JUNI 2022
DIJKERHOEKS
FEEST

242526

JUNI 2022

WWW.DIJKERHOEKSFEEST.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

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

VOORWOORD

FEESTCOMMISSIE 2021/2022

De zondag wordt zo’n lekkere ‘van alles wat-dag’. Lekker brunchen met
onze vrienden van de Korhanen, met een drankje in de hand genieten
van Alive, keihard hossen op Boh Foi Toch, lekker in het gras chillen en
stiekem een beetje uitbrakken en gezellig bijpraten bij de draaimolen
terwijl je dochter haar 25e rondje draait; het kan allemaal!
Kortom: we hebben alles in huis om er een fantastisch mooi weekend
van te maken. Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik het ook best een beetje
spannend vind. De feestcommissie bestaat uit veel nieuwe mensen,
onder wie ikzelf, die nog geen normaal Dijkerhoeksfeest hebben
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INHOUDSOPGAVE

@dijkerhoeksfees

Voorzitter feestcommissie Dijkerhoek

@dijkerhoeksfeest

Het thema van de zeskamp dit jaar is ‘Circus’. De olifanten en tijgers
laten we achterwege, maar een spektakel wordt het zeker. Wie wint dit
jaar de strijd om de Bonte Paard Bokaal? We gaan het meemaken.
De zaterdagavond zou ik het thema ‘Feest’ willen meegeven. We
hebben met Baby Blue een fantastische band op het grote podium
staan. En op het kleine podium staat The Allstarz; twee dj’s boordevol
energie.

Hanneke Janssen-Aaftink
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De vrijdagavond wordt traditiegetrouw afgesloten door The 100%
Powerband, die feilloos aanvoelt wat het publiek nodig heeft; lekkere
muziek en korte pauzes! En op zaterdag is het dan aanpoten om op
tijd klaar te staan voor de optocht. Mocht je de avond ervoor toch per
ongeluk iets te lang zijn doorgegaan: een flinke laag schmink doet
wonderen!

Ik zie jullie graag op 24, 25 en 26 juni in en rondom de feesttent. Tot
dan!

@dijkerhoeksfeest

Gezellig met de buurt aan de slag met de wagen voor de optocht,
fijn om elkaar weer wat vaker te zien. En dan op vrijdagavond met de
buurt, vrienden of familie naar de tent; het optimale Dijkerhoeksfeest
gevoel. Als de eerste tonen van het openingslied van DAT door de tent
klinken, zit je er weer helemaal in. Het is een beetje net als fietsen:
Dijkerhoeksfeest vieren, dat verleer je niet. Ook niet als je het 2 jaar in
mindere mate hebt gedaan.

meegemaakt als organisatie. En we missen natuurlijk Het Bonte
Paard, wat voor ons best een uitdaging met zich meebrengt. Maar ik
ben ervan overtuigd dat het ons gaat lukken! Om in de legendarische
woorden van één van mijn medefeestcommissieleden te praten: ‘Alles
kump good!’

f

‘It giet oan’; dat zijn de legendarische woorden die de laatste keer
werden uitgesproken toen de Elfstedentocht doorging, nu 25 jaar
geleden. In Dijkerhoek zeggen we dan: ‘’t geet deur!’ En dat gaat
het! Want na 2 jaar corona en 2 keer een aangepaste variant van
het Dijkerhoeksfeest durf ik te zeggen dat het weer gaat gebeuren.
We gaan met z’n allen weer een lekker, ouderwets Dijkerhoeksfeest
vieren met alles erop en eraan!
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Wenst iedereen een
gezellig Dijkerhoeksfeest

Ook afhaal!

T 0548 859 446 | Stationsstraat 9, Holten | www.bietoontje.nl

Volg ons! Bie Toontje

Veehandel
H. Brinks
Doorlopendedijk 3
7451 MH Holten
Tel. 0548 - 364358
06 - 53696653

Renate Meilink-Hobert

COACHING

Kinder- en pubercoach

Begeleiding van leerlingen op school

Coaching en training

Trainingen voor professionals

T 06 42 28 28 23

E renate@zonnig-coaching.nl

www.zonnig-coaching.nl

FEESTCOMMISSIE
Mijn naam is Hessel Hartgerink en ik ben 24 jaar oud. Ik ben geboren
in Dijkerhoek aan de Maneschijnsweg, waar ik nu nog steeds bij mijn
ouders thuis woon. Sinds januari werk ik bij Jansen Heeten, hier heb ik
het erg naar mijn zin.
In mijn vrije tijd ben ik graag aan de hobby op de boerderij. Ook help
ik elk jaar met alle plezier mee aan het paasvuur in Dijkerhoek. Het is
mooi om te zien dat daar weer een nieuwe, jongere generatie ontstaat,
en we dit jaar weer de eerste prijs hebben gewonnen. Verder ben ik in
mijn vrije tijd te vinden bij mijn kameraden om een biertje te drinken
in de keet of bij een feestje.
Eind vorig jaar ben ik benaderd door Hanneke of ik bij de
feestcommissie wilde komen. Ik heb hier toen heel goed over
nagedacht. Het komt er wel op neer dat je tijdens het mooiste
weekend van het jaar hartstikke druk bent. Maar het lijkt me leuk om
mijn steentje bij te dragen aan het Dijkerhoeksfeest. Vooral na twee
corona jaren hoop ik dat het dit jaar weer net als voorheen wordt.

EVEN VOORSTELLEN
Hessel Hartgerink

JEUGDFEESTCOMMISSIE
Ook wij als jeugdfeestcommissie zijn net als iedereen weer druk bezig
met de voorbereidingen voor het Dijkerhoeksfeest. Nu het ernaar
uitziet dat we dit jaar weer een ‘normaal’ Dijkerhoeksfeest kunnen
vieren, hebben we er extra veel zin in om nieuwe ideeën te bedenken.
De ideeën die we voorgaande jaren hebben bedacht, zijn zeker niet in
de doofpot gestopt. Wij ondersteunen de feestcommissie bij allerlei
taken: bedenken van PR-acties, spelletjes voor de zeskamp en het
aandragen van leuke bandjes/dj’s. Super leuk om te doen!

Robin

Stef

Alana

Aniek

De jeugdfeestcommissie bestaat uit enthousiaste jonge Dijkerhoekers
die het leuk vinden om de feestcommissie te helpen waar nodig. Vorig
jaar hebben wij een nieuwe enthousiaste Dijkerhoeker gevonden die
ons komt versterken. Robin Stevens is de nieuwe frisse wind die bij
onze gezellige groep is gekomen. Wij hebben ontzettend veel zin in het
Dijkerhoeksfeest 2022 en kunnen niet wachten om samen te proosten
in de tent!

Vera

Welkom Robin!

Thirza

Daan

Patrick

Jelle
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Bezoek onze bakkerij, restaurant
of ijssalon voor heel veel lekkere
streekproducten, ontbijt, lunch,
diner, wijn en ijs*!
*Onze ijssalon is alleen in het seizoen geopend
Volg ons

Dorpsstraat 16, 7451 BT Holten | T 0548 – 363703 | www.echtebakkernijkamp.nl

Hippe unieke
cadeau’s

Alana’
s
Design

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

HET POTLOOD
Herinneren jullie je het Dijkerhoeksfeest van 2019 nog? Het is
alweer een tijd geleden. Wat we toen nog niet wisten, was dat we
te maken zouden krijgen met corona en we twee jaar geen normaal
Dijkerhoeksfeest konden vieren. De Stichting Openluchtspel
Dijkerhoek kreeg tijdens dat feest het potlood overhandigd. Het
verslag wilden we jullie niet onthouden. Dus even terug naar 2019!
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 vorig jaar
voor de derde keer in 15 jaar tijd het Openluchtspel van Dijkerhoek.
Deze keer onder de noemer ‘De molen in ’t rood’. Dit was de 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 u ’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 DAT,
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 DAT’ had de auteur van dit stukje even op het
verkeerde been gezet. DAT stopt er toch niet mee? Nee hoor, DAT ging
op vakantie! Het publiek werd meegenomen van een zeer 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.

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 de 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 had 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.

Veehandel Maarten Tijhof
schapen, koeien, geiten

Oude stationsweg 2
7451 ME Holten
06 53 70 13 84

Hét adres voor de handel in al uw vee
07

Wij zoeken
nieuwe collega’s!
Ben jij op zoek naar een nieuwe baan?
Solliciteer dan via info@dejavu-holten.nl

Wij zoeken
- bedieningsmedewerkers
- barmedewerkers

Word jij mijn
collega?

- afwasmedewerkers

Volg �ns

Deventerweg 87
7451 MC Holten
t 0548 361 202
e info@dejavu-holten.nl
dejavu-holten.nl

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

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

HET POTLOOD
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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 zo 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 HØken 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.

Boerenroomijs

natuurlijk lekker!!

IJstaarten, bekertjes en
literbakken in vele smaken
Wij zijn geopend op
wo. en za. van 9.00 tot 16.30 uur
IJsboerderij Ôans - Familie Klaasses
Maneschijnsweg 36 - 7451 LK Holten
www.ijsboerderijoans.nl

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 organisatie 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 druk bezocht 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 er
ongetwijfeld eentje worden om nooit te vergeten.

WWW.RIETDEKKERSBEDRIJFHIETBRINK.NL

Rietdekkersbedrijf
H.J. Hietbrink

Voor al uw Nieuw werk,
Reparaties en onderhoud.
Rijssenseweg 5
7451 RC Holten
Tel.: 0548 - 363772
Mob: 06-22172192
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Zien wij jou in onze salon?
Boek dan nu je afspraak!

De perfecte uitstraling start
met mooi en gezond haar.
TWELLO

0572 321 780 | Ambachtsstraat 1, 8112 AH Nieuw Heeten

&

COLMSCHATE

VAN GHENTSTRAAT 4

FLORA 185-189

0571-820996

0570-658366

Uw totaal leverancier voor

Fitwerk
Afrasteringmaterialen
Vuurwerk

Werkkleding/schoeisel
Agrarische benodigdheden
Dierverzorgingsproducten

Hanzeweg 10, Lochem

www.greutink@greutink.nl

TERUGBLIK 2021
Na een bijzondere editie van het Dijkerhoeksfeest in 2020 kon de
feestcommissie niet wachten om in 2021 een geweldig feest te gaan
verzorgen! Maar het verhaal is inmiddels bekend; corona hield ons
wat langer in zijn greep dan we allemaal hadden gehoopt, en de
feestcommissie maakte zich alweer op voor de volgende teleurstelling.
Maar toen was daar dan toch eind april een persconferentie, waarin
bekend werd gemaakt dat het land langzaam weer geopend zou
worden. Zou het dan toch?

Het was een bijzondere editie, waarover nog lang zal worden
nagepraat! Ondanks de maatregelen hebben we toch een succesvol
en memorabel feestweekend neergezet, en dat komt door jullie.
Hiervoor willen we iedereen bedanken en we hopen dat jullie er net
zo van hebben genoten als wij. We kunnen niet wachten om jullie
aankomende zomer weer ouderwets te verwelkomen in de tent!

Direct werden er enthousiast plannen gemaakt, waarbij we rekening
hebben gehouden met alle scenario’s. Vanwege de onzekerheid is
besloten om de revue nog een jaartje op te schuiven, maar gelukkig
heeft de DAT voor het nodige vermaak gezorgd op de vrijdagavond met
de 2e editie van de Dijkerhoekse Kwis! Deze Kwis was net zo vermakelijk
als de eerste editie, en de veelzijdigheid van de vragen zorgde voor
een goede samenwerking tussen jong en oud.
Dan zaterdagochtend, waar de gebruikelijke optocht door Dijkerhoek
plaats had gemaakt voor een geheel nieuw initiatief van de ouderraad,
namelijk de drive-through! De startplaats was deze keer dan ook
niet het weiland van de familie Veneklaas, maar dat van de familie
Meijerman. Er werd een route afgelegd door Dijkerhoek, met een paar
leuke verrassende tussenstops. Een gastoptreden van De Rode Beatjes
bijvoorbeeld, of een collectie oldtimers. Het was een geslaagde
ochtend.
Hierna kon het Dijkerhoeksfeest dan toch ‘echt’ beginnen, met op
zaterdagmiddag de eerste editie van het Dijkerhoekse top 200 café!
Iedere Dijkerhoeker heeft kunnen stemmen op zijn/haar top 200,
en hier rolde logischerwijs een echte lijst der lijsten uit! Dankzij de
versoepelingen van de maatregelen hebben we zaterdagmiddag – en
avond van deze top 200 kunnen genieten op vier unieke terrassen
op de feestweide; de Oosterwijk, Nijkamp, Deja-Vu en Gebr. Wissink
terrassen brachten het ouderwetse feestgevoel terug, dat we met zijn
allen zo hebben gemist.
Na een mooie zaterdag was het alweer tijd voor de zondag, waarop
ook weer allerlei nieuwe initiatieven geïntroduceerd werden. Wat
dacht je van de heuse Dijkerhoeksfeest-kerkdienst? En waar er
normaal gesproken rustig genoten wordt van de brunch, waren er
deze keer een aantal fanatiekelingen bezig met een heuse work-out,
georganiseerd door Jony Meijerman.
Na deze frisse en actieve zondagochtend werd de kerkzaal weer
omgetoverd tot het top 200 café, en kon het feest weer beginnen! Het
was een mooie zondagmiddag, en met het einde van de top 200 sloten
wij ook deze editie van het Dijkerhoeksfeest af.
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Onze belofte
GIJS MAAKT ZICH HARD
VOOR BOERENBEDRIJVEN!
Lees onze unieke boerenverhalen
op www.metgijs®nl

BOEREN MET
:ŧwɳTďăÐĊœÐæǨɳǦǟǣǤ:šÐœūĊɳǟǢǠǣǥǤǠǣǠǡɳðĊåďɩæÐăīÐūĮĮÐăĮĴīÐÐāȘÆďĉɳœœœȘĉÐĴæūĮȘĊăɳåÆÐÅďďāȘÆďĉȥĉÐĴæūĮ

SELF SERVICE

is onderdeel

UNIEK IN HOLTEN E.O.
VOORWAARTS IN- EN UITRIJDEN
OP ZATERDAG WASHULP
AANWEZIG VOOR U!

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

SPECIAAL WASPROGRAMMA
VOOR VERHOOGDE /
VERLENGDE BEDRIJFSWAGENS

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

Auto’s
Aanhangers
Bedrijfsauto’s

Koel-aanhangers
Verhuiswagen
9-persoonsbussen

Ook uw partner in autoleasen!
is ond

erdeel

van:

Handelsweg 2, 7451 PJ Holten | T 0548 - 36 61 01 | E info@erikhuzen.nl | I www.erikhuzen.nl
n
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51 PJ
0548
2, 74
l
lsweg
uren.n
Hande 23busjeh
.1
w
w
w

VOGELSCHIETEN
ALS VANOUDS...
Na een succesvol evenement in coronatijd afgelopen jaar, belooft het
vogelschieten anno 2022 weer zoals ‘vanouds’ te worden. De corona
maatregelen en testen voor toegang zijn inmiddels verleden tijd en
wij kunnen ons gaan voorbereiden op een schitterend evenement op
zondag 19 juni bij de fam. Rensen aan de Dijkerhoekseweg 10.
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. De kosten bedragen: € 15,- voor
senioren en € 5,- voor junioren (12 tot 18 jaar).
Ook dit jaar kun je weer lekker ‘bie kletsen’ onder het genot van een
hapje en een drankje en volop genieten van het vogelschieten om te
zien wie de opvolgers worden van schutterskoningin Miep Sluiter en
schuttersprins Ruben Haverslag. Voor de ‘kleintjes’ onder ons is er
speelgoed en een zandbak aanwezig.
Het startsein voor het schieten wordt om 14:00 uur afgegeven.
Inschrijven is mogelijk vanaf 13:30 uur op het terrein. Bij het
inschrijven wordt verdere informatie verstrekt en ontvang je ook het
volgnummer van schieten (dit gebeurt via loting).

oningin
SchutteprsSkluiter
Mie

Foto’s met dank aan FototeamHolten!
Dit evenement valt onder de vlag van de KNSA en daarom moet
iedereen zich verplicht legitimeren om te kunnen deelnemen. Dus zorg
dat je een legitimatiebewijs bij je hebt!
Tut zundag 19 juni bie ‘Niekaamp’!
Het bestuur van Schietvereniging de Zaagmolen

Schu
RubentHtearvsprins
erslag

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
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Landelijk vastgoed

Als ondernemer zakelijk
en privé in balans
Vestiging Holten

Vestiging Markelo

Vestiging Goor

Oude Deventerweg 11, Holten

Kerkplein 43, Markelo

Spoorstraat 3, Goor

Landelijk Vastgoed

Contact
0548 - 36 35 07
info@leferink-adviseurs.nl

www.leferink-adviseurs.nl

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

Hakkertsweg 20, 7451 LR Holten | jan@twenhaarlandelijkvastgoed.nl
06 51 56 43 33 | www.twenhaarlandelijkvastgoed.nl

Maak er
een mooi
feest van!
Meer informatie?
Bel +31(0)548-855558

www.ettc.eu
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COLMSCHATE
Lisanne Rossing

Bij Zipper Clinics kun je terecht voor esthetische behandelingen. Zipper Clinics
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 Schaamlipcorrectie
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en schrijft de goede oplossing bij het juiste cijfer. De oplossing van de
puzzel kun je inleveren tot woensdag 29 juni 2022 bij
Bennert Rensen, Essensteeg 30 of Remko Stevens, Churchillstraat 153
De prijswinnaars worden bekend gemaakt in het eerstvolgende DIV
boekje.

KLI N I EK VO OR ESTH ETISC H E
PL ASTISC H E C H I RU RGI E

ar
db
oo
F
Vi
nc
i
a
D

2

info@pinkert.nl
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Hieronder tref je de Dijkerhoekse feestpuzzel van 2022. 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.
Doe je ook dit jaar weer mee? Uit de goede inzendingen verloten wij
drie prijzen. Je zoekt bij het stukje dat in het hokje staat de adverteerder

1

njestraat 2 - 7451 CC Holten - 0548 361 615

PUZZEL

Gerrit Hoekman • Boerendanssteeg
Tel.: 06 20 48 96 22 • Fax: 0548 -36 44
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OR BOERENBEDRIJVEN!
Buisweerdweg 7
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zinken
JS MAAKT 9,6
ZICH H7245
ARRR
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•
sanitair
Onze belofte
Tel. 0573 221219
VENEMENT MISSEN?
• gas en w
Mob. 06 53386699
Geluid- & Verlichtingste
• elektra
BEST| SCORENDE
vanarkel@prid.nl
06 53170798PRIVÉKLINIEK
OP ZORGKAART NEDERLAND

e kunt individueel
maar ook
2
-code en meld je aan!

www.zipperclinics.nl
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De Klomp 35, 7511 DG Ensc
Deventerstraat 25, 7311 BH Apeld

A.W. Wechsta

Bel 088 111 9696 of kijk op
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Gratis consult?
Bel dan nu met
088 111 96 96

Workshops
Bruids- en

PrID

Gerrit Hoekman • Boerendanss
Tel.: 06 20 48 96 22 • Fax: 0548-3

Verkoop en reparat
van wit- en bruingoe
Verhuur, verkoop en rep
van professionele
19

20
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23
24
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banden en velgen
verkoop | montage | accessoires

| Zomerbanden & Winterbanden |
| Lichtmetalen en stalen velgen |
| Bandenspanning sensoren |
(tpms sensoren)

| Stalling van banden en velgen |

Helpt
ondernemers
groeien

EEN VERTROUWD
ADRES
IN HOLTEN

YKEDEVEER.NL
06 17118905

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

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

www.lentebloesem.com

LMB van der Meij
Bussinksweg 2a

7437 TB Bathmen
0570 541479

info@lmbvandermeij.nl
www.lmbvandermeij.nl

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

Bij Da Vinci kunt u dagelijks van 10:00 uur t/m 00:00 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.
Wij ontvangen u graag in onze foodbar voor een heerlijke lunch of een bakje koffie met vers gebak. Ook voor een borrel
bent u bij Da Vinci op het juiste adres, waarbij wij voor u een perfect wijntje of een heerlijke cocktail zullen serveren met
een gevarieerde keuze aan borrelhapjes. Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht voor take-away & delivery.
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

TERREIN
Meer info op
pagina 19
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Zandbak

Eetkramen
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Schiettent
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Nooduitgang

Lichtmast

Stormbaan
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www.b-pdakdekkers.nl
info@b-pdakdekkers.nl

Kerkstraat 10 7451 BM Holten
Tel.: 0548-361275
www.vanbruggenholten.nl

Voor al uw reparaties aan uw bruin –en witgoed apparatuur kunt u bij ons terecht .
Ook voor al uw inbouwapparatuur geven wij u graag advies.
Uw Elektronica vakzaak, met eigen technische dienst

al meer dan 75 jaar

WWW.WIGINK.NL
Veetransport met erkende
EVP en R&O plaats
Marsdijk 2a - 7437 RX Bathmen - Nederland
T. 0570-541307 - E. info@schoenmakerveetransport.nl
BB0147b

TERREIN
Om dwalende feestgangers te voorkomen, willen we je alvast
voorbereiden op de wijzigingen die we hebben aangebracht in de
indeling van het feestterrein. Zodat je ook in de nieuwe situatie de weg
weet te vinden.
Je komt het feestterrein op via de weide van Wilco en Henny van
Niekamp. Eén geruststelling; de tent tref je aan op dezelfde plek als
voorgaande jaren. Dus als je het even niet meer weet, beschouw de
tent als je ‘basisplek’. Ga rustig onder de luifel zitten en verken vanaf
die plek het terrein en denk na over de mogelijkheden die dit voor jou
biedt.
De zeskamp vind je niet meer achter de tent, maar aan de kant van de
Deventerweg en Deja-Vu. De kermis vind je er direct naast. Hierdoor
is het makkelijker heen en weer lopen. Van de buitenbar, naar de
zeskamp, naar de zweefmolen, de viskraam en weer terug. Kortom:
alles lekker knus bij elkaar… het mag immers weer.
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Elwin Luggenhorst
Oosterveldsweg 1 Holten
T 0548 361 958
E info@hbatotaal.nl

www.hbatotaal.nl

KOM JIJ LANGS?
In onze winkel hebben wij verschillende
artikelen voor jong en oud!

UW ADRES VOOR:
Gas - Water - Electra - CV- Dakbedekking - Sanitair
Constructiewerk - Landbouwmechanisatie- Stalinrichting

www.pijnappelnieuwheeten.nl

OUDERRAAD
DIJKERHOEKSFEEST VOOR DE
SCHOOLKINDEREN
Wat kijken we er allemaal enorm naar uit! Een Dijkerhoeksfeest
zonder beperkingen met alles erop en eraan. We zijn dan ook
druk bezig om, in samenwerking met het team van school en de
feestcommissie, een onvergetelijke editie in de steigers te zetten.
Op vrijdag trappen de kinderen het feestweekend af. We hebben een
circusact weten te strikken voor de ochtend. Dat wordt ongetwijfeld
genieten, maar stilzitten kan maar heel even! De gehele ochtend zijn
de kinderen bezig met het repeteren van een opvoering, om deze aan
het eind van de ochtend aan ouders en opa`s en oma`s te laten zien.
Iedereen mag komen kijken welke halsbrekende en grappige capriolen
er worden opgevoerd. Ouders worden via school op de hoogte
gebracht hoe de ochtend er qua tijdsplanning uit komt te zien.

Op vrijdagochtend hebben we weer een leuk
programma voor de kinderen samengesteld!
Aan het eind van de ochtend krijgt iedereen natuurlijk wat lekkers te
eten, en kan er na afloop van het programma al een rondje in de
draaimolen of de zweefmolen worden gemaakt.

zaterdagochtend op of langs de straten van Dijkerhoek!
Opgave voor de optocht is noodzakelijk!
Dit kan bij Geert Bannink of Arno Meijerman.
Geert Bannink - tel.nr 06-51407614 of naar geertbannink@hotmail.com
Arno Meijerman - tel.nr 06-22381584 of naar arnomei1982@gmail.com
We hopen dat er weer een kleurrijke optocht door de straten slingert
op de zaterdagochtend!
Opstellen vanaf 09:30 uur in de wei van fam. Veneklaas tegenover de
school. Vertrek optocht stipt om 10:00 uur.

Brunch op zondagochtend
Op zondagochtend kan er weer worden gebruncht in de tent. Een goed
gevulde maag aan het begin van de zondag is het beste wapen voor
een geslaagde laatste feestdag. Samen met een aantal ouders gaat de
OR weer haar best doen om jullie te voorzien van een lekker ontbijt!
De Hoolter Korhanen zorgen voor een goede sfeer, dus overal is aan
gedacht. De brunch is van 11:30 uur tot 13:30 uur. We hopen jullie
allemaal te zien, in welke toestand dan ook!

Zaterdagochtend

Op zaterdagochtend is er vanouds weer de optocht. We zijn razend
benieuwd wat er die ochtend allemaal door de straten van Dijkerhoek
zal gaan! Natuurlijk hopen we ook dat er veel kinderen aan de optocht
deelnemen. Aan hen worden speciale prijzen uitgereikt door een
deskundige jury. Natuurlijk zijn er voor jongeren en volwassenen ook
prijzen te winnen en is er een publieksjury. We hopen iedereen te zien

Zondag vanaf 11:30u
ur

Er is weer veel
om van te geni
eten tijdens
de brunch in de
tent! Kom dus
met je
familie, vriend
en, buren of be
ke
nden
naar de tent op
de feestweide!
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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.

Camping

Feest- en Sfeerlocatie

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

Holterweg 23 7475 AT Markelo T0547-361206 wwwdepoppe.nl

DAT REVUE
WE KUNNEN WEER
Na twee keer een succesvolle Dijkerhoekse kwis mogen we de
vrijdagavond weer in de tent verzorgen. En daar hebben we zin in!
Het heeft even geduurd, maar iets later dan normaal (half januari) is
de revuecommissie weer gestart met vergaderen en het uiteenzetten
van de beschikbare thema’s. Vanaf nagenoeg de eerste vergadering
is de revuecommissie sterk uitgebreid met een aantal nieuwe leden.
Met deze versterking verwachten we een nog mooier programma te
kunnen neerzetten. We zijn gestart met het voortborduren op het
gekozen thema voor 2020, daarna heeft nog even een ander thema de
revue gepasseerd en zijn we uiteindelijk uitgekomen op de verhaallijn
voor 2022.

solderen, lampen vervangen, video testen, luchtankers plaatsen,
snaren van de gitaren spannen, stof van het keyboard wrijven, juiste
kleur stickertjes op de toetsen plakken, nieuwe vellen op het drumstel,
stukjes nog eens doornemen, en nog een keer, en nog een keer, en nog
een keer herhalen. Nö voruut dan… en nog een keer, attributen bij
moeders uit de keuken halen, hond nog uitlaten, pruiken uit de kast
halen, schone onderbroek aantrekken, de krulspelden inzetten en de
oorharen knippen. Kortom: nog veel te doen, maar…..

DAT löp wa lös!

En wat gaan we doen dit jaar? Wandelen, want dat hebben we in
de afgelopen tijd wel geleerd. Dus we wandelen dit jaar vrolijk
de revue door met als titel: ‘DAT Löp wa lös’. Op het moment van
uitkomen van deze gids zijn we met velen al druk aan het oefenen
om als vanouds weer een revue aan u voor te schotelen. Nu we met
de voorbereidingen bezig zijn, komt ook de jeugd ter sprake en we
kunnen nu al melden dat we een aantal nieuwe, onverwachte en
knallende talenten hebben kunnen vastleggen. Net als de laatste
edities hebben we de rode draad weer opgepakt en hopen u hiermee
vloeiend door het verhaal mee te nemen in de meest vreemde en
komische gebeurtenissen. Evenals andere edities is het programma
uiteraard gevuld met een aantal liedjes en (we zijn helemaal blij) met
weer 2 dansgroepen. Daarnaast krijgt ook het decor de aandacht en
ook hier zijn zeer creatieve en nieuwe ideeën ontstaan. Je weet niet
wat je ziet!

Voor nu gaan we gauw verder met de voorbereiding zodat we vrijdag
24 juni klaar staan met, wat u van ons gewend bent, een olderwetse
revue! De vloerbedekking op het podium gladstrijken, gordijnen in
de plooi, stekkers aan kabels maken, decor schilderen, versterkers
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SLIJTERIJ | TENTVERHUUR | PARTYVERHUUR | CATERING | PARTYKELDER

BRINK 2 | 7437 AM BATHMEN
TEL.: 0570-541278 | INFO@BOCKJE.NL
WWW.BOCKJE.NL

FRANK WILMERINK

06 51 94 20 95
info@kamanservice.nl

mechanisatie
service en onderhoud
loonwerk ondersteuning

VEEHANDEL ’N BLAUW’N HOLTEN

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

K L I N I E K VO OR ESTH E TISC H E
P L ASTISC H E C H I R U RGI E
Bij Zipper Clinics kun je terecht voor esthetische behandelingen. Zipper Clinics
voert behandelingen uit die bewezen effectief en veilig zijn, waaronder:
 Boven- en onderooglidcorrecties

 Schaamlipcorrectie

 Liplift

 Verwijderen van moedervlekjes,

 Borstvergroting, -lift en -verkleining
 Wenkbrauwlift
 Tepelcorrectie

 Oorstandcorrectie

 Buikwandcorrectie

BEST SCORENDE PRIVÉKLINIEK
OP ZORGKAART NEDERLAND

9,6
Bel 088 111 9696 of kijk op

 Liposuctie

wratten, lipomen e.d.

 Rimpelbehandelingen met

botulinetoxine en ﬁllers

Gratis consult?
Bel dan nu met
088 111 96 96

www.zipperclinics.nl

De Klomp 35, 7511 DG Enschede
Deventerstraat 25, 7311 BH Apeldoorn

VRIJDAGAVOND

DE 100% POWERBAND
De vrijdagavond van het Dijkerhoeksfeest sluiten we af met The 100%
Powerband! Het muzikale duo Jan Steegink (drums/zang) en Sjon Rodijk (toetsen/zang) maakt al ruim 20 jaar samen muziek, waarvan zeker
15 jaar op de vrijdagavond van het Dijkerhoeksfeest. Volgens The 100%
Powerband één van de meest favoriete optredens!
Na het startschot door de DAT Revue gaat het feest los. De stoelen
gaan aan de kant, de beentjes gaan van de vloer en het feesten kan
beginnen. Van Rock & Roll tot Hollandse meezingers en alles wat daar
tussenin zit… 100% live.
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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

www.gebrrodijk.nl

GOED OM TE WETEN
COOLE KERMIS
Het hele weekend is er voor de kinderen volop
vertier op het feestterrein. Eindeloos rondjes draaien
in de draaimolen, zwierend in de zweefmolen tot
je er misselijk van wordt en natuurlijk kan er weer
gesprongen en geklauterd worden op de opblaasbare
speeltoestellen.

NIEUW:
FOTOAUTOMAAT
Op de zondag is er een fotoautomaat aanwezig. Even
samen met je moeder, buurman of beste kameraad
op de foto: het kan allemaal. Zet je liefste lach op of
maak een lekkere gekke bekken foto en het resultaat
komt meteen uit de automaat rollen: voor thuis op het
prikbord als herinnering!

HELE ÉN HALVE
MUNTEN

BRUNCH TOERTOCHT
MET DE DIEKERHOOKSE

OLDTIMER CLUB
De Diekerhookse Oldtimer Club organiseert op de
zondag van het Dijkerhoeksfeest (26 juni) een speciale
brunch toertocht. De ‘brommerkearls’ vertrekken om
10.00 uur bij de molen. Inschrijven is mogelijk vanaf
9.30 uur onder het genot van een kop koffie. Rond
12.00 uur eindigt de toertocht op de feestweide en
wordt er gezamenlijk gebruncht in de feesttent.

Ondanks dat alles duurder is geworden, hebben we
besloten de muntprijs dit jaar gelijk te houden aan
voorgaande jaren: 2,25 euro per stuk. Wat nieuw is, is
dat we nu ook halve munten hebben. Deze zijn niet
bedoeld om een half glaasje bier te bestellen als
een heel glas er niet meer in gaat. Maar ze zijn wel
gemakkelijk bij de eettentjes, waar de prijzen niet
altijd in hele maar soms ook in halve munten zijn
opgedeeld.

NIEUW:
KLEEDJESMARKT
Nieuw dit jaar is de kleedjesmarkt direct na de
optocht. Heb je spullen in huis waar je vanaf wilt, heb
je lekkere cakejes gebakken, kun je prachtig mooi
dwarsfluit spelen of heb je iets geknutseld dat je graag
te koop wilt aanbieden: stal je spullen mooi uit op een
kleedje en ontpop jezelf tot een heuse marktkoopman
of -vrouw. Lijkt je dit wat? Dan kun je zonder opgave
deelnemen aan de kleedjesmarkt. Heb je nog vragen,
neem dan contact op met Ad Oolbekkink
(ad@dijkerhoeksfeest.nl).

Let op: viel de verkoop toch wat tegen… laat je spullen
dan niet op het terrein liggen. Schraap al je moed bij
elkaar, neem je spullen weer mee naar huis en probeer
het volgend jaar gewoon opnieuw!
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PROGRAMMA
VRIJDAG 24 JUNI
SPEELOCHTEND
08:15 uur

ZONDAG 19 JUNI
VOGELSCHIETEN
14:00 uur

Om 8:15 uur worden alle kinderen
van groep 1 t/m 8 verwacht op het
feestterrein en gaan ze samen oefenen
voor een circusact, die dezelfde dag
nog wordt opgevoerd. Na afloop gratis
draaimolen en zweefmolen.

Locatie: Weide Niekamp
Inschrijven: 13:30 – 14:00 uur
Kosten: €15,- (18+) | €5- (12-18 jaar).

LEGITIMATIE VERPLICHT!

VRIJDAG 24 JUNI
DAT REVUE
‘DAT LÖP WA LÖS!’
19:45 uur

Dit is alleen voor
de Dijkerhoekse schoolkinderen!

VRIJDAG 24 JUNI
THE 100%
POWERBAND
23:00 uur

ZATERDAG 25 JUNI
OPTOCHT
10:00 uur

ZATERDAG 25 JUNI
ZESKAMP MET HET
THEMA CIRCUS
14:00 uur

Prijzen voor volwassenen,
schoolkinderen en jongerengroepen!
Uitreiking na de optocht in de tent.
Opstellen in weiland tegenover de
school vanaf 9:30 uur.

ZATERDAG 25 JUNI
KLEEDJESMARKT
Na de optocht
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PROGRAMMA
ZATERDAG 25 JUNI
CASH ‘N MORE
ONDER DE LUIFEL
16:00 uur

ZONDAG 26 JUNI
BRUNCH M.M.V. DE
HOOLTER KORHANEN
11:30 uur

ZATERDAG 25 JUNI
DISCO BOONTJE
BABY BLUE EN
THE ALLSTARZ
Tent open 21:00 uur

Op het buitenterrein:
Grote zandbak, bungee trampolines
en kermis. Daarnaast is er ook dit
jaar weer een overdekt terras aan de
voorzijde van de tent.
Gratis toegang

ZONDAG 26 JUNI
DEMO
POLITIEHONDEN
14:15 uur

ZONDAG 26 JUNI
BOH FOI TOCH
DE RODE BEATJES
ALIVE
Vanaf 13:30 uur

HELE WEEKEND
Zweefmolen, draaimolen,
schiettent, stormbaan, jungle
kasteel, voetbalspringkussen,
snoepkraam, kop van jut,
viskraam en patatkraam.
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Aluminium feesttenten en
tentoonstellingeshAllen
Leusener Es 5 - 7722 VN
Ommen

-

Oudleusen

B.g.g. Dhr. M. van Beesten
0546-6719665/673540

• Compleet ingericht
• Tevens verhuur van:
Tafels, Stoelen,
Podia, Vloeren etc.

0529-471891
www.tentenverhuur-terhorst.nl
info@tentenverhuur-terhorst.nl

Keunefeesten
2022
8 T/M 11 SEPT HOLTEN

ZESKAMP

HET CIRCUS STRIJKT NEER IN DIJKERHOEK!
Cirque du Soleil, Toni Boltini of Circus Renz: iedereen is wel eens
bij een circusvoorstelling geweest! Een reizend gezelschap van
acrobaten, jongleurs, clowns, dierentemmers, koorddansers, en zelfs
goochelaars die allemaal optreden in een grote circustent! Maar wat
heeft dit te maken met het Dijkerhoeksfeest?
Meer dan je denkt! Het circus strijkt namelijk dit jaar neer in
Dijkerhoek! Weliswaar zonder circustent en artiesten, maar dat mag
de pret niet drukken. Met het circus als inspiratie is er namelijk
opnieuw een unieke zeskamp samengesteld. Hierin betreed jij samen
met je team weer als vanouds de feestweide die speciaal voor de
gelegenheid is omgetoverd tot speelveld.
Om deze zeskamp te temmen, is er meer nodig dan alleen brute
kracht, ook behendigheid en overleg zijn een absolute must! Net als
bij een echte circusvoorstelling is het dus belangrijk om goed samen
te werken als team.
Deze zeskampuitdaging gaan jij en je team natuurlijk niet voor niets
aan, er wordt namelijk net als altijd weer gestreden om eeuwige roem.
Naast deze eeuwige roem gaat het winnende team uiteraard naar huis
met de felbegeerde Bonte Paard bokaal, dus zoek maar alvast een
mooi plekje in je tuin uit!
Welk team sleept de bokaal dit jaar in de wacht? Wij zijn benieuwd,
dus geef je vooral snel op!
Geef je team op bij:
Marcel Haverslag
E marcel@dijkerhoeksfeest.nl
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Keukens voor fijnproevers...

Oranjestraat 4 - Holten
Tel.: 0548 36 35 90
www.keukenhofvanholten.nl

•
•
•
•
•
•
•

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

Oranjestraat 2 - 7451 CC Holten - 0548 361 615

ONDER DE LUIFEL
CASH ‘N MORE
ZATERDAGMIDDAG
Na de zeskamp begeven we ons naar de voorkant van de tent om
van de muziek van Cash ’n More te genieten. Onder de luifel zal
deze gezellige mannenband muziek ter gehore brengen, waarvan
de bandnaam al een deel van het genre verklapt. Van akoestische
country & blues tot een ingetogen elektrisch repertoire. De liedjes
van niemand minder dan Johnny Cash, The Eagles, The Rolling Stones
en John Fogerty (Creedence Clearwater Revival) zijn deze middag over
het feestterrein te horen. Een breed scala aan muziek, kortom: alle
ingrediënten die nodig zijn voor een gezellige middag onder de luifel!
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boerderij
winkel

Klavertje eten en drinken
Klavertje Holten
www.klavertje.nl

ROTATIE MATRIJZEN
VOOR DE KUNSTSTOF INDUSTRIE

meilinkmoulds.nl

ZATERDAGAVOND
Disco Boontje; wie kent hem niet? Met de knallers die Disco Boontje
draait, blijft ongetwijfeld niemand stilstaan. Van de bekendste
carnavalshits tot Top 40 muziek en de allerleukste meezingers; een
perfecte start van de zaterdagavond. En wil je zeker weten dat jouw
favoriete nummer wordt gedraaid? Loop dan gerust even naar de
draaitafel toe en hij regelt het vast en zeker voor je.

DISCO BOONTJE

THE ALLSTARZ

Willem en Tim van DJ Act The Allstarz
draaien op de zaterdagavond een
uur lang de beste beukers, glijders,
Hollandse meezingers en geweldige
dance-nummers. The Allstarz zorgen
voor een sfeer die vergelijkbaar is met
een mix van een gezellige kantinemiddag
en een toffe clubavond. Heerlijk om
een biertje bij te drinken, lekker mee
te blèren of helemaal los te gaan op de
dansvloer. Laat je vooral lekker gaan!

37

WIL JIJ NIETS VAN DIT EVENEMENT MISSEN?
Dan zoeken wij jou als vrijwilliger! Je kunt individueel maar ook
als groep komen helpen. Scan de QR-code en meld je aan!

Espelodijk 13A
info@foras.nl
06-20740445

Tuinen

Bos onderhoud

Houtbouw

Hekwerk op maat

Landschapsinrichting

Robuuste tuinmeubelen

www.foras.nl

ZATERDAGAVOND

BABY BLUE
De vijf heren van Baby Blue zijn er klaar voor. Op de zaterdagavond
staan ze dit keer niet bij de Zwarte Cross, Paaspop of Dicky Woodstock,
maar op het Dijkerhoeksfeest! Met hun nieuwe, kersverse zanger
spelen ze bijna alles. Pop, Rock ’n Roll, Nederlandstalig en zelfs die
ene veel te foute zomerhit; niets is te gek. Baby Blue heeft maar één
vereiste voor het repertoire dat ze spelen: zolang de nummers maar
geschikt zijn om erop te dansen, te springen én mee te zingen. Deze
vijf toppers zorgen er gegarandeerd voor dat de zaterdagavond met
een knaller wordt afgesloten en niemand in de tent stil blijft staan.

U KOMT LIEVER NIET BIJ ONS

Maar mocht u onverhoopt een keer schade ri
dan willen wij uw oplossing zijn!

U KOMT LIEVER NIET BIJ ONS...

Maar mocht u onverhoopt een keer schade rijden,
dan willen wij uw oplossing zijn!

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

Autoschade
Transportwe
(T) 0548 - 36
broekhuis.nl

Autoschade Holten
Transportweg 6
(T) 0548 - 36 25 14
broekhuis.nl
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WIJ WENSEN JULLIE EEN KLASSE
DIJKERHOEKSFEEST TOE!

WWW.WIGINK.NL

Centrale ligging
Tot 250 personen
A to Z service
Zelf service

Hapjes en buffetten
2 café ‘s
Dansvloer
DJ booth

Lounge gedeelte
Traplift
Bierencafé
Escaperoom

Dorpsstraat 18C, Holten T 06 29 47 04 68 I www.kelderklasseholten.nl
BB0147a

Onbezorgd
jezelf zijn
Zekerheid voor bedrijf en particulier
Verzekeren Hypotheken Bankzaken
Dorpsstraat 33, Holten | T 0548 36 25 51 | E info@boksbeijer.nl

www.boksbeijer.nl

ZONDAGOCHTEND

DE HOOLTERKORHANEN
Met welbekende meezingers en aanstekelijke ‘nieuwere’ nummers
brengen de Hoolter Korhanen de sfeer er goed in. Inhaken en
meedeinen, dat is waar zij voor zorgen. Waar past dit nou beter dan
op de zondag van het Dijkerhoeksfeest?
De Hoolter Korhanen zijn opgericht door een aantal mannen die van
gezelligheid, zingen en een drankje houden. Na een aantal keren
bijeengekomen te zijn, ontstond het idee om een koor te vormen. Na
een oproepje bleek de interesse onder de Holtense mannen groot en
werd er een heus koor gevormd in het voorjaar van 2003. De leeftijd
van de mannen is divers van jong tot oud, en dat is altijd zo gebleven.

In de loop der jaren is ook de muzikale ondersteuning flink uitgebreid.
Wat begon met een orkestband of enkel een toetsenist, is gegroeid
met meer muzikale talenten. Momenteel bestaat de Korhanenband uit
een toetsenist, gitarist, bassist en drummer. Samen met de zangers
komen zij om de maandagavond samen in ’t Hanennös, een prachtige
boerderij ook wel bekend als het vroegere “Paalhuus”. De Hollandse
meezingers en medleys worden daar gerepeteerd onder leiding van
dirigent Harry Blankena, waarna nog wat uurtjes gezelligheid volgen.
Met dit enthousiasme en deze gezelligheid zorgen de Hoolter
Korhanen voor een goed begin van de zondag!
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Kleverkamp

Onderhoud

Timmer werken

Renovatie
Aan- en uitbouw
Carports
Boei bekleding

Vijfhuizenweg 1/B
7451 LH Holten

Aftimmerwerk
Kozijnen
Ramen

M

Deuren

06 - 12315619

Trappen

E info@kleverkamp-timmerwerken.nl

Voor al uw timmerwerkzaamheden...
... in en om het huis
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

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

SHOWTUINHEETEN.NL

&

ZONDAGMIDDAG
DEMO POLITIEHONDEN
Altijd al willen weten hoe een hond tot politiehond wordt afgericht
en wat ze allemaal kunnen? Dan mag je de zondagmiddag-demo,
verzorgd door de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging
(KNPV), zeker niet missen.
De KNPV organiseert keuringen en toetsingen, vele wedstrijden,
oefendagen en jaarlijks een Nederlands Kampioenschap.
Keurmeesters, pakwerkers en andere officials worden binnen de KNPV
opgeleid.
Tijdens de demonstratie met politiehonden, die op zondagmiddag van
het Dijkerhoeksfeest wordt gehouden, maak je op een spectaculaire
manier kennis met de vereniging KNPV en hun sport- en werkhonden.
In een aantal onderdelen uit het scholingsprogramma zie je de
kwaliteiten van de honden en hun geleiders, waarbij je wordt verrast
met wat de honden zoal kunnen. Dit bestaat uit onder andere:
speuren, springen en bijvoorbeeld het vastbijten of bewaken van een
arrestant in verschillende situaties, zoals een bewapende arrestant
en/of een vluchtende.
Er wordt zondagmiddag rond 14.15 uur één demonstratie gegeven, dus
zorg dat je er bij bent!
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fresh food is our drive

Warehousing
Distribution
Transport

Müller Fresh Food Logistics,
uw partner in koel en vries logistiek
Müller Fresh Food Logistics | T +31 (0)548 - 85 55 55 | E sales@muller.nl | www.muller.nl

Lekker
thuiskomen bij
Kinderopvang
Dijkerhoek
BSO

Babyopvang

rPeute
opvang

www.kinderopvangdijkerhoek.nl

ZONDAGMIDDAG

BOH FOI TOCH
De band Boh Foi Toch is voor de meeste mannen en vrouwen
ongetwijfeld geen onbekende meer. Ooit begonnen als een band voor
het boerenvolk in de leeftijd van 30 tot 60 jaar, blijkt Boh Foi Toch
ondertussen fans te hebben van 8 tot 80 jaar.
Boh Foi Toch speelt dampende en stampende feestmuziek, met vele
inhaakwalsen, melancholische nummers, up tempo rock en countryachtig werk. Het publiek verzorgt veelal de refreinen, die uit volle

borst en volle dorst worden meegezongen. Kemper knettert, Mali
shuffelt, Te Molder dreunt en Keuper trekt en douwt zich te barsten!
De geheel eigen manier van presenteren van Hans Keuper en het
ongetwijfeld goede muzikale spel van deze vier Achterhoekers zorgen
er ongetwijfeld voor dat het optreden van Boh Foi Toch op de zondag
een onmeunig mooi feest wordt!

ALIVE

De vijf heren van Alive zijn op de
zondagmiddag op het Dijkerhoeksfeest
van plan om het dak eraf te spelen!
Een mooie uitdaging! Vol enthousiasme
spelen de mannen een groot repertoire;
van Queen tot Bon Jovi en The Stones.
Met muziek van alle tijden heeft Alive
voor ieder wat wils. In mei 2022 vierde
Alive haar 10-jarig jubileum en dat
hopen ze op de zondagmiddag in
Dijkerhoek nog lekker een keer over te
doen. En dat moedigen wij natuurlijk
alleen maar aan. Maak er een mooi
feestje van heren! Niets staat jullie in
de weg.
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Veelzijdig vakmanschap

Nieuwbouw
Renovatie
Bouwbedrijf Pinkert
Ondernemersweg 5a
7451 PK Holten
DE9008652-ONT001-CB017

T 0548 361 259
F 0548 364 708

Verbouw
Agrarisch
E info@pinkert.nl
www.pinkert.nl

Volg ons

Ontmoet elkaar in
Café - Slijterij

Autobedrĳf Baltes Holten

Onderhoud, reparatie,
APK aan elk merk

Larenseweg 78 Holten
0548 - 361625 | www.baltes.nl

Dorpsstraat 1, 7451 BR Holten • 0548 361 574

VEEL PLEZIER
OP HET
DIJKERHOEKS
FEEST!

ZONDAGMIDDAG

DE RODE BEATJES
Vrij nieuw in de muziekwereld zijn De Rode Beatjes. Een Holtense
band bestaande uit Bert, Niels, Lisa en Patrick. In hun korte bestaan
en ondanks corona hebben ze al menig zaaltje op de kop gezet. Op
de zondagmiddag gaan ze de uitdaging aan om in de Dijkerhoekse
feesttent de sterren van de hemel te spelen, met hun zelfgeschreven
hits zoals Arfenis Bedarfenis, Nul komma nul en ’t Is wier Zowiet. De
gezelligheid van De Rode Beatjes zorgt hoe dan ook voor een goede
sfeer; dat moet je meemaken!
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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.

völle wille

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

met Dijkerhoeksfeest
WestrikSnack
www.westriksnack.nl

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

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

gewoon goed
Nu ook in uw regio:
Caro Croc Hondenvoeding
Sinds 1932, betaalbare kwaliteit voor een
lang en gezond leven.
FEESTAANBIEDING
In 1e week na Dijkerhoeks Feest
20% KORTING
op 15 kg junior, original of senior
tegen inlevering van deze advertentie.
gewoon goed

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

Totaaloplossing voor iedere klus.
Kasten op maat
Vloeren
Binnen- en buitendeuren
Binnen- en buitenzonwering
Horren
Traprenovatie

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

Veilig wonen
Besparend wonen
Mooi wonen
Buiten wonen
Zelfstandig wonen
Zorgeloos wonen

INTERVIEW
Bijna 30 jaar was ze op het Dijkerhoeksfeest:
Geertje van de touwtjetrekkraam
Geertje ter Mohlen – Welsing…
de naam zegt je in eerste
instantie niks. Maar als we het
hebben over de goedlachse
oma in de touwtjetrekkraam,
met haar opvallende bos
blonde krullen; dan weet
je vast en zeker wie we
bedoelen. Geertje was zo’n
28 jaar één van de vaste
gezichten op de kermis van
het Dijkerhoeksfeest, maar
op 75-jarige leeftijd heeft ze
toch besloten om te stoppen.
“Ik vond het erg lastig, maar
m’n benen willen gewoon niet
meer.”
Het Dijkerhoeksfeest heeft
een bijzonder plekje in haar
hart. “Ik vond het sowieso
altijd erg leuk om in zulk soort dorpen te staan. Het is heel anders dan
in de stad. De mensen zijn er veel rustiger, nemen de tijd om even een
praatje te maken en er is bijna nooit gedoe. Ik heb in Dijkerhoek nog
nooit ruzie meegemaakt.”
Touwtje trekken in het water
Ze herinnert zich het jaar nog heel goed waarin de hele feestweide
blank kwam te staan door de regen en de brandweer langs kwam. “Ik
stond middenin het water.” En ook nam ze ’s avonds graag een kijkje
in de tent. “Ik ben niet zo’n feestbeest hoor, maar ik vond het wel leuk
om even naar de band te kijken. En daarna ging ik lekker op tijd m’n
bed in, want de volgende ochtend moest ik er natuurlijk weer staan.”
Speciale band
Ze beschrijft de Dijkerhoekers als leuke mensen, maar wel apart volk.
“Die taal; echt heel mooi vind ik dat. Ik moest alleen wel heel goed
luisteren wat er werd gezegd.” Met sommige mensen heeft ze een
speciale band. “Met Jan Bronninkreef en z’n vrouw Ineke bijvoorbeeld.

Jan was voorzitter van de feestcommissie toen ik voor het eerst naar
Dijkerhoek kwam. En hij komt elk jaar nog even langs om een praatje
te maken bij de kraam en om me wat drinken te brengen. Ook zijn
zoon Wout komt altijd even bij me langs. Zo’n lieve jongen is dat.”
Lummels met waterpistolen
Ze weet zich ook nog goed te herinneren dat de kraam dicht zat, maar
de achterdeur nog open stond. “Toen kwam er een stel jongens naar
me toe. Ze wilden graag waterpistooltjes hebben vanwege het warme
weer. Daar kon ik ze wel aan helpen, alleen touwtje trekken was niet
meer mogelijk. Die jongens waren zo blij als een kind. En als ik dan
die lummels zie ouwehoeren met die pistooltjes; daar kan ik echt van
genieten!”
Afscheid van het kermisleven
Echt afscheid genomen van het kermisleven heeft ze niet. “Door
corona hebben we al twee jaar niet meer ons werk kunnen doen. En
eigenlijk was dat ook wel goed zo. Daardoor valt het minder zwaar
om te stoppen. Ik pas nu veel op de kleinkinderen en dat vind ik
ontzettend leuk. Ik heb altijd al goed met kinderen om kunnen gaan.
Daarom vond ik mijn werk ook zo ontzettend leuk.”
Bedankje van de
feestcommissie
Jan van Bruggen
en Bennert Rensen
hebben namens de
feestcommissie een
bedankje gebracht bij
Geertje en dat stelde
ze erg op prijs. “Ze zijn
speciaal voor mij naar
Brabant gereden. Dat
vond ik prachtig. En
het was erg gezellig.
Ze hebben fijn gepraat
en lekker macaroni
meegegeten. Hartstikke
leuk en tekenend voor
Dijkerhoek.”

Voorsboers
06-57823799

Workshops
Bruids- en
Grafwerk

0548-364028
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MAKKELIJK ÉN SNEL
TE PLAATSEN!

LROU

JF

TO

D
N

GARDEROBE
VERHUUR

Autobedrijf Stukker b.v. - Oranjestraat 30 Holten - T 361363

AU

Lisanne Rossing
06 40 81 11 31
beauty.huus@outlook.com

AL

Kolweg 51, Holten | Tel. 0647672368

BEDR

I

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

HOLTEN

INFORMATIE: TEL. 06 48 51 88 53

Particuliere verkoop aan huis van
vroege en bewaaraardappelen
NIEUWE aardappelen vanaf begin juli

FEESTAVOND
FEESTCOMMISSIE
DIJKERHOEK

kijken.. ‘Wat doet Erik hier toch? Ach… er zal wel wat met het geluid of
de verbinding met de televisie zijn!’
Maar nee… Erik was onze quizmaster! We werden in groepjes verdeeld
en moesten een teamnaam verzinnen: o.a. De Bonte Eenhoorns, De
Stamgasten, Team Slecht Zicht en Team 1,5 Meter passeerden de revue.
De quiz had Erik speciaal voor ons in elkaar gezet. Vragen zoals wie
het jongste feestcommissielid ooit is geweest, welke huisnaam had
deze locatie (De Bonte Pony) vroeger en hoe vaak Boh Foi Toch op het
Dijkerhoeksfeest heeft opgetreden, werden aan ons gesteld. Makkelijk
zou je denken.. maar er moest antwoord worden gegeven binnen
15 seconden anders had je hem sowieso fout... Gelukkig voor Team
Slecht Zicht waren er ook muziekrondes. Als feestcommissie van het
Dijkerhoeksfeest was dat natuurlijk een eitje. Maar als er een intro van
een televisieprogramma geraden moet worden, waren we toch blij dat
de app Shazam ons stiekem af en toe kon helpen.
De overduidelijke winnaar van de avond was het team De Stamgasten!
De overwinning werd met z’n allen met een hapje en een drankje tot in
de late uurtjes gevierd.

Hèhè… na twee jaar mocht het dan eindelijk weer.. de (normaal
gesproken) jaarlijks terugkerende feestavond van de feestcommissie!

Wij zijn helemaal klaar voor het echte feest, een heel weekend lang
Dijkerhoeksfeest. Tot dan!

In 2019 was onze laatste feestavond. In 2020 ging de feestavond i.v.m.
onze grote vriend C niet door, maar in 2021 kon er gelukkig weer wat
meer en werden er voorzichtig plannen gemaakt voor een feestavond.
Deze vond (uit)eindelijk plaats in februari 2022.
Alle leden met partners hebben de kou, regen en wind weten te
trotseren om vervolgens lekker warm bij De Bonte Pony de gezellige
avond te beginnen.
Een feestavond staat ook altijd in het teken van het afscheid van een
feestcommissielid. Dit jaar namen wij niet alleen afscheid van onze
voorzitter Chantal Bannink, maar ook van Aaldrik en Fenny Paalman!
Onze nieuwe voorzitter Hanneke zal jullie verder in dit boekje
uitgebreid bijpraten over dit bijzondere afscheid.
Tussen het afscheid nemen door was het ook tijd voor een leuke
activiteit. Erik van Beeldman was vanaf het begin van de avond al in
De Bonte Pony aanwezig. Hij stond wat bij het geluid en zat wat aan de
bedrading van de televisie… een aantal FC leden zag je al bedenkelijk

Holten • 06 22 46 92 29

Mechanisatie • Installatie • Laswerkzaamheden • Metaalbewerking
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ZAKELIJKE
FOTOGRAFIE
-Bedrijfsreportages
-Zakelijke portretten
-Product fotografie enz.

PARTICULIERE
FOTOGRAFIE

Foto's met karakter, in overleg bespreken
we uw wensen om tot een sfeervol
resultaat te komen.

-Familie-shoots
-Portret fotografie
-Fine-art fotografie
-Lifestyle fotografie
-Geboorte fotografie enz.

Jennita Stegeman

www.karakterfotografie.nl
info@karakterfotografie.nl
06-24774572

Veldmaat
Rietdekkersbedrijf

Buisweerdweg 7
7245 RR Laren (Gld)
Tel. 0573 221219
Mob. 06 53386699

AFSCHEIDSAVOND
BEDANKT CHANTAL!
Na 10 jaar was het voor Chantal
Bannink tijd om afscheid van de
feestcommissie te nemen en dus
los te laten… en laat dat nou net
niet haar sterkste punt zijn. Chantal
is namelijk een echte ‘controlfreak’
en dat is tegelijkertijd ook haar
sterke punt. Ze had de touwtjes
strak in handen en wist precies wat
er allemaal stond te gebeuren.
Een antwoord als ‘Kump good’;
dat was voor haar niet voldoende.
Want wat komt dan goed? En
wanneer dan? En hoe dan? Een
ander sterk punt van Chantal is het maken van selfies; dat kan ze als
de beste! Ieder feestcommissielid moest er in een Dijkerhoeksfeest
weekend wel aan geloven. Maar ook bandleden waren vaak de klos.
Chantal begon haar carrière in de feestcommissie als penningmeester.
Een leerzame periode. Zo ontdekte ze dat er zoiets als btw bestaat.
Er ging een wereld voor haar open en niet veel later koos ze dan ook
voor het zelfstandig ondernemerschap.
De laatste vier jaar was ze voorzitter van ‘het zooitje ongeregeld’. Het
begon toen de voorzitter van toen verhinderd was op de vrijdagavond.

Chantal twijfelde geen moment en stond op de vrijdagavond op het
podium om het openingswoord te verzorgen voor een volle feesttent.

Dat ging haar goed af, dus daarmee was
de eerste vrouwelijke
voorzitter van de feestcommissie
geboren. Ze nam de voorzittershamer
in ontvangst. Waar deze bij velen ligt te
verstoffen in een hoekje in de la, sloeg
Chantal er stevig op los tijdens de
vergaderingen.
Chantal: niet alleen namens de
feestcommissie, maar namens heel
Dijkerhoek, ontzettend bedankt voor
je inzet!
Een aantal veel gehoorde uitspraken van Chantal die
we je niet willen ontnemen:
BI’J ONS IN LOOOOO...

EVEN CENTRAAL

HEBBEN JULLIE EEN EIGEN
VERGADERING DAAR AAN HET
EINDE VAN DE TAFEL?
1,5 METER!!!!!!!!!

N
EN UITSPLITSE
KUN JE DAT EV

NOG EVEN VOOR MIJN BEELDVORMING

AFSCHEID AALDRIK & FENNY
Aaldrik en Fenny Paalman: als eigenaren van Het Bonte Paard,
waren ze ook automatisch een soort van lid van de feestcommissie.
Ze draaiden tientallen feesten mee en leerden telkens nieuwe
feestcommissieleden kennen. Bijzonder daarbij was vooral het
vertrouwen dat ze hen gaven. Zo werd de sleutel van Het Bonte Paard
en van de kluis zonder aarzeling aan de penningmeester gegeven. En
dat is best heel bijzonder als je erover nadenkt.
Aaldrik dacht ook altijd graag mee over het muzikale programma.
Hij had een duidelijke mening over de muzikale invulling en wat
voor muziek wel of geen ‘consumptieverhogend’ effect zou hebben.
Van zijn kennis hebben wij als feestcommissie altijd dankbaar
gebruik gemaakt. En dan natuurlijk de gezelligheid tijdens de
feestcommissievergaderingen, boven bij Het Bonte Paard. Dat de
feestcommissieleden hun partners na afloop van zo’n vergadering diep
in de nacht verrasten met een schnitzel of ijsje werd dan soms wat
minder gewaardeerd dan vooraf verwacht.
Wat velen misschien onderschatten, is het beroep dat we niet alleen
in het weekend, maar ook in de week voor het Dijkerhoeksfeest en de
dagen erna op Aaldrik en Fenny doen. Een complete opbouwploeg die
een week lang aan de slag is, een weekend met duizenden bezoekers
en dan moet de boel ook nog weer afgebroken worden. En dat

allemaal in je achtertuin. Kun je het je
voorstellen? En je moet dan ook nog
niet raar opkijken als er een parasol
uit je tuin wordt meegenomen (wel op
eigen verzoek van Aaldrik uiteraard)
en als er ineens op een
vroege zondagmorgen een
feestcommissielid bij je in
de keuken staat om warm
water te halen. Maar het
kon allemaal. Niets was
te gek.
En zelf waren ze het hele
weekend in de weer.
Achter de bar met altijd een glimlach
op het gezicht. Aaldrik en Fenny: diep respect voor al die jaren dat
jullie gastheer en gastvrouw waren van het Dijkerhoeksfeest. En wat
ontzettend fijn dat we ook de komende jaren gebruik mogen blijven
maken van jullie achtertuin.
Geniet van jullie ‘Dijkerhoeksfeest-pensioen’ en tot in juni aan de
andere kant van de bar!
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0620630287
Keizersweg 62 A
Holten

info@jvpro.nl

www.jvpro.nl
Verhuur - Onderhoud - Verkoop
Nieuw: Type R214C

- IJZERWAREN

A.W. Wechstapel

- HAND EN TUIN
GEREEDSCHAP

Geluid- & Verlichtingstechniek

- SCHOEISEL
- KARCHER

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

Rider 214
incl. 94cm combi-maaidek

- TUIN BEMESTING

Automower

Ego LM1903E - SP

Automower

Ego LM1903E zelf
aangedreven grasmaaier
Maai breedte 47 cm - 5ah accu
Vraag naar ons ruime assortiment

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

WIST U DAT...
een traditie
Voor veel Dijkerhoeksfeest-bezoekers het mensen
er
is om ‘nog even een visje te halen?’ en
ar vervolgens
zijn die netjes de munten afgeven, ma
hun visje laten liggen?
Mama Betsy geen eten kookt op de zaterdag en zondag van het
Dijkerhoeksfeest? Er wordt dan vis gegeten op het feestterrein.
Dat is dan ook direct de enige keer vis in het jaar…

De week voor het Dijkerhoeksfeest in het teken staat van ‘de nachtvergadering?’ Dit is de
laatste vergadering voor het feestweekend. Deze wordt gehouden na het vogelschieten.
Toen dit nog in het Bonte Paard kon kwam er zelfs een lekkere halve haan op tafel..
De feestcommissie op de vrijdagmiddag, als alles
in gereedheid is gebracht voor een heel weekend
Dijkerhoeksfeest, wordt getrakteerd op een visje?
Wat een verwennerij.

Herman Sluiter en Ineke Bronninkreef elk jaar samen in de zwee
fmolen
gaan? Al sinds de lagere school doen zij dit.. dat zijn een hele
boel rondjes..
De muntjes voor dit jaar liggen alweer klaar!
Er door 3 mannen op de zondagmiddag op een bepaald
moment in de tent Jägermeister wordt gedronken?
Uiteraard uut de thermosflesse!

Tel: 0571 - 271593
veldwijk.com / sportprijzen.com / info@veldwijk.com
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Kolweg 51, Holten | T. 06 413 906 12

Voor al uw
puin, afval, zand
Lambooysweg 2, 7451 NJ Holten
en verhardingsmateriaal
(0548) 36 16 22
T

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

E

info@ulfmancontainers.nl

Varkenshandel
Varkenshandel
&& & &
Varkenshandel
Varkenshandel
W ulfmancontainers.nl

info@ulfmancontainers.nl
Varkenshandel &
Mollenbestrijding
&
Mollenbestrijding
Varkenshandel
& Mollenbestrijding
W ulfmancontainers.nlVarkenshandel
Mollenbestrijding

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

Mollenbestrijding

E

E info@ulfmancontainers.nl
De smaLambooysweg
ak van het amba2,
cht7451
elijkeNJ
! Holten
Mollenbestrijding
Mollenbestrijding
T (0548) 36 16 22
W ulfmancontainers.nl
Meel
Muesli
Pannenkoek- en cakemixen

johan MarsMan
johan
MarsMan
johan
MarsMan

johan5kollingserf
MarsMan
kollingserf
- 7451
Xa
kollingserf
-holten
7451
Xaholten
holten
5 -57451
Xa
johanMarsMan
MarsMan
__________________________________
johan
kollingserf
5 -- -7451
7451
Xa
holten
0548-363909
- 06-53210083
kollingserf
5 - 7451 Xa holten
kollingserf
5
Xa
holten
0548-363909
06-53210083
0548-363909
06-53210083
kollingserf
5 -0548-363909
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Xa holten
0548-363909
- 06-53210083 - 06-53210083
Maar ook gezellig terras voor
0548-363909
0548-363909
- 06-53210083 - 06-53210083

johan MarsMan

koffie met krentenwegge of een ijsje

OPENINGSTIJDEN

mei – september

|

di t/m za

|

10.00 – 16.00 uur

oktober – april

|

zaterdag

|

13.00 – 16.00 uur

www.dijkerhoek.nl/molen

www.kapsalonelegant.nl

info@ulfm

W ulfmancon

VOLKSLIED
’n Diekerhook een kleine kern,
woar in een schole steet,

REFREIN:

Joa hier is mien Diekerhook, op

Hier kump de jeugd veur ’t latere

Sallands platteland,

leam van alles an de weet,

’t is een stea woar pit in zit, deur

Rondum die kern, de boerderi’jn,

een gemeenschapsband,

een hechte boerenstand,

Joa hier is mien Diekerhook, woar

Die met ’t vee de weidens siert,

ik gelukkig bin,

met mais, ’t akkerland.

Die stea die verget ik neet, woar

REFREIN:

ik mie ok bevin.

Joa hier is mien Diekerhook, op

En in ’t hart van Diekerhook, doar

Sallands platteland,

steet de Hegeman

’t is een stea woar pit in zit, deur

Die môlle woar zo wies met bint

een gemeenschapsband,

en al van kleins of an

Joa hier is mien Diekerhook, woar

Hij steet al meer dan honderd

ik gelukkig bin,

joar, de zaak te oaverzeen,

Die stea die verget ik neet, woar

Is ok tevréane met zien stea,

ik mie ok bevin.

zingt net as iedereen……

Hier bint wel tien verenigin’n ’t

REFREIN:

gemeenschapsleav’n bleujt

Joa hier is mien Diekerhook, op

En ok de jeugd slôt zich wier an,

Sallands platteland,

zodet ’t nog stôrig greujt,

’t is een stea woar pit in zit, deur

In ’t Bonte Peerd of Bethanie,

een gemeenschapsband,

doar komt ze vaak bie één

Joa hier is mien Diekerhook, woar

En as d’r wat gebuur’n mut, dan

ik gelukkig bin,

bint ze allemoal één

Die stea die verget ik neet, woar
ik mie ok bevin.
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Kwaliteit in elk seizoen van het jaar
flexibel, veelzijdig en servicegericht

Loon- en Grondverzetbedrijf

REIJLINK
HOLTEN
V
O
F

Beumersteeg 4 7451 LM HOLTEN Tel. 0548-361722

www.brouwerijtanklokaal.nl

|

@brouwerijtanklokaal

naar het Dĳkerhoeksfeest
Maak er een heel mooi weekend van met elkaar!

www.doorcommunicatie.nl | 06 445 331 06 | info@doorcommunicatie.nl | Larenseweg 31, Holten

Veel plezier
op het
Dijkerhoeks
feest!

Ons programma
voor het feest
. Feestmagazine
. Toegangskaarten
. Lampen bar
. Spandoeken
. Plattegrond
. Posters

Bedenkt. Ontwerpt. Maakt.

www.reclamemakers.nl

