl   E-mail: info@wechstapel.nl
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Op 4, 5, 6 en 7 september 2019 is de 
Dijkerhoekse molen ‘De Hegeman’ 
geheel in het rood gekleurd als 
decor voor het Openluchtspel.

Misschien heeft u het al gemerkt of er al 
iets over gelezen, maar de voorbereidingen 
voor het derde openluchtspel in Dijkerhoek 
zijn in volle gang. Er is uiteraard al heel 
veel gerepeteerd door de acteurs. Naast 
de acteurs zijn ook de verschillende 
werkgroepen druk bezig met de 
voorbereidingen voor de inrichting van het 
terrein, het maken van een prachtig decor, 
de aankleding en (uiteraard) de catering. Ook 
de fantastische medewerking van onze buren 
rond de molen is dit jaar alweer toegezegd!

Na afloop van elke voorstelling is er 
natuurlijk de mogelijkheid om alles nog 
eens rustig te evalueren onder het genot 
van een hapje en drankje op het plein of in 
de tent. Op zaterdag 7 september sluiten we 
af met een feest in de tent onder muzikale 
begeleiding van een band.

Vriend worden?
Als vriend zien we u graag op één van onze 
avondvoorstellingen. U ontvangt een warm 
welkom door ons op de rode loper. Ook 
ontvangt u als eerste het laatste nieuws 
van het openluchtspel via een digitale 
nieuwsbrief in uw mailbox. En u wordt op 
de website vermeld als bronzen, zilveren, 
gouden of platinum vriend. U wordt vriend 
door het formulier op de website 
www.openluchtspel-dijkerhoek.nl in te 
vullen.

Op het Dijkerhoeksfeest zijn we uiteraard 
ook aanwezig en zullen we op ludieke wijze 
aandacht vragen voor het openluchtspel.

Wij gaan verder met de voorbereidingen 
en beloven u weer een spetterend 
openluchtspel 2019! Op de hoogte blijven van 
de vorderingen rondom het openluchtspel? 
Meld u aan voor de nieuwsbrief via 
www.openluchtspel-dijkerhoek.nl.

Maar eerst wensen wij iedereen weer een vet 
super Diekerhooksfees! 

DE MOLEN IN’T
ROOD

www.openluchtspel-dijkerhoek.nl    

f openluchtspel-dijkerhoek

4 T/M 7 SEPTEMBER



 Loon- en Grondverzetbedrijf

REIJLINK
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Beumersteeg 4   7451 LM  HOLTEN   Tel. 0548-361722

Kwaliteit in elk seizoen van het jaar 

flexibel, veelzijdig en servicegericht
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GUSTIVAL

Hee Partypeople! 

Waar zijn die Gust jongs nou weer mee bezig? Gustival? Klinkt 
best geinig, maar wat is dat dan? Zei iemand pils? Wat zijn de 
overboekingstarieven voor internationale betalingen?

Sjonge jonge wat een bult vragen zo ineens. Gelukkig voor U zitten 
wij boordevol antwoorden.

Laten we bij het begin beginnen. Met je kameraden een band 
starten! Wauw! Cool! Gaaf! Kijk moeder, ik speel in een band! Maar 
na een tijdje een beetje te knooien wil je ook wel eens op een 
podium staan. Probleem! Help! Gelukkig voor ons hebben we niet 
alleen de looks, maar ook de brains. De volgende gedachte laaide 
op: als je niet geboekt wordt voor feesten, moet je ze zelf maar 
organiseren. Als jonge welpjes op zoek naar een speen gingen 
we op zoek naar mogelijkheden. Na een tijdje door de wildernis 
gekropen te hebben werden we opgevangen door Aaldrik en Wilco. 
Het almachtige, prachtige, heerlijke, goddelijke,  gouden tempel 
des Bonte Paard had wel een plekje voor ons, en zo stonden we op 
Dijkerhoek Rockt!

Hiep hoi! Hiep hoi! Daar stonden we dan, vijf jonge onschuldige 
knaapjes op een rij. Geplaatst op een podium in het 
voortreffelijkste café des werelds. Oei, dat was best eng maar 
toch zo machtig mooi. Lekker onze favoriete nummers aan de man 
brengen. Trots laten zien wat we in ons mars hadden! En omdat we 
het zo naar ons zin hadden, mochten we het de jaren daarop vaker 
doen. Zo trapten we bijvoorbeeld onze “Hocus Pocus, Dikke Tokus” 
Tour af in het Bonte Paard! Bohh, de tijd van ons leven! 

Maar.. Dit smaakte naar meer..  Veel meer.. Potdomme dat begon te 
jeuken bij de jongs. “Raaaagrr, wij willen meer!” Klonk het in koor. 
“Wij willen groter! Wij willen mooier! Wij willen pils!”

“Maar hoe dan?” werd er gemopperd door de jonge welpjes..

En zo geschiedde, het Gustival werd geboren. De vraag; Hoe dan? 
werd gevuld.

Naast ‘t Bonte Paard, bij de mooie grote boom, gaan wij een heus 
“open air” feest geven. Niet een gewoon feest, maar een dik feest! 
Waarom? Omdat wij wel van een lekker feest houden! Daarom 
trappen we dit festijn ook zelf af om de sfeer direct goed neer te 
zetten. Dat is ook mooi voor de mensen die ons stiekem helemaal 
niet leuk vinden, want daarna komt het echte werk! 

Want wij hebben namelijk Disco Boontje weten te strikken! Tussen 
het geweld van bands door gaat deze jongeman jullie gek maken 
met donders dikke disco hits!

Daarnaast komt Livin’Room uit Laren ons een handje helpen. Deze 
kearls trekken je hun woonkamer in om je omver te blazen met 
heerlijke oude klassiekers. En om vervolgens die hele woonkamer 
op de kop te zetten! Raarghr! 

Maar last, but zeker not least, hebben we naast al die kearls 
ook deerns weten te strikken… namelijk de fe-no-me-nale band 
Steam! Geen brave liefdesliedjes of ingestudeerde danspasjes, nee 
donders knallen en lekker rocken is wat de dames van Steam willen! 
De gaafste nummers in een lekker rock rokje.

Als je nu nog niet weet wat je toch in vredesnaam moet gaan doen 
op 31 augustus 2019, dan weten wij het ook niet meer.. Dus zorg dat 
je de juiste keuze maakt! 

Goottan juu! 

Voor meer info check: instragram.com/gustband of 
facebook.com/gustdijkerhoek 

31 AUGUSTUS






