
1
www.schoolfeest.com

-
        feest

 



32

	 	 Kermisbonnen

Alle Goorse (basisschool)kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar krijgen 4 kermisbonnen. Deze 
bonnen worden op maandag of dinsdag in de week van het Goorse School- en Volksfeest op de 
school bezorgd. De Goorse kinderen, die niet op één van de Goorse basisscholen zitten, ontvan-
gen thuis in de brievenbus een envelop met 4 kermisbonnen. Mocht u deze bonnen woensdag-
ochtend 24 juni nog niet ontvangen hebben, mail dan de naam, geboortedatum en het adres van 
uw kind naar kermisbonnen@schoolfeest.com en u ontvangt alsnog de bonnen z.s.m. in de bus.
Bij deelname aan de kinderoptocht ontvangen de kinderen nog eens 4 bonnen. De bonnen zijn 
alleen te gebruiken op zowel vrijdag en zaterdag tot 19.00 uur. De bonnen kunnen worden ingele-
verd bij de deelnemende attracties die te herkennen zijn aan het raambiljet. Op de donderdag-
middag van 15.00 tot 18.00 uur  zijn  er de Piekuren en kunnen de kinderen bij de deelnemende 
kermisattracties voor slechts 1 Euro terecht!   

Donderdag	25	juni	–	Kindervoorstelling

Ook dit jaar worden de kinderen van de Goorse basisscholen natuurlijk weer getrakteerd op een 
prachtige voorstelling in de grote Schoolfeesttent. Vorig jaar was er ‘Stop! De Musical tegen 
Zinloos Geweld’. Dit jaar is gekozen voor een interactieve muzikale voorstelling verzorgd door 
Wipneus en Pim.	 	 	 	 Het	Bestuur

	 	 Beste	
Schoolfeestvierder!

Schoolfeestkids

We maken ons op voor de 140ste editie van het Goors School- en Volksfeest. De 
voorbereidingen zijn in volle gang en het belooft weer een fantastisch feest te 
worden. Geen officieel jubileum, maar het spreekwoordelijke ‘kersje op taart’ 
zal zeker niet ontbreken. Zo heeft inmiddels de eerste Schoolfeestactiviteit, de 
seniorentocht, al plaatsgevonden. Een dag waarop 350 senioren met veel ple-
zier terugkijken. De enthousiaste reacties logen er niet om! Maar ook tijdens 
het weekend is er dit jaar extra  aandacht voor de Goorse senioren.  
Zo zal er op woensdagmiddag 24 juni voor het eerst een seniorenmiddag geor-
ganiseerd worden in de Tent. Een leuke, gezellige middag waarvoor alle Goorse 
senioren van harte zijn uitgenodigd. We hopen dat u aanwezig bent om samen 
het echte ‘Schoolfeestgeveul’ te ervaren.

De voorbereidingen van de optochten zijn ook in volle gang. Vele enthousiaste 
optochtdeelnemers, jong en oud, halen alles uit de kast om u op zaterdagmid-
dag en zondagmiddag te laten genieten van respectievelijk de kinder- en grote 
allegorische optocht.
Maar natuurlijk valt er nog veel meer te beleven en hebben alle commissies 
keihard gewerkt om de Feesttent weer tijdig gereed te hebben en er een aan-
trekkelijk en feestelijk programma van te maken. In dit programmaboekje leest 
u er alles over !!

Bijzonder woord van dank gaat uit naar de meer dan 1.000 vrijwilligers die zich 
ook dit jaar weer voor de volle 100% zullen inzetten om de 140ste editie van het 
Feest der Feesten weer tot een groot succes te maken. Deze saamhorigheid is 
uniek en zeer bijzonder. Chapeau voor uw allen!

 Wij wensen u een geweldig Schoolfeest toe  
 en zeggen graag  ‘tot ziens in de Tente’!



54

-	 Puntdak	en	Prins	Constantijn	via	de	Waterstraat;
-	 Gijmink	en	Heeckeren	via	de	Irisstraat;
-	 Albatros	en	Wiekslag		via	de	Waterstraat	en	Het	Jannink.

  Looproute
Gezien de beperkte ruimte op Het Jannink hebben we ervoor gekozen om afzettingslinten op te 
hangen. We vragen alle ouders en kinderen via de rechterstoep naar de opstellingsplaats te lopen. 
De straat is alleen bestemd voor de kinderen en de leerkrachten die zich daar opstellen. 

  Veiligheid
Aan de ouders wordt gevraagd om hun kinderen niet met de auto tot de opstelplaats te brengen! 
Hier is geen ruimte voor en levert tevens gevaar op voor de reeds aanwezige kinderen en volwas-
senen. Tevens worden er rond 12.15 uur hekken geplaatst ter hoogte van de Diepenheimseweg, 
Waterstraat, Het Jannink en Schoolstraat om de veiligheid te verhogen. 
De aanwonenden van de opstelplaats en van de route verzoeken wij vriendelijk hun auto te ver-
plaatsen, zodat de kinderen maximale bewegingsruimte hebben en schade wordt voorkomen. 
Hiervoor reeds onze hartelijke dank!  
 
  Route kinderoptocht
Om 13.00 uur zal het startsein worden gegeven en gaat de Kinderoptocht van start. De route zal 
zijn: Stationslaan,	Diepenheimseweg,	Kerkplein,	Kerkstraat,	Grotestraat,	Herman	Heijermans-
straat. Op de hoek van de Herman Heijermansstraat zullen de eerste, de derde en de vijfde school 
rechtdoor lopen richting Het Schild, en gaan de overige scholen linksaf de Herman Heijermans-
straat in richting de Schoolfeestweide. Dit is in overleg met de scholen afgesproken om filevor-
ming voor de Schoolfeestweide te voorkomen.

In de Kinderoptocht zullen de volgende muziekkorpsen te zien 
en te horen zijn: Drumfanfare	Apollo,	Drum-	en	Marchingband	
Enschede,	Drumfanfare	Wilhelmina	Rijssen,	Viebergo	Enschede	
en	Show	en	Drumfanfare	Crescendo	Neede.

Na afloop van de Kinderoptocht is er natuurlijk weer een spette-
rend optreden in de Feesttent dat dit keer wordt verzorgd door 
Toi-Toi-Toi	entertainments. Om 15.00 uur vindt de prijsuit-
reiking plaats op het podium in de Feesttent. 

Zaterdag	27	juni	–	Kinderoptocht
	 	 (deelname	vanaf	2	jaar)	
Het reglement van de Kinderoptocht is op de Schoolfeestsite te zien.
Alle deelnemende kinderen krijgen natuurlijk weer 4 bonnen voor de Kermis. 

  Opstelling
De opstelling zal om 12.30 uur  plaatsvinden in de Stationslaan, Het Jannink en in de Waterstraat. 
Zie bijgevoegde plattegrond. Enkele jaren geleden is voor deze opstelling gekozen om de loopaf-
stand voor de kinderen te verkorten en de verkeersveiligheid te vergroten.

 1 Puntdak 3 Gijmink 5 Albatros
 2 Prins Constantijn 4 Heeckeren 6 Wiekslag

  Individueel / Kleine groepjes
De kinderen, die individueel of in kleine groepjes meedoen, starten voor in de Optocht ter hoogte 
van Eshuis in de Stationslaan. Voor Eshuis kunnen zij zich tot 12.45 uur inschrijven bij de School-
feest-Kinderoptocht-Stand en ontvangen daar dan meteen een deelname-nummer dat ze zicht-
baar moeten dragen. Om een goede doorloop naar de opstellingsplaats te organiseren, vragen wij 
de individuelen en kleine groepen via de Diepenheimseweg te komen.  

  Scholen
De opstellingsplaats van de scholen wordt aangegeven d.m.v. borden en markeringen op de 
straat. Om een goede doorloop naar de opstellingsplaats te organiseren vragen wij u via de vol-
gende route te komen:

Muziekkorpsen

Individueel en
kleine groepen 

Rellie Kids

1 2 3 4

6

5

Station
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niet onder de 18!
Inmiddels zijn we er al aan gewend, dat sinds 1 januari 2014 er 
geen alcoholhoudende drank mag worden verkocht aan en ge-
nuttigd door personen jonger dan 18 jaar. Dat geldt niet alleen 

in de Schoolfeesttent, maar ook in andere horeca-gelegenheden 
en winkels. De controle hierop is tegenwoordig in handen van de 

gemeente en die zal indien nodig handhavend optreden.

Ook bij het komende Schoolfeest zal weer op verschillende manieren duidelijk wor-
den gemaakt dat het verboden is om alcohol te verstrekken aan jongeren onder 18 
jaar. Niet alleen in de Tent zelf worden weer vele borden opgehangen, maar ook op de 
Schoolfeestsite en in de uitnodigingen voor de vrijwilligers zal duidelijk worden aan-
gegeven dat dit verboden is. 
In dit kader zullen dit jaar polsbandjes verkrijgbaar zijn, voor jongeren van 18 jaar of 
ouder, die zich gelegitimeerd hebben. Jongeren onder 18 jaar krijgen geen polsbandje 
en zonder polsbandje zal geen alcoholhoudende drank worden verkocht aan jonge-
ren. Wanneer getwijfeld wordt aan de leeftijd zullen de vrijwilligers achter het schap 
vragen om een polsbandje te laten zien. Wanneer iemand dan geen polsbandje kan 
tonen, wordt er geen alcoholhoudende drank verkocht. Jongeren van 18 jaar of ouder 
kunnen bij de penningtent op vertoon van een geldig legitimatiebewijs gratis een 
polsbandje krijgen. 

 Zonder legitimatiebewijs geen polsbandje 
 en zonder polsbandje geen alcohol!
Wij zijn ons ervan bewust dat dit in voorkomende gevallen wat vervelend kan over 
komen, maar de wettelijke voorschriften dwingen ons hiertoe. 

Wij	vragen	om	ieders	medewerking	en	begrip.

 Openingstijden School- en Volksfeest 2015
    Feesttent   Kermis open vanaf

 Donderdag 25 juni 20.00 – 01.00 uur 15.00  uur

 Vrijdag 26 juni  16.00  – 02.00 uur 14.00  uur
 Zaterdag 27 juni  14.00 – 02.00 uur 14.00  uur
 Zondag 28 juni  14.00 – 00.00 uur 14.00  uur

 Het betreden van het feestterrein en de feesttent geschiedt geheel op eigen risico

Senioren
middag!

14.30  16.30
WO 24 JUNI

Een middag speciaal voor Senioren georganiseerd, 
waarbij rekening gehouden wordt met uw wensen. 
Deze middag is bedoeld voor alle Gorenaren vanaf 
65 jaar, maar jongere partners zijn ook welkom!

Het feestprogramma start om 14.30 uur en stopt  
om 16.30 uur. De tent is al open om 13.45 uur. 
Koffie, thee en hapjes wordt u gratis aangeboden. 
Andere drank betaald u met de Schoolfeestpenning.

Wij nodigen u van harte uit! U komt toch ook? 
Want u bent nooit te oud om Schoolfeest te vieren!

Met vriendelijke groet,
Het Goors School- & Volksfeest

Seniorenmiddag

Wo 24 juni 14.30-16.30

Deze seniorenmiddag is voor alle Gorenaren vanaf 65 jaar, 
jongere partners zijn ook welkom! 
De tent is open vanaf 13.45 uur. 
Koffie en thee zijn gratis, andere drank betaalt u met de 
Schoolfeestpenning. 

Omdat er geen parkeermogelijkheden zijn adviseren wij u 
om lopend of per fiets naar de tent te komen of u te laten 
brengen/halen. 
U hoeft zich alleen aan te melden wanneer u aangepast 
vervoer nodig heeft. De kosten hiervoor zijn: € 1,- p.p. 

U kunt zich hiervoor tot 15 juni telefonisch aanmelden bij: 
Anita Reef 260930 of Hans Donkers: 273691.

Wij nodigen u van harte uit!
U bent nooit te oud om Schoolfeest te vieren!
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21.00	–	01.00	uur

	 Grooveline
Groove Line is één van de meest succesvolle bands van dit moment. Doordat de 
band o.a. bestaat uit 3 leadzangers en een fantastische zangeres beheerst deze 
bezetting alle genres en brengt Grooveline het publiek daardoor een ongekend 
breed repertoire ten gehore!! Over allround gesproken... 
De hedendaagse dance/popmuziek waaronder Rihanna, Lady Gaga, David Guetta, 
Will I am, etc., etc., maar ook de grote discokrakers uit de jaren ’70 en ‘big’ hits uit de 
jaren ’80 en ’90 en daarnaast niet te vergeten, belangrijke Nederlandstalige hits die 
ons kikkerlandje heeft voortgebracht.

Zowel muzikaal, als ook qua uitstraling, kleding en hightech faciliteiten is met de 
Groove Line de absolute top in huis gehaald. Maar dat is nog niet alles. Een complete 
led-wall wordt toegevoegd aan het decor van de band.

Kijk ook op: www. groove-line.nl

Donderdag 25 juni

Entree:	natuurlijk	alle	dagen	gratis!Entree:	natuurlijk	alle	dagen	gratis!

16.30	uur	

	 	 Borreluurtje	
	 	 	 met	de	Perfect	Showband
Traditiegetrouw de Opening van het Borreluurtje voor de Goorse bedrijven, waarbij 
ook andere feestgangers uiteraard welkom zijn. De Perfect Showband, een Neder-
landse topband. Als geen ander voelen zij aan wat het publiek wil: FEEST, FEEST en 
nog eens FEEST.

21.00	–	02.00	uur	

	 	 	 Feest	
	 	 met	de	Perfect	Showband
Na	’s	middags	de	Tent	al	op	z’n	kop	te	hebben	gezet,	gaan	de	jongens	en	dame	van	
de	Perfect	showband	tot	in	de	kleine	uurtjes	door.	
Vele gerenommeerde dancings maken al jarenlang graag gebruik van de mogelijk-
heden van de band, mede vanwege het gevarieerde repertoire van rock tot feest, 
waaronder een Nederpop en een 60-, 70-er jarenset. Door hun rijke ervaring en flexi-
biliteit neemt de Perfect Showband u mee op een reis vol muzikale hoogstandjes.
Laat u verrassen door de power van talent, enthousiasme en ervaring !

Kijk ook op: www.perfectshowband.nl

Vrijdag 26 juni
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16.00	–	19.00	uur

Reünie	en	Familiemiddag	
	 	 	 	 	 met	Apollo
Het	grote	Schoolfeest-Familie-Festijn	–	Al niet meer weg te denken op de zaterdag-
middag! Deze ‘night of the proms’-achtige setting is al een aantal jaren een groot 
succes. Goor staat bekend om z’n muzikaliteit en vanmiddag wordt dit weer eens 
bewezen. Ons eigen Apollo aangevuld met, soms verrassende, Goorse muzikanten 
en artiesten zal u deze zaterdagmiddag meenemen op een fantastische muzikale 
reis onder leiding van de Goorse Maestro Carl Wittrock.
Zaterdagmiddag in de Tent. De plek om oude bekenden weer te ontmoeten tij-
dens het Grote Schoolfeest-Familie-Festijn. Dit mag u niet missen!

Kijk ook op: www.apollogoor.nl

19.00	–	21.30	uur	

			Dweilen	
			met	de				
			Tismawajewendband

Entree:	natuurlijk	alle	dagen	gratis! Entree:	natuurlijk	alle	dagen	gratis!

21.30	–	02.00	uur

	 	 	 	 X-Static	
Vorig	jaar	voor	het	eerst	in	de	Tent	en	wat	een	debuut!
Direct	weer	gecontracteerd	voor	dit	jaar.	
5 mannen met 1 missie: Elk event omtoveren tot een feest dat zijn weerga niet kent. 
Je kunt er niet meer omheen! Maximaal feest is waar ze voor staan!  
X-Static vliegt je om de oren, schudt je door elkaar en tilt je naar hogere sferen. 
X-Static is een beleving, neemt je mee van classics naar de nieuwste hits en alles 
daartussen. Een indrukwekkende lichtshow en topgeluid maken deze top act com-
pleet.                            Kijk ook op: www.x-staticlive.nl

14.00	–	18.00	uur	

	 	 	 TILT	XL...
Op	zondag	de	gehele	dag!!!

Voor slechts een selectief aantal musici is het weggelegd te mogen zeggen dat 
hun band al langer dan 30 jaar bestaat en dat ze nog steeds, elke dag weer, pro-
gressie willen boeken. Dat fenomeen is weggelegd voor vijf mannen die eind 
jaren 70 besloten de formatie TILT op te richten. Een jongensdroom die inmid-
dels al sinds jaar en dag aan de top meedraait in de muziekwereld. TILT is een 
begrip! 

Zondag 28 juni

Zaterdag 27 juni
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Het succes van Tilt laat zich verklaren in het feit dat de groep altijd met twee benen 
gewoon op de grond is blijven staan, ondanks dat zij bijna alle grote Nederlandse 
sterren al hebben begeleid, van Lee Towers tot Marco Borsato en van Nick en Simon 
tot Xander de Buisonjé. Doordat Tilt kan putten uit een enorm breed repertoire, is de 
groep geschikt voor iedere festiviteit. De gehele zondag in de Goorse Tent, uitge-
breid met een 3-persoons blazerssectie!!

Kijk ook op: www.tiltmusic.nl

19.30	uur	 	
	 	 Prijsuitreiking	optocht	

	 Aansluitend	knallen	we	
	 	 	 tot	24.00	door	
	 	 	 	 	 met	Tilt	
	 	 en	sluiten	we	uiteraard	
	 op	spectaculaire	wijze	af	
	 	 	 met	het	Goors	Victorie.

13

Het	thema	van	de	Optocht	is	‘LEEF 	JE 	UIT…’

	 Zondag	28	juni
Vertrektijd	van	de	optocht:	13.00	uur,	maar...	voor	die	tijd	is	er	ook	al	van	
alles	te	beleven.	Vanaf	±	12.00	uur:	
Opmarcheren	van	diverse	muziek-	en	showkorpsen	richting	Stationslaan,	
met	onderweg	Showoptredens	door	
	 		Advendo	uit	Sneek	en	Kunst	en	genoegen	uit	Leiden.

Om	13.00	uur	gaat	de	Grote	Optocht	van	start.	
Muzikale	medewerking	wordt	verleend	door:

A D V E N D O 	 S N E E K
K U N S T 	 E N 	 G E N O E G E N 	 L E I D E N
FA N FA R E 	 M A R K E LO
H A R M O N I E 	 D I E P E N H E I M
en	natuurlijk	
D R U M - 	 E N 	 S H O W FA N FA R E 	 A P O L LO 	 G O O R .

Route	van	de	Optocht:
Stationslaan,	 Diepenheimseweg,	 Kerkplein,	 Kerkstraat,	 Van	 Kollaan,	 H.	 Heijer-
mansstraat,	Laarstraat,	Grotestraat,	Schoolstraat,	 Iependijk,	Lindelaan,	Delden-
sestraat,	Julianaplein,	Hengevelderstraat,	Molenstraat,	waarna	de	ontbinding	van	
de	optocht	plaatsvindt	bij	de	kruising	Voorstraat/Molenstraat.

Grote Optocht

Entree:	natuurlijk	alle	dagen	gratis!



1514 1514 Route KinderoptochtRoute Grote Optocht

Centrum Goor

Einde

Opstelling

U bevindt zich regelmatig in

‘de Tente’

Route	KinderoptochtRoute	Grote	Optocht



16 17

1	 Drum-	en	Showfanfare	Apollo	Goor
De Drum- en Showfanfare van Muziekvereniging Apollo gaat, zoals u gewend bent, weer voorop in de 
Grote Allegorische Optocht. Apollo’s Drum- en Showfanfare met haar majorettes trakteert het publiek 
weer op een variatie van mars, populaire muziek en show. En natuurlijk ontbreekt het Goors Victorie 
niet!	 	 	 	 	 	 														Kijk ook op www.apollogoor.nl 

2	 ‘Da	könne	wie	ok	wa’	 	
Dit hautaine gezelschap zal u nog verbaasd laten staan. Men hun kundige vaardigheden en elegante 
voorkomen verleiden ze menig toeschouwer en houden zelfs vurigste hengsten in toom. Ze hebben de 
touwtjes strak in handen, maar af en toe springt er EEN uit de band. Bejaarden en kinderen op de stoep 
voor deze losgeslagen groep. 

3	 ‘Da	kriej	d’r	van’
Creatief, ondernemend en muzikaal bezig zijn, zonder echte muziekinstrumenten. De Lè Piep mensen 
proberen muziek uit buizen te halen, die ze overdag hebben gemaakt. Van verbinding naar verbinding 
staat er een Lè Piep mannetje zijn instrument te bespelen. Onherkenbaar, schuw, maar vol enthousias-
me leven ze zich uit.

4	 De	Nachtbrakers
Leef je uit als Olifant spuit!

5	 Firma	Vingerplant
Albanië, 28 juni 2015:
Firma	Vingerplant	Travellers	met	een	vleugje	Zigeunersaus!
Wij zijn op zoek naar het geluk en avontuur, 
Overal zijn wij maar van korte duur.
Wij zullen altijd wel blijven zwerven, 
Dat is onze tweede natuur. 
Zo zijn wij geboren en zo zullen wij weer gaan,
Het leven is en blijft voor ons met een lach en een traan.

Overal zijn wij maar even en dan zullen wij weer verder gaan,
Ons leven is liefde, geluk, tranen, romantiek en zigeunermuziek 

Door het zwerven is het leven voor ons een feest.

Beleef met de Firma de ultieme vrijheid en LEEF JE UIT (DE NAAD!!!

6	 De	Stamgasten
‘Langzaam maar zeker komt hij tot leven, zoals de stoommachines van weleer die hun imposante 
gedreun ten tijde van de industriële revolutie dagelijks in Goor lieten horen... In deze machine, die in de 
allegorische Optocht tot leven komt, herkent u nog een ware stoomtrein, maar wel een stoomtrein in 
stijl … Steampunk-stijl!’ De Stamgasten hebben zich dit jaar namelijk ondergedompeld in een wereld 
doorspekt met de Victoriaanse stijl, waarin machines worden aangedreven door stoom en bij elkaar 
worden gehouden door zware popnagels. Een wereld waarin de mensen waarde hechten aan beleefdhe-
den en waarin men met koperen tandwielen alles in beweging krijgt: leef je in, in de wereld van de 
Steampunk!  

Kijk ook op: www.destamgasten.nl 

7	 Harmonie	Diepenheim
Onze buren uit het Stedeke zijn ook dit jaar weer van de partij om de Grote Allegorische Optocht muzi-
kaal op te luisteren op de geweldige manier zoals we van ze gewend zijn. 

Kijk ook op www.harmonie-diepenheim.nl

8	 Goors	Schlagerkoor
Ruim baan voor het Goorse Schlagerkoor. Tijdens het jubileumjaar, het koor bestaat 10 jaar, maakt deze 
loopgroep de straten van Goor onveilig. Als een duivel uit het doosje wordt men los gelaten. 
Muzieknoten worden omgezet in G-krachten en het zingen maakt plaats voor gegil. Door de hoge snel-
heid stijgt de adrenaline tot grote hoogte en kan men 
niet meer terug. De groep, bestaande uit ruim 50 perso-
nen, laat oude geluiden van de kermis op de School-
feestweide herleven. Kortom, de Schlagers leven zich 
uit.

9	 ‘Kon’t	nit	loat’n’
Leef je uit en speel je vrij. Maak herinneringen voor het 
leven en blijf dat kind! Speel! ‘Kon’t nit Loat’n’ komt dit 
jaar met een speelse creatie op de weg. Er is toch geen 
betere manier om je uit leven dan lekker te spelen. 
Onze gedachten gaan naar Pinokkio, het houten speel-
goed en de muziekdozen. Een lint vol vertier, speel 
gerust even mee! Wat is er mooier voor jong en oud om 
je mee uit te leven dan een tol, een houten trein of een marionet? Laat je niet gek maken door de pop-
penspeler maar sla op de trommels voor een donderend School- en Volksfeest.

10	 De	Brakke	Bende
Elke week leven ze zich uit in hun café. Er is alleen één weekend, dan zit men vier dagen in de Tente. Er is 
maar EEN dag tijd voor hun café, en daarom neemt men het tijdens de Optocht mee!

11	 Ze	Noaberz
Ze Noaberz presenteren de musical ‘Dat Dood Ze’. Een angstaanjagend, luguber, vrolijk en feestelijk 
spektakel. Over de dag van de dood en een belangrijke levensbeschouwing. Als volgt:
Heb je je doodsangst overwonnen, is ‘t alle dagen feest. Dus vandaag maar vast begonnen, voor je ‘t 

weet ben je er geweest.
Zing mee:

Als de zon schijnt of het regent
wie helpt oe oet de noooood
Er is leven, er is leven na de doooood

Na de dood, ja er is leven na de dood
Voor iedereen klein of groot
Er is leven na de dood, de dood, de doooood

Kijk ook op: www.zenoaberz.nl

12	 Kunst	en	Genoegen	Leiden
Dit geweldige orkest zal tijdens de Allegorische Optocht dit jaar in Goor een fantastische muzikale 
show laten zien en horen. Een show van wereldformaat.

Kijk ook op www.keng.nl
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17	 ODS	’t	Gijmink	
Mens...	erger	je	niet...	maar	leef	je	uit.
Tot grote ergernis van veel ouders heeft de jeugd van tegenwoordig alleen nog maar oog voor de smart-
phone, tv of tablet. Buiten spelen en een familiespelletje doen is taboe.
Groep 8 van ODS ’t Gijmink wil dit doorbreken door samen met u een gezellig spelletje op straat te spe-
len en zo deze vergeten spellen weer onder de aandacht te brengen. Dus mensen leef je uit met een 
spel.

18	 Fanfare	Markelo
Ook onze buren van ‘over de berg’ geven net als in voorgaande jaren acte de présence tijdens de 
Allegorische Optocht.

Kijk ook op www.fanfaremarkelo.nl

19	 Vrouwkes
‘Vrouwkes	gone	wild’
Die vrouwkes gaan op safari en neem u mee op avontuur.
Die langnekkamelen en andere diere sal jy in gedagte 
saamneem na die magiese sfere van Afrika. 
Wees nie bang om mee te doen. Skud met die boude op die 
Afrikaanse klanke. 
Laat u betower deur die skoonheid van Afrika. 
Wat	wil	Goor	nog	meer	dan	bier	en	een	lekker	dier?

20	 Hirbintwi
Hirbintwie heeft gekozen zich uit te leven in ‘Rock and Roll’ in de tijd van Elvis Presley, Ritchie Valens en 
Buddy Holly. De groep houdt van dansen, dus de keuze van de muziek was snel gemaakt en ja, wat is er 
dan mooier om dan ook in een auto uit die tijd te rijden. Jawel, een ‘echte’ Cadillac en  muziek uit een 
Wurlitzer te laten klinken die werkt.

Kijk ook op: www.hirbintwi.hyves.nl 

13	 Dom	Vedan
De groep Dom Vedan vertoont zich dit jaar onder de titel: ‘Leef je uit net als in de film…’ Het jaar 1984 
het nieuwe begin van The Police Academy America. U kent ze wel uit de legendarische films. Laat je mee 
slepen in humor, avontuur, spanning en sensatie met de groep Dom Vedan. De wagenbouwgroep sleept 
je mee in de film, waarin elke agent of mens die zich uit wil leven. Dit jaar hebben ze gekozen voor ‘Leef 
je uit, net als in de film…’ Op de wagen ziet u een helse stuntshow motorrijders, politie-agenten, rook, 
gebouwen, politie auto’s  en andere voertuigen. 

Kijk ook op www.domvedan.nl

14	 ‘Noe	he’j	wat’
Dit sprookje speelt zich af in een vervloekt koninkrijk waar het eeuwig winter is. Om een einde te 
maken aan de ijselijke betovering gaat het meisje Anna samen met de dappere Kristoff op zoek naar de 
ijzige Sneeuwkoningin. Op hun avontuur om het koninkrijk te redden, trotseren ze extreme tempera-
turen, ontmoeten ze vreemde wezens die zo koud voelen als steen, maar zoveel liefde hebben als de 
hoogste bergen en ook zullen ze moeten waken voor de kwade en duistere magie van de Sneeuw-
koningin. 

Voor meer informatie over ‘Noe hej wat’ bekijk dan de 
website www.noehejwat.nl en Like ons op facebook: 
www.facebook.com/noehejwat

15	 Made	by	us	
Er was eens een zorgeloze charmante jongeman. Hij 
zocht door het hele land naar zijn perfecte bruid. Op een 
dag kwam hij langs een bloemenweide, waar een mooie 
jonge vrouw lag te zonnen. Hij bedacht zich geen 
moment en verloofde zich met haar.
Toen hij een dag later naar de stad was voor een paar bro-
den, kwam hij langs een gigantisch kasteel. Hier woonde 
een egocentrische rijke prinses. Verblind door hebzucht 
vroeg hij ook haar ten huwelijk. Nadat hij twee vrouwen 

ten huwelijk had gevraagd, raakte de jonge bruidegom in paniek en koos er voor om te vluchten naar 
het donkere bos. Hier kwam hij een prachtige donkere verschijning tegen. De jonge bruidegom deed 
ook haar een aanzoek, denkende dat hij door zijn vluchtactie aan zijn vorige bruiden was ontkomen. 
Maar niets is minder waar….
De drie bruiden wachten hun bruidegom op bij het altaar. Helaas voor hem zal dit geen plezierige 
gebeurtenis worden. De charmante jongeman heeft zich laten gaan en moet zich overgeven aan de 
vreselijke gevolgen. Wraak loert om elke hoek.
 
16	 ‘Kom’t	der	ma	op’
Door	de	bomen	de	Tent	niet	meer	zien...
Een bedreiging voor het Goorse School- en Volksfeest is de Bomicus Goritus. Deze speciale planten-
soort komt eens in de 140 jaar tot zijn volle wasdom. Wij verwachten deze bijzondere uitbarsting eind 
juni tegemoet te zien. Men behoort tot een exotisch ras om door deze uitbarsting van deze overweldi-
gende plantensoort toch de weg naar het lange schap te kunnen vinden. Er is maar één soort die de 
Bomicus Goritus kan overwinnen en dat zijn de rasechte, niet te onderschatten Goorsen in eigen per-
soon. Dus…  Goorsen verenigt u in de strijd tegen de Bomicus Goritus.

Kijk ook op www.harmonie-diepenheim.nl
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26	 Have	Fun
De Indiase regisseur Vijay Hafunia is op zoek naar bijzondere buitenlandse locaties voor zijn nieuwste 
film Goa leeft zich uit. Tijdens deze zoektocht komt hij terecht in Goor, waar elk jaar in het laatste 
weekend van juni een tijdelijke tempel staat!  
Hij besluit de gok te nemen en met zijn cast vol Bollywoodsterren en zijn crew maakt hij de reis naar het 
Twentse Haagje, waar hij op donderdagavond getuige is van een mooie dienst in die tijdelijke tempel. 
Hij weet niet wat hij ziet! Goor weet wel wat feesten is denkt Hafunia.  
‘Op zondagmiddag, om 13:00 uur begin ik met de opnamen van mijn meesterwerk’, vertelt hij de vol-
gende morgen aan zijn gezelschap. Goa leeft zich uit in Goor, tijdens de Allego(a)rische optocht!   

27	 GFC
De ouderen onder u kennen ze ongetwijfeld nog, voor het jongere publiek zijn ze een onbekende groot-
heid uit het verleden, tinnen soldaatjes. In het sprookje van Andersen speelden ze de hoofdrol, Disney 
maakte er in de jaren veertig al een film van, de remake Fantasia 2000 zal bij velen bekend zijn.
Het tinnen soldaatje moet strijden met de jokers om het hart van de ballerina te winnen. GFC zou GFC 
niet zijn als ze niet een geheel eigen draai aan het verhaal zou geven. De tinnen soldaatjes vormen het 
leger, de ballerina moet de keuze maken tussen dat ene soldaatje, net even iets anders dan de rest, of 
een van de jokers. Het tinnen soldaatje komt tot leven!
GFC doet al vele jaren mee met een grote groep, jong en oud, 
dames en heren, allen zijn vertegenwoordigd, ook dit jaar 
wil het graag weer laten zien dat het meer is dan een voet-
balclub.

28	 ‘Kump	wa	Good’
Poseidon	Poseidon is de god van de wereldzeeën en aardbe-
vingen. Toen er gebieden tussen hem en zijn broers Hades 
en Zeus verloot gingen worden, won Poseidon de heer-
schappij over de zee. Zijn broer Zeus werd oppergod en 
Hades werd de heer van de onderwereld. Hij had, op Zeus na, 
meer macht dan alle andere goden. Niet alleen de zee, maar 
ook de rivieren, beken en bronnen op aarde stonden onder 
zijn beheer. Volgens de mythen had hij een schitterend 
paleis onder de zee en in zijn gevolg bevonden zich zee-
paardjes, vissen en zeemeerminnen. In de tijd dat de sterfe-
lijken geloofden in hun goden, spraken zij vol eerbied, liefde 
en angst over de zee. Deze werd hun ingeboezemd door hun 
god Poseidon. De zee was toentertijd namelijk het belang-
rijkste transport voor de Grieken, maar ook voor de 
Romeinen. De zee herbergde toen al allerlei gevaren en dat 
maakte de mensen toch wel bang. 
Vandaag zullen wij u alleen de mooie kant van zijn rijk laten zien. Dus kom gerust kijken en aanschouw 
de wonderbaarlijk wereld, die de zee u te bieden geeft.

Kijk ook eens op www.kump-wa-good.nl 
29	 Party	People
Leef je uit, ons levensmotto. We leven ons uit in de kroeg. We leven ons uit op festivals. We leven ons uit 
in een bescheiden achterzaal op het feestje van die ene oom. Ook leven wij ons uit wanneer er een paar 
dorpen verderop weer een tent is op gezet. We leven ons uit op vrijdag, zaterdag en zondag, na een lan-
ge week hard zwoegen. Tijdens de feestdagen leven we ons uit, in de vakantie en ook in het buitenland. 
Als jonge honden en herten leven wij ons uit in elke hoek van de ruimte en tijd, wanneer ons dat juist 

21	 Krange
De Middeleeuwen, toen een floryn nog waarde had en de wijn vers uit het vat kwam, liepen de mensen 
en marskramers op de marktpleinen in de pittoreske dorpen. De slager bereidt ambachtelijk het vlees 
terwijl u wacht. De vrouwen achter het fornuis en de kerels in de taverne.
Laat u door Krange meenemen in een stukje Middeleeuwse geschiedenis waarin een ieder zich uit kan 
leven.

Kijk ook op: www.wagenbouwkrange.nl 

22	 Trimgroep	Kariboes
De Kariboes grijpen het 45-jarig jubileum aan om te laten zien dat ze al jaren ondersteboven zijn van 
hun sport. Ook tijdens Schoolfeest is bewegen natuurlijk belangrijk om de verzamelde calorieën te ver-
werken.

23	 Ik	en	de	Rest
‘Ik en de Rest’ is afgereisd naar Ierland en heeft St. 
Patricks Day naar Goor gebracht. St. Patrick, oftewel 
Patricius, is de beroemdste missionaris die het 
Christendom naar Ierland heeft gebracht, eind 4e 
eeuw, toch een behoorlijke tijd geleden al. Zijn feest-
dag, 17 maart, wordt nog ieder jaar uitgebreid gevierd. 
Laten we maar zeggen: het is het Ierse School- en 
Volksfeest, al blijft het Goorse feest natuurlijk het 
Feest der Feesten.
‘Ik en de Rest’ vond St. Patricks Day de moeite waard 
om mee te nemen naar Goor en te laten zien hoe de 
Ieren zich uitleven. St. Patricks Day wordt niet alleen gevierd in Ierland, maar ook in de VS, Canada en 
Australië. De kleur groen is traditioneel bij St. Patricks Day, maar ook de regenboog komt veelvuldig 
voor. Het klaverblad met 3 bladen, de Shamrock, is het symbool van St. Patrick

Kijk ook op: https://www.facebook.com/pages/Ik-en-de-Rest/494108993983889

24	 Advendo	Sneek
Vorig jaar was Jong Advendo te gast in de Grote Allegorische Optocht. Dit jaar komt het ‘grote’ orkest 
Advendo de Optocht opluisteren. De ervaringen uit voorgaande jaren beloven weer een fantastische 
muzikale show met verrassende elementen en figuraties. De effecten worden niet in de laatste plaats 
versterkt door de opvallende uniformering die altijd in de kleuren zwart/wit is uitgevoerd.

Kijk ook op www.advendo.nl

25	 (FC)	GVD
Vanzelfsprekend doet de roemruchte optochtgroep GVD dit jaar ook weer mee aan de Goorse parade. En 
traditiegetrouw hult het illustere gezelschap zich weer in nevelen als het gaat om het thema waarvoor 
is gekozen. Daarmee wordt een mooie traditie in ere gehouden. De optochtdeelnames van de GVD gaan 
zelden zonder reuring voorbij. De afgelopen jaren presenteerde de groep zich als motorbende, politie-
korps en guerillabeweging. Een woordvoerder wil wel kwijt dat het gezelschap dit jaar weer perfect in 
uniform gestoken ten tonele zal verschijnen. 
Overigens maakt de  GVD weinig kans om in de prijzen te vallen. Vanwege het financiële wanbeleid van 
de afgelopen jaren heeft de (optocht)commissie de groep nu al tientallen punten in mindering 
gebracht. Als er geen solide plan van aanpak komt, bestaat de kans zelfs dat de GVD in zijn geheel uit de 
optocht wordt geweerd.
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Hij	woont	al	47	jaar	in	Kollum,	Friesland.	Daarvoor	woonde	hij	19	jaar	in	Goor,	en	
deed	toen	al	ferm	mee	met	het	Feest	der	Feesten.	Ook	nu	nog	komt	Johan	ieder	jaar	
terug	om	twee	vrijwilligersdiensten	te	draaien	en	daarnaast	Schoolfeest	te	vieren.

Je bent al 6 jaar vrijwilliger in de Tent, hoe is dat gegaan?
‘Ik ging ieder jaar naar Goor, ook om m’n oude kameraden te zien. Ik werd door Wim 
ten Zende en Gerrit Kiffen benaderd om bardiensten te gaan draaien en dat leek me 
wel wat, want dan zie je de andere kant van de bar ook eens en kom je erachter dat 
het werk weliswaar veel is, maar ook heel gezellig met elkaar. Ik draai de vrijdag- en 
zondagavond dienst’. 

Je komt al jaren met Schoolfeest naar Goor, heb 
je hier een tweede huis of zo?
‘Nee, heb 32 jaar op camping Hessenheem 
gestaan, en nu al jaren bij camping De Poste. 
Mijn vrouw houdt niet zo van het Schoolfeest, 
maar vindt het goed dat ik een fervent vierder 
ben. Mijn kinderen wonen in Apeldoorn, Sur-
huisterveen en Kollum, ook zij komen ieder 
jaar naar Goor met m’n kleinkinderen, om met 
name de Allegorische Optocht te zien’.

Is er in Kollum ook een soort School- en Volksfeest?
‘Niet in die orde van grootte. Trouwens, wanneer daar een feest is moet ook alles 
betaald worden, zoals entreegelden. En de consumpties zijn rond de twee euro, ter-
wijl dat in Goor € 1,75 is. Het Schoolfeest is voor iedereen toegankelijk, ook voor 
mensen met een kleine beurs, dat maakt dit feest uniek. Ook de Kinderoptocht en 
de Grote Optocht met de Rellie is iets, wat je verder niet in Nederland vindt”.

Zie je nog veel kameraden met Schoolfeest?
‘Jazeker, en helemaal tijdens de zaterdagmiddag. Het was wel een klap in het gezicht 
toen Wim ten Zende overleed, dat was een fantastische kerel. Maar ik spreek Gerrit 
Kiffen natuurlijk en ook Rikie van Brussel. Maar het mooiste van het Schoolfeest is 
als vrijwilliger achter de bar te staan’.

Johan van der Burg
lijkt. Voor the Party People is dat een zesde zintuig, dat voelen wij aan. Wat betreft ons uitleven zijn wij 
crème de la crème, top of the bill professionals. En dat gaan jullie zien, lieve Gorenaren. 
Schoolfeest 2015 zal voor ons een ware veldslag zijn, waarin wij het concept ‘leef je uit’ gaan herdefinië-
ren. Met onze gevulde glazen en glansrijke stemmen in de aanslag zullen wij de Tent te lijf gaan en het 
feest laten zegevieren, daar zijn wij immers the Party People voor. Voor het feesten in extase, voor het 
chaotische drankgelag, voor het omarmen, voor het schreeuwend zingen, voor dansen met passie, voor 
het zijn met liefde. Schoolfeest 2015, bring it on!

30	t/m	80	De	Goorsche	Biertent	Rellie
De	Rellie	zal	deze	editie,	zoals	gebruikelijk,	een	spektakulair	klapstuk	verzorgen	aan	het	eind	van	de	
Grote	Goorse	Allegorische	Optocht.
Het idee geeft inspiratie genoeg om de Rellie Coryfeeën entoesiast te maken om vol elan de bedenksels 
vorm te geven. Ze kijkt deze aflevering met een scherp oog naar de invulling en uitvoering van de jaar-
lijkse optochtsessie. Na de ideeënsessie stond de discussie volop in het teken van omdraaiingen, wen-
telingen, asbewegingen, cirkelgangen, kortom een 
effleurage met ronddraaiende elementen. Vanaf 
begin mei is er dagelijks een kleine update ingelast 
om de uiteindelijke vormgeving nog straffer en fri-
voler te maken. 
De bekende eerste bedenksels veranderen in ras 
tempo naar de uiteindelijke gewenste creaties. 
Steeds veranderende inzichten zullen de invullin-
gen strak houden om vervolgens uit te monden in  
aparte perpetua mobilia van ongekende allure. De 
eerste stappen zijn gezet. De  beweging staat let-
terlijk en figuurlijk in de picture. Het hoeft U niet 
te verbazen dat de groep wederom buitenmaats 
uitpakt. Langzaam maar zeker worden grenzen 
verleggende bewegingen in ijzer, hout of kunststof 
gegoten. De vervolmaking van de bizarre gedach-
ten, spinsels van de fantasie, zijn de opmaat  naar de werkelijkheid en neemt steeds grotere ongekende 
vormen aan. 
De omlijsting van het show gebeuren zal worden vervolmaakt met de alom bekende geluiden, rook, 
damp en geknetter. Vanaf de oeroude mobiele voertuigen tot aan de wervelende en wentelende machi-
nerieën van de hedendaagse invullingen, in welke vorm dan ook, zal de gehele groep in beweging zijn. 
Alles draait, draait en of draait. De Rellie draait door het draaien door, omgeven door vreemde wezens in 
bijzondere uitdostingen en of uitdorstingen. De fratsen van een aantal rondtollende straattheater 
maniakken geeft het geheel meer en meer  een lyrisch cachet. ‘Hut	wot	net	as	aandurs:	GEWOON	
BIESUNDUR!!!’
Kortom	een	helder	advies:	KOMT	ZIEN	EN	VERBAAST	U!	Zoals gebruikelijk een aanrader voor iedereen: 
döppe in de oor’n, blieft op de stoepe en hoalt de keendur van de stroate.

Kijk ook op: www.relliegoor.nl .

			Optocht
Voor	mensen	die	met	de	auto	naar	de	optocht	komen	een	vriendelijk	verzoek	om	deze	zo	
veel	mogelijk	buiten	het	centrum	en	buiten	de	route	van	de	optocht	(zie	bladzijde	14	en	15)	
te	parkeren.	Ook	graag	de	aan-	en	afrijroute	zo	veel	mogelijk	vrij	houden.

Losse Flodder
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Muziekvereniging	Apollo	en	het	Goorse	School-	en	Volksfeest	zijn	onlosmakelijk	
met	 elkaar	 verbonden.	 Het	 grote	 succes	 van	 vier	 edities	 ‘Schoolfeest-Familie-
Festijn’	krijgt	ook	dit	 jaar	een	vervolg.	Onder	leiding	van	dirigent	Carl	Wittrock	

staat	 het	 Harmonieorkest	 opnieuw	 garant	
voor	een	swingend	optreden	met	begeleiding	
van	 een	 gelegenheidscombo.	 Maar	 liefst	 80	
enthousiaste	 muzikanten	 begeleiden	 een	
keur	aan	lokaal	en	getalenteerd	zangtalent.
Dirigent Carl Wittrock heeft weer een scala aan 
arrangementen geschreven. Van de huidige 
Top 40-muziek, swingende disco-nummers tot 
meezingers en polonaises, maar ook rock gaat 
Apollo niet uit de weg.  Ongetwijfeld komt de 

medley van Schoolfeestnummers ook  voorbij. De presentatie van deze middag is in 
handen van Hilco Wekking. Het		belooft	het	weer	een	supergezellige	familie-
middag	te	worden.	Apollo:	Toonaangevend	Veelzijdig!	
Kijk	voor	meer	informatie	op	www.apollogoor.nl

	 Drum-	&	Showfanfare	Apollo	
	 	 	 voorop	in	de	Optochten
De Drum- & Showfanfare van muziekvereniging Apollo weet van elk straatoptreden 
een feestje te maken. Daarom gaan ook dit jaar de gedreven muzikanten en majoret-
tes van Apollo weer voorop in de Kinderoptocht  op zaterdag en in de Grote Optocht 
op zondag. Vrolijke marsen en bekende, swingende muzieknummers wisselen elkaar 
af, terwijl de majorettes het straatbeeld nog feestelijker maken. Een mooier begin van 
de Goorse Optochten kunnen we ons niet wensen.

Op naar een geweldig, muzikaal Schoolfeestweekend!

	 Zaterdagmiddag:		
spetterend

Maats Pipeline Equipment 
was de winnaar van de Schoolfeest 
T-shirtverkiezing van 2014. Het ontworpen T-shirt van het Goorse bedrijf werd verko-
zen tot meest originele ontwerp tijdens het traditionele borreluurtje. De jury roem-
de vooral de creativiteit van Maats. Het Goorse bedrijf hervormde het Schoolfeestlogo 
en ontving veertig penningen.
Om in aanmerking te komen voor de 40 penningen en de prachtige bokaal moet het 
T-shirt een duidelijke link met het Schoolfeest hebben en uiteraard 
spitsvondige teksten. En verder moet het School-feestgevoel dui-
delijk zichtbaar zijn.
Naast bedrijven kunnen ook particulieren meedoen, omdat de af-
gelopen jaren veel mensen niet als bedrijf het borreluurtje bezoch-
ten maar wel een speciaal bedrukt Schoolfeest T-shirt droegen.
Degene met het mooiste Schoolfeest T-shirt 2015 wordt, evenals in 
de afgelopen jaren, nog tijdens het Borreluurtje gekozen en bekend 
gemaakt.

Schoolfeest T-shirt verkiezing

Binnenkort begint de vakantie en neem dan de Schoolfeestvlag mee naar uw vakan-
tieadres. Maak een foto waar in ieder geval de Schoolfeestvlag op staat en stuur die 
foto op naar schoolfeestvlag@schoolfeest.com. De mooiste foto’s worden volgend 
jaar in het School-feestboekje geplaatst. Nog geen vlag in huis? Ga dan naar één van 
onderstaande adressen, koop een vlag en neem die mee op vakantie.
- Blokker, Molenstraat 12 - Rouweler Vakzaak, Grotestraat 84
- Servicestation Hoek, Enterseweg 10 - PROVAK, Enterseweg 3
- Wiemerink de echte groenteman, Grotestraat 64
Ook dit jaar zijn de Schoolfeestvlaggen verkrijgbaar voor de speciale actieprijs van 
€ 5,- per stuk. En net als vorig jaar zijn de grote mastvlaggen verkrijgbaar voor € 35,-.

Schoolfeestvlag
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Vereniging / instelling / club Doel Toegezegde bijdrage
	 	
Stichting	Kindvriendelijk	Goor	 Palmpasen	en	Foekepotten	 €	 1.000,00	
Goorse	Oranjevereniging	 Koningsdag	 -		 1.500,00
Wereldwinkel	Goor	 Educatie	van	vrijwilligers	 -		 400,00
Stichting	Historisch	Goor	 Vitrines	 -		 1.500,00
Stichting	Wielerevenementen	Goor	 Wielerevenement	Ronde	van	Goor	 -		 750,00
Bewonerscommissie	Tuinhofke	 Koelkast	 -		 350,00
Gemengde	Zangvereniging	TAVENU	 Piano	 -		 2.000,00
Stichting	Dierenambulance	HvT	 Winterbanden	dierenambulance	 -		 500,00
Tri	Team	van	Wijnen	 Organiseren	van	de	1e	HvT	Triathlon	 -		 1.000,00
Goors	Mannenkoor	 Kleding	 -		 1.750,00
Organisatie	70	jaar	bevrijding	 Herdenking	70	jaar	bevrijding	Goor	 -		 1.200,00
Vrouwen	van	Nu	 Laptop/printer	 -		 350,00
Activiteitenclub	Hiltjesdamhof	 Attributen	hal	 -		 250,00
Klompenmuseum	Goor	 Panelenwand	 -		 1.000,00
Rode	Kruis	Hof	van	Twente	 Uniforme	bodywarmers	vrijwilligers	 -		 1.500,00
Bridgeclub	Troef	Vrouw	 Spelmateriaal/-benodigdheden	 -		 750,00
Goorse	Sociëteit	voor	Ouderen	 Muziekinstallatie	 -		 1.500,00
HDC	Goor	 Vervanging	dak	clubgebouw	 -		 500,00
Voetbalvereniging	Twenthe	 Geluidsinstallatie	 -		 1.200,00
Stadsraad	i.o.	 Ondersteuning	Stadsraad	i.o.	 -		 500,00
Vereniging	Soos	Zeldam	Wiene	 Jubileum-bijeenkomst	 -		 275,00
Avondvierdaagse	Goor	 Aanschaf	materialen	 -		 2.000,00
Steunpunt	Mantelzorg	Hof	van	Twente	 Dag	van	de	Mantelzorg	 -		 1.200,00
Stichting	‘t	Kempke	 Laptop,	beamer,	scherm	 -		 500,00
Korfbalvereniging	Phenix	 Terras	en	speeltuin	 -		 2.000,00
Trimgroep	De	Kariboes	 Reanimatiecursus		 -		 350,00
Gymnastiekvereniging	Excelsior	 Gymnastiekmateriaal	 -		 2.000,00
Volleybalvereniging	Dynamiek	 Tablets	t.b.v.	wedstrijden	 -		 1.100,00
Tatsujin	Dojo	Goor	 Mattenvloer	 -		 1.500,00
Het	Goorse	Schlagerkoor	 Geluids-/lichtinstallatiekosten	lustrum	 -		 1.500,00

Totaal                                                                       €   30.925,00

Het Schoolfeestfonds

Het Schoolfeestfonds is een fonds, waar Goorse verenigingen en instellingen een 
beroep op kunnen doen voor een financiële bijdrage voor bijzondere uitgaven of 
investeringen. Het Schoolfeestfonds wordt gevoed uit de opbrengsten van het 
Schoolfeest. In een ‘slecht’ jaar kan het dus gebeuren, dat er geen bedrag voor het 
Schoolfeestfonds beschikbaar komt. Om te voorkomen dat er dan helemaal geen 
uitkeringen kunnen worden gedaan, zal het Schoolfeestfonds jaarlijks maximaal 
twee/derde van haar vermogen uitkeren.250
Het Schoolfeestbestuur had voor 2015 een bedrag van € 32.500 beschikbaar gesteld 
voor het Schoolfeestfonds, waarvan € 2.500 afkomstig was van de Stichting Stad 
Goor 750. De bijdragen die zijn toegezegd vindt u op de pagina hiernaast.

Het Schoolfeestfonds wordt beheerd door vijf personen onder voorzitterschap van 
Schoolfeestbestuurder Henk Dollekamp. De vier overige leden zijn Willy Brunne-
kreeft, Caroline Van de Riet, Lex Schreuder en Albert ter Horst. Zij zijn alle vier men-
sen van buiten de Schoolfeestorganisatie.

Om	 volgend	 jaar	 in	 aanmerking	 te	 komen	 voor	 een	 bijdrage	 uit	 het	 Schoolfeest-
fonds	kunnen	Goorse	verenigingen	en	instellingen	vóór	1	januari	2016	daartoe	een	
verzoek	indienen.	De	criteria	waaraan	een	verzoek	moet	voldoen,	alsmede	het	aan-
meldingsformulier	zijn	te	vinden	op	de	Schoolfeestsite	(www.schoolfeest.com).
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Schoolfeest	
Radio	en	TV	bij	Hofstreek	Omroep
Ook	 in	 2015	 verzorgt	 Hofstreek	 Omroep	 weer	 vele	 Schoolfeestuitzendingen	 op	
Radio	en	TV.	U	kunt	van	Hofstreek	FM	en	van	Hofstreek	TV	weer	vele	bijdrages	van	
in	en	om	de	Tent	verwachten,	bijvoorbeeld	van	de	opening	van	het	borreluurtje,	
de	Kinderoptocht,	de	Grote	Optocht	en	de	prijsuitreiking	van	beide	optochten.	
Kijk	voor	meer	informatie	op	Hofstreek	Tekst	TV	of	www.hofstreek.nl

Toiletten
Ook	dit	jaar	kan	er	weer	gratis	gebruik	gemaakt	worden	van	de	toiletten	aan	beide	
kanten	van	de	Tent,	in	de	kelder	van	appartementencomplex	De	Gruyt	en	in	De	
Reggehof.	Er	is	ook	weer	een	speciaal	toilet	voor	invalide	mensen.	Zij	kunnen	bij	
de	EHBO	de	sleutel	van	dat	toilet	krijgen.

Penningen
Ook	dit	jaar	kunnen	bedrijven	penningen	verkrijgen	via	ABN-AMRO	Bank	en	Rabo-
bank.	De	penningen	kunnen	t/m	18	juni	per	e-mail	worden	besteld	door	middel	
van	het	speciale	bestelformulier	(penningmeester@schoolfeest.com),	dat	u	kunt	
aanvragen	via	de	Schoolfeest-site	(www.schoolfeest.com).	
De	bestellingen	kunnen	worden	afgehaald	bij	de	bank,	die	men	heeft	opgegeven	
en	wel	van	woensdag	25	t/m	vrijdag	27	juni	tot	13.00	uur.		De	prijs	van	de	penning	
is	dit	jaar	€	1,75.

Roken?
Ja,	dat	kan	op	het	Janninkterras	en	op	het	speciale	rokersterras	achter	de	Tent	aan	
de	kant	van	De	Reggehof.	In	de	Tent	mag	niet	gerookt	worden!

Nieuws
Voor	het	laatste	Schoolfeestnieuws	kunt	u	terecht	op	
Schoolfeest.com	en	Goorsnieuws.nl”

Losse Flodders


