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De Schoolfeestvlaggen wapperen weer aan de Goorse gevels en het stadscentrum 
is weer geelgekleurd door de prachtige Schoolfeestbanieren. Hoogste tijd om 
ons op te maken voor het aanstaande Schoolfeestweekend. Door middel van 
dit Schoolfeestboekje 2018 kunt u alvast in de stemming komen en u optimaal 
voorbereiden op maar liefst 5 dagen feest!

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de bouw van een nieuwe loods en een nieuwe 
voorgevel voor het Schoolfeestgebouw. Door de inzet van veel vrijwilligers is het gelukt 
om voor aanvang van het nieuwe bouwseizoen de nieuwe/vernieuwde accommodatie  
feestelijk te kunnen openen. Het bestuur dankt alle vrijwilligers voor deze geweldige 
prestatie. Zonder jullie was het niet gelukt!

Heeft u overigens de Schoolfeest-app al op uw telefoon? Het is zeker de moeite waard om 
deze op uw telefoon te zetten. Naast veel actuele informatie kunt u dit jaar op de zondag voor 
het eerst via deze app stemmen voor de publieksprijs van de Optocht. 

De muziekcommissie heeft weer een geweldig en gevarieerd programma voor u in petto. 
Dit jaar met veel Goorse muzikale inbreng en een aantal nieuwe bands. U leest er alles over 
in dit Schoolfeestboekje.

We willen u er nogmaals op wijzen dat roken in de Tent niet is toegestaan. Er is voldoende 
gelegenheid om buiten de Tent te roken. Dit kan op het Janninkterras en op het rookterras 
achter de Tent aan de kant van De Reggehof. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
Laten we samen zorgen voor een rookvrije Tent.

Ten slotte mag niet onvermeld blijven dat uit de opbrengsten van het vorige Schoolfeest 
€ 30.000 gestort kon worden in het Schoolfeestfonds, waardoor weer vele Goorse 
verenigingen en instellingen verblijd konden worden met een financiële bijdrage. En dat 
hebben we met z’n allen maar weer mooi gerealiseerd! Daar komt nog eens bij, dat we de 
penningenprijs ook dit jaar weer op € 1,75 kunnen houden. Dank aan u allen!

Het Schoolfeest programma en het laatste Schoolfeestnieuws is ook te vinden 
op www.schoolfeest.com.  

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

2 Het Bestuur
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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 20 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.
We krijgen een bijzonder spetterende en interactieve muzikale kindershow verzorgd 
door Gebroeders Ko.
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Kinderfeest

Kermisbonnen

Donderdag 21 juni – Kindervoorstelling
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Zaterdag 23 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 onderstaande plattegrond.

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 dat 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.
 

Albatros
Wiekslag

Prins Constantijn
Heeckeren

Puntdak
Gijmink

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:
• Albatros en Wiekslag via de Waterstraat
• Prins Constantijn en Heeckeren via 
  de Irisstraat
• Puntdak en Gijmink 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. 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 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 o.a. 
Apollo Goor, Viebergo Enschede, 
Drum- en Marchingband Enschede, 
Drumfanfare Michaël en 
dweilorkest Zwabber uit Delden.
 
Na afloop van de Kinderoptocht is er 
natuurlijk weer een grandioze discoshow 
in de Feesttent die dit jaar wederom 
wordt verzorgd door DJ Marèl.

Om 15.00 uur vindt de prijsuitreiking 
plaats op het podium in de Tent.
 



Geen alcohol onder 18 jaar!

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 2018
   Feesttent  Kermis open vanaf
Donderdag 21 juni 20.00 – 01.00 uur  15.00 uur
Vrijdag 22 juni  16.00 – 02.00 uur  14.00 uur
Zaterdag 23 juni  14.00 – 02.00 uur  14.00 uur
Zondag 24 juni  14.00 – 00.00 uur  14.00 uur

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



Seniorenmiddag

De opening van het Goors School & Volksfeest begint, inmiddels traditiegetrouw, met 
een middag voor alle Gorenaren vanaf 65 jaar, jongere partners zijn van harte welkom.

De koffie, thee en hapjes zijn gratis, de overige 
drankjes kunnen met Schoolfeestpenningen worden 
betaald. Tijdens deze middag lopen er vrijwilligers 
rond, die de Schoolfeestpenningen verkopen.
Deze middag wordt georganiseerd in samenwerking 
met medewerkers en vrijwilligers van woonzorg-
centra en seniorenorganisaties en is mogelijk 
dankzij de inzet van de vele vrijwilligers.

Omdat er geen parkeermogelijkheden 
zijn, adviseren wij u om lopend of per fiets 
naar de Tent te komen of om u te laten 
brengen/halen.
U hoeft zich alleen aan te melden wanneer 
u aangepast vervoer van het Rode 
Kruis nodig heeft. Hiervoor kunt u zich 
aanmelden bij SALUT tel: 0547 260033 
(kosten voor dit vervoer zijn € 1,00)

Woensdagmiddag 20 juni 
van 14.30 uur tot 16.30 uur

in de Tent

De Goorse zanger Kappie (Dinand Leferink)
zal tijdens de Seniorenmiddag garant staan voor sfeer en gezelligheid.

Een muzikaal feest der herkenning.
Naast Nederlandstalig, zingt Kappie, Dialect-liedjes en 

enkele Duitse Schlagers.
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Wij nodigen u van harte uit! 

U bent nooit te oud om Schoolfeest te vieren
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De Schoolfeestloodsen

Waarom een compleet nieuwe Loods,
want de laatste jaren werd de Moormann-
loods toch het hele jaar al gehuurd?
Aanleiding is de vervanging van de 
sprinklers en de gevels van de bestaande 
loodsen. Reden tot nieuwbouw is 
ruimtegebrek. Nu kunnen we meer 
deelnemers onderbrengen in de 
Schoolfeestloodsen. Alle wagenbouwers en 
natuurlijk De Rellie zijn nu onder één dak.

Het is een belangrijke gebeurtenis 
voor het Schoolfeest dit jaar: de 
ingebruikname van de nieuwe 
Schoolfeestloods. Deze Loods kwam 
in de plaats van de Moormannloods, 
die de afgelopen decennia werd 
gehuurd van Rob Moormann. Hij 
gebruikte die ruimte vroeger voor 
opslag van caravans.
Optochtvoorzitter Eltjo Lansink heeft 
het hele proces begeleid en vertelt aan 
de redactie van het Schoolfeestboekje 
over het hoe en waarom.

De Moormannloods werd afgebroken en 
op die plek verrees de nieuwe Loods. Rob 
Moormann heeft uiteindelijk z’n Loods 
verkocht. Wat is daarvan de reden?
Tijdens de opening van de nieuwe Loods 
heeft Rob onder andere aangegeven dat 
hij het mooi vindt dat er meer ruimte is 
geschapen voor zo’n traditie als het bouwen 
van wagens. Hij heeft overigens de helft 
van het perceel verkocht en het Schoolfeest 
mag gebruik maken van de andere helft 
voor opslag van materiaal gedurende 
de maanden april, mei en juni. Een mooi 
gebaar van hem.

Naast meer ruimte voor de 
Optochtdeelnemers, welke voordelen 
heeft de nieuwe Loods nog meer?
Buiten de bouwperiode om kan het 
Schoolfeest al haar materiaal opslaan en is 
er genoeg ruimte om onderhoud te plegen. 
We hebben 175 m2 extra ten opzichte van 
voorgaande jaren.
De nieuwe Loods is dan wel in gebruik, 
maar er moeten nog toiletten geïnstalleerd 
worden. Dit gebeurt na het Schoolfeest, net 
als het schilderwerk aan de buitenzijde.

Tot slot, niet geheel onbelangrijk, hoe 
reageren de wagenbouwers op de 
nieuwe Loods?
Er zijn dit jaar twee nieuwe 
wagenbouwgroepen. Deze zijn, net als de 
andere deelnemers, laaiend enthousiast. 
Grootste voordeel voor hen is dat er meer 
ruimte is om te bouwen en dat iedereen 
voldoende en permanente ruimte heeft 
voor opslag van materialen.
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Donderdag 21 juni
21.00 uur – 01.00 uur

Fat’s Cool
Goede wijn behoeft geen krans. Schoolfeest zonder een Goorse band is niet voor te 
stellen. Deze gelouterde muzikanten maken er weer een geweldige muzikale avond van 
met een repertoire waar echt alles voorbijkomt. Uitgebreid met twee blazers en een 
bekende gastmuzikant zullen ze op deze eerste Schoolfeestavond de Tent gelijk doen 
dampen. Maar liefst 10 muzikanten dus en dat alles 100% live. 

Een echte Goorse avond. Thuisblijven is geen optie!

DJ Oene 
Loonstra

In de pauzes van 
de band kunt u 
genieten van

ENTREE: NATUURLIJK ALLE DAGEN GRATIS

Donderdag 21 juni
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Vrijdag 22 juni

19.00 - 21.00 uur

21.00 - 2.00 uur

Na ’s middags de Tent al op z’n kop te hebben gezet gaan de jongens 
en dame van Reflexxion tot in de kleine uurtjes door met Session. De 
show van coverband SESSION zit boordevol interactie, de hele show 
is er namelijk zo op ingericht dat het publiek onderdeel wordt van 
het optreden! De hoge resolutie LED Wall van 12m2 maakt de show 
compleet. Op deze manier zorgt SESSION ervoor 
dat een optreden geen moment hetzelfde is!
Kijk ook op: www.sessionmusic.nl
 

De Jigger Bigger Band bestaat uit 14 
enthousiaste muzikanten die met veel 
power, passie en vuur van elk optreden 
weer een spectaculaire gebeurtenis maken. 
De Jigger Bigger Band heeft in haar 25-jarig 
bestaan al vele podia betreden in binnen- 
en buitenland. Onder andere voor de 
koning van Thailand (His Majesty The King 
Bhumibol), het opperhoofd van de Zulu ś in 
Zuid-Afrika, de stamkroeg in Wanneperveen 

en nu dus ook op het School & Volksfeest. 
Het repertoire varieert van ‘Paradise by 
the dashboard light’ tot ‘Rosamunde’ 
en van ‘River deep, mountain high’ tot 
‘Summertime’. Niet alleen instrumentaal, 
maar ook vocaal pakt de Jigger Bigger Band 
uit met heerlijke nummers die het zeer de 
moeite waard maken de Jigger Bigger Band 
te beluisteren en te beleven.
Kijk ook op: www.jiggerbiggerband.nl

Lekker dweilen in de tent
met de Jigger Bigger Band

De sensationele coverband Session

ENTREE: NATUURLIJK ALLE DAGEN GRATIS

Vrijdag 22 juni
16.30 uur

Traditiegetrouw de OPENING van het BORRELUURTJE voor de 
Goorse bedrijven. En weer een Goorse band op het podium. De 
feestband van dit moment. Een super gezellig borreluurtje met 
FEEST, FEEST en nog eens FEEST. Kom vooral niet te laat, want 
we beginnen precies om 16.30 uur met het eerste biertje en 
opening door de Ondernemer van het Jaar: Hoftrends.

Borreluurtje met Reflexxion

In de pauzes 
van de band:

  www.reflexxion.info

DJ Peter Pas



Het grote Schoolfeest-Familie-Festijn 

Roel Zweers is Tiroler DJ Marc Wiese

X-Static
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Zaterdag 23 juni
16.00 – 19.00 uur

19.00 – 21.30 uur

21.30-02.00 uur

Volgend jaar bestaat muziekvereniging Apollo 100 jaar. 
Onze eigen Goorse trots is niet meer weg te denken op 
de zaterdagmiddag! Apollo wordt aangevuld met Goorse 
muzikanten en nieuwe, verrassende artiesten die u deze middag 
meenemen op een fantastische muzikale reis onder leiding van 
de Goorse Maestro Carl Wittrock. De plek om oude bekenden 
weer te ontmoeten. Oude foto’s worden getoond op de grote 
schermen. Kijk ook op: www.apollogoor.nl

Hij draait meestal voor veel mensen aan lange tafels, voorzien van grote 
glazen weisswein en forse pullen bier. Marc is gevraagd de muzikale invulling 
voor de zaterdagnamiddag/vooravond te verzorgen onder het mom “Auf 
Geht’s” en dat gaat zeker lukken. Hij draait de allerbeste volkstümliche 
muziek, schlagers en après-skihits uit de Alpenlanden en is altijd op zoek 
naar een nieuw volumerecord met de yell ‘Zicke-zacke, Zicke-zacke Hoi, Hoi, 
Hoi!’. Doel: Altijd maar weer de Tent precies in de juiste stemming krijgen!

X-Static zijn graag geziene gasten in onze 
feesttent.De band speelt gave shows, 
hebben een fantastische lichtshow, 
topkwaliteit geluidsapparatuur en 
gedreven mensen op (en om) het podium. 
Dit zorgt ervoor dat ze een serieuze naam 
zijn geworden in het covercircuit. Maar ze 
zijn nog lang niet klaar. Ze willen meer en 
gaan onverminderd door naar de absolute 
top. Kijk ook op www.x-static.nl

Ruben vd Geest
& Bas Zweers

Reünie- en  Familie-middag met Apollo

In de pauzes 
van de band:

ENTREE: NATUURLIJK ALLE DAGEN GRATIS

Zaterdag 23 juni



Zondag 25 juniZondag 25 juni

15.00 – 24.00 uur

PPM Band...”(ON)GEWOON GOED EN GEZELLIG”

Prijsuitreiking optocht

ENTREE: NATUURLIJK ALLE DAGEN GRATIS

Op zondag de gehele dag!

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

Waar ze ook komen, ze worden geroemd om hun muzikaliteit en ongewoon gezellige 
interactiviteit. Het is altijd feest met een vet gouden rand!
Ze zijn gewoon leuk, gezellig en interactief (en verrekte goed ;-)  ). Ze spelen alles, vaak 
in razend tempo en ook op verzoek via SMS. Ze kunnen elk repertoire en publiek aan en 
spelen avondvullend. Geen voorgeprogrammeerde sets waardoor ze flexibel zijn en zich 
kunnen aanpassen (en dat doen ze dan ook!). Dit maakt dat het altijd 
(altijd!) een ongewoon goed en gezellig feest wordt. En ja, als je dan 
een superbabe als Loes in je gelederen hebt, wat wil je dan nog meer? 
Kijk ook op: www.ppmband.nl
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19:30 uur

Zondag 24 juni
ENTREE: NATUURLIJK ALLE DAGEN GRATIS

Zondag 24 juni

DJ Hilco 
Wekking

In de pauzes 
van de band:



Het thema van de Optocht is 

‘De Overtreffende Trap …..’
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:

Kunst en Genoegen uit Leiden  
en Jubal uit Zwolle

Drum- en Showfanfare Apollo Goor

Harmonie Diepenheim 
en 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 24 juni

Hallo,
Wilde even dit kwijt: mensen 
wat hebben jullie een prachtige 
feestweek! Vrienden vroegen ons 
om mee te gaan naar de optocht. 
Heb in mijn leven nog niet zo’n 
prachtige optocht gezien en wat 
een muziekbands. Super en wat 
een gastvrijheid.
Dikkie Bravenboer, Vriezenveen



Einde

U bevindt zich regelmatig in

‘de Tente’

Route Grote Optocht
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ENTREE: NATUURLIJK ALLE DAGEN GRATIS

Over de Optocht...

Kijk ook op www.keng-leiden.nl

Kijk ook op: www.jubalzwolle.nl

Kijk ook op www.apollogoor.nl

‘T Sooitje, een groepje met en voor elkaar. Zo leuk, we doen weer mee dit jaar.
 Zwevend door de Goorse straten. Het publiek zal er nog lang over praten.
De overtreffende trap weergeven. Op de wijze hoe we ons voortbrengen.
Nog niet eerder gezien tijdens de Optocht Goor. Met “HeUPPETUP” als titel gaan we ervoor.

De Klokkenmakers van de toekomst zijn dit jaar samen 75 jaar in de Optocht, waarvan Johan 55 
jaar. De groep kruipt naar iets nieuws, het wordt groter dan grootst en mooier dan mooist en 
dus gaan we letterlijk de overtreffende trap maken.
Ze komen met de nieuwe toekomst, wie kent ze niet de Klokkenmakers van Goor laten de bellen 
rinkelen en de drukmeters overlopen en de tandwielen die door de stoommachine worden 
aangedreven. De wagen wordt industrieel met artistieke details. Domvedan pakt groots uit dit 
jaar, want gaan we het op tijd redden om de Overtreffende trap te maken.
Kijk ook op www.domvedan.nl

Na een hoop gekauw en gesmak, zitten de Vrouwkes volledig onder de plak. Met zoete snoepjes 
en felle kleuren, zorgen wij dit jaar voor een (suiker)bom aan energie. De Vrouwkes zijn namelijk 
om op te vreten, dat is de garantie! Ben jij een echte zoetekauw? Verberg je met de Optocht dan 
maar gauw. Het wordt namelijk nog moeilijk om hier van af te kicken. Hou je dus in bedwang,  
 want de Vrouwkes zijn niet om aan te likken! 
 “Kijk ook op https://www.facebook.com/people/Vrouwkes-Goor/”

Laten we eens uit onze comfortzone stappen en wat anders gaan bouwen. Geen grote 
gebouwen meer en hopen dat dit een overtreffende trap wordt voor de groep (oftewel, niet 
weer laatste of één na laatste plaats). Maar dan kom je meteen al op de vraag, wat moet het dan 
worden? Na veel wikken en wegen, zijn ze er dan toch uitgekomen. Ze hebben de titel “ Tis lellik 
en steet in de weg”. We hebben het natuurlijk niet over de buurman of buurvrouw en ook niet 
over uw partner. Waar hebben we het dan wel over??? Nou, laat uw fantasie er maar op los. De 
kunst is natuurlijk, niet te diep na te gaan denken.
Kijk ook op www.noehejwat.nl/

Een familiemuis uit een oude molen in Amsterdam, wist niet wat hem overkwam.
Ze mochten meedoen aan de Allegorische Optocht in Goor, met als thema “de 
Overtreffende Trap”. Ze dachten wat is nu de volgende stap.
We bouwen een wagen van klein naar groot, waar we het poppenhuis van onze 
kinderen laten zien, het Muizenhol, tot aan een grote stoelpoot.
‘t Is dus geen muizengrap, onze Gijminkmuisjes doen mee aan de Overtreffende Trap...

Show & Marchingband Kunst en Genoegen Leiden

Show & Marchingband Jubal Zwolle

2.  Sooitje

5.  Dom Vedan

6.  Vrouwkes

3.  Noe He’j Wat - Tis lellik en steet in de weg

4.  ’t Gijmink

16

1.  Apollo Goor



Trapt Have Fun ‘em an naar het onovertroffen Land van Oz:
Dorothy kwam uit Goor en was per ongeluk in Oz terecht gekomen. Het was Schoolfeestzaterdag 
en ze was nog wankel van de avond ervoor. Misschien had ze de verkeerde afslag genomen toen 
ze haar hondje Toto aan het uitlaten was vlak na de Kinderoptocht. Ze was flink doorgezakt op 
vrijdag en vond het allemaal aannemelijk. Het ene moment was ze aan het mopperen dat ze 
geen poepzakje had meegenomen en het moment erop viel ze van hoog uit de lucht. Ze had 
bijna de kroketburger er weer uitgegooid. Ze was met haar hondje terecht gekomen op een oud 
vrouwtje. Die was daardoor hartstikke plat, maar had Dorothy mooi opgevangen. “Dat akelige 
wief is echt kapot!” hoorde Dorothy een koor van stemmen roepen. Ze keek om en zag dansende 
mensen en een leeuw, een tinnen man en een vogelverschrikker. “Waar ben ik?”, vroeg ze. “En 
heeft iemand een aspirientje?”
“Het Land van Oz en sorry, geen pijnstillers bij me.”, zei de Vogelverschrikker
Dorothy zuchtte. Gelukkig, het was maar een oud sprookje. Dit delirium had ze vaker gehad. 
Even uitrusten, dan kon ze vanavond wel weer naar de Tente.
“Hoe kom ik weer thuis?”, vroeg ze. “Via Smaragdstad”, zeiden de mensen, “en de Gorenaar van 
Oz!”, ze pauzeerden, “…onderweg nog even een andere heks plagen.” Dorothy hoopte maar dat 
het allemaal zou eindigen in de tent. Aan het schap. 
Biertje in de hand en een rood Have Fun shirt aan.  

Fra de ville norske skoger
Har vi kommet til det Store Goorske Hull
Vi er dumme, harete og STYGGESTE
Vi fryser til ved kirkeklokkens klang
Vis oss vennlighet, ellers.... 

Uit de woeste Noorse wouden
Zijn wij gekomen naar het Grote Goorse Gat
Wij zijn dom, zwaar behaard en vooral het LILLUKST
Wij verstarren bij het horen van de kerkklokken
Wees vriendelijk voor ons, anders....

8.  Have Fun

7.  Ze Noaberz

10.  ‘t Antiek - STYGGESTE

Kijk ook op: www.fanfaremarkelo.nl
9.  Fanfare Markelo
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Kijk ook op: www.zenoaberz.nl



18

De GVD heeft een moeilijk jaar achter de rug. Interne strubbelingen, privéproblemen en 
carrière-modificaties hebben de verhoudingen binnen de recalcitrante optochtgroep danig 
op scherp gezet. “We hebben echt de overtreffende trap meegemaakt”, aldus één van de 
leden. Desondanks  heeft de GVD ook dit jaar besloten aan de Goorse parade 
mee te doen. Hoe? Daar kan de voorman van het gezelschap nog weinig 
over zeggen. “We gaan waarschijnlijk als peloton, met overtreffende 
trappers”. Wat deze cryptische woorden waard zijn? Dat ziet het 
publiek pas op Schoolfeest-zondag. 

In de visie van de Overtreffende Trap denken wij aan 
toonladders. Je kunt zover gaan als je wilt in de muziek en 
alles is mogelijk met muziek.
Dit laten we zien, horen en voelen aan het publiek tijdens de 
Optocht.
Dus laat ook dit jaar u weer verrassen door Ik en de Rest...
Kijk ook op: www.facebook.com/Ik-en-de-
Rest-494108993983889/

‘Lijst 143’ is een reünie-groep van de ‘Groep Hoek’ die in de jaren 80 zeven keer met de Optocht 
heeft meegedaan. Ieder jaar komen begin juni de verhalen rondom die optochtjaren weer boven 
drijven met alle bijbehorende anekdotes. Telkens werd er gezegd dat we ‘volgend jaar nog één 
keer meedoen’. Tot vorig jaar bleef dit bij schone woorden, maar nu staan we er echt.
De naam ‘Lijst 143’ is afgeleid van de titel van de wagen en het 143ste jaar dat er Schoolfeest 
gevierd wordt. 
Wij gaan de oprichting van ‘De Schoolfeestpartij’ vieren. Een partij die positief is ingesteld, van 
een feestje houdt en Goors is. Op onze wagen ontbreken de voormannen van onze partij niet, zij 
zullen ons partijprogramma gaan verkondigen. Natuurlijk wordt een debat met het publiek niet 
uit de weg gegaan. Daarnaast willen wij het publiek laten meedelen in onze feestvreugde met 
onder ander de altijd vrolijke hof(k)narren.

12.  GVD - Overtreffende Trappers

13.  Ik en de Rest

14.  Lijst 143

Een nieuwe wagenbouwgroep, tenminste de leden hebben al jaren bij een andere groep 
gebouwd. Ze kiezen dit jaar voor de twee striphelden Asterix en Obelix.
De strips spelen zich af rond het jaar 50 voor Christus en verhalen van een dorpje in de streek 
Armorica in Gallië. Dit dorpje is er als enige in geslaagd de invasie door de Romeinen onder 
aanvoering van Julius Caesar te weerstaan met behulp van een toverdrank, die de Galliërs 
oersterk en daardoor onoverwinnelijk maakt. De inwoners van het dorp vormen een ware 
nachtmerrie voor de Romeinen uit de omliggende legerplaatsen en zijn een doorn in het oog van 
Julius Caesar. Centraal in de reeks staat Asterix, een inwoner van dit dorp. Hij is klein van stuk, 
maar wel een van de slimste Galliërs. Samen met zijn vriend Obelix maakt hij vaak reizen door 
het Romeinse rijk voor uiteenlopende doeleinden.

11.  Hoe Dan?



Wij vieren dit jaar dat we 25 jaar bestaan als Wagenbouwgroep “De Stamgasten”. In al die jaren zijn 
we er bekend om komen te staan, dat er zeker net zoveel gegeten en gedronken wordt als dat er 
gebouwd wordt aan de wagen. Hoe mooi is het dan om voor de overtreffende trap te gaan door 
dit heugelijke feit niet gewoon in Luilekkerland, maar in LuilekkerSTland te vieren?! Op de wagen 
ziet u een bonte verzameling van de lekkerste etenswaren en de gezelligste mensen die u met alle 
plezier mee willen nemen in de feestvreugde! Het eten gaat letterlijk rond over de wagen en zowel de 
vrolijkheid, als de zoetigheid druipen er vanaf! Feest u lekker met ons mee?
 Kijk ook op: www.destamgasten.nl

Drie leiders op het wereldplatform: president Trump, president 
Poetin en dictator Kin Jong-Un: welke van de volgende Overtreffende 
Trappen is op de heersers van toepassing: 
Kwaad, kwader, kwaadst / Goed, beter, best / Erg, erger, ergst / 
Boos, bozer, boost /
Stupide, stupider, stupiedst
Het antwoord krijgt u op zondag 24 juni tijdens de 
Allegorische Optocht....
Kijk ook op: www.hirbintwi.nl

16.  De Stamgasten - Luilekkerstland

18.  Hirbintwi

 Kijk ook op: www.harmonie-diepenheim.nl
17.  Harmonie Diepenheim

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.

Bij het bouwrijp maken van een nieuw stuk Heeckeren is er gestuit op een bevolkingsgroep, 
waarvan niemand weet had dat zij er waren. Onderzoek, onder leiding van professor Nekramp, 
heeft uitgewezen dat deze groep Kuru-muru-afstammelingen normaliter onder het aardvlak 
huisvesten. Door de opwarming zijn echter bepaalde ledematen dusdanig uit proportie 
gegroeid, dat uitwijken naar boven noodzakelijk is. Terug kan echter niet meer. Na vele 
omzwervingen speuren zij nog steeds naar ruimte waar zij kunnen wonen en de traditionele 
rituelen plaats kunnen vinden. Dat dit soms botst met de hedendaagse westerse opvattingen is 
helaas een gegeven. De professor verzoekt u echter vriendelijk tot enige terughoudendheid, als 
één van de groepsleden bij u nagaat of u ruimte heeft. Blijf dan vooral rustig en kijk ze niet met 
de nek aan. Het lijken vredelievende mensen, maar schijn kan bedriegen. Net zoals het gegeven  
      waar de groep haar vlees weghaalt. Hopelijk komt deze niet van u? Kik-he-oe-a-ah?
         Kijk ook op www.facebook.com/komtdrmaop/

15.  Kom’t d’r ma op - Hee-Kiek-Oe-Ok-Ah



Waar kom je terecht in het leven en wat komt er allemaal op je pad? Wie had gedacht dat we 
deze optochtwagen in een gloednieuwe loods kunnen bouwen? Vanuit welke richting komen 
kansen en uit welke hoek het gevaar? Wie kun je vertrouwen en waar loert de foute intentie? De 
diversiteit in bouwers, met ieder zijn eigen specialiteit, werkt door in het uiteindelijke product 
wat we aan u willen laten zien op de mooiste zondag van het jaar. Niets staat vast, alles is mooi...
maar pas op...je weet nooit hoe de wind waait en voordat je het weet klopt het Paard van Troje 
aan op uw deur...

22.  Lop wa lös...
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De Dames van het Zeldam staan elk jaar als toeschouwers 
te kijken naar de Allegorische Optocht. Normaliter zijn ze 
beter bekend als feestbouwers dan als wagenbouwers. 
De afterparty na elke Schoolfeestavond is de dames niet 
vreemd, en hoe kippig men ook is, ze gaan door in de 
Overtreffende Trap......
 

Een paar jaar geleden vertrok een gemêleerde groep mensen uit Amerika om met hun 
eigen gebouwde voertuig de wereld te ontdekken. Hierbij wilden ze elk land van de 
wereld aandoen en overal een vleugje cultuur opsnuiven. Na een half jaar waren ze al 
ver van huis en via diverse landen kwamen ze steeds verder van huis. Eind vorige maand 
kwamen ze in Europa aan en begin deze week deden ze ook ons land aan om vervolgens 
door te trekken naar richting Duitsland. Onderweg richting de grens hadden ze vernomen 
dat in Goor, dat op hun route lag, die Zondag een Allegorische Optocht zou plaatsvinden 
en het leek hun wel een hele ervaring om hieraan mee te doen. Na kort overleg kregen ze 
toestemming om hieraan mee te mogen doen.
 
Komt allen naar Goor om deze groep wereldpioniers te bewonderen en geef ze een warm 
onthaal, voordat ze weer verder trekken naar de Noordpool waar ze uiteindelijk het verst 
haalbare deel van de wereld bereiken. 
Kijk ook eens op de Facebook pagina van Kump wa Good en op www.kump-wa-good.nl

21.  Dames van het Zeldam

20.  Kump wa Good - De Ontdekking

Het eerste decennium van de 20e eeuw was een hele belangrijke voor de luchtvaart. Met de 
eerste gemotoriseerde vlucht van twaalf seconden in 1903 en de eerste helikoptervlucht in 1907 
was dit pionierswerk van de bovenste plank! Inmiddels kunnen de vliegmachines bijna hele 
dagen in de lucht hangen, dus die hebben een ontwikkeling van jewelste doorgemaakt. Dit geldt 
ook voor de rood-zwarten in Goor. Sinds de oprichting in 1907 heeft de club zich constant 
weten te overtreffen tot de schoonheid wat het nu is. GFC vloog door de jaren heen met vele 
belangrijke piloten aan het stuur en met verschillende markante passagiers aan boord van 
het GFC-luchtschip! Op gepaste wijze krijgen zij nu hun moment! Fasten your seatbelts 
and enjoy the Goorsche Flight Company. 

19.  GFC - de “oaldste” Goorsche



KRAMPUS is het thema waarmee de Rellie dit jaar door de straten trekt. Krampus is in feite het 
Sinterklaasfeest, maar dan een tandje erbij. Het feest vindt zijn oorsprong in de Alpenlanden, 
waar Krampus als hulpje van Sinterklaas de kinderen schrik aan jaagt door ze te geselen met 
stevige kettingen en roestige bellen. De roe van Zwarte Piet is daar dus maar een speeltje bij. 
Krampus is de demon, die als half mens half dier de hulp van Sinterklaas is. Sinds het bekend 
worden van het thema, zijn er al geluiden vernomen, dat er bussen vol westerlingen naar Goor 
zullen komen om te demonstreren tegen de Krampussen die zwart zijn. Vanuit Dokkum komen 
knokploegen om de demonstranten te dwarsbomen en te strijden tegen de blanke demonen. 
Het centrum van Goor zal dan ook gedurende de Optocht hermetisch afgesloten zijn. Hoe 
de Rellieleden zich aan het publiek vertonen, zal nog even een verrassing blijven, maar ga er 
maar van uit dat de Rellie zich door niets en niemand laat stoppen om Sinterklaas 2.0 tot een 
geweldig spektakel te maken. De Veurwaage, Midd’nwaage en Achterwaage zullen je weer 
versteld doen staan, terwijl daar tussenin en omheen allerlei Krampusfiguren de straat onveilig 
maken. En maak je ook geen zorgen over politiek correcte uitingen, die zijn er niet. De leden 
zullen zeker niet als man, vrouw, homo, lesbo, transgender, genderneutraal, verherbouwde 
gendernietneutrale en andersoortigen door de straten trekken, maar als KRAMPUS!
 
PS
De per ongeluk meegenomen stoute kinderen kun je na de Optocht ophalen bij de Rellieloods.  
Kijk ook op www.relliegoor.nl

25 t/m 80.  De Rellie
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Thema: “Goor is al verpest, maar nu ook in de jungle asbest”.
Het ooit zo mooie Goor. Daar is weinig meer van over. We leven in barre 
tijden van asbestvondsten en sanering. De mooie Goorsche achtertuinen 

zijn met de grond gelijk gemaakt. Alles wordt gesaneerd. Geen boom 
blijft staan. Duizenden kilometers verderop moet dit project overtroffen 

worden. Grote delen van de jungle blijken namelijk bezaaid te liggen met 
oude asbestresten van de firma (B)eternit. Wordt de jungle dan afgebroken 

zoals onze achtertuinen? NEE! Gelukkig wordt dit gesaneerd door onze eigen 
Partypeople bodemsanering BV. Wij maken van het besmette bos weer een 

levendig woud. Voor ons is niks te dol. Wij regelen het beter, groener, overtreffender, 
feestelijker, mooier en spectaculairder. Als nooit tevoren. 
Houd je stoel vast, want je gaat op avontuur!

24.  Party People

Van de bovenste plank:
Vrolijke klanken veel wijze woorden, hoor de muziek met mooie akkoorden
Literatuur van heden dagen geeft je geen wijsheid, maar eerder nog vragen  

Een plek om te rusten en om te lezen, zodat een ieder een wijze kan wezen
We zitten in stilte dat neem je voor lief, je leest over gezegden SUPERLATIEF

Is het de wijsheid waar je naar verlangt, dit jaar komt Krange van de 
bovenste plank.

Kijk ook op: www.wagenbouwkrange.nl

23.  Krange
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Interview Jan de Jong

Hoe is die fascinatie voor 
kermisattracties ontstaan?
“Ik heb als kind 13 jaar in de Herman 
Heijermansstraat tegenover de 
Schoolfeestweide gewoond. Mijn vader 
was als schoolhoofd betrokken bij de 
keuze welke attracties de Kinderbonnen 
accepteerden. Al op jonge leeftijd werd 
ik dus positief geconfronteerd met de 
Schoolfeestkermis.”

Hoe gaat de keuze van de 
kermisattracties voor Goor in z’n werk?
“Een goede kermis kenmerkt zich door 
een goede mix voor jong en oud. Welke 
attracties passen in een vierdaagse kermis. 
Vervolgens kijk je wat voorhanden is en 
waar in Nederland op hetzelfde tijdstip 
kermissen worden georganiseerd. Op 
de site Kermiscarrousel.nl kun je een 
advertentie plaatsen dat er in Goor een 
kermis is en je daarvoor kunt aanmelden. 
De exploitanten die de Schoolfeestweide 
pachten, Ton Verdonk en Wim Gühnen, 
bepalen uiteindelijk welke attracties 
er komen.”
 
Hoe ben je hierbij betrokken geraakt?
“Toen de Gladiator naar Goor kwam, zei ik 
tegen een Schoolfeestbestuurslid dat dit 

Oud Gorenaar Jan de Jong is van kinds af aan idolaat en kenner 
van alles wat met kermissen te maken heeft. Voor het derde 
jaar is hij betrokken bij de samenstelling van de kermis voor het 
jaarlijkse Schoolfeest. Al kort na het voorbije Schoolfeest werd al 
weer gekeken wat er in het jaar daarop komt te staan.
 

soort attracties zo veel meerwaarde zal  
geven voor het feest dat je eigenlijk ieder 
jaar een topattractie moet hebben. Dit was 
drie jaar geleden en sindsdien schuif ik 
ieder jaar aan bij het overleg en evaluatie 
met de exploitanten.”

Wat zijn in jouw ogen prachtattracties 
voor Goor?
“Een bovengemiddeld reuzenrad van 
bijvoorbeeld 55 meter hoog is een 
absolute blikvanger in de weide omgeving, 
vooral ’s avonds in volle LED-verlichting 
is het een geweldig markeringspunt voor 
Goor. Ook de moderne zweefmolen die tot 
50 meter hoog gaat is erg in trek bij 
het publiek.”

Wat is de mooiste attractie dit jaar 
in Goor?
“Dat zijn er meerdere, na afwezigheid van 
enkele jaren is op veler verzoek de Spin 
weer aanwezig. Ook de Booster maakt na 
jaren weer zijn opwachting. Daarnaast zijn 
de Tornado en Breakdance van de partij. 
Deze en andere attracties zorgen voor een 
boeiend gevuld kermisterrein tijdens het 
Schoolfeest 2018.” •



Schoolfeest
T-shirt
Verkiezing
In 2017 waren er weer veel bedrijven 
en particulieren die aan de T-shirtverkiezing deelnamen.
Dit keer heeft De Smulposte de T-shirt verkiezing gewonnen. Met de tekst 
“America has Trump’s face. In Goor we have Schoolfees(t) # first” 
werden zij de trotse eigenaar van de Schoolfeest T-shirtbokaal 2017. 
“Een mooie link tussen het Schoolfeest en de actualiteit”, aldus de jury die bestond uit 
Anne Tuinte (voorzitter), Holly Klein Oonk en Gerben Hillebrand. Behalve de bokaal 
kreeg de winnaar 40 penningen.
 

Ook winnen met je T-shirt?
Om het 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 2018 wordt, evenals in de afgelopen jaren, 
nog tijdens het Borreluurtje gekozen en bekend gemaakt.
Nieuw dit jaar is, dat al vóór het Schoolfeest foto’s van het T-shirt met uiteraard de tekst 
opgestuurd kunnen worden naar tshirt@schoolfeest.com. Op deze manier weet u zeker 
dat u meedingt naar de 40 penningen en de bokaal.
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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.

 Albert Heijn Brandenbarg Weversplein 5
 Jumbo, Van Kollaan 7
 Servicestation Hoek, Enterseweg 10
 PROVAK/PROBIN, 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 € 30,-.  
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 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 2018 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 2019 
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

26



27

Speeltuinvereniging Kindvriendelijk Goor

Stichting Hart voor Goor

Gymnastiekvereniging “Excelsior”

Stichting Bigband Festival

Stichting Bike Fun Parc Doesgoor

Tennisverenging “De Mossendam”

SV Hector 

BC Union Goor

Stichting Kindvriendelijk Goor

Goorse Oranjevereniging

Stichting Kunstuitleen Hof van Twente

VV Twenthe Goor

Zwem- en Poloclub “De Hof”

Vocal Group LEF!

Stichting “De Goorse Braakmolen”

Invaliden Organisatie Goor

Zang – en Oratorium ver. “Onze Stem”

Stichting Wielerevenementen Goor

Tatsujin Dojo Goor

Stadsraad Goor

Stadslandbouw Hof van Twente

Stg Sportaccommodatie “Kedingen”

Vrouwenorganisatie ZijActief

Bewoners  “De Blankenvoorde”

Activiteitenstichting “Elsenerbroek”

Filmhuis Alleman

Buurtvereniging “Kloosterlaan”

Tafeltennisvereniging “Olympia Goor”

Buurtvereniging “De Leeuwerik”

Bouw overkapping voor skelters

Uitbreiding AED-netwerk met 2 AED’s

Airtrack met blower

Huur podia t.b.v. het Bigband Festival

Realisering van Bike Fun Parc

Vervanging en onderhoud verlichting

Geluidsinstallatie t.b.v.  het Doesgoor

Shuttlekanon t.b.v. training

Palmpasenoptocht en Foekepotten

Activiteiten Koningsdag 

Ophangsysteem met verlichting

Koffiemachine

Tent voor buitenactiviteiten jeugd

Luidspreker set en Audiomixer

Stofzuiger / Beeldscherm

Vervanging stoelzittingen

Koormappen en muziekstandaards

Wielerronde / Dikke bandenrace

Trainingsmaterialen

Werkzaamheden stadsraad

Laptop

Zon – en warmtewering

Herinneringsboek 65-jarig jubileum

Inrichten binnenplaats

Jeugdactiviteiten 40-jarig jubileum

Filmfestival

Tent t.b.v. burendag

Tafeltennistrainingsmateriaal

Verkeersveiligheid kinderen

€ 3.000,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.050,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 1.850,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 1.400,00

€ 1.250,00

€ 1.100,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 950,00

€ 750,00

€ 660,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 425,00

€ 400,00 

€ 250,00

€ 75,00

In 2018 toegezegd

€     36.660,00Totaal:



Losse flodders
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Ook in 2018 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

Er kan 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 mindervalide 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 14 juni 2018 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 20 t/m vrijdag 22 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/schoolfeestgoor
de Schoolfeest app

Schoolfeest Radio en TV bij Hofstreek Omroep

Toiletten

Penningen

Roken

Nieuws



PyeongChang

Zuid-Amerika



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

Kinderoptocht
Deelname aan de Kinderoptocht
Naast individueel en kleine groepjes 
nemen alle basisscholen deel aan de 
Optocht. Voorafgaande aan de scholen 
ziet u de groep Völle Wille. Deze groep, 
opgezet voor kinderen die buiten Goor 
naar school gaan, doet dit jaar voor de 
vijfde keer mee. De Relliekids zorgen 
uiteraard weer voor de altijd verrassende 
afsluiting van de Kinderoptocht.  

Völle Wille “Het is feest bij Völle Wille”
Dit jaar vieren we ons 5-jarig bestaan. Het 
thema “Feest” was dus snel gekozen.
Net als andere jaren, is er door de kinderen 
weer hard gewerkt om er wat moois van te 
maken en hebben zij hun eigen creatieve 
invulling aan het thema “Feest” gegeven.

Albatros: 
“Onder water: een ‘school’ vissen”
Stel je voor, je duikt diep de oceaan in. 
Onderweg naar je bestemming kom je 
de meest mooie wezens tegen. Divers, 
met ieder hun eigen talenten. Prachtige 
kleuren en vormen schieten aan je voorbij. 
Als je bij ons op school binnen komt, zal 
het niet anders zijn. De Albatros wil de 
gouden schatkist binnen halen en heeft 
daarom dit jaar gekozen voor het thema 
onder water: ‘een school vissen’. Iedere 
groep zal een ander onderdeel van de 
onderwaterwereld uitbeelden. Op de 
Albatros hebben we een mooie diversiteit 
aan leerlingen. Deze diversiteit is terug te 
zien in alle verschillende dieren en mensen 
die horen bij de onderwaterwereld. Van 
duikers tot haaien, van zeemeerminnen tot 
octopussen, van alles zal er voorbij komen.

Wiekslag: “Musical” 
Musical is een vorm van theater die muziek, 
liedjes, gesproken dialogen en dans 
combineert. Bij ons op school besteden 
wij aandacht aan deze zaken. We hebben 
besloten om dit in ons thema van de 
Kinderoptocht te verwerken. Hoe kunnen 
de leerlingen hun vaardigheden het beste 
laten zien? Juist, in musicals! Tijdens de 
Kinderoptocht laten we een dynamisch 
geheel zien, waarbij veel bekende musicals 
letterlijk langs zullen komen.

Prins Constantijnschool: 
“Reis door de ruimte - met de kinderen 
van de Constantijn” 
Dit jaar gaan we op reis door het heelal, 
we nemen u mee de ruimte in! Vorig 
jaar werden er met veel enthousiasme 
ruimteplaatjes verzameld tijdens de 
spaaractie van een supermarkt. Toen is 
het idee ontstaan om dit als thema te 
gebruiken voor de Kinderoptocht. Elke 
groep kreeg een onderwerp en mocht 
dit verder uitwerken. Niet alleen erg 
leuk, maar ook leerzaam. De groepen 
zullen onder andere omgetoverd worden 
tot sterren, planeten, raketten en 
ruimteschepen. Misschien komen we zelfs 
wel buitenaards leven tegen….

Heeckeren:  
“English? It’s a piece of cake”
Engelse spreekwoorden, gezegden en 
uitdrukkingen dus.
 We hebben enkele weken geleden met de 
hele school een project over Engeland gedaan. 
Dit was een groot succes.  Kinderen, ouders 
en leerkrachten waren erg enthousiast. Veel 
geknutseld, gezongen, gelezen, gerekend etc. 
in het Engels. Heel erg leuk. Met als afsluiting 
een tentoonstelling door de hele school.
In het verlengde hiervan kwamen we op dit 
thema. We hebben er met z’n allen weer zin in.

Puntdak:  “Oer Hollands! ”
Het idee voor dit thema kwam van een 
leerling uit groep 6 en is erg actueel 
aangezien we deelnemen aan een 
internationaliseringsproject. De school 
werkt samen met andere scholen in 
Europa. Tijdens de KInderoptocht laat 
de Puntdak alle mensen aan de kant 
oer Hollandse dingen zien, die zeer 
kenmerkend zijn voor ons landje!

Gijmink:  “De Gijminkschool ontpopt! ”
Na het lezen van het boek: “Rupsje nooit 
genoeg”, kwamen de kinderen met 
dit thema. Ook de leerkrachten waren 
enthousiast en kwamen tot kleurrijke 
ideeën.
Wij laten zien hoe een rups zich ontpopt 
tot een prachtige vlinder.
De onderbouw zijn rupsjes.
De middenbouw als cocon.
De bovenbouw zijn mooie vlinders.
 



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

Het thema is

“De Overtreffende Trap”

Opstelling van de 
Allegorische Optocht

De Goorsche Biertent Rellie: Krampus25 t/m 80

Kunst en Genoegen Leiden Muziekkorps

 Jubal Zwolle Muziekkorps

1 Apollo Goor Muziekkorps

2 SOOITJE H^uppetup Kleine groep

3 NOE HE'J WAT! 't is lellik en steet in de weg Wagen

4 'T GIJMINK Nee, 't is geen grap, de Gijminkmuisjes 
zitten op de overtreffende trap

Wagen

5 DOM VEDAN De klokkenmakers van de toekomst Wagen

6 VROUWKES Vrouwkes om op te vreten Grote groep

7 ZE NOABERZ Hoog, hoger, hoogst Wagen

8 HAVE FUN Ergens over de regenboog Wagen

9 Fanfare Markelo Muziekkorps

10 t ANTIEK Styggeste Grote groep

11 HOE DAN? Asterix en Obelix Wagen

12 GVD De Overtreffende Trappers Kleine groep

13 IK EN DE REST Toonladders Wagen

14 LIJST 143 De schoolfeestpartij Kleine wagen

15 KOM'T D'R MA OP Hee-kik-oe-ok-an Wagen

16 DE STAMGASTEN Luilekkerstland Wagen

17 Harmonie Diepenheim Muziekkorps

18 HIRBINTWI Wie is de grootste...??? Wagen

19 GFC GFC, de "oaldste" Goorsche Grote groep

20 KUMP WA GOOD De Ontdekking Wagen

21 DAMES VAN HET ZELDAM Zeldam is kippig Grote groep

22 LÖP WA LÖS Het paard van Troje Wagen

23 KRANGE Van de bovenste plank Wagen

24 PARTYPEOPLE Goor is al verpest, maar nu ook in de jungle asbest Wagen



In 2019
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