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Voor u ligt het programmaboekje voor de 142e editie van het Goors School- en 
Volksfeest. De voorbereidingen zijn al weer geruime tijd in volle gang en het 
belooft weer een grandioos laatste weekend van juni te worden.
 
Het School- en Volksfeest kan niet zonder haar vrijwilligers en daarom nodigen we dit 
jaar alle vrijwilligers op de woensdagavond uit voor een hapje en een drankje als dank 
voor de inzet.  
 
De archiefcommissie is achter de schermen al jaren bezig om het vele historische 
Schoolfeestmateriaal te digitaliseren. Via de schermen in de Tent en o.a. social media 
zullen prachtige foto’s met u gedeeld worden wat ongetwijfeld tot een feest der 
herkenning zal leiden.
 
Beide optochten trekken jaarlijks steeds meer bezoekers en dat verdienen de 
optochtdeelnemers ook. Maandenlang is er in goede harmonie gebouwd aan  een 
kwalitatief hoogstaande en feestelijke optocht en uiteraard zal de Rellie de grote 
allegorische Optocht spectaculair afsluiten.  Met het oog op de toekomst zal de 
bekende Schoolfeestloods aan de Wheeweg na dit Schoolfeest uitgebreid worden en 
de voorgevel zal een metamorfose ondergaan.
 
Onlangs is de Schoolfeest-app geïntroduceerd. Deze kunt u gratis op uw 
mobiele telefoon downloaden. Zo blijft u op de hoogte van de allerlaatste 
Schoolfeestontwikkelingen. Volg ons vooral ook op Facebook, Twitter en Instagram.
 
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 aantrekkelijk en 
feestelijk programma van te maken. In dit programmaboekje leest u er alles over !!
 
Wij wensen u een geweldig Schoolfeest toe en zeggen graag 
“tot ziens in de Tente”!

Beste 
Schoolfeestvierder!

Het Bestuur

Beste 
Schoolfeestvierder!
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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, ontvangen 
thuis in de brievenbus een envelop met 4 kermisbonnen. Mocht 
u deze bonnen woensdagochtend 21 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 
zo spoedig mogelijk in de brievenbus.
 
Bij deelname aan de Kinderoptocht ontvangen de kinderen nog eens 4 bonnen. De 
bonnen zijn alleen te gebruiken op vrijdag en zaterdag tot 19.00 uur. De bonnen 
kunnen worden ingeleverd bij de deelnemende attracties die te herkennen zijn aan het 
raambiljet. Op de donderdagmiddag van 15.00 uur tot 18.00 uur zijn er de Piekuren en 
kunnen de kinderen bij de deelnemende kermisattracties voor slechts € 1,- terecht! 

Ook dit jaar worden de kinderen van de Goorse basisscholen natuurlijk weer getrakteerd 
op een prachtige voorstelling in de grote Schoolfeesttent.
Dit jaar komt er een unieke, spetterende en interactieve turboshow verzorgd door 
entertainer Kwintijn.
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Kinderfeest

Kermisbonnen

Donderdag 22 juni – Kindervoorstelling
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Zaterdag 24 juni – Kinderoptocht (deelname vanaf 2 jaar)
Het reglement van de Kinderoptocht is op de Schoolfeestsite te zien.

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 loopafstand voor de kinderen te verkorten en de verkeersveiligheid te vergroten.

De kinderen die individueel of in kleine 
groepjes meedoen lopen voor in de 
optocht en stellen zich op ter hoogte 
van Eshuis in de Stationslaan. Daar 
kunnen zij zich tot 12.45 uur inschrijven 
bij de Schoolfeest-Kinderoptocht-Stand. 
De deelnemers ontvangen dan een 
deelname-nummer die ze zichtbaar 
moeten dragen. Om een goede 
doorloop naar de opstellingsplaats 
te organiseren vragen wij de 
individuelen en kleine groepen via de 
Diepenheimseweg te komen.

Prins Constantijn
Gijmink

Heeckeren
Puntdak

Wiekslag
Albatros

Opstelling

Individueel / Kleine groepjes

Rellie
KidsMuziekkorpsen

Individueel &
kleine groepen 1.

1. 3. 5.
2. 4. 6.

2. 3. 4.

5.

6.
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De opstellingsplaats van de scholen wordt 
aangegeven door middel van borden en 
markeringen op de straat. Om een goede 
doorloop naar de opstellingsplaats te 
organiseren vragen wij u via de volgende 
route te komen: 
• Prins Constantijn en Gijmink via de   
  Waterstraat
• Heeckeren en Puntdak via de Irisstraat
• Wiekslag en Albatros via het Jannink

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 volwassenen. Daarnaast 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 de route verzoeken 

wij vriendelijk hun auto te verplaatsen zodat de kinderen 

maximale bewegingsruimte hebben en schade wordt 

voorkomen. Hiervoor reeds onze hartelijke dank!
 

Gezien de beperkte ruimte op Het 
Jannink hebben we ervoor gekozen 
om afzettingslinten te gebruiken. 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.

Scholen

Veiligheid

Route Kinderoptocht

Looproute

Om 13.00 uur zal het startsein worden 
gegeven en gaat de Kinderoptocht 
van start. De route is: Stationslaan, 
Diepenheimseweg, Kerkplein, 
Kerkstraat, Grotestraat, Herman 
Heijermansstraat. 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 Heijermansstraat in richting de 
Schoolfeestweide. Dit is in overleg met de 
scholen afgesproken om filevorming voor 
de Schoolfeestweide te voorkomen.
  

De Kinderoptocht wordt 
muzikaal opgeluisterd met:
Apollo Goor, Viebergo Enschede, 
Drum- en Marchingband Enschede en 
dweilorkest Zwabber uit Delden.
 
Na afloop van de Kinderoptocht is er 
natuurlijk weer een grandioze discoshow 
in de Feesttent die dit keer wordt 
verzorgd door DJ Marèl.
Om 15.00 uur vindt de prijsuitreiking 
plaats op het podium in de Tent.
 



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 genuttigd 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 worden 
gemaakt dat het verboden is om alcohol te verstrekken aan jongeren onder 18 jaar. Niet 
alleen in de Tent zelf worden weer borden opgehangen, maar ook op de Schoolfeestsite en 
in de uitnodigingen voor de vrijwilligers zal duidelijk worden aangegeven dat dit verboden is.

In dit kader zullen dit jaar weer 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 jongeren. 
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.
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Openingstijden School- en Volksfeest 2017
   Feesttent  Kermis open vanaf
Donderdag 22 juni 20.00 – 01.00 uur  15.00 uur
Vrijdag 23 juni  16.00 – 02.00 uur  14.00 uur
Zaterdag 24 juni  14.00 – 02.00 uur  14.00 uur
Zondag 25 juni  14.00 – 00.00 uur  14.00 uur

Het betreden van het Feestterrein en de Feesttent geschiedt geheel op eigen risico



Seniorenmiddag

De middag is voor alle Gorenaren vanaf 65 jaar, jongere partners zijn van harte welkom.
Koffie en thee zijn gratis, andere drank kan met Schoolfeestpenningen worden betaald.

Het muzikale optreden wordt verzorgd door de Band:

met Hans ten Zende op drums, Jan Warmelink op bas, Hans Steen op gitaar, 
Henk Olijdam en Eric Dollekamp op toetsen en zangeres Liset Dollekamp.
Zij doen het allemaal samen en maken er samen met u een mooie middag van.

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 van het Rode 
Kruis nodig heeft. U kunt zich hiervoor 
aanmelden bij Salut, tel: 0547 - 26 00 53. 
De kosten voor dit vervoer zijn € 1,00 p.p. 
Voor gasten in een scootmobiel zijn er 
speciale plaatsen gereserveerd. Onze 
vrijwilligers begeleiden u graag naar 
uw plaats.

Wegens groot succes, nu 
structureel opgenomen 
in het totale Schoolfeest- 
programma ....

Woensdagmiddag 21 juni 
van 14.30 uur tot 16.30 uur

in de Tent

DaWeekNie,
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Wij nodigen u van harte uit! 

U bent nooit te oud om Schoolfeest te vieren
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Interview 
met 
Sepp Bader

Hoe is het Schoolfeestboekje ontstaan?
Ik kwam met voormalig voorzitter Rudolf 
Walhof in contact en zo ontstond er een 
band. In de tijd van zijn voorzitterschap 
wilde de heer Walhof meer tijd steken 
in de promotie van ons mooie School- 
en Volksfeest. Zo kwam er een flyer in 
bescheiden vorm en dit groeide met de 
jaren uit tot een fraai Schoolfeestboekje, 
al zeg ik het zelf.
 
Hoe ging die overgang, van flyer naar het 
Schoolfeestboekje?
Dat kostte wel wat tijd, maar was 
ontzettend leuk om te doen. Er is een 
fijne samenwerking geweest waarbij alle 
documenten, teksten en afbeeldingen altijd 
correct en op tijd werden aangeleverd. Er 
stond elk jaar weer een strakke planning, 
en het is heel bijzonder om te zien hoe 
het boekje zich de afgelopen jaren heeft 
ontwikkeld. Ik vind ook erg goed van 
het bestuur dat het Schoolfeestboekje 
gehandhaafd blijft, zodat het zonder 
advertenties geproduceerd kan worden.

Sepp Bader. Niet alleen de 
Schoolfeestvierder die op jonge 
leeftijd de eerste prijs van de 
Optocht won met zijn vriendenclub, 
maar ook dé man die sinds 2002 het 
Schoolfeestboekje heeft ontworpen.

Heb jij dan ook het Schoolfeestlogo 
ontworpen?
Nee. Ik heb Emil van Beest gevraagd 
(cartoonist en geboren Gorenaar) of hij iets 
met het fenomeen Schoolfeest kon om dat 
te verwerken in één afbeelding/logo. Emil 
was enthousiast en ook een bekende van 
het School & Volksfeest. Hij kwam met één 
tekening die tot op de dag van vandaag nog 
steeds erg herkenbaar is. De vader, moeder 
en het kindje in de huidige kleuren. Dit is 
uitgegroeid tot een heel herkenbaar (en 
inmiddels beschermd) beeldmerk.

Het Schoolfeestboekje uit 2016 was nog 
van de hand van Sepp Bader. Je hebt 
aangegeven om te stoppen. Waarom? 
Ik heb het decennia lang gedaan, met heel 
veel plezier. Maar ik heb een leeftijd bereikt 
dat ik een stapje terug doe. Het is ook 
goed dat het nu wordt overgenomen door 
een andere, jongere, generatie. Ik heb alle 
vertrouwen in een goede afloop.
 
Nu woon je in Diepenheim, daarvoor in 
Tubbergen en daarvoor in Goor. Vier je 
het Schoolfeest nog wel?
In bescheiden mate. Ik ga heel graag op 
zondag naar de Optocht kijken. Ik krijg 
nog steeds een warm gevoel als ik aan 
vroeger denk en zelf mee deed met de 
Optocht. En het klapstuk de fenomenale 
Rellie! Geweldig! Maar ’s avonds tot laat in 
de Tent? Nee, dat was vroeger… •
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Donderdag 22 juni
21.00 uur – 01.00 uur

Fat’s Cool
Zeven ervaren Goorse muzikanten begonnen vorig jaar speciaal voor het Schoolfeest 
deze band. Dit bleek een schot in de roos en een vliegende start voor deze allround 
band. In de volksmond worden ze ook wel de Schoolfeestband genoemd en dat is 
natuurlijk een naam om trots op te zijn. Aangevuld met twee blazers zal het dak van de 
Tent er af gaan.

Een echte Goorse avond. Thuisblijven is geen optie!

DJ Peter 
Pas

In de pauzes van 
de band kunt u 
genieten van

Donderdag 22 juni
ENTREE: NATUURLIJK ALLE DAGEN GRATIS



10

Vrijdag 23 juniVrijdag 23 juni

16.30 uur

21.00 – 02.00 uur

Traditiegetrouw de Opening van het Borreluurtje voor de Goorse bedrijven. Dit jaar 
met een nieuwe band en zoals ze zelf zeggen; “Waarschijnlijk de gezelligste band van 
Nederland”. Als geen ander voelen zij aan wat het publiek wil:  
FEEST, FEEST en nog eens FEEST.

Na ’s middags de Tent al op z’n kop 
te hebben gezet gaan de jongens en 
dame van de PPM Showband tot in de 
kleine uurtjes door. PPM is anders. In 
het land van coverbands waar de één 
nog cooler/vernieuwender/grootser is 
dan de ander, houden zij het bij de basis: 
de muziek. Alles kan gespeeld worden en 
ook op verzoek (via sms). Maar bovenal, 
ze zijn voor jong tot oud ‘gezellig’ en één 
met het publiek.
Bij deze band is What you see, is what 
you get. ”Daar word je bij de meeste 
bandleden overigens niet blij van, maar 
gelukkig hebben we ook Loes nog ;-)” , 
zoals ze zelf zeggen.
Kijk ook op www.ppmband.nl

Borreluurtje met de PPM Showband

Feest met de 
PPM Showband

In de pauzes van 
de band:

DJ Robert 
van der 
Reest

ENTREE: NATUURLIJK ALLE DAGEN GRATIS
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Zaterdag 24 juniZaterdag 24 juni
16.00 – 19.00 uur

21.30 – 02.00 uur

Muziekvereniging Apollo is niet meer weg te denken op de zaterdagmiddag en 
natuurlijk wegens succes geprolongeerd! Goor staat bekend om z’n muzikaliteit 
en vanmiddag wordt dit weer eens bewezen. Ons eigen Apollo aangevuld met 
Goorse muzikanten en nieuwe, verrassende artiesten zullen 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. Oude foto’s worden getoond op de grote schermen.
Kom op tijd want hier mag u echt niks van missen! Kijk ook op www.apollo.nl

Een tentfeest met de hele stad, 
lekker losgaan in je favoriete dancing 
of discotheek of een spetterend 
bedrijfsfeest. Wat de gelegenheid ook is, 
een optreden van X-Static zul je je nog 
lang herinneren! Voor de vijf mannen 
van X-Static telt slechts één ding, het hele 
publiek een geweldige avond bezorgen.

Alle denkbare muziekstijlen komen 
voorbij: van de nieuwste tophits tot tijdloze 
klassiekers die iedereen herkent. Stoere 
rock, zwijmelende ballads en alles wat daar 
tussenin zit. Dansen, springen en keihard 
meezingen! Stilstaan is er niet bij en het 
risico op kilometers polonaise (inclusief 
bandleden) is constant aanwezig.
Kijk ook op www.x-static.nl

Het grote Schoolfeest-Familie-Festijn 

X-Static

DJ Bas Zweers

Reünie- en  Familie-middag met Apollo

De Tentband bij 
uitstek!

In de pauzes 
van de band:

ENTREE: NATUURLIJK ALLE DAGEN GRATIS



Zondag 25 juniZondag 25 juni

14.00 – 18.00 uur

TILT...een vaste waarde in Goor!

Prijsuitreiking optocht

ENTREE: NATUURLIJK ALLE DAGEN GRATIS

Op zondag de gehele dag!

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

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, progressie 
willen boeken. Dat fenomeen is weggelegd voor vijf mannen die eind jaren 70 besloten 
de formatie TILT op te richten. Een jongensdroom die inmiddels al sinds jaar en dag aan 
de top meedraait in de muziekwereld. TILT is een begrip, mannen die het verschil maken.
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 
uitermate geschikt voor onze feesttent. En zo is het voormalige schoolbandje uitgegroeid 
van schoolaula tot Ahoy en van een optreden tot concert en dit allemaal door één passie: 
Muziek! Expertise op elk gebied en knallen van de eerste tot de laatste noot. 
TILT; een begrip en al jaren een vaste waarde tijdens het Schoolfeest.
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In de pauzes van 
de band:

DJ Hilco 
Wekking

19:30 uur

Zondag 25 juniZondag 25 juni



Het thema van de Optocht is ‘Zo de wind waait...’
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.

En dit jaar vóór de Optocht uit fantastische muziekkorpsen:

De Optocht begint als vanouds met:

En in de Optocht kunt u genieten van:

Amigo Leiden & Jong Advendo Sneek

Drum- en Showfanfare Apollo Goor

Harmonie Diepenheim & Fanfare Markelo
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Grote Optocht

Route van de Optocht
Stationslaan, Diepenheimseweg, Kerkplein, Kerkstraat, Van Kollaan, 
H. Heijermansstraat, Laarstraat, Grotestraat, Schoolstraat, Iependijk, Lindelaan, 
Deldensestraat, Julianaplein, Hengevelderstraat, Molenstraat, waarna de 
ontbinding van de Optocht plaatsvindt bij de kruising Voorstraat/Molenstraat.
 

Zondag 25 juni



Einde

U bevindt zich regelmatig in

‘de Tente’

Route Grote Optocht
14
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ENTREE: NATUURLIJK ALLE DAGEN GRATIS

Over de Optocht...

Kijk ook op www.amigo-leiden.nl

Kijk ook op www.advendo.nl

Kijk ook op www.apollogoor.nl

Na een paar jaar aan de kant te hebben gestaan. Dit jaar toch maar weer voor de Optocht gaan. 
Leeftijd en afstand: ojee, ojee! DE oplossing: Het Sooitje komt er wel mee!

Nu, jaren later sta je voor mijn deur. Op eens zie ik trendy staan, krijg een kleur en lachend 
fluister jij iets in me oor. Niet te geloven dat ik dit weer hoor. De tijd heeft zeker stil gestaan. Mijn 
cowboyhart gaat sneller slaan.
En iedereen mag weten wat je zei...

Kom pak je lasso maar, zo vangen cowboys indianen.
Wij rijden over prairies, steeds op zoek naar avontuur.
Heb jij mij gevangen, dan geef ik mij over. 
Sterf ik aan de totempaal.
Kom pak je lasso maar, vang me helemaal.
Kijk ook op www.noehejwat.nl

‘Zo de wind waait zal hij vliegen.’ 
Wie is de beste persoon aller tijden, die de wind zo kan bevliegen als niemand anders? 
Voor Kump Wa Good is dat Harry Potter, maar voordat hij zover is, willen ze je eerst laten zien 
wat daar aan vooraf ging. Wij nemen jullie mee terug naar het begin van het verhaal waar Harry 
voor het eerst kennis maakt met Hagrid. Samen met hem gaat Harry op pad, om vervolgens via 
de Lekke Ketel de Wegisweg te ontdekken. Daar aangekomen gaat Harry op zoek naar diverse 
tovenaarsspullen die hij nodig heeft om een groot tovenaar te worden. Eenmaal in het bezit van 
alle spullen is Harry gereed om te vertrekken naar Zweinstein. Eén van de lessen die Harry zal 
volgen, is leren vliegen op een bezem.
Komt allen dit schouwspel aanschouwen. 
Kijk ook eens op de Facebook pagina van Kump wa Good en op www.kump-wa-good.nl

 ’Waar de wind niet waait’ 
Dit jaar niet alleen zoep’n in de Tente, maar ook (ver)zoep’n op een plek waar de wind niet waait. 
Vrouwkes sleurt jullie mee, in de onvoorspelbare diepe zee.  
Kijk ook op www.facebook.com/people/Vrouwkes-Goor

Show & Marchingband Amigo Leiden

Jong Advendo & Showgirls Sneek

1.  Apollo Goor

2.  Sooitje

5.  Noe he’j wat

3.  Kump wa Good

4.  Vrouwkes
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De Stamgasten zijn dit jaar aan het beeldhouwen geslagen. De resultaten hiervan zijn te 
bewonderen in de beeldentuin, die om de werkplaats heen ontstaan is. Niks bijzonders zou u 
zeggen. Maar als er een krachtige wind uit de juiste hoek opsteekt, dan gebeuren er bijzondere 
dingen. We kunnen dan wel spreken van een ware beeldenstorm! Tja, het is maar net (zo)als de 
wind waait… 
Kijk ook op: www.destamgasten.nl
 

Zoals de wind waait, het water stroomt, het vuur brand en de 
grond beeft. Deze vier krachtige elementen zorgen ervoor dat 
de Aarde leeft.
Avatar speelt hierbij een belangrijke rol, de heerser over alle 
elementen, hij zorgt ervoor dat alles in balans en in bedwang 
gehouden wordt.
Dit kleurrijke geheel word uitgebeeld door de leerlingen van 
groep 8 van de Gijminkschool die er hun eigen draai aan 
hebben gegeven, en het thema voor dit jaar terug laten terug 
komen in één van de vier elementen.

Ventus
Ventus heeft deze feeën bij elkaar gebracht.  Ze komen uit  Noord, Oost, Zuid, West. 
Deze feeën hebben een missie: zij brengen kleur,  saamhorigheid, creativiteit en 
inspiratie in een wereld met harde wind, hevige stormen en zware depressies. De 
wind verspreidt stuifmeel  van bloemen, zodat er op de meest donkere plekken iets 
moois bloeit. Kleur, saamhorigheid, creativiteit en inspiratie zijn het stuifmeel van de 
windfeeën, dat verspreid wordt door Ventus.

Zoals de wind waait, speelt de muziek en ‘t leven door deze eeuw….
We gaan terug naar 1560 – 1648, de strijd tussen Nederland en Spanje. De overwinning is voor 
Nederland, want Nederland is van ons en daar zijn we trots op. We nemen u mee door een 
levend schilderij,  naar de tijd van de religie en het leven in de tijd van muziek die straks door de 
straten van Goor zal kinken, de tijd dat kinderen op straat speelden en Nederland weer van ons 
was, maar er was een bekende man die in ‘t leger zat en door de prins werd gestuurd met zijn 
leger van kasteel “Den Helder naar Den Briel”. Hij werd bekend door zijn trompetgeschal, ofwel 
Jan Klaassen de Trompetter. Iedereen kent het liedje wel en het zal dan ook nog uren door de  
Goorse straten te horen zijn.
Op de wagen speelt zich een hele geschiedenis af uit deze eeuw en wordt uitgebeeld vanaf een 
levend schilderij, ‘t liedje is gemaakt door Rob de Nijs en wordt levend op de wagen neergezet. 
De tijd van de Schutterij en het leven van deze eeuw, er is altijd een feest op overwinning in de 
stad, herberg en de kasteel. Dit alles is op de Wagen neergezet. Gaat dat zien op zondag 25 juni, 
het Feest van de Overwinning, en dat allemaal in een levend schilderij door de wind.
Kijk ook op www.domvedan.nl

6.  De Stamgasten

8.  OBS ‘t Gijmink

9.  ‘t Antiek

10.  Dom Vedan

Kijk ook op www.harmonie-diepenheim.nl
7.  Harmonie Diepenheim
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Kom’t d’r ma op een indianenstam uit overzees gebied. Al jaren zoekt men de Tent van de aardse 
genoegens. Men heeft na vele eeuwen ontdekt dat de stand van de zon hun de richting aanwijst.
De geur van het bier zweeft op de wind. Melodieuze klanken van de panfluit klinken tijdens hun 
Tocht. Vol goede moed trekt deze stam door onherbergzame gebieden, begeleid 
door de condor die over hen waakt. Bij het naderen van die Tent zullen 
zij hun lyrisch, delirisch hoogtepunt bereiken.
Kijk ook op www.facebook.com/komtdrmaop

 

Wie kent het niet, Oud Amsterdam. Met de Westertoren, 
de Jordaan, de oude grachten waar de boten varen langs 
de mooie monumentale grachtenpanden. Amsterdam 
leeft! Hoe de wereld ook verandert, sommige dingen uit 
het verleden worden nooit vergeten. Neem bijvoorbeeld 
de volksmuziek uit de Jordaan met liedjes als “Tulpen uit 
Amsterdam”, of “Later als ik rijk ben”. En een “Pikketanussie” 
dat gaat er toch altijd in? Hoe de wind ook waait, nostalgie 
blijft gewoon bestaan. 
Kijk ook op www.facebook.com/optochtgroep.dakriejdrvan

De groep is in 2006 opgericht door Mitch, de neef van Dinand en Gerbert Oudenampsen deed 
dat jaar mee met een kleine wagen. Een jaar later hebben de broers Oudenampsen het stokje 
overgenomen en in 2009 is de overstap gemaakt 
naar de bouw van een Grote Wagen. Dit jaar viert Hirbintwi hun 10-jarig jubileum. De groep 
bestaat uit een kleine maar enthousiaste groep mensen die met veel plezier elk jaar de uitdaging 
aangaan om wat moois van “hun” wagen te maken. Mannen, vrouwen, kinderen, kortom 
iedereen draagt een steentje bij.
Eerlijke handenarbeid, van wagen tot kleding is handmade. En dat alles onder de bezielende van 
de familie Oudenampsen. 
Kijk ook op www.hirbintwi.nl

Carnaval is dan wel voorbij. Maar daar laat Krange het niet bij.
Ze waaien met de wind mee. Ver van Goor en overzee.
Tot aan de Braziliaanse kust. Daar komt de wind weer tot rust.
Wat is het daar groot, met ons Goor vergeleken. En je hoort daar muziek uit alle windstreken. 
Zo kleurrijk en zo mooi, echt een feest voor iedereen. Helaas moeten wij weer naar ons eigen 
plaatsje heen. Maar geen zorgen, geen verdriet. Wij komen op straat en je weet niet wat je ziet. 
Brazilië in de Goorse straten.Dus houd ons maar goed in de gaten. 
Zie je ons niet dan heb je pech. Krange 2017, waaide dan met alle winden weg.
Kijk ook op www.wagenbouwkrange.nl

11.  Kom’t d’r ma op

12.  Da kriej d’r van

13.  Hirbintwi

14.  Krange

Mensen die met de auto naar de Optochten komen, worden vriendelijk 
verzocht om deze zo veel mogelijk buiten het centrum en buiten de 
route van de optochten (zie bladzijde 14 en 15) te parkeren. Ook graag 
de aan- en afrijroute zo veel mogelijk vrij houden.
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Waar ze precies vandaan komen, is voor niemand bekend. Wel is duidelijk dat deze 
gevleugelde vrienden zijn nedergedaald in het Twentse Haagje en dat graag willen laten 
blijken! De één schitterend subtropisch gekleurd met sierlijke bewegingen, de ander blinkt 
uit door zijn gigantische spanwijdte en logge uitstraling. Je merkt al, het zijn bijzondere en 
veelzijdige gasten! Aan GFC de taak dit gevederde gezelschap aan jullie tentoon te stellen, je 
zult snel zien wat er ge’bird’! ;-)

Combineer de krachten van verschillende groepen en bouwers. En zie daar, een hagelnieuwe 
wagenbouwgroep geeft u act de présence in het laatste weekend van juni. Hoe de wind ook 
waait tijdens de Allegorische Optocht, het löp altied was lös. 
Dat het uiteindelijk allemaal goed komt, is als erfenis meegekregen van voorganger “Firma 
Vingerplant”. Die geniet van z’n welverdiende pensioen en staat in de Zon, naast de Komseklaria.
De groep trapt de eerste optocht af met een tripje naar Amerika van de jaren 1820 tot 1860. “We 
are on a rush, on a goldrush” welteverstaan. Zoek mee naar deze waardevolle steen en laat zien 
wat je bent...de nieuwe goldfinger of misschien toch de golddigger? 

Ik stond laatst voor een poppenkraam. Daar zag ik mooie poppen staan.
Ik zei “wat doen die poppen hier?” Die poppen drinken Schoolfeestbier,
die poppen drinken Schoolfeestwijn. Wat zullen die poppen vrolijk zijn. 
Kijk ook op: www.facebook.com/Ik-en-de-Rest-494108993983889

How many roads must a man walk down, before you call 
him a man”. Dat zijn de beginregels van de befaamde song 
“Blowing in The Wind” van Bob Dylan. Het lied is voor de GVD 
de aanleiding en inspiratie geweest om toch maar weer deel 
te nemen aan de Goorse Optocht. Maar wat er precies op 
straat gaat gebeuren, daarover hult het groepje zich nog in 
nevelen. Wel doet een hardnekkig gerucht de ronde dat de 
GVD speciaal de hulp inroept van een aantal internationaal 
vermaarde blowdeskundigen. “Wij gaan inderdaad een 
zware pijp roken”, aldus een zegsman van de GVD. “Waar 
rook is, is vuur”. Kortom: De GVD werpt voor de zoveelste 
maal een rookgordijn op. Uiteindelijk gaat het recalcitrante 
stelletje Gorenaren ongetwijfeld weer doen waar het al jaren 
sterk in is: in de Optocht de Aftocht blazen.
 

16.  GFC

17.  Lop wa lös

18.  Ik en de rest

19.  GVD

Kijk ook op www.fanfaremarkelo.nl
15.  Fanfare Markelo



Een nieuwe, frisse wind waaide uit het oosten op de dag dat een groep wagenbouwers besloot 
dat het tijd was voor een nieuw bewind.  Te lang hadden zij de wind van voren gehad in de Tocht 
der Tochten en te vaak was hun het schuim van het bier gewaaid.  
In een vlaag van inspiratie werd besloten om een compagnie op te richten. De compagnie zou 
hen, zo bedachten zij, grote welvaart en vooral veel koud bier opleveren. De Verenigde Goorsche 
Compagnie. Het zou ze eindelijk eens echt voor de wind gaan.  Ze hadden reeds een vloot aan 
wagens gebouwd, maar er miste nog een vlaggenschip. Een majestueus schip dat ze geen 
windeieren zou leggen.  
Het vlaggenschip van de VGC werd ontworpen en men moest stormachtig aan de slag om 
het schip vol pracht en prestige op tijd klaar te krijgen. 
 Vanuit alle windrichtingen kwamen de wagenbouwers van de nieuw opgerichte 
compagnie en werd men aan het werk gezet om de Tocht der Tochten invulling te geven.  
“Sicut Ventus!”, zo luidde het decreet. “Zoals de wind waait!”  
“Dan liever de lucht in!”, riep iemand gekscherend, Jan van Speijk citerend, en geboren 
was het idee om niet het ruime sop te kiezen, maar de blik ten hemel te richten. De lucht 
in!  Waar anderen met alle winden meewaaiden, ging de GVC eigenwijs op zoek naar een 
eigen richting. Die richting bleek omhoog te zijn.

 

Groene energie. Het algemene sentiment in Goor ten aanzien van groene energie is “ok, laat 
maar waaien”, maar wanneer het over windmolens gaat dan is het, weg ermee, niet in mijn 
achtertuin ...
Voorstel na voorstel voor lelijke windmolens in het mooie buitengebied zijn er gedaan de 
afgelopen jaren, echter geen enkel heeft het gehaald. Maar, waarom geen mooie windmolens 
binnen de bebouwde kom? 
Het college van burgermeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maakt bekend 
dat het per 11 Mei 2017 een omgevingsvergunning (regulier) heeft verleend
aan de firma LMW Energie, voor de plaatsing van 5 mooie windmolens in en rondom het 
centrum van Goor en dat deze respectievelijke vergunning onherroepelijk is geworden.
Volgens een woordvoerder van de gemeente hebben de windmolens een plaatsingsdatum van 
25 Juni 2017 en zijn dit de windmolens die iedereen wel in zijn achtertuin wil?
Kortom, komt dat zien, komt dat zien, en, Laat Maar Waaien …
Kijk ook op www.zenoaberz.nl

De wind waait stevig in het Oosten. Woestenij op komst, het Goorse School- en Volksfeest komt 
eraan. Een storm van feest, gezelligheid, gejoel en geschreeuw. Een storm van bier en kabaal. 
Donder en bliksem in de woeste hoeken van de Tente. In de mistige wildernis vinden we daar 
een groep Gorenaren die het wilde geraas in stand houden. Een warme collectieve stem die 
lachend meebuldert en pleziert. Geen nood, de Party People weten de weg door het tumult. Zij 
verslaan heldhaftig de tegenstand die ons te wachten staat. Ze nemen het heft van ons geluk zelf 
in handen. Opwarming van de Aarde, massa-immigratie en bot cynisme. Het zal hen allemaal 
een worst wezen. Gewapend met bierhouders, een hoop jonge passie, frisse wereldvisies, een 
zak penningen en een unieke wagen gaan zij de storm van het Schoolfeest te lijf. Wees niet bang, 
wees trots en blij. Sla een arm om de buurman, hef het glas en wees tevreden: de goede tijden 
van ‘t Schoolfeest naderen met rasse schreden.

20.  Have fun

21.  Ze Noaberz

22.  Party People
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De Rellie heeft in haar misschien wel de belangrijkste bijeenkomst van het jaar in februari 
besloten  tijdens de uitvoering van de jaarlijkse processie door Goor een bezoek te brengen aan  

verre oosterse oorden.

Een tocht naar het land van ongekende mogelijkheden en onmetelijke afstanden 
met inwoners vanuit de historie van landbouw en vee naar een fascinerende 

hightech. Een natie met de grootste en een van oorsprong zeer verschillende 
bevolkings populatie ter wereld, met een enorme mondiale expansie. Je 

komt ze overal tegen, als toerist, medeburger, fotograaf, hardwerkende 
ondernemer of in een afhaal restaurant.                      

Het is een bijzonder arbeidzaam, volgzaam, inventief, 
handelsondernemend volk met een zeer oude beschaving, 
levensopvatting en devotie: de Chinezen. Vele uitvindingen, brouwsels, 

recepten en specerijen staan borg voor hun geestelijk en lichamelijk 
welzijn en ontwikkeling. Zo werd in de zoektocht naar een stof om het 

leven te verlengen het buskruit uitgevonden!!!!              

Het lichamelijk welbevinden kreeg met behulp van vele ingenieuze kruiden, 
sappen en lichamelijke oefeningen en behandelingen een opwaartse richting.                                                                                  

Belangrijke tradities zijn de Chinese feestdagen en vieringen. Van oorsprong een 
rustpauze na een seizoen van ploegen, wieden en oogsten. Bekende uitvoeringen zijn 

het Chinese Nieuwjaar, Lantaarn- en Drakenboot feest. Draken het teken van wijsheid en macht. 
Daarnaast kennen ze ook de feesten met een spirituele en religieuze achtergrond. Deze komen 
voort uit de vrees en respect voor geesten en goden en geven uitdrukking aan eerbied en 
dankbaarheid aan de voorouders.                                                                                         

Het is voor de Rellie een geweldige uitdaging en beproeving zich in te leven in de 
aard, levenswijze en gewoonten van deze op het oog altijd glimlachende bevolking.                                                                   
Alle registers gaan open om tijdens de optocht de toeschouwers een humoristisch en leerzaam 
kijkje te geven van haar visie op de bewoners van dit wijdse, bijna grootste land, ter wereld.
Kijk ook op www.relliegoor.nl

23 t/m 80.  De Rellie
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Interview Gerrit Wissink

De borden die we aan het begin van Goor 
elk jaar weer zien. Hoe is dit ontstaan?
Het was in 1974 de bedoeling om reclame 
te maken voor mensen buiten Goor. 
Daarvoor was er volgens mij niets aan de 
straat qua borden. Ontwerper Sepp Bader 
heeft destijds samen met Emil van Beest 
(de bedenker van het Schoolfeestlogo) het 
bord ontworpen. Wolter Wiegerinck en 
ik hebben ze geschilderd. De eerste jaren 
was er geen onderhoud nodig, daarna is 
Wolter hiermee gestopt en heb ik elk jaar 
de borden onderhouden.
 
Hoe ziet dat onderhouden er uit?
De borden zijn loeizwaar en van een 
speciaal materiaal gemaakt. Maar in de 
maand juni staan ze buiten in weer en 
wind. Dat zie je aan de borden. In totaal 
heb ik in al die jaren de borden drie keer 
moeten overschilderen en elk jaar moest ik 
ze goed schoonmaken, schuren, plamuren 
en soms helemaal overschilderen.
 
Wie kwam er destijds op het idee om 
deze borden neer te zetten?
Van de man met de vele ideeën: Rudolf 
Walhof. Hij zat samen met mij en een 
paar anderen in de stuurgroep. Deze 
stuurgroep heeft het feest van de grond 
getild van het speciale jubileum, het   
         100-jarig Schoolfeest in 1975.

Vanaf zes wekke veur ’t Schoolfeest zijn ze ieder jaar te zien, de speciale 
Schoolfeestborden die staan aan de vijf grote invalswegen van Goor. 
Schoolfeest-erelid Gerrit Wissink is vanaf het eerste uur verantwoordelijk 
geweest voor het vervaardigen en onderhouden van de borden.

Sinds 2015 ben je gestopt met het 
verzorgen van de borden. Waarom?
Ik ben verhuisd, heb minder (opslag)ruimte 
en heb ik het stokje overgedragen.
 
Wie doet het nu?
Johan Zweers plaatst de borden langs de 
wegen en schilder Jan Waanders zorgt voor 
het nodige onderhoud.
 
Je bent erelid van Schoolfeest en je 
hebt jaren in het bestuur gezeten. Vier 
je nog Schoolfeest?
Niet meer zo uitbundig als vroeger, op 
zaterdag na de Kinderoptocht ga ik samen 
met mijn vrouw met plezier naar de Tent. 
Een paar glaasjes bier drinken en als het echt 
druk begint te worden.. dan gaan we weg. •



Schoolfeest
T-shirt
Verkiezing
In 2016 waren er weer veel bedrijven 
en particulieren die aan de T-shirtverkiezing deelnamen. 
De Gemeente Hof van Twente heeft de T-shirt verkiezing 2016 gewonnen. Met de 
tekst “Ambtenaren” en op de rug “zone maximaal twee uur bier drinken” 
wisten zij de jury het meest te bekoren.
“Het T-shirt springt in het oog met een passend e link naar schoolfeest en naar eigen 
(parkeer)beleid”, aldus de jury die bestond uit Anne Tuinte (voorzitter), Teoman 
Balci en Egbert op den Dries. Er was een nek-aan-nek-race met Ami kappers. De 
pakkende tekst “tis wat (thema optocht!!) toch nog een EK (eerste kater)” en bij een 
zwanger personeelslid op de rug “Extra Kleine”, kon de jury ook bijzonder waarderen. 
“Gaat mooi mee met de actualiteit!”, was de unanieme mening. De winnaar kreeg 40 
penningen en uiteraard de bokaal. 

Ook winnen met je T-shirt?
Om dit Schoolfeest 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 Schoolfeestgevoel duidelijk zichtbaar zijn.
Naast bedrijven kunnen ook  particulieren meedoen, omdat de afgelopen jaren veel 
mensen niet als bedrijf het borreluurtje bezochten, maar wel een speciaal bedrukt 
Schoolfeest T-shirt droegen. Degene met het mooiste Schoolfeest T-shirt 2017 wordt, 
evenals in de afgelopen jaren, nog tijdens het Borreluurtje gekozen en bekend gemaakt.
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     Spetterend 
Schoolfeest-Familie-Festijn

ZaterdagmiddagZaterdagmiddag

Muziekvereniging Apollo en het Goorse School- en Volksfeest zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Het grote succes van zes 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. En dit jaar nieuwe, 
verrassende artiesten.
 
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.  En uiteraard komt de medley van 
Schoolfeestnummers ook weer voorbij.

Kortom: het belooft het weer een supergezellige Schoolfeest-
familiemiddag te worden.
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Binnenkort begint de vakantie weer en neem dan de Schoolfeestvlag mee naar uw 
vakantieadres. 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 Schoolfeestboekje geplaatst.
Nog geen vlag in huis? Ga dan naar één van onderstaande adressen, koop een vlag en 
neem die mee op vakantie.

 Lamers, Molenstraat 12
 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. De grote mastvlaggen verkrijgbaar voor € 35,-. En dit jaar zijn er ook banieren 
verkrijgbaar voor € 30,-.

Schoolfeestvlag
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Het Schoolfeestfonds is een fonds, waar Goorse verenigingen en instellingen al 
tien jaar 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, mag het Schoolfeestfonds jaarlijks maximaal twee/derde van haar 
vermogen uitkeren.

Het Schoolfeestbestuur had voor 2017 een bedrag van € 30.000 beschikbaar gesteld 
voor het Schoolfeestfonds.

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

Om volgend jaar in aanmerking te komen  voor een bijdrage uit het 
Schoolfeestfonds kunnen Goorse verenigingen en instellingen vóór 1 januari 2018 
daartoe een verzoek indienen. 
De criteria waaraan een verzoek moet voldoen, alsmede het aanmeldingsformulier 
zijn te vinden op de Schoolfeestsite (www.schoolfeest.com).

Het Schoolfeestfonds
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Goorse Oranjevereniging

Ehbo afdeling Hof van Twente

Rode Kruis afdeling Hof van Twente

Buurtvereniging de Kievit

Stichting Sociëteit voor Ouderen

Buurtvereniging ‘t Hofke

Stichting Historisch Goor

Stichting Dierenambulance Goor

Volleybalvereniging Dynamiek Goor

Stichting Stads-Regge Goor

Goorse Mixed Hockey Club

Stichting Voor en Door Goor

Bewonerscommissie Tuinhöfke

Biljartvereniging Zwarte Paadje

Wereldwinkel Goor

Hofschminkers Goor

Goorse IJsclub

Buurtvereniging Zwanenstraat

Het Goorse Schlagerkoor

Voetbalvereniging Twenthe

NIVON Goor

Activiteitenclub Hiltjesdamhof

Vrouwen van Nu

Stichting Klompenmuseum

Bibliotheek Hof van Twente/Taalcafé

Jeu des Boules De Reggewerpers

Van Eigen Hand

Accordeonvereniging Kunst Na Arbeid

Hofstreek Omroep

Activiteiten Koningsdag

Cursus

Rolstoelen

Onderhoud gebouw

Koffiezetapparaat

Tent

Verlichting expositieruimte

Werkkleding chauffeurs

Beachvolley-voetbalveld

Wandelroute Reggeloop Goor

Verbeteringen terrein voor stalling 

Verbeteringen terrein voor stalling

Geluidsinstallaties

Biljartballen en -lakens

Laptop

Schminkkoffer en verstelbare kruk

Heftafel

Vervanging verlichting zwanen

Aanschaf koorkleding

Aanschaf mini-dresses

Materiaal nestkasten

Bloembakken en bank

Laptop

Klompen toeristisch gebruik

Activiteiten Taalcafé

Partytent

Naaimachines en strijkijzers

Renovatie muziekinstrumenten

Mobiele studio wijziging voor

live-uitzendingen

€  1.500,00

€  500,00

€  1.700,00

€  1.500,00

€  1.000,00

€  250,00

€  2.000,00

€  450,00

€  4.000,00

€  4.000,00

€  650,00

€  1.000,00

€  350,00

€  450,00

€  650,00

€  600,00

€  1.500,00

€  250,00

€  2.000,00

€  500,00

€  800,00

€  300,00

€  650,00

€  375,00

€  1.000,00

€  500,00

€  1.600,00

€  1.750,00

€  2.750,00

In 2017 toegezegd

€      34.575,00Totaal:
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Ook in 2017 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

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.

 

Ook dit jaar kunnen bedrijven penningen verkrijgen via de Regio Bank en Rabobank. De 
penningen kunnen tot en met 15 juni 2017 per e-mail (penningmeester@schoolfeest.com) 
worden besteld door middel van het speciale bestelformulier, dat u kunt aanvragen via de 
Schoolfeestsite (www.schoolfeest.com).
De bestellingen kunnen worden afgehaald bij de bank, die men heeft opgegeven en wel 
van woensdag 21 t/m vrijdag 23 juni tot 13.00 uur. 
De prijs van de penning is dit jaar € 1,75.
 

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!

Voor het laatste Schoolfeestnieuws kunt u terecht op:
Schoolfeest.com   Facebook.com/prschoolfeest
Twitter.com/prschoolfeest Instagram.com/prschoolfeest

Schoolfeest Radio en TV bij Hofstreek Omroep

Toiletten

Penningen

Roken

Nieuws



Nieuw Zeeland

Grossglockner



Hier knipp’n (an de andere kant knipp’n mag ok)

Kinderoptocht
Deelname aan de Kinderoptocht
Naast individuelen en kleine groepjes 
nemen alle basisscholen deel aan de 
Kinderoptocht. Voorafgaande de scholen 
treft u de groep Völle Wille. Deze groep, 
opgezet voor kinderen die buiten Goor 
naar school gaan, doet dit jaar voor de 
vierde keer mee. De Relliekids zorgen 
uiteraard weer voor de altijd verrassende 
afsluiting van de Kinderoptocht.  
Hieronder leest u over de thema’s die de 
groep Völle Wille en de scholen voor de 
Kinderoptocht hebben gekozen.

Völle Wille “De wereld is... vierkant”
Aan dit thema hebben de kinderen van 
Völle Wille de afgelopen periode druk 
geknutseld. Met elkaar hebben zij gebouwd 
aan een compleet eigen wereld.
Op welke wijze zij dit vorm hebben gegeven? 
Dat blijft nog even een vierkant mysterie.

Prins Constantijnschool: 
“Goor, daar zit muziek in”
Dit jaar houden we ons thema iets 
dichter bij huis. Wij nemen u mee voor 
een muzikale reis langs de Regge, de 
blauwe ader van ‘t Twentse Haagje. 
Wandelend langs het golvend graan en 
de molens die ons landschap sieren, 
komen verschillende (muzikale) aspecten 
aan bod die onlosmakelijk verbonden 
zin aan ons pittoreske Goor. Hierbij 
mogen de Muziekvereniging Apollo 
en de muziektent, die vroeger op de 
Schoolfeestweide stond, niet ontbreken. 
Al deze folklore wordt begeleid door onze 
invulling van het Goors Victorie en tot slot 
knallend afgesloten door de dj’s van groep 
8. Want, Goor… Daar zit muziek in!

Gijmink: “t Gijmink kiest voor kleur!” 
Dit is ons thema voor de komende 
Kinderoptocht. Wij kiezen voor kleur, 
optimisme en vrolijkheid. Elke groep gaat 
vanuit een bepaalde kleur werken en 
samen hopen we er een bontgekleurd 
geheel van te maken.

Heeckeren: “Heel Heeckeren bakt” 
Dit is ons thema voor de komende 
Kinderoptocht. Wij kiezen voor kleur, 
optimisme en vrolijkheid. Elke groep gaat 
vanuit een bepaalde kleur werken en 
samen hopen we er een bontgekleurd 
geheel van te maken.

Puntdak:  
“De Puntdak draagt haar steentje bij”
 Wij bereiden de leerlingen voor op de 
toekomst. Bij ons leggen ze de eerste 
“bouwstenen” voor hun latere leven. Wij 
zijn trots dat er wij hier  een bijdrage in 
leveren. Zo dragen wij een steentje bij 
in de ontwikkeling van kinderen! Op ons 
kunt u bouwen!

Wiekslag:  “Samen”
De Wiekslag vormen we samen. Samen 
met de leerlingen, de ouders, de wijk en 
de stad. Samenwerken is een belangrijke 
vaardigheid in de huidige tijd.
We laten zien dat je samen meer bereikt 
dan alleen! Samen staan we sterk!

Albatros:  “De kleurige Alba eenheid”
Het maakt niet uit welke kleur je hebt, 
waar je vandaan komt, wat je mooi vindt 
en wat je kunt. Bij de Albatros kan ieder 
kind zijn eigen `ik` laten shinen en dat 
maakt de Albatros een warm, krachtig en 
compleet nest.
 



Hier knipp’n (an de andere kant knipp’n mag ok)

Het thema is

“Zo de 
wind 

waait”

Opstelling van de 
Allegorische Optocht

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Apollo

Sooitje

Kump wa Good

Vrouwkes

Noe He’j Wat

De Stamgasten

Harmonie Diepenheim

OBS ‘t Gijmink

‘t Antiek

Dom Vedan

Kom’t d’r Ma Op

Da Kriej d’r Van

Hirbintwi

Krange

Fanfare Markelo

GFC

Löp Wa Lös

Ik en de Rest

GVD

Have Fun

Ze Noaberz

Party People

Sooitje zonder wind

Zo de wind waait zal hij vliegen

Waar de wind niet waait

De wind waait over de prairie

Beeldenstorm

‘t Gijmink houdt de elementen in 

bedwang‘

Ventus

Zoals de wind waai speelt de muziek en ‘t 

leven door deze eeuw

Zwevend naar de Tente

Old Amsterdam

Er zit muziek in de wind, amen

Waait met alle winden mee

Zwevend op de wind

Amerika

Zoals de wind waait, dansen de poppen

Blowing in the wind

Have fun slaat het thema in de wind

Laat maar waaien

De Kleuren waaien door India

Muziekkorps

Kleine groep

Wagen

Grote groep

Wagen

Wagen

Muziekkorps

Wagen

Grote groep

Wagen

Kleine Wagen

Wagen

Wagen

Wagen

Muziekkorps

Grote groep

Wagen

Wagen

Kleine groep

Wagen

Wagen

Wagen

De Goorsche Biertent Rellie: China23 t/m 80



In 2018
is het Goors School- en Volksfeest 

van donderdag 21 juni
 t/m zondag 24 juni

Colofon
 Het Schoolfeestboekje is een uitgave van Stichting Goors School- 

en Volksfeest onder redactie van de PR-commissie.
 Reacties via www.schoolfeest.com.

Fotografie
Teoman Balci, Egbert op den Dries, Gerben Hillebrand, Paul de Jong, 

Gerard Overbeek, Holly Klein Oonk, Anne Tuinte 
en Archief Stichting Goors School- en Volksfeest

Vormgeving
Nils Waanders
Dyan Vorkink

Druk
Drukkerij Unaniem

Wijzigingen in het programma voorbehouden
De Stichting Goors School- en Volksfeest neemt geen enkele 

verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid op zich voor diefstal en/of schade of 
ongelukken welke plaats vinden en/of veroorzaakt worden door activiteiten in 

het kader van het Goors School- en Volksfeest


