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Ad

Dennis

Chantal

Op een zondagmiddag blader ik door wat 
oude fotoboeken van het Dijkerhoeksfeest. 
‘Dijkerhoek in ban van naderend jubileum’, 
‘feesten in Dijkerhoek: warm, druk en gezellig’, 
‘Dijkerhoeks volksfeest met gekostumeerd 
spuitvoetbal’. Het zijn feesten die we niet 
gauw vergeten. Vastgelegd in een fotoboek, 
maar ook in onze herinnering. Ik denk terug 
aan 2020. Een feest dat de boeken in gaat 
als het coronajaar. Een jaar waarin we het 
Dijkerhoeksfeest in aangepaste vorm vierden. 

Ik herinner me nog goed dat ik op vrijdagavond in een vrijwel leeg 
Bonte Paard stond. Slechts een handje vol mensen van de D.A.T. 
Revue en een camera op mij gericht. Ik mocht iedereen welkom 
heten via een livestream voorafgaand aan de Dijkerhoekse Kwis. 
Het zal niet iedereen zijn opgevallen, maar ik wist even niet meer 
wat ik moest zeggen. “Doe mij maar een volle tent met 800 man op 
vrijdagavond”. Dat was even het enige dat ik op dat moment kon 
bedenken. Vervolgens vond ik de woorden weer en kondigde ik de 
activiteiten aan van dat weekend. 

Helaas, ook dit jaar - in mijn laatste jaar als voorzitter - mag ik jullie 
niet welkom heten in de feesttent. Dat neemt niet weg dat we een 
weekend vol activiteiten gepland hebben. Vele online vergaderingen 
hebben we als feestcommissie gehad. Eerst wat onwennig.  
“We horen je niet”, “Je geluid staat uit”, “Waarom zie je mij niet?” 
Maar we eindigden als een volwaard team qua online vergaderen. 
Onze online vergaderingen vielen samen met het moment dat Het 
Bonte Paard van eigenaar veranderde. 

Onze vaste thuisbasis voor vergaderingen, voorbereidingen en 
tijdens het feestweekend de plek om even op adem te komen met 
een heerlijke maaltijd. Aaldrik & Fenny, nogmaals bedankt voor 
jullie gastvrijheid. We kijken terug op een hele fijne samenwerking. 
Voor ons is nu de tijd gekomen om zelfstandig verder te gaan en het 
horecagedeelte op ons te nemen. Ook daar vergaderden we veel over.
 
Al snel waren we het erover eens dat we wél een Dijkerhoeksfeest 
wilden in het laatste weekend van juni. Aangepast op de dan 
geldende maatregelen. Niets doen was geen optie. Dat betekende 
nadenken over verschillende scenario’s. Scenario’s die schaalbaar 
zijn en ingepast kunnen worden op de actuele situatie rondom 
corona. De scenariocommissie nam deze taak voor haar rekening. 
Hoewel de onzekerheid qua maatregelen het niet makkelijk maakten, 
is er binnen de feestcommissie aan creativiteit en organiserend 
vermogen geen gebrek.

Nieuwsgierig wat het programma voor dit jaar is? Je leest het in 
deze feestgids op pagina 28. Verder zijn we voor deze feestgids in 
de verhalen gedoken van de wagenbouwers van de Ool’n Diek en 
de vriendengroep Sabaziosen als fervente zeskampdeelnemers. We 
blikken terug met Jan en Dika Reijlink op het Dijkerhoeksfeest van 
vroeger. Spraken Rob en Peter over de kabels en de Powerband over 
de vrijdagavond. 

Ga er eens lekker voor zitten met een kop koffie of een biertje 
en dwaal in gedachten af naar al die mooie momenten van het 
Dijkerhoeksfeest. Voor mij waren het verhalen die een glimlach op 
mijn gezicht gaven, herinneringen die we samen hebben gemaakt en 
waar we trots op mogen zijn. Waar een klein dorp groot in kan zijn!

 Graag tot 25, 26 en 27 juni…
 Fysiek of online

 Chantal Bannink
 Voorzitter feestcommissie Dijkerhoek



Peuter-

opvang 
 
Baby-
opvang

BSO

www.kinderopvangdijkerhoek.nl

Lekker
thuiskomen bij 
Kinderopvang  
Dijkerhoek

Holten • 06 22 46 92 29

Mechanisatie • Installatie • Laswerkzaamheden • Metaalbewerking

Luxe B&B van 60m2 voor 2 personen. 
Van alle gemakken voorzien. En de hond mag mee!

www.woonboerderijdijkerhoek.com
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WIETSE SLIJKHUIS

MARIEKE HAVERSLAG

Ik ben Wietse Slijkhuis en woon al 25 jaar aan de Ikkinksweg. Sinds 
2016 ben ik werkzaam bij Arfman Hekwerk in Holten. Naast mijn 
werk ben ik nog leider bij de CJV in Dijkerhoek en vrijwilliger bij 
touwtrekvereniging OKIA Holten. In mijn vrije uurtjes sleutel ik thuis 
graag een beetje aan oldtimers trekkers en machines. Ook ben ik 
geregeld in de weer met brandhout. Zaterdags hout halen in bos en 
doordeweeks zagen, kloven, inpakken, drogen en verkopen.

2020 is het jaar dat ik in de feestcommissie ben gekomen. Daarvoor 
hielp ik al met onder andere het opbouwen en afbreken van het 
Dijkerhoeksfeest, met de oud ijzer actie en bij Peter’s Party. Mijn 
vader, die destijds in de feestcommissie zat, zei dat ze vrijwilligers 
zochten en dat leek me wel wat. Beetje helpen met de dingen er 
rondom heen. 

Toen ik gevraagd werd voor de feestcommissie heb ik daar wel even 
over moeten nadenken. Zo’n feestweekend maak je als commissielid 
natuurlijk heel anders mee. Voor mij is het Dijkerhoeksfeest al jaren 
het weekend der weekenden. Iets waar je echt naar toe leeft. Dat 
begint al met het bouwen van de wagen voor de optocht. Ik vind 
het mooi om nu met de feestcommissie het Dijkerhoeksfeest te 
organiseren.

Wel balen dat het feest door corona vorig jaar anders was dan andere 
jaren. Het is niet anders. Ook dit jaar hebben we nog met corona 
te maken. In het begin waren de vergaderingen nog fysiek. Daarna 
werd het online. Wat moet dat moet, maar je krijgt lang niet alles 
mee. Zeker niet als de techniek – het geluid of de verbinding – je in 
de steek laat. Ik hoop na dit tweede ‘coronafeest’ de komende jaren 
grandioze feesten te mogen organiseren.

Ik ben Marieke Haverslag, 24 jaar en woon samen met Gijs Müller 
in ’n Waterhook. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als 
doktersassistente in een huisartsenpraktijk in Borculo. Hier assisteer 
ik inmiddels ruim 4 jaar de huisartsen met veel plezier.

Ik probeer twee keer per week een personal training te volgen bij Jony 
Meijerman en ik houd van wandelingen met onze hond Buck.  
Om dit goed te compenseren drink ik graag een wijntje met 
vriendinnen of ergens waar gezelligheid is.

Naast mijn werk ben ik leider van de CJV Dijkerhoek, vind ik het leuk 
om toneel te spelen bij D.A.T. of in de Dijkerhoekse revue, draag ik 
mijn steentje bij in de revuecommissie, de toneelcommissie van D.A.T. 
en zit ik voor het laatste jaar in de jeugdfeestcommissie. Tijd voor 
een nieuwe uitdaging. Een mooie overgang naar de feestcommissie 
waarvan ik sinds 2020 lid ben. 
 
Ondanks dat het Dijkerhoeksfeest in 2020 niet door kon gaan en het 
dit jaar een iets andere vorm gaat krijgen, hoop ik zeker de komende 
jaren samen met de feestcommissie nog vele mooie èn bovenal 
gezellige feesten te organiseren. 

EVEN VOORSTELLEN



Hanneke Marieke StefSimone Amber DaphneMarije

www.hannekejanssen.nl

Maak er een mooi 
Dijkerhoeksfeest 
van met elkaar!

 

Foto's met karakter, in overleg bespreken

we uw wensen om tot een sfeervol

resultaat te komen.  

 

Jennita Stegeman

www.karakterfotografie.nl

info@karakterfotografie.nl

06-24774572

ZAKELIJKE

FOTOGRAFIE

PARTICULIERE

FOTOGRAFIE

-Familie-shoots

-Portret fotografie

-Fine-art fotografie

-Lifestyle fotografie

-Geboorte fotografie enz.

-Bedrijfsreportages

-Zakelijke portretten

-Product fotografie enz.



“Ben je toevallig thuis en zou het uitkomen als ik even langs kom 
met een vraag?”… met dit appje van Chantal begon het. Ik was aan 
het hardlopen en dus niet thuis. Daarom spraken we de week erop 
af. Natuurlijk ken ik Chantal. Onze kinderen zitten bij elkaar in de 
klas en qua werkgebied bevinden we ons een beetje in hetzelfde 
hoekje. Maar ik had nooit aan de feestcommissie gedacht, toen ze 
aankondigde langs te willen komen.

Toen we allebei met een kopje thee bij ons in de woonkamer zaten, 
kwam de vraag. “We zouden het leuk vinden als je de feestcommissie 
wil komen versterken. En… ik zal er niet over liegen… we zoeken 
eigenlijk een voorzitter. Dus iemand die mij kan opvolgen.”

Mijn eerste gedachte: “Wat leuk dat ze mij vragen, maar dat kost vast 
heel veel tijd en ik heb al best wat dingen te doen”. Chantal gaf een 
duidelijke en eerlijke uitleg van hoe het in elkaar steekt. Ze maakte 
het niet mooier dan het is en gaf ook aan dat het serieus tijd kost, 
maar wel ontzettend leuk is. Gelukkig kreeg ik best even bedenktijd. 
En die tijd heb ik ook uitgebreid genomen. 

 
Natuurlijk kost het tijd en kan ik die ook wel anders benutten. Maar 
aan de andere kant: ik kreeg er ook steeds meer zin in. Als er iets wat 
ik voor Dijkerhoek kan doen, en dat wil ik wel heel graag, dan is dit 
toch wel het allerleukste! Dus ik besloot ‘ja’ te zeggen! Na vier weken 
wikken en wegen. En wat ben ik blij dat ik dat besluit heb genomen.
Intussen heb ik al aardig wat vergaderingen gehad. Met de hele 
feestcommissie, de scenariocommissie, de pr-commissie, de 
gemeente, Chantal en Jan. En ik vind het ontzettend leuk!

Ik trek een jaar lang met Chantal op en neem dan de voorzittersrol 
van haar over. Dus ik heb even inwerktijd, want van niets naar ineens 
voorzitter is best een dingetje. Maar ik hoop dat mijn levenslange 
‘veldonderzoek’ in en om de feesttent van het Dijkerhoeksfeest mij 
gaat helpen. 

Na de wijntjes uitgebreid getest te hebben en uitgebreid karbonade- 
en patatonderzoek te hebben verricht, ga ik het Dijkerhoeksfeest 
eens van de andere kant bekijken. Dit jaar weer iets in een andere 
vorm dan normaal, maar dat weerhoudt ons er niet van er iets 
supertofs van te maken. Want corona of niet: in Dijkerhoek kunnen we 
altijd een feestje bouwen!  

HANNEKE JANSSEN
EVEN VOORSTELLEN
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DENNIS NIJLAND

Hallo allemaal! Ik ben Dennis Nijland, 26 jaar, geboren in Espelo en 
opgegroeid aan de Hakkertsweg in Dijkerhoek. Na een aantal jaren 
met veel plezier in de jeugdfeestcommissie te hebben gezeten, ben ik 
sinds afgelopen jaar actief bij de feestcommissie.

In het dagelijks leven ben ik werkzaam als projectleider bij 
Machinefabriek Geurtsen in Deventer. We vermaken ons daar met het 
ontwikkelen van nieuwe machines voor de industrie.

In mijn vrije tijd rijd ik graag op de motor met mooi weer. Verder ben 
ik één van de leiders bij de CJV in Dijkerhoek. Als de regeltjes het weer 
toelaten, pak ik graag een feestje of terras met vrienden en ieder jaar 
reizen we af naar Oostenrijk om daar te après-skiën.

Ik hoop mijn bijdrage te kunnen leveren binnen de feestcommissie en 
een leuke tijd tegemoet te gaan. Laten we zo snel mogelijk weer met 
elkaar hossend in een dampende feesttent staan!



Hippe unieke
cadeau’s

Echte Bakker Nijkamp
Dorpsstraat 16
7451 BT  Holten
0548 -36 37 03
lunchroom@echtebakkernijkamp.nl

www.echtebakkernijkamp.nl

Alana’s Design

alanasdesign@outlook.com      0648667215      
         Alana.sDesign             Alana’s Design



Hij weet het zich nog goed te herinneren: zijn eerste Dijkerhoeksfeest. 
“Op 1 juni 2010 werd ik burgemeester van Rijssen-Holten en eind juni 
werd ik verwacht bij de revue van het Dijkerhoeksfeest. Je bent dan 
zelf nog wat onwennig; ik wist niet wat ik moest verwachten en ik had 
toen nog best wat moeite met het verstaan van het dialect.”

Toch genoot hij met volle teugen van deze avond. “Gelukkig fluisterde 
mijn vrouw, die oorspronkelijk uit de Achterhoek komt, me tijdens de 
revue af en toe wat vertalingen in. Aan het einde van de avond was ik 
vooral erg onder de indruk van alles wat ik had gezien. Zoveel mensen 
bij elkaar in een tent en zo’n sterke gemeenschapszin; dat vond en 
vind ik nog steeds heel bijzonder.” 

Leven in een buurtschap
In de loop der jaren is Hofland de buurtschappen in Holten steeds 
meer gaan waarderen. “Er gebeuren zulke mooie dingen. Denk aan 
de jaarlijkse paasvurencompetitie. Ik ga altijd graag mee jureren en 
heb de prijsuitreiking nog nooit overgeslagen. Ik vind het geweldig 
om mee te maken. Je ziet hoe intens dat wordt beleefd en hoe de 
gemeenschapszin voor je ogen tot uitdrukking komt.”

Onderlinge strijd
Opmerkelijk vindt hij ook de gezonde strijd tussen Dijkerhoek en 
Espelo. “Twee buurtschappen die heel dicht bij elkaar staan, ook veel 
dingen samen doen, maar met een knipoog graag even naar elkaar 
uithalen. En als je kijkt hoeveel gemengde huwelijken er zijn tussen 
beide buurtschappen; dan weet je dat het allemaal wel meevalt.”
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Hofland heeft inmiddels al heel wat Dijkerhoekse revues mee mogen 
maken. “Ik moet zeggen dat ik tegenwoordig 80 tot 85 procent van 
het dialect goed kan volgen. Dus ik ben wel vooruit gegaan. En ik heb 
in de loop de jaren meer meegemaakt van het Dijkerhoeksfeest. Zo 
ben ik een paar keer bij de optocht geweest en heb ik zelfs een jaar 
mogen jureren.”

De gevolgen van corona
Dat corona nu roet in het eten gooit, vindt Hofland vreselijk jammer. 
“Je merkt dat het een zware wissel trekt op iedereen. Corona gaat 
ten laste van contacten met elkaar, elkaar in de ogen kijken en echt 
voelen wat er speelt. Wel moet ik zeggen dat ik onder de indruk ben 
van de oplossingen die links en rechts zijn ontstaan. De creativiteit en 
soepelheid die toch ook in deze tijd leiden tot leuke initiatieven.”

Houd die saamhorigheid vast
De boodschap van Hofland aan de Dijkerhoekers is dan ook: “Blijf je 
inzetten voor elkaar. Juist een gemeenschap als Dijkerhoek moet het 
hebben van de saamhorigheid en de activiteiten die je met elkaar 
ontplooit. Ik hoop dat die saamhorigheid van generatie op generatie 
wordt overgebracht en tot in de lengte der jaren blijft bestaan. Ik ben 
dan ook trots dat we nog steeds op bescheiden schaal invulling geven 
aan jongerenhuisvesting in Dijkerhoek. Om er zo voor te zorgen dat de 
gemeenschap een landingsplek blijft voor de volgende generatie.” 

DIJKERHOEKSFEEST DOOR DE OGEN VAN

BURGEMEESTER ARCO HOFLAND



Klavier

cafeklavier

www.klavierholten.nl

Klavertje eten en drinken

Klavertje Holten

www.klavertje.nl

www.roeliebloemendesign.nl 
Dorpsstraat 31a, 7451 BS Holten  T 0548 36 16 11

    Volg ons!

Shop nu 
ook online!

wij zijn 
verhuisd!
dorpsstraat 31a

VEEHANDEL ’N BLAUW’N HOLTEN

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

KEVELAM

Oranjestraat 2 - 7451 CC Holten - 0548 361 615

Waar paardrijden
altijd 

feest is
Manege en Groepsaccommodatie Snorrewind
Borkeldweg 1  7475 RV Markelo   0547361471

www.hbatotaal.nl

Elwin Luggenhorst
Oosterveldsweg 1 Holten
T 0548 361 958                       
E info@hbatotaal.nl
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Een bewogen jaar, of nou ja, eigenlijk niet. Net als iedereen waren 
wij bezig met de voorbereidingen voor het Dijkerhoeksfeest. Echter 
werden deze vroegtijdig gestaakt, waar iedereen inmiddels de reden 
van weet. Maar Dijkerhoek zou Dijkerhoek niet zijn als er toch wat 
georganiseerd wordt. Het Bonte Paard heeft verschillende feestjes 
georganiseerd waar onze dank nog steeds erg groot voor is. 

De ideeën die wij voor Dijkerhoeksfeest 2020 hebben bedacht gaan 
natuurlijk niet in de doofpot, maar worden voor het eerstkomende 
feest weer aangedragen. Onze functie is namelijk om te blijven 
sparren met de feestcommissie wat er bij de jeugd speelt. Zodra we 
weer wat ruimte krijgen, pakken we deze met beide handen aan en 
gaan we er weer met 200% voor!! 
 
We hebben net zoveel zin in een feestje als jullie dus kunnen we niet 
wachten om weer samen met jullie te proosten!
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JEUGDFEESTCOMMISSIE

VERA

THIRZA

DAAN MARIEKE PATRICK

JELLE

ANIEK

STEF

ALANA

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



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

Workshops
Bruids- en

Grafwerk 0548-364028

Voorsboers
Veehandel
H. Brinks

Doorlopendedijk 3
7451 MH Holten

Tel. 0548 - 364358
06 - 53696653

Your event partner!

licht
geluid
video

trussing
signing



Waar een kleine gemeenschap groot in kan zijn. Dijkerhoekers 
stampen het ene na het andere evenement uit de grond. Naast het 
jaarlijks terugkerende Dijkerhoeksfeest, organiseerden we in 2019 
voor de derde keer in 15 jaar tijd het Openluchtspel van Dijkerhoek. 
Deze keer onder de noemer ‘De molen in ’t rood’.  
 
Voor de feestcommissie was dit reden om het Potlood op 21 juni 2019 
voorafgaand aan de revue uit te reiken aan de organisatie van het 
openluchtspektakel.

In de PR-commissie van het Openluchtspel werd even naar elkaar 
gekeken en schouderophalend zei één van de nieuwbakken inwoners: 
“Ik schrijf dat stukje wel”. Dat je ’t even weet, want weet u wel hoe 
lastig het is voor een nieuweling om de revue te ontcijferen? Heb je 
eindelijk de namen van je naaste buren onder de knie, blijken ze ook 
nog bijnamen te hebben!

Goed, over naar dat schitterende Dijkerhoeksfeest en wat er in 2019 
allemaal gebeurde in het dampende weekend van 21, 22 en 23 juni.

Vrijdag 21 juni
De school had als vanouds een 

mooi programma voor de 
kinderen samengesteld. Met 

een graadje of 20 was het 
prima vertoeven in en 

om de feesttent. De 
kinderen speelden 
zelf toneel onder 

leiding van Monica van Mierlo (ook regisseur van het Openluchtspel) 
en genoten van een mooie theatervoorstelling. Daarna verzilverden 
ze hun tegoedbonnen voor de zweefmolen en sloten de ochtend af 
met een patatje.

‘s Avonds trok jong en oud naar de feesttent voor de revue van 
D.A.T., aangevuld met acteurs voor de gelegenheid. Eerst nam 
voorzitter Chantal Bannink het bomvolle weekendprogramma met 
ons door en werd het Potlood aan Johan Wiersma, voorzitter van het 
Openluchtspel, overhandigd.

De revuetitel ‘Weg met D.A.T.’ had de auteur van dit stukje even 
op het verkeerde been gezet. D.A.T. stopt er toch niet mee? Nee 
hoor, D.A.T. ging op vakantie! Het publiek werd meegenomen van 
een zere moeizame incheck van beruchte Dijkerhoekers, naar 
veiligheidsinstructies op z’n Diekerhooks om uiteindelijk in een hotel 
met kapotte lift te belanden. Hans Klok met zijn wilde manen gaf een 
showtje cadeau, er waren anekdotes over de verrassende capriolen 
van de bewoners van Dijkerhoek, er werd gedanst en gezongen en als 
kers op de taart, of zoals u wilt ‘als hoofd uit de soep’ had onze BN’er 
Boer Jan ook een rolletje in het verhaal.

Na een staande ovatie voor deze mooie revue werden de drie 
belangrijkste prijzen van de verloting uitgedeeld en zette de 100% 
Powerband de eerste noten in. 

DOOR HET OPENLUCHTSPEL
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mechanisatie
service en onderhoud

loonwerk ondersteuning

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



T 0548 859 446  |  Stationsstraat 9, Holten  |  www.bietoontje.nl Volg ons! Bie Toontje

Ook afhaal!

Wenst iedereen een
gezellig Dijkerhoeksfeest

Da Vinci Foodbar wenst Dijkerhoek veel lees- en feestplezier toe!

Bij Da Vinci kunt u dagelijks van 11:00 uur t/m 21:00 uur terecht voor heerlijke lunch- en dinergerechten. Wij bieden u een 
divers aanbod van huisgemaakte wereldgerechten aan. Onze Italiaanse pizzabakker, Rosario, maakt de lekkerste pizza’s 

voor u. Daarnaast bieden wij u diverse Amerikaanse classics, authentieke Italiaanse gerechten en heerlijke vlees- en 
visgerechten aan. Ons assortiment heeft voor ieder wat wils, van een healthy pokebowl tot een meat burger of een risotto. 

U kunt nu alleen nog bij ons terecht voor take-away & delivery. Wij hopen u in de toekomst daadwerkelijk te mogen 
ontvangen in onze foodbar voor een heerlijke lunch of een bakje koffie met vers gebak. Ook voor een borrel zult u bij 

Da Vinci op het juiste adres zijn, waarbij wij voor u een perfect wijntje of een heerlijke cocktail zullen serveren met een 
gevarieerde keuze aan borrelhapjes. 

Wilt u op de hoogte blijven van ons? 
Volg ons dan op Facebook en Instagram!

Da Vinci | Dorpsstraat 68 (BG) | 7451 BW Holten
0548 - 22 70 45 | info@davinciholten.nl | www.davinciholten.nl
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Zaterdag 22 juni
Vroeg uit de veren voor de optocht. De ene na de andere wagen en 
loopgroep draaide rond 9.30 uur het weiland tegenover de school op. 
De temperatuur lag alweer een paar graden hoger dan de dag ervoor 
en sommige deelnemers zuchtten en steunden in hun warme pakken. 
Er was druk geknutseld in de schuren van Dijkerhoek, want wat was 
het een mooie optocht! De mooiste wagen was van Ool’n Diek met 
het thema ‘de bij weer blij’. De publieksprijs ging naar de wagen van 
de Essensteeg, die molenaar Jan in het zonnetje hadden gezet. Bij 
de jeugd werden de prijzen weggekaapt door Silke en Isabel, die zich 
verkleedden als onze Voetbalvrouwen en de dames in hun gouden 
Miljoenenjachtjurkjes.

Op het terrein was de streekmarkt intussen van start gegaan. Na de 
lekkere broodjes van de bakker of een snack bij één van de eetketen 
was het tijd voor de zeskamp. Al zwetend en gierend van de lach 
werkten de teams zich door de spellen heen met als uiteindelijke 
winnaars de Pensionado’s. 

Onder de luifel klonk in de namiddag de feestmuziek  
van de beruchte Reeperbahner Stimmungsmacher. En óf zij de 
stemming erin wisten te krijgen! Het bier smaakte daarnaast ook 
meer dan goed.

 
’s Avonds stroomde de tent vol voor optredens van The Euro’s en 

Beatcrooks. Eerstgenoemde band had een medleyrepertoire van 
ABBA tot Hazes en van Bon Jovi tot Krezip. Lekker meezingen en 
nu en dan lastig worden gevallen door die leu in rode overalls die 
condooms met het logo van het Openluchtspel uitdeelden. Geen 
babyboom in het voorjaar van 2020! Alhoewel sommige grapjassen de 
tent opsierden met witte ballonnen.

Op verzoek van de jeugdcommissie was Beatcrooks uitgenodigd. Met 
hun LED-robot en hun Happy Hoken remix van ‘Annie uut de bochte’ 
zetten zij de tent op hun kop. Een ieder die in de 90s rondliep in een 
Australian trainingspak waande zich even terug in de tijd terwijl de 
huidige jeugd ook helemaal uit de plaat ging. 

Zondag 23 juni
Met heel zere voeten en stijf van de spierpijn stond de auteur van dit 
verhaal kreunend en steunend op uit bed. Niks meer gewend hè? De 
zon scheen al gauw meedogenloos fel en toen de brunch om 11.30 
uur werd geopend was het al erg warm in de tent. Het lekkere buffet 
en de hoem-pa-pa-klanken van de Grösmeijers waren een prima 
tijdsbesteding rond het middaguur.

De organisaties had extra parasols opgezet, een limonadetap voor de 
kinderen geïnstalleerd en zo gingen we met z’n allen een hete middag 
in. De temperatuur liep op tot 30 graden. Het bier vloeide rijkelijk, 
de Dragrace was drukbezocht en er werd door menigeen verkoeling 
gezocht in de zweefmolen. De kinderen konden lekker de zandbak 
in of de grote rodelbaan af en iedereen die even niet oplette, werd 
beplakt met een mooie tattoo van het Openluchtspel. Met muziek 
van de Paloma’s en Opschaakl’n was ook de zondagmiddag weer een 
groot feest. Het bleef nog lang onrustig in Dijkerhoek.

Feestcommissie en vrijwilligers, jullie hebben weer een knap staaltje 
organisatietalent getoond. Veel respect voor wat er ieder jaar 
opnieuw wordt neergezet. Het was fantastisch en ook dit feest zal 
ongetwijfeld eentje worden om nooit te vergeten.

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

&TWELLO
VAN GHENTSTRAAT 4

0571-820996

COLMSCHATE
FLORA 185-189

0570-658366

VERVOLG VAN PAGINA 13



LMB van der Meij
Bussinksweg 2a

7437 TB  Bathmen
0570 541479

info@lmbvandermeij.nl
www.lmbvandermeij.nl

Buisweerdweg 7
7245 RR  Laren (Gld)

Tel. 0573 221219
Mob. 06 53386699

Veldmaat
Rietdekkersbedrijf

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

SHOWTUINHEETEN.NL
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Het Dijkerhoeksfeest 2020; 
een heel ander feest dan normaal 
De feestcommissie stond te popelen om weer een geweldige editie 
van het Dijkerhoeksfeest neer te zetten. We waren er dan ook al zo 
goed als klaar voor: de tent was geregeld, de muziek voor het hele 
weekend was rond en de kermis was geboekt. Nog even de puntjes op 
de ‘ i’ en we waren klaar voor het Dijkerhoeksfeest 2020. Maar helaas 
stond daar corona op de stoep. 
 
En wat nu!?
 
Het was en is voor iedereen een onzekere tijd, waarin de gezondheid 
natuurlijk voorop staat. Juist in deze tijd is gezelschap en een beetje 
positiviteit wel het meeste waar mensen behoefte aan hebben. 
Daarom besloten we om niet bij de pakken neer te gaan zitten. 
We hadden het gevoel dat we iets moesten organiseren, maar dan 
natuurlijk wel volgens de maatregelen. We waren het er in ieder geval 
over eens dat we het Dijkerhoeksfeest weekend niet maar zo aan ons 
voorbij konden laten gaan.
 
Dus zijn we met de feestcommissie rondom tafel gegaan om te 
brainstormen over scenario’s. Alle opties hielden we open. Aaldrik 
en Fenny wilden graag meedenken en wilden graag vanuit Het Bonte 
Paard wat organiseren. Ook de D.A.T. kwam al snel met een alternatief 
voor de revue: de Dijkerhoekse Kwis.
 
Uiteindelijk stond daar toch, in de coronatijd en conform de 
maatregelen, een weekendvullend programma voor jong én oud. Op 
vrijdagavond de Dijkerhoekse Kwis, georganiseerd door de D.A.T. Op 
zaterdagmiddag/-avond en zondagmiddag een sfeervol en gezellig 
terras op de parkeerplaats van Het Bonte Paard met livemuziek, 

georganiseerd door Het Bonte Paard.  

En op zondagmorgen de brunch aan huis met 
Rob Stam en de geheime zender al rijdend 
door Dijkerhoek, georganiseerd door de 
feestcommissie.  
 
Én wat was het geslaagd! Tijdens 
de Dijkerhoekse Kwis spatte het 
enthousiasme en fanatisme van alle 
deelnemende Dijkerhoekers ervan 
af. Het terras op de parkeerplaats 
van het Bonte Paard was één en al 
gezelligheid met livemuziek. En tijdens 
de brunch stonden families, buren en 
kameraden mee te dansen zodra Rob Stam 
op de wagen al rijdend langs kwam. 
 
Ondanks corona hebben we toch, in samenwerking met de D.A.T. en 
Het Bonte Paard, een succesvol weekend neer gezet.  
En dat komt door jullie. We willen iedereen hiervoor bedanken! Wij 
hebben enorm genoten! En hopelijk jullie ook! 



@gebrwissink

Dijkerhoekseweg 4, 7451LV Holten

Ons schilderwerk is van hoge kwaliteit. Wij hebben meer dan 50 jaar ervaring in 
zowel binnenschilderwerk als buitenschilderwerk

• Vloeren (PVC/laminaat/vloerbedekking)
• Beglazing - Wij kunnen ramen van verschillende grotes zetten/vervangen
• Behangen - Wij hebben een rijk assortiment aan mooie behang stijlen
• Schilderwerk - Al uw buiten en binnenschilderwerk uitgevoerd door 

proffessionals
• Woninginrichting Nieuwe gordijnen? Wij hebben een rijk assortiment aan 

gordijnen in onze winkel
• Interieur advies - Wij laten u zien hoe uw muren er kunnen gaan uitzien voordat 

het geschilderd is

U heeft jarenlang plezier van ons schilderwerk. Wij werken met de beste merken 
en maken daar naast ook deel uit Onderhoud NL
U heeft jarenlang plezier

Duurzaam

Ons schilderwerk is van hoge kwaliteit. Wij hebben 

Vakwerk

Vloeren (PVC/laminaat/vloerbedekking)

Diensten

0548-36 15 58

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

 & 
webshop met boeken,  
tekeningen en andere  
uitgaven over geschiedenis, 
bouwkunst, restauratie en  
herbestemming van oude 
boerderijen  
www.boerderijboekwinkel.nl  
 

 
PrID 
vanarkel@prid.nl | 06 53170798  

banden en velgen
verkoop | montage | accessoires

| Zomerbanden & Winterbanden |

| Lichtmetalen en stalen velgen |

| Bandenspanning sensoren | 
(tpms sensoren)

| Stalling van banden en velgen |
 

YKEDEVEER.NL

06 17118905 

EEN VERTROUWD  
ADRES  

IN HOLTEN

	

	

	

	

• BLOEMWERK	
• BOEKETTEN	
• KAMERPLANTEN	
• PERKPLANTEN	
• VASTE	PLANTEN	
• HEESTERS	
• POTGROND																		
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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.

Holterweg 23 7475 AT Markelo T0547-361206 wwwdepoppe.nl

Camping Feest- en Sfeerlocatie

Het restaurant/zalencentrum is het hele jaar geopend. Buiten de bouwvak op maandag gesloten. 

0620630287

Keizersweg 62 A

Holten

 info@jvpro.nl               www.jvpro.nl
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Nu ook in:

Echte Bakker Nijkamp
Dorpsstraat 16
7451 BT  Holten
0548 -36 37 03
lunchroom@echtebakkernijkamp.nl

www.echtebakkernijkamp.nl

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

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

m
echanisatie

service en onderhoud
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06 51 94 20 95
info@

kam
anservice.nl
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Autobedri j f  Stukker b.v.  -  Oranjest raat  30  Hol ten -  T  361363

 www.boksbeijer.nlDorpsstraat 33, Holten  |  T 0548 36 25 51  |  E info@boksbeijer.nl

Verzekeren   Hypotheken   Bankzaken

Onbezorgd 
jezelf zijn

Zekerheid voor bedrijf en particulier

	

völle wille 
met	Dijkerhoeksfeest		

WestrikSnack	
www.westriksnack.nl	
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Uw totaal leverancier voor

Fitwerk    Werkkleding/schoeisel
 Afrasteringmaterialen  Agrarische benodigdheden 
 Vuurwerk    Dierverzorgingsproducten

 Hanzeweg 10,  Lochem    www.greutink@greutink.nl

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

• Bos- en boom
verzorging

 • Hooibergen en gebinten

  • Bos- en houtproducten

U bent van harte welkom
 in Holten. Graag eerst even bellen.

We care 
everywere!

24 uurs service: +31 (0)548 855558 www.ettc.eu

 Tuinen
 Houtbouw

 Landschapsinrichting

 Bos onderhoud

 Hekwerk op m
aat

 Robuuste tuinm
eubels

www.foras.nl

info@
foras.nl

T 0548 859 446  |  Stationsstraat 9, Holten  |  www.bietoontje.nl Volg ons! Bie Toontje

Ook afhaal!

Wenst iedereen een
gezellig Dijkerhoeksfeest
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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.

 

Foto's met karakter, in overleg bespreken

we uw wensen om tot een sfeervol

resultaat te komen.  

 

Jennita Stegeman

www.karakterfotografie.nl

info@karakterfotografie.nl

06-24774572

ZAKELIJKE

FOTOGRAFIE

PARTICULIERE

FOTOGRAFIE

-Familie-shoots

-Portret fotografie

-Fine-art fotografie

-Lifestyle fotografie

-Geboorte fotografie enz.

-Bedrijfsreportages

-Zakelijke portretten

-Product fotografie enz.

www.palazzogroep.nl
Oranjestraat 40  Holten • 0548 5370 60

PUZZEL



www.lentebloesem.com

Wil jij meer leren  
over SOCIAL MEDIA?

Chantal Bannink
T 06 24 24 62 52

E info@lentebloesem.com

Gebruik de kortingscode DIJKERHOEK  
en ontvang € 10,- korting op mijn online 
social media training. Liever een fysieke 

training, 1-op-1 of in een groep? 

Neem contact  
met me op:

We care 
everywere!

24 uurs service: +31 (0)548 855558 www.ettc.eu

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
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VOGELSCHIETEN 2021
Ervan uitgaand dat het vogelschieten door kan gaan, vindt het 
evenement plaats op zondag 20 juni, bij de familie Rensen aan de 
Dijkerhoekseweg 10. We hopen in totaal 100 schutters te ontvangen 
op twee afzonderlijke terrassen. Deelname aan dit evenement is 
voor alle leden van schietvereniging De Zaagmolen en alle inwoners 
van Dijkerhoek of behorende tot de schoolkring Dijkerhoek vanaf 
12 jaar. Opgave is mogelijk vanaf 8 juni via: info@dezaagmolen.nl en 
de kosten bedragen: €15,00 voor senioren en €5,- voor junioren (12 
tot 18 jaar). Er mag géén publiek bij het vogelschieten aanwezig zijn. 
Iedere deelnemer vragen wij een gezondheidsverklaring af te geven 
bij aankomst. Voor dit evenement geldt een looproute en worden de 
geldende corona-regels in acht genomen. 

Tussen iedere schuttersbeurt vindt desinfectie van de materialen 
plaats. Alle schutters krijgen een vaste plek aan een tafel met 
maximaal zes personen. Ze kunnen zelf drankjes etc. bestellen bij het 
aanwezige personeel. Fotos met dank aan fototeam Holten!

Om 14.00 uur wordt het startschot afgegeven. Van de deelnemers 
wordt verwacht dat ze om 13.00 aanwezig zijn. Bij het inschrijven 
wordt verdere informatie verstrekt, net als het volgnummer van het 
schieten (dit vindt plaats via loting). Wanneer de opgave meer dan 
100 schutters bedraagt, wordt deelname bepaald op volgorde van 
inschrijven.

Dit evenement valt onder de vlag 
van de Koninklijke Nederlandse 
Schietsport Associatie (KNSA). Daarom 
moet iedereen zich verplicht legitimeren om 
te kunnen deelnemen. Dus zorg ervoor dat je een legitimatiebewijs bij 
je hebt! 

Tut zundag 20 juni bie ‘Niekaamp’! 
Het bestuur van Schietvereniging de Zaagmolen

 Tuinen
 Houtbouw
 Landschapsinrichting
 Bos onderhoud
 Hekwerk op maat
 Robuuste tuinmeubels www.foras.nl

info@foras.nl

Badkamers

Keukens

VloerenBadkamers

Keukens  

Vloeren 



Dat het Dijkerhoeksfeest anders wordt dan voordat corona ons land binnendrong; dat is duidelijk. Maar het gaat door en wel op 25, 26 
en 27 juni! En zelfs meer dan dat. Het wordt een zéér speciale editie, waarbij alle remmen los gaan binnen de geldende maatregelen 
van de RIVM. Het programma is helemaal anders dan anders. De grote overeenkomst met andere jaren is dat muziek, gezelligheid en de 
gemeenschapsband voorop staan! Het wordt een feest waar heel Dijkerhoek van kan meegenieten, een weekend lang.

Inschrijven voor de bovenstaande activiteiten kan via  
www.dijkerhoeksfeest.nl. Via onze social media-kanalen 
houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen 
rondom het Dijkerhoeksfeest.

Vrijdag 25 juni
De vrijdagavond van het Dijkerhoeksfeest wordt steevast 
ingevuld door het Dijkerhoeks Amateur Toneel (D.A.T.) met een 
revue. Vorig jaar kwamen zij met iets geheel nieuws als gevolg 
van de coronamaatregelen: de Dijkerhoekse Kwis! Maar liefst 43 
teams gingen fanatiek met de vragen aan de slag. Kennisvragen, 
doe-opdrachten; alles kwam erin terug. De vele positieve 
reacties hebben geleid tot de organisatie van een tweede editie 
van de kwis, die minstens net zo leuk, gezellig en spannend 
wordt. 

Zondag 27 juni
De zondag van het Dijkerhoeksfeest begint om 10.00 uur 
met een openlucht kerkdienst. Ook hiervoor is reservering 
noodzakelijk. Het belooft een fijne, luchtige kerkdienst te 
worden met een feestelijk tintje. Een uur later is het mogelijk 
om op inschrijving deel te nemen aan de work-out van Jony 
Meijerman. Lekker de zondagochtend fris en actief beginnen. 
Ook de kerkdienst en work-out zijn via de livestream te volgen.  

Om 12.00 uur is de kerkzaal weer volledig omgetoverd tot 
Top 200 café en gaan we verder met de lijst der lijsten. 
De Dijkerhoekse brommerclub heeft speciaal voor deze 
gelegenheid een mooie route uitgezet, met als eindpunt het 
café. In het begin van de avond verwachten we af te sluiten met 
dé Dijkerhoekse hit en sluit het Dijkerhoekse Top 200 café dan 
echt haar deuren. Is het niet mogelijk een terras te realiseren, 
dan is de Top 200 ook op de zondag alsnog te volgen via de 
livestream. 

Kortom: het belooft een zeer bijzondere editie van het 
Dijkerhoeksfeest te worden die we niet snel zullen vergeten! Een 
editie waarover jaren later nog wordt nagepraat. “Herinner jij 
je nog dat Dijkerhoeksfeest in coronatijd met de Top 200 en die 
kerkdienst?” En natuurlijk zeg je dan: “Zeker herinner ik me dat 
nog, ik was erbij en het was ‘onmeunig gezellig’!”

Een vrijwillige gift voor het Dijkerhoeksfeest
 
Het Dijkerhoeksfeest 2021 is anders dan we gewend 
zijn. Op het moment dat deze feestgids naar de drukker 
gaat, weten we nog niet wat wel en niet kan volgens 
de corona-maatregelen. Toch proberen we er een 
fantastisch feest van te maken waar heel Dijkerhoek van 
kan meegenieten.  
 
Omdat het feest anders is dan anders, hebben we de 
keuze gemaakt níet met de lijst rond te gaan. Toch is 
het wel mogelijk om een vrijwillige financiële bijdrage te 
leveren. Draag jij het Dijkerhoeksfeest een warm hart toe 
en word je toch enthousiast van het programma dat we 
hebben neergezet? Dan is het mogelijk een gift te doen. 
Ons rekeningnummer is NL63RABO0328508918. Liever 
doneren met een tikkie? Scan dan de QR-code!  
 
Alvast hartelijk bedankt!

Zaterdag 26 juni
De optocht heeft plaatsgemaakt voor iets geheel nieuws, 
namelijk een Dijkerhoekse drive-through. Een idee van de 
ouderraad (OR) van de Dijkerhoekse school, waar alle inwoners 
van Dijkerhoek aan mee kunnen doen. Gezinnen starten in hun 
eigen auto bij de familie Meijerman aan de Boerendanssteeg 
en leggen vervolgens een route af door Dijkerhoek, met 
verschillende, verrassende tussenstops met leuke activiteiten. 
De route eindigt op de feestweide. Als de richtlijnen het 
toelaten kunnen de deelnemers plaatsnemen op het terras 
en kunnen de kinderen gratis gebruikmaken van de attracties 
op het terrein. Dat laatste gebeurt onder toezicht van de 
feestcommissie en Kinderopvang Dijkerhoek. 

Om 14.00 uur start het Dijkerhoekse Top 200 café; dé rode draad 
van het Dijkerhoeksfeest. Sinds 1 juni kan elke Dijkerhoeker 
stemmen op zijn/haar Top 200! Van alle stemmen die zijn 
binnengekomen, wordt de lijst der lijsten gemaakt. Deze wordt 
een week voor het Dijkerhoeksfeest bekendgemaakt. De lijst 
wordt afgespeeld door diverse lokale dj’s. Van Wim Rensen, Jelle 
Tempelman en Sjoerd Slijkhuis tot DJ Beestje en Disco Boontje. 
In de middaguren is er ook een activiteitenterrein aanwezig voor 
de kinderen, mits de richtlijnen het toelaten. 

Het liefst brengen we de Top 200 ten gehore op vier unieke 
terrassen op de feestweide bij Aaldrik en Fenny Paalman. 
Bezoekers kunnen dan vooraf voor verschillende tijdsblokken 
reserveren. Ook is de gehele uitzending via de livestream 
te volgen vanuit de woonkamer. Het is afhankelijk van de 
richtlijnen of het mogelijk is vier terrassen te realiseren. De 
livestream gaat sowieso door. 

HET PROGRAMMA
DIJKERHOEKSFEEST 

2021  

Scan de QR-code om € 5,00 te betalen voor

Vrije Gift DHF2021 .

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 16 mei 2023.

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=KW8In8

D5R62zs9Tc_W9saw

Scan de QR-code om een 
vrijwillige bijdrage van € 5,00 te 
leveren. Meer of minder geven 
dan €5,00; pas dan het bedrag 
handmatig aan! 

Gebruik de Camera App op 
je telefoon.
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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

vrijdag 25 juni zaterdag 26 juni zaterdag 27 juni

De Dijkerhoekse 
Kwis: DAT möj 
weat’n!
20:00 uur

Dijkerhoekse 
drive-trough
10:00 tot 12:00
op inschrijving

Openlucht 
kerkdienst
10:00 tot 11:00
Te volgen via de livestream en 
onder voorbehoud op het terras 
(op inschrijving)

Munten
Tijdens het Dijkerhoeksfeest 2021 kunnen, naast de groene Dijkerhoeksfeest 
munten, nog de welbekende gele Bonte Paard munten worden ingeleverd. 
Kortom: gooi die muntenpot nog even op de kop, verzamel die gele munten 
en hef nog even het glas op Aaldrik en Fenny!

Terrassen en 
speelweide voor 
deelnemers 
drive-trough
11:00 tot 14:00
onder voorbehoud

Dijkerhoekse  
Top 200
16:00 tot n.t.b.
Te volgen via de livestream en 
onder voorbehoud op het terras 
(op inschrijving)

Dijkerhoekse  
Top 200
12:00 tot n.t.b.
Te volgen via de livestream en 
onder voorbehoud op het terras 
(op inschrijving)

Work-out van 
Jony
11:00 tot 12:00
Te volgen via de livestream 
en onder voorbehoud op de 
feestweide  (op inschrijving)



Deventerweg 87

7451 MC Holten         

T 0548 361 202

E info@dejavu-holten.nl

dejavu-holten.nl

�ot snel bij Deja-Vu Holten

Helemaal nieuw, Helemaal nieuw, 
maar toch vertrouwdmaar toch vertrouwd

Volg �ns
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DAT MÖJ WEAT’N!
Het was 2019 toen wij u onze laatste revue “Weg met D.A.T. “ 
presenteerden. Het voelt voor ons als heel lang geleden……………..! 
In 2020 was het helaas niet mogelijk om een revue te maken in 
verband met corona. D.A.T. heeft toen een alternatief bedacht, 
een Diekerhookse kwis. Dit was een grandioos succes met 46 
deelnemende teams aan de start. De kritieken waren enkel lovend en 
we hebben er zelf als D.A.T. ook erg veel plezier aan beleefd. 

Het was half februari 2021, na de zoveelste persconferentie van 
premier Rutte en minister de Jonge, toen er een besluit genomen 
moest worden over de komende revue. Kunnen we opstarten 
met repetities? Kan er wel volgens de regels geoefend worden? 
In een overleg met de feestcommissie werd unaniem het besluit 
genomen………..voor het Dijkerhoeksfeest van 2021…… GEEN REVUE! 

Is er een alternatief? We hebben over allerlei zaken gebrainstormd, 
een drive in, net als in Holten met de Beentjes van Sint Hildegard, 
toneelstukjes opvoeren op verschillende plekken in Dijkerhoek, een 
klein openluchtspel op 1,5 meter. Het ging gewoon niet lukken. 

Wat is dan de optie? WE GAAN WEER KWISSEN! 

Het episch centrum verplaatsen we, maar we denken dat we met het 
Kulturhus Dijkerhoek een prima alternatief hebben voor Het Bonte 
Paard. Dus Dijkerhoekers maak je borst maar nat. Het gaat weer een 
hele leuke kwis worden op vrijdagavond 25 juni aanstaande! We zijn 
als commissie al druk in de weer met onder andere het bedenken 
van vragen en het uitzoeken van opdrachten. Ook dit jaar wordt 
het een kwis voor jong en oud en met vragen over Dijkerhoek, maar 
natuurlijk ook met algemene vragen. Tevens verwerken we er weer 
een groot aantal ‘doe’ vragen in. Wederom wordt een gedeelte digitaal 
aangeboden en een groot aantal vragen via een kwisboek. Wij hebben 
er heel veel zin in, jullie ook?

Via de sociale media houden we je op de hoogte hoe we de kwis 
verder invullen, maar houd deze avond in ieder geval vrij. Op basis 
van de dan geldende regelgeving zullen we in een later stadium wat 
noemen over de groepsgrootte.

We zien elkaar, en heel belangrijk……blief gezoond!!

Op het moment van dit schrijven heeft de overheid net de ‘routekaart’ 
naar het oude normaal uitgezet wat betreft de Covid-19 pandemie. 
Wat ging de afgelasting van het Dijkerhoeksfeest ons vorig jaar door 
een hard bot en wie had toen gedacht dat ook de editie van 2021 op 
losse schroeven zou komen te staan! Natuurlijk gaat gezondheid voor 
alles, maar we willen allemaal zo graag ! 

De grote vraag is nu: wat kan er allemaal wel, wat kunnen we 
organiseren binnen de regels in het feestweekend? Voor wat betreft 
de schoolkinderen hebben we op de vrijdag een entertainer op school 
weten te strikken. Sander Metz (Muziek met Sander) komt op school 
een act verzorgen. Hij is muzikant/entertainer die een prachtige show 
kan verzorgen voor alle leeftijdsgroepen van de school. Uiteraard 
zorgen we er na afloop voor dat niemand met een lege maag naar huis 
gaat. 

Op zaterdag 26 juni organiseren we een alternatief voor de optocht, 
namelijk de drive-through! Een route die je aflegt in de auto. 
Onderweg is er van alles te zien en te doen. Een ware belevingstocht 
dus waarbij je Dijkerhoek eens op een andere manier leert kennen. 
Via www.dijkerhoeksfeest.nl en de social media kanalen van het 
Dijkerhoeksfeest houden we je op de hoogte van hoe je je kunt 
opgeven en wanneer.  

We hopen jullie allemaal in goede gezondheid te treffen op het 
Dijkerhoeksfeest!!

Een hartelijke groet,
Ouderraad OBS Dijkerhoek

VAN DE OUDERRAAD

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

BISSCHOPSTRAAT 75A DEVENTER
TELEFOON 0570 - 612131

DE DIJKERHOEKSE KWIS:



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.

 Hydraulic service  In- en verkoop van werktuigen
 Onderhoud en reparatie  Airco onderhoud 

 Verhuur hoogwerker en machines 

rob.beumer@live.nl   06 485 188 53
www.rob-beumer.nl   

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.

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

meilinkmoulds.nl

ROTATIE MATRIJZEN 
VOOR DE KUNSTSTOF INDUSTRIE
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De feestavond, een jaarlijks terugkerende traditie die door twee 
feestcommissieleden wordt georganiseerd. Een avond waar we met 
de feestcommissieleden en partners een gezellige avond beleven. 
Dit is ook de avond waar we afscheid nemen van de uittredende 
feestcommissieleden.

Op 28 februari moet het gebeuren en verzamelen we zoals gewoonlijk 
met z’n allen bij Het Bonte Paard. Waar het adres van de feestlocatie 
bekend wordt gemaakt. We vertrekken naar Nijverdal. Om precies te 
zijn naar Kartplaza.

Daar worden we ontvangen met een kopje koffie of thee. En 
vervolgens begeleid naar een speciale ruimte boven de kartbaan. 
Waar de mogelijkheid is om deel te nemen aan een Escaperoom of 
een Formule 1 Racing Experience. Gezien het aantal personen nemen 
twee groepen deel aan de Escaperoom en één groep aan de Formule 
1 Racing Experience.

Escape room
De groepen worden in twee verschillende Escape rooms, de 'The 
Factory' en het 'Het Proeflokaal', ondergebracht. Het is de bedoeling 
dat je door middel van het ontrafelen van codes en het zoeken naar 
verborgen aanwijzingen binnen 60 minuten uit de Escape room 
ontsnapt. Ondanks een aantal tips van de spelleider is het beide 
teams net niet gelukt om te ontsnappen. En werden we door de 
spelleider opgehaald met het bord “Helaas! niet ontsnapt”.  

Formule 1 Racing Experience
Met de Formule 1 Racing Experience kan de groep virtueel in een 
Formule 1 auto tegen elkaar racen. Wat voor sommige toch lastiger 
was dan gedacht. En het een hele uitdaging is om de auto op de weg 
te houden.

Onder het genot van een hapje en drankje nemen we deze avond 
afscheid van onze secretaris Renate Meilink en commissielid 
Annet Nijland. De dames worden door de voorzitter met een mooi 
gedicht over hun periode bij de feestcommissie in het zonnetje 
gezet. De commissie wordt door de dames (verkleed als foute 
interieurverzorgsters) onderworpen aan een kennisquiz over het 
Dijkerhoeksfeest van de afgelopen 10 jaar. Als aandenken ontvangen 
alle commissieleden een potje snoep met toffees. Waarbij iedereen 
wordt bedankt voor de toffe tijd!  

FEESTAVOND
FEESTCOMMISSIE

Varkenshandel &
 Mollenbestrijding

johan MarsMan
kollingserf 5 - 7451 Xa holten  

0548-363909 - 06-53210083

Varkenshandel &
 Mollenbestrijding

johan MarsMan
kollingserf 5 - 7451 Xa holten  

0548-363909 - 06-53210083
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 Mollenbestrijding
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kollingserf 5 - 7451 Xa holten  

0548-363909 - 06-53210083
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Varkenshandel &
 Mollenbestrijding

johan MarsMan
kollingserf 5 - 7451 Xa holten  
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 MollenbestrijdingVarkenshandel &
 Mollenbestrijding

johan MarsMan
kollingserf 5 - 7451 Xa holten  

0548-363909 - 06-53210083

Varkenshandel &
 Mollenbestrijding

johan MarsMan
kollingserf 5 - 7451 Xa holten  

0548-363909 - 06-53210083

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

 
Café - Slijterij

Dorpsstraat 1, 7451 BR Holten • 0548 361 574

Ontmoet elkaar in



www.broodvanjan.nl
info@broodvanjan.nl

06 231 654 86 / 0548 - 36 22 49

	

völle wille 
met	Dijkerhoeksfeest		

WestrikSnack	
www.westriksnack.nl	

	



Het is vrijdagavond… de buren verzamelen zich 
al op straat. Nog snel even een lading munten van 

vorig jaar in de zak stoppen, de fiets uit de schuur halen 
en daar gaan we. Op naar de tent. De start van het Dijkerhoeksfeest, 
één van de mooiste weekenden van dit jaar. Iedereen heeft goede 
zin. Er staat een lange rij bij de ingang. Kaartje inleveren, de jas 
aan de kapstok en op naar onze vaste plek in de tent. Het feest kan 
beginnen!

Voor veel Dijkerhoekers een herkenbaar verhaal… maar heb je 
wel eens goed opgelet? Heb je bijvoorbeeld gezien dat in 2019 de 
kapstokken geheel vernieuwd zijn? Een compleet nieuw systeem dat 
makkelijk in en uit elkaar te halen is. Het kostte een aantal avonden 
werk om het te maken, maar dan heb je er ook elk jaar weer profijt 
van. En heb je ooit opgemerkt dat de snoeren niet meer op de vloer 
liggen, maar op 2,5 meter hoogte langs de buitenkant van de tent 
gaan? Het was namelijk altijd een enorm karwei om die snoeren 
na het weekend weer schoon te maken. Door ze op hoogte langs 
de buitenkant te hangen, blijven de kabels schoon en wordt er dus 
schoonmaaktijd bespaard. 

We interviewden Rob Rensen en Peter Wijnberg. Zij maken deel 
uit van ‘de mannen van het terrein’. Mannen op de achtergrond, 
die het eigenlijk maar niks vinden dat ze met hun verhaal in de 
feestgids komen te staan. Maar met een paar biertjes op komen ze 
toch los en merk je het enthousiasme. De terreininrichting van het 
Dijkerhoeksfeest is bijna een ‘way of life’. 

‘Zonder verlichting kun je niks’
Het begint allemaal een week voor het vogelschieten. “Dan maken we 
het terrein netjes. Het gras wordt gemaaid en we halen de afrastering 
tussen de weide van het Bonte Paard en Niekaamp weg”, vertelt Peter. 
Op de dinsdag voor het Dijkerhoeksfeest komt de tent. “Het eerste 
dat we doen als de tent staat, is de verlichting in orde maken. In de 
tent en buiten. Want zonder verlichting kun je niks”, legt Rob uit. “We 
hebben één grote verdeelkast met een dikke kabel waar het hele 
feest op draait. Vanuit die verdeelkast gaan verschillende groepen de 
tent in. Ook wordt het aggregaat op de verdeelkast aangesloten. De 
weide is al voorzien van verschillende stroompunten in de grond. Dat 
geldt ook voor het riool en straatkolken voor de afwatering.” 

Plaspauze
Op de dinsdag arriveren ook de toiletwagens. “Dan gaat (ome) 

Ad (Oolbekkink) met het riool aan de slag. Bij de 
toiletwagens staat een extra wateropslag van 

3.000 liter. Deze is nodig voor in de pauze van 
bijvoorbeeld de revue of tussen de bands 

door. Dan gaan heel veel mensen tegelijk 
naar de wc. En als je bedenkt dat per 
wc-beurt 6 liter water wordt verbruikt, 
gaat dat vrij hard”, vertelt Rob.

Van de tap tot de 
kroonluchters en zeskamp
Verder is het aansluiten van de tap 
een heel karwei. Van de koelingen tot de 
feestverlichting en de parasolletjes. En dan zijn er 
nog de zelfgemaakte kroonluchters en doeken die de tent opsieren. 
“De werkzaamheden in de tent voeren we zoveel mogelijk overdag 
uit”, vertelt Peter. “Op de woensdag- en donderdagavond is de tent 
namelijk in gebruik door de D.A.T. voor de generale repetities en dan 
willen we zo min mogelijk storen.” 

Ook het plaatsen van de stellage buiten met spandoeken is een hele 
klus. En natuurlijk de opbouw van de luifel, met de kapstokken, tap 
en loungebanken erin. Daarnaast niet te vergeten; de opbouw van de 
zeskamp.  “Op het laatst wordt er nog van alles bedacht, verandert 
het spelletje en soms zijn we zelf ook wel wat laks en bedenken we 
ter plekke dat er nog iets had moeten gebeuren”, lacht Peter. “Maar 
het lukt altijd.”

Continu verbeteren
En uiteraard zijn er soms tegenslagen. “Die keer dat we op 
vrijdagmorgen op de feestweide aankwamen en het hele terrein 
blank stond. Dan moet je improviseren. We hebben toen een flinke 
lading houtsnippers aan laten rukken”, weet Peter zich nog goed 
te herinneren. Rob noemt nog een ander voorbeeld: “We hadden 
een keer een springkussen met op elke hoek een verlengsnoer. Het 
regende en telkens ging de stroom eraf. Strontziek werd je ervan. Ook 
hebben we een keer een verlengsnoer van het geluid gehad waar bier 
overheen kwam. Dan moet je direct actie ondernemen.”

De stroomvoorziening is in de loop der jaren steeds verder verbeterd. 
“We hebben verschillende delen in de tent die allemaal apart 
afgezekerd zijn. Dus de kans dat in de hele tent alle stroom eraf 
gaat, is heel klein. Gaat het op één plek wel mis, dan kunnen we de 
oorzaak heel snel achterhalen. Bovendien hebben we nu alle kasten 
en kabels in eigen bezit. Dat werkt wel erg prettig. Eerder werd er veel 
geleend.”

Klaar voor het feest
En op de vrijdag rond de middag, dan is er die ontlading. Dan ziet het 
feestterrein er op en top uit en kunnen de mannen van het terrein 
even een paar uurtjes rust nemen. Of toch niet? “Nou…. dat is altijd 
wel de doelstelling”, lachen de heren. “Maar het is ons nog nooit 
gelukt om al zo vroeg klaar te zijn. Ach, en het is ook wel gezellig.”

- 300 meter krachtkabel van 25 mm dik nodig is?

- 200 meter hekken worden geplaatst?

- 100 wc-rollen worden verbruikt?

- Een paar kilometer aan verlengsnoeren wordt uitgerold?

WIST JE DAT ER MET 
HET DIJKERHOEKSFEEST

DE ‘MANNEN VAN HET TERREIN’
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“Zoals elke Dijkerhoeker heb ik veel herinneringen aan het 
Dijkerhoeksfeest, toch altijd het hoogtepunt van het jaar voor jong 
en oud. 

Mijn eerste herinnering is vooral de optocht in de lagere 
schoolleeftijd, toen alleen nog voor de leerlingen en geen andere 
wagens. Samen met de buurjongens hebben we van alles gedaan. Eén 
van de thema’s was bijvoorbeeld de verbouwing van de school. Ook 
hebben we een keer Swiebertje uitgebeeld. Ik moest Saartje spelen... 
daar heb ik wel een klein trauma aan overgehouden. 

‘Nou weet ie dervan’
Na die periode heb ik vanaf mijn 15de ongeveer altijd gewerkt tijdens 
het feest. Uiteraard een andere beleving als volop aan het feest 
meedoen, maar toch kijk ik ook daar met veel plezier op terug. Eén 
jaar dacht ik werken en feesten te kunnen combineren, maar te veel 
bier drinken onder het werk gaat niet echt goed. Dat heb ik toen 
proefondervindelijk gemerkt. Aan het eind van de avond was de gang 
eruit en de volgende dag heugt mij nog steeds. Mijn vader zei toen 
‘nou weet-ie dervan’ en dat was genoeg.

Dijkerhoeksfeest in de zaal
Het feest was vroeger in de zaal op dinsdag en woensdag en heel veel 
anekdotes schieten me te binnen, maar een groot aantal vallen onder 
het ‘beroepsgeheim’ dus die zal ik niet allemaal delen. Maar dat de 
‘gebroeders’ met de stropdassen aan elkaar waren geknoopt door 
een vriend, toen ze in niet geheel nuchtere toestand op de grond 
zaten… dat was wel een heel geweldig gezicht. Niet in de gaten dat 
ze aan elkaar zaten, gaven ze elkaar de schuld dat ze niet op konden 
staan. 

De revue
Dinsdagavond was er om het jaar de revue van D.A.T. en die was ook 
in die jaren van een heel hoog niveau. In september/oktober werd 
deze revue nog wel een keer of zes opgevoerd voor een uitverkochte 
zaal. Daar heb ik nog goede herinneringen aan, niet alleen de 
voorstellingen, maar ook aan de gezelligheid met de repetities etc.

AALDRIK PAALMAN
EN ZIJN HERINNERINGEN AAN HET DIJKERHOEKSFEEST

Kapsalon te Dijkerhoek
Oude Stationsweg 2a
Voor een afspraak of een vraag 
bel 06 425 110 19



Spelletjes op zaterdag
Woensdag na de optocht was het vaak een wedstrijdje wie er het 
eerst in het café aan het bier zaten en ondertussen ging de dag 
verder met de spelletjes. Vaak moesten de deelnemers van het 
‘Kuupstekk’n’ nog bij de bar vandaan gehaald worden. Niet alleen 
voor die spelletjes, maar ook voor de bromfietscross. Gelukkig was 
alcoholcontrole geen ontbindende voorwaarde voor deelneming. 
Starten op de weg naar Smale, door het weiland en via het weggetje 
van Rechterschot terug, achter het kippenhok langs over de sloot 
tussen de brandnetels naar de finish.  
Een geweldig spektakel dat nu zeker niet door de veiligheidstoets 
zou komen. De winnaar was eigenlijk vooraf al wel bekend, want dat 
was meestal Henk van de Schutte. Elk jaar zat er wel meer ijzerdraad 
aan de brommer om alles bij elkaar te houden, maar het motortje 
liep altijd prima.

Verplaatsing naar het weekend
Toen kwam de discussie opgang om het feest te verplaatsen naar 
het weekend. Vooral om de niet- en oud-Dijkerhoekers meer bij 
het feest te betrekken. Een snipperdag was in die tijd ook minder 
eenvoudig, dus was een feest op een doordeweekse dag niet handig. 
Als je nu ziet hoeveel mensen er op kermismaandag in Bathmen 
en Laren lopen, is er wel wat veranderd. De vrijdag en zaterdag 
brachten meer mensen op de been en dat was uiteraard beter voor 
ons, maar ook leuker voor de feestcommissie om wat te organiseren.  

Mooie herinneringen
Hoogtepunt was natuurlijk 1988: Europees voetbalkampioen… 
wat een feest. De bierkoeler kon het bier uit de fusten niet koud 
krijgen, dus is er sinds die tijd een extra koeler tussen gezet. Ook 
werd de zondag erbij aangetrokken. De eerste keer was dat een 
wat last minute beslissing, want we hadden de zaal al bezet op 
zondagmiddag met een feest. Dus werd het buiten gehouden met 
de Edelweiss kapel in de speeltuin en de mensen op het terras/ 
parkeerplaats. Het was heel warm, er scheen een felle zon en we 
hadden niet genoeg parasols. Henk Ebrecht fietste naar huis om een 
parasol op te halen om onder te zitten. Toen ze na afloop naar huis 
fietsten met de parasol achterop werd hij aangehouden door de 
politie die hem sommeerde de parasol snel terug te brengen. Henk 
zei: “Ja, maar die is van ons zelf”. De politie: “Ja ja, dat zeggen ze 
allemaal”. 

Van de zaal naar de tent
Het was wel een geweldig succes en zo werd erop voortgeborduurd 
om het feest naar een tent te verplaatsen met het 100-jarig bestaan. 
Samen met de toenmalige feestcommissie zijn we toen een andere 
samenwerking aangegaan om het feest in een feesttent mogelijk te 
maken. 

 
Dit was zakelijk gezien niet de beste keuze van mijn kant, maar op 
deze manier kon het Dijkerhoeksfeest wel groeien tot wat het nu 
is. En een ander voordeel was dat er minder schoongemaakt moest 
worden na het feest, want dat was altijd een hele klus. In de 26 
jaar feest in de feesttent hebben we al heel wat meegemaakt. Van 
wateroverlast tot koud weer, met kachels in de tent tot heel heet 
weer met een extra pauze in de revue om de mensen wat verkoeling 
te bieden. 

Samenwerking met de 
feestcommissie
Met de verschillende 
feestcommissies hebben 
we altijd een prima band 
gehad. We hebben ook 
wel eens een verschil van 
mening gehad uiteraard. 
Met aan de ene kant 
een commerciële partij 
en aan de andere kant 
vrijwilligers zijn er 
weleens tegenstrijdige 
belangen, maar het is 
altijd goed opgelost. Elk 
jaar als er weer bepalende 
mensen uit een commissie 
vertrokken, dachten we 
weleens; hoe moet dat verder, 
maar altijd stonden weer nieuwe 
mensen op om de kar te trekken.Wij willen 
heel graag benadrukken hoe ontzettend veel bewondering en 
respect wij hebben voor deze vrijwilligers die met een tomeloos 
enthousiasme er héééél veel vrije tijd in steken het Dijkerhoeksfeest 
elk jaar weer te organiseren. Het lijkt voor een buitenstaander 
wellicht wel eens simpel en kritiek is snel te geven achteraf, maar 
over alles wordt altijd goed nagedacht en er wordt veel energie 
ingestoken.

Feestcommissie, Dijkerhoekers en alle andere feestvierders: 
bedankt dat we al die jaren een gedeelte van dit feest mochten 
verzorgen, we hebben ervan genoten. Veel succes voor de nieuwe 
horecacommissie die het van ons gaat overnemen. Wij gaan de 
andere kant van de bar bekijken tijdens het komende feest: proost!”
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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



 www.boksbeijer.nlDorpsstraat 33, Holten  |  T 0548 36 25 51  |  E info@boksbeijer.nl

Verzekeren   Hypotheken   Bankzaken

Onbezorgd 
jezelf zijn

Zekerheid voor bedrijf en particulier

Ego LM1903E zelf 
aangedreven grasmaaier

Maai breedte 47 cm - 5ah accu

Vraag naar ons ruime assortiment

- IJZERWAREN

- HAND EN TUIN 
   GEREEDSCHAP

- SCHOEISEL

- KARCHER

- TUIN BEMESTING

Verhuur - Onderhoud - VerkoopVerhuur - Onderhoud - Verkoop

Ego LM1903E - SP

€699.00

Automower

Er is al een automower 
vanaf

€799.00

Deventerweg 79 - Holten - Tel. 0548 364950 - vakwinkel.com

Rider 214 
incl. 94cm combi-maaidek

Nieuw: Type R214C

€3499.00

Deventerweg 79 - Holten - Tel. 0548 364950 - vakwinkel.com



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

Nadat Aaldrik en Fenny hadden aangekondigd om Het Bonte Paard 
te koop te zetten, hebben wij als feestcommissie al snel vergaderd 
over ‘Hoe nu verder?’ Want Aaldrik en Fenny deden veel, heel veel 
voor het Dijkerhoeksfeest. Denk bijvoorbeeld aan de inkoop van 
drank, het regelen van het barpersoneel, de bar draaiende houden 
en het verzorgen van de bands, personeel en vrijwilligers. 

Al snel besloten we om het horecagedeelte van het Dijkerhoeksfeest 
in eigen beheer te nemen. En daar is een horecacommissie voor 
nodig. De horecacommissie bestaat uit drie feestcommissieleden; 
Gert Tuitert, Dennis Nijland en Lieke Ebrecht. Leden die voorlopig de 
feestcommissie nog lang niet gaan verlaten, dus zo een goede basis 
voor de horeca kunnen neerzetten. 

De eerste horecacommissie-vergadering vond plaats op 20 februari 
2020 in het Bonte Paard. In deze vergadering hebben we samen 
met Aaldrik en Fenny besloten om tijdens de voorbereiding en het 
feest in 2020 met hen mee te lopen en een klein deel van hen al 
over te nemen. Het jaar 2020 werd het overgangsjaar! Helaas gooide 
COVID-19 roet in het eten. 

Maar we hebben natuurlijk 
niet stilgezeten. We hebben 
door veel te vergaderen 
(samen met Aaldrik en Fenny) 
een draaiboek gemaakt en Grolsch 
als leverancier voor de dranken weten te 
vinden! 

Omdat Het Bonte Paard inmiddels verkocht is, wordt het nu tijd om 
als horecacommissie het stokje van Aaldrik, Fenny en het personeel 
over te nemen. Aaldrik en Fenny, hartstikke bedankt voor alle jaren 
en voor alle hulp die jullie nog steeds aanbieden!

Het wordt een hele klus, maar we hebben er zin in en we gaan 
enorm ons best doen! Hopelijk kunnen we jullie binnenkort een 
drankje aanbieden op het Dijkerhoeksfeest! 

GARDEROBE
VERHUUR HOLTEN

INFORMATIE: TEL. 06 48 51 88 53
MAKKELIJK ÉN SNEL 

TE PLAATSEN!

DE HORECACOMMISSIE
EVEN VOORSTELLEN:
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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
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DE WAGENBOUWERS VAN
DE OOL’N DIEK

“Ik mis het wel”, is de eerste reactie van Peter Rossing als het over de 
optocht van het Dijkerhoeksfeest gaat. “We begonnen altijd na Pasen 
met het bouwen van de wagen. Elke maandag kwamen we bij elkaar. 
Dat gaat nu al voor het tweede jaar niet door en dan merk je pas hoe 
belangrijk dat wagenbouwen is. Ik spreek de buren eigenlijk nooit 
meer. Dat vind ik echt jammer.”

Bij de Ool’n Diek worden elk jaar een voorzitter en penningmeester 
benoemd. Erik Mondriaan is op dit moment voorzitter. Hij woont nu 
vijf jaar in Dijkerhoek, Deventerweg 77. “Ik heb niks met carnaval. 
Dus toen ik op een gegeven moment ging wagenbouwen voor het 
Dijkerhoeksfeest en daar erg enthousiast over werd, waren mijn 
vrienden wel wat verbaasd. Ik vind het gewoon ontzettend gezellig en 
het is een prachtige manier om de buren te leren kennen.”

Brainstoren, bouwen, een biertje en droge worst
De tactiek van de Ool’n Diek, die toch vaak hoge ogen gooit bij de 
optocht? Die is er eigenlijk niet, volgens de heren. “We beginnen 
met een brainstorm. Soms hebben we meteen de eerste avond een 
idee, soms komen we een aantal keren bij elkaar. Als we ons vrijwel 
unaniem in het idee kunnen vinden, gaat Menno Boer aan de slag met 
een schets. Daarna gaan we bouwen bij Henk en Bertus Bronsvoort 
in de schuur. Dat gaat altijd op dezelfde manier. We beginnen om 
19.30 uur met koffie en om 20.00 uur staat iedereen op en gaan we 
beginnen. We bouwen door tot 22.00 uur en om 22.15 uur komt vaak 
een biertje en droge worst op tafel.” 

Geen planning, maar wel veel plezier
De eerste twee keer in de schuur wordt de basis van de wagen 
opgebouwd. 

“De schotten aan de zijkant zijn daar opgeslagen en maken we er 
weer aan. Dat is vaste prik”, vertelt Erik. De keer daarop start de 
verdere uitwerking van het idee. “Wat ik erg leuk vind, is dat iedereen 
gewoon begint. Niemand heeft een vaste taak, iedereen gaat aan de 
slag en samen komen we tot een resultaat. Ik gebruik het wel eens 
als voorbeeld op het werk. In de zakelijke wereld verzanden we snel 
in het maken van plannen, planningen en zitten we vol wantrouwen. 
We zorgen dat alles is dichtgetimmerd voor we ergens aan beginnen. 
Bij de Ool’n Diek gebeurt het tegenovergestelde. We gaan aan de 
slag en de enige planning die we hebben, is een einddatum: het 
Dijkerhoeksfeest.” 

De geheime troef
Peter: “Dat is inderdaad wel mooi hoe dat hier gaat. Soms zijn we 
bezig met iets en wil het niet helemaal lukken. Dan stoppen we ermee 
en gaan we de week erna verder met dat deel. Dan lukt het vaak wel. 
Ook zijn we best kritisch naar elkaar. Als we iets niet mooi vinden, 
zeggen we dat. Op een nette manier natuurlijk.” De afwerking van de 
wagen gebeurt altijd door Anne Tromop. Hij is toch wel de ‘geheime 
troef’ van de Ool’n Diek, met zijn schilderstalent. 

Er samen iets moois van maken
En dan is het zover: het Dijkerhoeksfeest. De wagen komt de schuur 
uit en rijdt mee in de optocht. Altijd een mooi moment. “Het leuke is 
dat het eindresultaat altijd anders is, dan we van tevoren bedenken”, 
vertelt Erik. “Verder is het nooit zo dat we voor de eerste prijs gaan. 
Wel gaan we altijd voor een mooie wagen. We willen er samen echt 
iets van maken. En dat lukt eigenlijk altijd. De voorpret, dan de 
optocht zelf en na de tijd natuurlijk even gezellig als buurt bij elkaar 
zitten in de tent. Dat vind ik prachtig!”



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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ZESKAMPGROEP DE SABAZIOSEN

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

Bij het Dijkerhoeksfeest hoort natuurlijk de zeskamp. Deze 
mag op de zaterdag niet ontbreken. Of het nou een zeskamp, 
driekamp of fiets ‘m erin is, het is inmiddels een onderdeel van het 
Dijkerhoeksfeest geworden. Na al die jaren is er dan ook zeker een 
fanatieke zeskampgroep: de Sabaziosen!

De Sabaziosen, een kameradengroep uit Dijkerhoek die al sinds de 
lagere school veel met elkaar optrekt. De naam Sabaziosen wordt 
herleid naar de Griekse God van het bier: Sabazios.  

Een hele toepasselijke naam.

Sinds de lagere school doen 
de Sabaziosen mee aan de 

zeskamp. “We zijn ermee 
opgegroeid”. Op de vraag 

wat de zeskamp zo leuk 
maakt om er elk jaar 
weer aan mee te doen, 
is het antwoord snel 
klaar: de combinatie 
bier drinken, 
entertainment en sport 
spreken ons erg aan. 

En ja, geef ze is ongelijk. 
Hier staat de zeskamp wel 

een beetje bekend om ;) 

Maar dan.. de zeskamp komt in zicht. Hoe de fanatieke Sabaziosen 
zich voorbereiden? Vlak van te voren, tijdens de optocht! Een koud 
groen flesje bier en de buiken gevuld met een lekker stukje vlees 
van de barbecue. Heel veel meer hebben de kameraden niet nodig. 
“Want ja. jarenlange ervaring zorgt ervoor dat het ons altijd vrij 
gemakkelijk afgaat” ;) En dat wil ik graag geloven. De Bonte Paard 
bokaal, de prijs waar elke zeskampgroep voor strijd. Als je aan de 
zeskamp mee doet, moet je die gewoon een keer winnen! En dat 
weten de jongens ook: niet één maar twee keer zijn zij er vandoor 
gegaan met de mooie bokaal. Dat waren vast gezellige barbecues 
samen met de feestcommissie.

Fanatiek zijn ze, de strijdlust is groot, teamcaptain ‘Baas B’ (Berry 
Bronsvoort) houdt de wind er goed onder! Vals spelen komt niet in 
hun woordenboek voor. “Dat is met onze sportprestaties niet nodig.” 
Waar ze ook heel duidelijk in zijn, is het antwoord op de vraag of ze 
het wel eerlijk vinden om tegen een groep jonge meiden te strijden. 
Houden de Sabaziosen zich juist een beetje in of gaan ze volle bak 
voor de punten om die welbegeerde Bonte Paard bokaal te halen? 
Het antwoord is luid en duidelijk: ALL OR NOTHING! 

Hopelijk kunnen we in 2022 weer een normaal Dijkerhoeksfeest 
vieren. De Sabaziosen zullen zich in ieder geval net als anders goed 
voorbereiden met de groene flesjes bier en de barbecue. Dus… 
aan alle andere teams; vul de koelkast met de groene rakkers en 
barbecuevlees, stook elkaar op om de strijd aan te gaan, want de 
Sabaziosen dagen je graag uit!



BOEREN MET

Onze belofte

GIJS MAAKT ZICH HARD 
VOOR  BOERENBEDRIJVEN!

Lees onze unieke boerenverhalen
op www.metgijs nl

Ook uw partner in autoleasen!
is onderdeel van:

Handelsweg 2, 7451 PJ Holten  

www.123busjehuren.nl 0548 36 61 01
Handelsweg 2, 7451 PJ Holten   |   T 0548 - 36 61 01   |   E info@erikhuzen.nl   |   I www.erikhuzen.nl

Voor bestellingen:
T 0548 36 35 57
E info@etenbijhuzen.nl
www.etenbijhuzen.nl

is onderdeel van:

Handelsweg 2, 7451 PJ Holten  
www.123busjehuren.nl 0548 36 61 01

  Auto’s
 Aanhangers
 Bedrijfsauto’s

 Koel-aanhangers
 Verhuiswagen
 9-persoonsbussen

SELF SERVICE

 UNIEK IN HOLTEN E.O.
 VOORWAARTS IN- EN UITRIJDEN

 OP ZATERDAG WASHULP 
 AANWEZIG VOOR U!

   SPECIAAL WASPROGRAMMA
 VOOR VERHOOGDE/
 VERLENGDE BEDRIJFSWAGENS
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‘REVUE IS EEN TEAMSPORT’

Tijdens het Dijkerhoeksfeest is de revue een onmisbaar item. De 
revue voelt voor de meeste Dijkerhoekers als de echte aftrap 
van het Dijkerhoeksfeest. Na maanden wachten eindelijk op 
vrijdagavond naar de tent.

Onmisbaar hierbij zijn natuurlijk de mensen achter de revue, 
die ervoor zorgen dat alles soepel verloopt. We vroegen aan Erik 
Rensen, die inmiddels al ruim 40 jaar betrokken is bij de revue, hoe 
dat in zijn werk gaat.

Wat doet de revuecommissie?
Erik vertelt: “Hoe het is begonnen? Ze hebben mij toentertijd 
gevraagd om een bandparodie te doen in de revue, wat ik wel mooi 
vond natuurlijk. Na enige tijd betrokken te zijn geweest, werd mij 
gevraagd of in de revuecommissie wilde komen. De revuecommissie 
bestaat uit ongeveer tien mensen, die ervoor zorgen dat alles 
een beetje in de juiste banen geleid wordt. Denk hierbij aan het 
stroomlijnen van de revue, mensen die de dans coördineren, de 
muziek uitzoeken, stukjes uitzoeken en noem zo maar op”

Van losse stukjes naar een thema
Hij vertelt verder: “Tot een jaar of vijf geleden bestond de revue 
uit allemaal losse stukjes cabaret, zang, etc. Toen hebben we op 
een gegeven moment de keuze gemaakt om alles binnen een 
bepaald thema te passen, wat weer nieuwe uitdagingen met 
zich meebrengt. Tegenwoordig beginnen we in oktober al met 
vergaderen en brainstormen over de revue. Het is heel belangrijk 
dat er variatie in de revue zit, en we proberen naast die variatie dan 
ook nog alles binnen een bepaald thema te laten passen.” 

De laatste weken voor de revue
Hoe gaat dat dan als de revue dichterbij komt? Erik: “Nou, de laatste 
weken zijn ontzettend druk. Door omstandigheden en andere 
dingen verandert er altijd nog wel wat. Als het uiteindelijk toch lukt 
om wat moois neer te zetten, dan hebben we het toch maar weer 
mooi met elkaar aangepakt! Na de revue evalueren we natuurlijk 
altijd wat er goed ging en wat er minder goed ging. Dat nemen we 
dan weer mee naar het aankomende jaar. We zijn al snel met onze 
gedachten weer bij de volgende revue!”

Revue als teamsport
De revuecommissie doet dit zeker niet allemaal alleen. “Ik vind 
het leuk dat er elk jaar weer nieuwe mensen meedoen, die 
durven het dan toch maar”, vertelt Erik. “Het is ook mooi dat er 

zoveel verschillende mensen 
meedoen. Revue maken is 
teamsport, je moet mensen 
hebben waarop je kunt vertrouwen.  
Er zijn heel veel mensen die je op de 
avond van de revue niet ziet, maar die wel hun steentje bijdragen! 
En dat wordt ontzettend gewaardeerd.”

En.. zijn er al plannen voor een revue na corona? Erik: “Zeker! Wat in 
het vat zit, verzuurt niet. Het blijft heel leuk om te doen, dus zolang 
ze mij nog dulden ga ik er mee door!”, sluit hij lachend af.

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, 
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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!



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.

Vestiging Holten
Oude Deventerweg 11,  Holten

Vestiging Markelo
Kerkplein 43, Markelo

Vestiging Goor
Spoorstraat 3, Goor

www.leferink-adviseurs.nl

Contact
0548 - 36 35 07

info@leferink-adviseurs.nl

Als ondernemer zakelijk 
en privé in balans

Kolweg 51, Holten | T. 06 413 906 12



“De gezelligheid is altijd gebleven!”

Inmiddels vieren we het Dijkerhoeksfeest al jarenlang in de 
welbekende feestweide naast Het Bonte Paard. Maar dat is 
natuurlijk niet altijd zo geweest! Tot 1993 werd het feest ‘gewoon’ 
bij Het Bonte Paard in de zaal gehouden. We vroegen Jan en Dika 
Reijlink wat zij zich nog kunnen herinneren van die tijd. Wat is er 
veranderd en wat is er hetzelfde gebleven?

Feest op dinsdag?
Jan vertelt: “In die tijd werd het Dijkerhoeksfeest nog gewoon 
doordeweeks gehouden in plaats van in het weekend! Op de dinsdag 
en woensdagavond was dat. De dinsdagavond werd altijd gevuld 
met cabaret en toneel.” Dika vult aan: “Dinsdag was toentertijd 
voor gehuwden en lijsttekenaars. De ongehuwden zag je eigenlijk 
op dinsdagavond niet, wat je je nu eigenlijk bijna niet meer voor te 
stellen! Het was altijd een hele mooie sfeer in de zaal.”

Dika vertelt verder: “En op woensdag had je dan het school- en 
volksfeest. In die tijd begonnen we met een optocht, en waren het 
nog volledige loop-optochten. Geleidelijk aan is dat een optocht 
met wagens geworden.” Jan: “Op een gegeven moment was Anton 
Koopman de eerste die bij de optocht met een trekker aan kwam 
zetten. Toen dacht ik: ‘dan doen wij dat volgend jaar ook!’ En zo is 
dat vanzelf groter geworden.”

Jan: “Na de optocht konden de kinderen spelletjes spelen bij 
Het Bonte Paard en gratis ritten in de draaimolen natuurlijk. 
Woensdagmiddag begonnen dan de volksspelen. Bromfietscross, 
zaklopen; noem maar op. Ik vond het altijd best een druk 
programma!”

Van de zaal naar de weide…
Dika: “In 1993 bestond het Dijkerhoeksfeest 100 jaar en zijn we 
overgestapt van het café naar de tent! Het was allemaal wat groter 
opgezet, met een oude trekker-show en een oude auto-show 
bijvoorbeeld. 

 
Toen werd het feest ook voor het eerst in het weekend gehouden.” 
Jan vult aan: “Ze dachten toen volgens mij: ‘Laten we het groot 
aanpakken voor het 100-jarig bestaan’. Vanaf toen is het feest ook 
steeds groter geworden. Tegenwoordig zitten er 600 tot 700 man bij 
de revue, dat past niet meer in het café!”

Saamhorigheid!
Als we Jan en Dika vragen wat ze het mooiste vinden aan het 
Dijkerhoeksfeest hoeven ze niet lang na te denken. Dika: “Het 
mooiste vind ik de saamhorigheid, het wij-gevoel. Vroeger was 
het af en toe nog wat meer gesplitst, maar tegenwoordig is het 
Dijkerhoeksfeest voor het hele gezin! En de mensen uit andere 
buurtschappen komen nu ook!” 

Jan: “Je beleeft of maakt het feest elke keer anders mee. Ik vind het 
mooi dat je zo’n groot feest in zo’n kleine gemeenschap op touw kan 
zetten! De gezelligheid is in ieder geval altijd gebleven.”
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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.

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



Veetransport met erkende 
EVP en R&O plaats

Marsdijk 2a - 7437 RX  Bathmen - Nederland
T. 0570-541307 - E. info@schoenmakerveetransport.nl
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het is uit met de pret.

10 jaar feestcommissie, het zit erop,
en die jaren waren echt top!

Toen Annet gevraagd werd voor de FC,
dacht ze ‘ga ik zo’n tijd nog wel mee?’

Dat lijkt me een hele klus,
dan ben ik al 60 plus!

Maar niks bleek minder waar,
en samen met renate een goed paar.

Na Anita & Jenny weer 2 vrouwen erbij,
en toen zij de FC verlieten weer 3 samen met mij.

De verloting is echt jullie ding,
waarvoor ik ook wel eens samen met jullie menig winkel in ging.

Cadeautje hier, cadeautje daar,
en zo, de prijzentafel is weer klaar.

En dan mijn steun en toeverlaat, 
als er iemand voor een prijs richting het podium gaat.

Hoe moet dat nu aankomend jaar?
dan wordt het zonder ingefluisterde naam vast zwaar.

Jullie zijn ook van de wc’s, alles spik en span en lekker schoon,
maar zonder wc-rooster is dat niet zo gewoon!

Dus hup de mannen ook aan het werk,
want samen staan we sterk.

Renate zorgt dan voor het wc-papier,
of je krijgt een appje, ze zijn in de actie, ja hier.

Schminken voor de revue, dan is Annet dikwijls van de partij,
en de leeftijdscontrole op de zaterdagavond daar is Renate altijd bij.

Dan de zazomi met Annet als opperhoofd,
maar dan moet je wel doen wat je beloofd.

Anders schiet Annet in de stress,
en ligt ze nog te piekeren tot ’s ochtends half zes.

Gelukkig is het met de speluitleg klaar,
maar is de puntentelling wel waar?

Renate staat dan bij het scorebord,
niet te veel storen, dan stuurt ze je fort.

En als alle activiteiten dan zijn gedaan,
dan zie je Annet & Renate zondagmiddag naar de dansvloer gaan.

Want ondanks dat het Dijkerhoeksfeest wel eens zorgen gaf,
dansen de dames het elk jaar weer lekker van zich af.

Na 10 jaar feestcommissie is het nu genoeg geweest,
en zien we jullie graag als bezoeker op het Dijkerhoeksfeest.

Heel erg bedankt voor jullie inzet,
lieve Renate en lieve Annet

De feestcommissie

Zo, dat was het dan, 10 jaar feestcommissie, een mooie tijd!

Mensen leren kennen en enorm waarderen.

En in deze periode was er ook veel te leren.

Van al deze jaren hebben wij dan ook zeker geen spijt!

Naast BOA’s, vergunningen, decibels, botsauto’s en liedjes,

demo’s, zeskamp en de ZAZOMIetjes.

De notulen, uitnodigingen en P.R. in het geheel,

is ook de feestgids met advertenties, een belangrijk onderdeel.

De WC’s onder onze hoede geregisseerd 

Zodat een ieder de schone toiletten waardeert.

De verloting met een prachtige hoofdprijs.

De aankleding van de tent, de naaimachine helemaal van de wijs.

Dan de oud-ijzer actie in het najaar, ook niet mis.

We weten nu wat messing, RVS en raffineer is.

Peter’s Party, 5 jaar voor iedereen een hele uitdaging.

Met Rowen Hèze was heel Dijkerhoek aan de rock and roll swing.

En ook met veel schik, herrie en kabaal, 

Bracht helaas geen ‘gewicht’ meer in de schaal.

Dijkerhoeksfeest, alweer meer dan 125 jaar.

Kan niet zonder jullie allemaal.

Ook veel respect voor het hele team van Het Bonte Paard,

hun goede zorgen voor ons natje en droogje is goud waard!

En dit jaar zitten wij, misschien samen met Aaldrik en Fenny, rustig op de bank.

Succes, maak er weer een mooi feest van en wij proosten op jullie als dank!

Annet en Renate



 Loon- en Grondverzetbedrijf
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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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Uw totaal leverancier voor

Fitwerk    Werkkleding/schoeisel
 Afrasteringmaterialen  Agrarische benodigdheden 
 Vuurwerk    Dierverzorgingsproducten

 Hanzeweg 10,  Lochem    www.greutink@greutink.nl
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NERGENS IS HET ZOALS IN DIJKERHOEK

De 100% powerband: het muzikale duo bestaande uit Jan Steegink 
en Sjon Rodijk maakt al 20 jaar samen muziek, waarvan zij zeker 15 
jaar optraden met het Dijkerhoeksfeest. Na al die jaren wordt het 
tijd voor een interview, want één ding is zeker: Dijkerhoek is fan 
van de Powerband.. maar zijn zij dat ook van ons? 

Jan en Sjon, al 20 jaar een duo, maar hoe kwamen zij bij elkaar? 
Heel simpel en toevallig: in november 2000 bouwde Jan voor 
zijn melkveebedrijf een nieuwe stal. Sjon werkte destijds bij een 
loonbedrijf en kwam hierdoor in contact met Jan. Allebei een 
muzikale achtergrond. De Okkenbroekse revue zocht muzikanten, 
waardoor Jan en Sjon een duo werden. Na de revue was het meteen 
raak en zette de avond zich voort onder de muzikale klanken van 
Jan en Sjon. En zo geschiedde… het Agrarisch Duo was geboren. 

De naam veranderde later in de 100% Powerband. Wat niet 
veranderde zijn de oefenavonden. Die zijn er namelijk nauwelijks. 
“Reperteren kennen we niet. In die 20 jaar hebben we misschien 20 
keer gerepeteerd. Het gaat zoals het gaat. Dat is het mooiste van 
spelen in een duo; je bent veelzijdig”, geeft Sjon aan.

In al die jaren maakt de Powerband veel mee. Van een bruiloft in 
Keijenborg, een optreden voor de Diergeneeskunde in Utrecht tot 
aan verjaardagsfeesten in Portugal. Een geit op het podium. Stro dat 
door de lucht vloog, waardoor je vervolgens met je vinger je naam 
op het drumstel kon schrijven van al het stof dat vrij kwam. Daar 
waar het water langs de stopcontacten liep. Het materiaal heeft 
aardig wat te lijden gehad. 

Peter’s Party staat Jan en Sjon in het geheugen gegrift. Optreden 
voor een bomvolle tent; dat maak je als zo’n muzikaal duo nooit 
meer mee. Na de optredens van the AC/DC show (Live/Wire) en 
een optreden van de Bon Giovi (Worlds premium tribute to Bon 
Jovi) mag de Powerband nog een half uur spelen. “Wat was dit 
grandioos”, zegt Sjon. “En daarna ook nog complimenten krijgen van 
beide bands.. fantastisch..”, vult Jan aan.

En dan het 
Dijkerhoeksfeest, 
één van de 
meest favoriete 
optredens van het jaar. Want nergens is het zoals in Dijkerhoek. “Je 
merkt echt dat de mensen er naartoe leven: stoelen worden aan de 
kant gezet en het feesten begint direct. Dit maak je nergens anders 
mee”, vertelt Jan. Geen ‘fe-tuut’n’ (poes pas). In Dijkerhoek merk je 
heel erg de saamhorigheid. De feestcommissie, het personeel van 
Het Bonte Paard:  je doet het met mekaar.” 

De Powerband staat ook bekend om de ‘lange’ optredens. Dit is 
bewust. “Korte pauze tut zooo”, galmt er dan door de tent. En dat is 
echt kort. “Even een plas- en drinkpauze en we gaan weer verder. De 
sfeer moet erin blijven, als je dan een half uur gaat pauzeren, moet 
het feest weer op gang komen. Mensen willen graag doorgaan en 
blijven langer hangen.” 

Het einde.. dat is altijd jammer. Nog een keer “Bin zo bli-j dat 
Diekerhook besteet” door de speakers en dan is het echt klaar. De 
tent loopt langzaam leeg. Nog even een praatje in de tent met de 
feestgangers en dan is het echt tijd om op te ruimen. En daarna 
natuurlijk een afzakkertje in Het Bonte Paard. “Misschien nog wel 
het gezelligste van het hele optreden,” geeft Jan aan. Nog even met 
z’n allen wat drinken in Het Bonte Paard. Gezellig napraten met alle 
medewerkers. De borrel nadien is eigenlijk ook meteen de reden 
waarom Jan de laatste jaren niet meer paraat staat bij de optocht 
de volgende ochtend. 

DE 100% POWERBAND




