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Eindelijk is dan zover! Na twee jaar afwezigheid i.v.m. corona-maatregelen staan nu 
alle seinen weer op groen en maken we ons op voor de 147-ste editie van ons Goors 
School & Volksfeest.

Nu is het niet zo, dat we de afgelopen twee jaren stil hebben gezeten. Er is bijvoorbeeld hard 
gewerkt om het Schoolfeest ingeschreven te krijgen in het Inventaris Immaterieel Erfgoed 
Nederland. En we zijn er erg trots op dat dit is gelukt. In dit programmaboekje leest u er 
meer over en vooral wat dit voor toekomst betekent!

Ook is er onderhoud geweest aan de gebouwen, etterie, penningentent en natuurlijk de 
optochtplatforms. Sinds 1 april bruist het weer in de Loodsen en zijn de voorbereidingen 
voor de Optocht in volle gang.  Het belooft ook dit jaar weer om een geweldige spektakel te 
worden. En natuurlijk zijn ook de schoolkinderen alweer druk bezig om er een fantastische 
Kinderoptocht van te maken. 

De aanmeldingen voor de vrijwillige tapdiensten zijn de afgelopen jaren mooi op niveau 
gebleven en daar zijn wij heel blij mee, want zonder vrijwilligers is er simpelweg geen 
Schoolfeest. Wilt u ook een paar uurtjes in het weekend uw steentje bijdragen? Via de 
website kunt u zich nog altijd aanmelden. Samen moeten we het doen!

Door stijgende kosten, twee jaren geen Schoolfeest en ook het 150-jarige jubileum in 2025 in 
het verschiet,  zagen we ons genoodzaakt om de penningenprijs voor het eerst sinds 11 jaren te 
verhogen naar € 2,- We hopen van harte dat we deze de komende jaren dan weer ongemoeid 
kunnen laten, want ons streven is en blijft om de penningenprijs zo laag mogelijk te houden.

Genoeg over het verleden. We kijken nu weer vooruit en vooral naar het  aankomende, 
laatste weekend van juni! Door middel van dit Schoolfeestboekje 2022 kunt u alvast in 
de stemming komen en u optimaal voorbereiden op maar liefst 5 dagen feest! Uiteraard 
hebben de verschillende commissies weer allles uit de kast gehaald om u te voorzien van 
een heel mooi programma met voor ieder wat wils. Het Schoolfeestprogramma en het 
laatste Schoolfeestnieuws is ook te vinden op www.schoolfeest.com.  

Wij wensen iedereen heel veel Schoolfeestplezier,  zien u graag in de Tente en zeggen nu 
alvast: “ Mooi daj d’r weer bint ”

Een hartelijke Schoolfeestgroet

2 Het Bestuur

Beste Schoolfeestvierder!Beste Schoolfeestvierder!



Eind 2021 is het Goors School- en Volksfeest ingeschreven in het Inventaris 
Immaterieel Erfgoed Nederland. Hiermee schaart het Goorse School- en Volksfeest zich in een rij 
van andere erfgoederen, zoals de viering van Koningsdag, de 4 mei-herdenking en 5 mei-viering, de 
Nijmeegse Vierdaagse, de Pride Amsterdam en de Bloemencorso cultuur.

Deze Inschrijving is iets waar we als Schoolfeestorganisatie niet alleen trots op zijn, maar wat we 
heel belangrijk vinden. Dit heeft uiteraard te maken met de geschiedenis, want zonder verleden 
geen traditie. Maar wat zeker zo belangrijk is  - zo niet: belangrijker -  , is het waarborgen van de 
Schoolfeesttraditie  voor de toekomst. Het gaat daarbij niet alleen om de verantwoordelijkheid van het 
behouden van het School- en Volksfeest zoals deze tot nu toe is geweest, maar ook om het School- en 
Volksfeest toekomstbestendig te maken en daar waar nodig aan te passen aan de veranderende tijden. 
Kortom: het veiligstellen van onze Schoolfeesttraditie, zodat deze tot in lengte van jaren van generatie 
op generatie kan worden doorgegeven.

Het School- en Volksfeest is in 1875 ontstaan als een Kinderfeest en is in de loop der jaren uitgegroeid 
tot een waar Volksfeest voor en vooral door de gehele Goorse gemeenschap. Het Kinderfeest is nog 
steeds de basis van het School- en Volksfeest met de Kinderoptocht, de Kindervoorstellingen en de 
Kermisbonnen. Het is dan ook niet voor niets dat we in Goor spreken van “het Schoolfeest”. 
Maar ook andere aspecten van de Schoolfeest, zoals de Schoolfeestakte, de Schoolfeestweide met 
eigen Schoolfeesttoiletten, de Schoolfeestloodsen en de platforms, welke aan de Optochtdeelnemers 
beschikbaar worden gesteld, dragen bij aan het Schoolfeesterfgoed.
En natuurlijk niet te vergeten alle vrijwilligers die elk jaar op welke manier dan ook zorgen dat het School- 
en Volksfeest gehouden kan worden en daarmee behouden blijft.

Door de Inschrijving in het Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland heeft het Schoolfeestbestuur zich 
verplicht om zich te blijven inzetten om de Schoolfeesttraditie te behouden voor de toekomst. Hiervoor 
is een speciale Erfgoedcommissie ingesteld, die als taak heeft om de Schoolfeesttraditie verder uit te 
dragen en te waarborgen en om er voor te zorgen dat de driejaarlijkse evaluatie van het Kenniscentrum 
Immaterieel Erfgoed Nederland goed doorstaan wordt en de Inschrijving in het Inventaris weer 
verlengd kan worden. Kijk ook op: https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/Goors-school-en-volksfeest.

    De Inschrijving is niet alleen een kroon op het werk van  
    alle Schoolfeestvrijwilligers, maar ook een mooie 
    promotie voor Goor als stad met een bijzonder  
    gemeenschapsleven.

Het Schoolfeest 
Immaterieel Erfgoed

3

Goors School- en Volksfeest
is bijgeschreven in de Inventaris 
Immaterieel Erfgoed Nederland



De kermis
Het moet gezegd, het valt niet mee elk 
jaar attracties naar Goor te halen die, of 
nog nooit op het Schoolfeestplein hebben 
gestaan, of die bij eenieder in de smaak 
valt. En zeker na 2 jaar geen Schoolfeest 
en kermis is dit een grote uitdaging. 
Gelukkig wederom in samenwerking met 
kermis organisatie buro Gühnen komt er 
weer een mooie kermis naar Goor! 

Eén kermisexploitant neemt maar liefst 
twee attracties mee die normaliter op 
de grootste kermissen in ons land staan. 
Voor het eerst sinds jaren wordt er weer 
een reuzenrad geplaatst van maar liefst 
38 meter en daarnaast nemen zij de 
spiksplinter nieuwe attractie Power Surge 
mee naar Goor.

Deze Power Surge attractie is in 2021 naar 
Nederland gekomen en zal in 2022 het hele 
land door gaan. De introductie in ons land 
vond plaats op het Malieveld in april van dit 
jaar en nu in Goor.

De Power Surge is een 16,5 meter hoge 
attractie met 6 armen met aan elke arm vier 
zitjes die werkelijk alle kanten opdraaien. 
Bovendien draait de as waar de armen 
aan verbonden zijn ook alle kanten op. 

Bezoekers moeten minimaal 120 cm zijn om 
plaats te kunnen nemen in deze attractie. 
Stap je hierin dan zul je een ervaring 
ondergaan die uniek is. Je zult geen seconde 
van deze rit rechtop zitten of het idee 
hebben dat je eens rustig het kermisterrein 
kunt over kijken. Kortom een sensatie 
waar in Goor nog lang over nagepraat gaat 
worden.

Verder zullen er ook dit jaar bekende 
attracties als autoscooter, break dance, 
Magic Star (wip) en het bekende funhouse 
Central Park staan. Ook de 40 meter hoge 
Europe Flyer, in 2019 een succes, komt weer 
naar Goor.

Voor de kleinsten onder ons is er natuurlijk 
weer een draaimolen, een mini zweef 
en trampolines. De whipe out is een 
behendigheidsspel voor de wat oudere 
jeugd. Dit alles natuurlijk aangevuld met de 
nodige eet- en goktenten.

Kortom het 
wordt weer 
een ouderwets 
gezellige School- 
en Volksfeest 
kermis.
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Alle Goorse (basisschool)kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 
jaar krijgen vier 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 vier kermisbonnen. 
Mocht u deze bonnen woensdagochtend 22 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 vier 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 Euro terecht!   

Ook dit jaar worden de kinderen van de Goorse 
basisscholen natuurlijk weer getrakteerd op een 
prachtige voorstelling in de grote Schoolfeesttent van 
Bert Eeftink en Paul Schabbink. 5

Kinderfeest

Kermisbonnen

Donderdag 23 juni – Kindervoorstelling
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Zaterdag 25 juni – Kinderoptocht (deelname vanaf 2 jaar)
Het reglement van de Kinderoptocht is op de Schoolfeestsite te zien onder 

www.schoolfeest.com/kinderoptocht

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. 
 

De Boomhut
De Albatros

Prins Constantijn
‘t Gijmink 

Heeckeren 

Opstelling

Individueel / Kleine groepjes

Rellie
KidsMuziekkorpsen

Individueel &
kleine groepen 1.

1. 3. 5.
2. 4.

2. 3. 4.

5.
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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:
• De Boomhut en De Albatros via de Waterstraat 
• ‘t Gijmink en Prins Constantijn via de Irisstraat 
• Heeckeren 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.
  

Na afloop van de 
Kinderoptocht is er natuurlijk 
weer een grandioze discoshow in 
de Feesttent.

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



Geen alcohol onder 18 jaar!
(extra controles)  

Geen nieuw fenomeen, maar we blijven het onder de 
aandacht brengen. Het staat dan ook duidelijk vermeld 
in onze huisregels die op het feestterrein zichtbaar voor 
iedereen zijn en op onze site. Wat wel nieuw is, is dat er dit 
jaar meer controles zijn dan voorheen. Een gewaarschuwd 
Schoolfeestbezoeker telt ook hier voor twee! 

Net als in voorgaande jaren wordt tijdens het Schoolfeest weer op verschillende manieren 
duidelijk gemaakt dat het verboden is om alcohol te verstrekken aan jongeren onder 18 jaar. 
Niet alleen in de Tent 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 zijn dit jaar weer polsbandjes verkrijgbaar 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 2022
   Feesttent  Kermis open vanaf
Woensdag 22 juni 13.30 – 17.00 uur  
Donderdag 23 juni 20.00 – 01.00 uur  15.00 uur
Vrijdag 24 juni  16.00 – 02.00 uur  14.00 uur
Zaterdag 25 juni   14.00 – 02.00 uur  14.00 uur
Zondag 26 juni  14.00 – 00.00 uur  14.00 uur

Het betreden van het Feestterrein en de Feesttent geschiedt geheel op eigen risico. Tijdens het evenement 
kunnen opnamen worden gemaakt van bezoekers. Door het evenement te bezoeken wordt hiervoor 

uitdrukkelijk toestemming gegeven.



Seniorenmiddag

De opening van het Goors School en Volksfeest start met een middag voor alle Gorenaren van 65 
jaar of ouder (jongere partners zijn van harte welkom).

Bestaande uit:
Dave Wilderink op basgitaar, Fons Gelen op drums, Edwin Jonker op toetsen, 
Wiebren Wolthuis en Paul Gelen op gitaar.

Premium is ontstaan als collega’s in een zorginstelling. 
Zij spelen op bruiloften en partijen en in kroegen.
De afgelopen jaren werd hun lied “Quarantente” een hit.
Ze kunnen niet wachten om in “De helse Tente“ samen 
met u een groot feest te bouwen. 

“Het dak mag er af”.

U betaalt uitsluitend voor de drank. 
Dit kan met de schoolfeestpenningen die 
u bij de vrijwilligers kunt kopen.
Er is geen parkeergelegenheid.
Wanneer u aangepast vervoer nodig 
heeft van Franje, kunt u zich hiervoor 
aanmelden
Bij Salut telefoon; 0547 260053

Woensdagmiddag 22 juni 
van 14.30 uur tot 16.30 uur

in de Tent

Het wordt een groots feest mede dankzij de band 

“Premium”
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Wij nodigen u van harte uit! 



Donderdag 23 juniDonderdag 23 juni
21.00 uur – 01.00 uur

FriendsHIP
Vrienden met een passie.
In 2016 werd aan een aantal Goorse muzikanten gevraagd of er interesse en mogelijkheden waren 
voor het samenstellen van een ‘superband’ voor het Goorse feest. Al snel vonden 7 mensen uit 
het netwerk de uitdaging om iets vets neer te gaan zetten. De meesten kenden elkaar al lange 
tijd en hebben in het verleden verschillende muzikale samenwerkingen gehad. Het is lastig om 
in de huidige drukke tijden een nieuwe act te presenteren maar de leden drijven op vriendschap, 
enthousiasme en vooral een grote muzikale klik!

De muzikale smaken van de formatie friendsHIP variëren op een gezonde manier zodat je kan 
stellen dat alles langs komt op een avond.  Waar livemuziek echt live mag zijn!

ENTREE: NATUURLIJK ALLE DAGEN GRATIS
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DJ Robert 
vd Reest

Pauze act



Vrijdag 24 juniVrijdag 24 juni

19.30 - 21.30 uur

21.30 - 02.00 uur

Nederland kent Beethoven inmiddels als vernieuwende 
en professionele band die het begrip coverband door de 
jaren heen een nieuwe betekenis heeft gegeven. “This is 
Beethoven” brengt een weergaloze show waarbij de grootste 
wereldartiesten in volle glorie naar je toekomen. Het dak gaat 
er natuurlijk af met een zeer uitgebreid repertoire van de 
grootste Pop-, Dance- R&B- en Rockhits vanaf de ’90. En dan 
ook nog Goorse roots in de band van niemand minder dan 
drummer Rob Eeftink. You have to see it to believe it!

Kijk ook op: www.thisisbeethoven.nl

 

Het borreluurtje blijft vaak gezellig tot ruim na 19.30 uur 
zoals bekend, dus daarom wegens succes ook dit jaar 
de Bar/Feest zangers die er voor zorgen dat de muzikale 
gezelligheid gewoon doorgaat. Geen excuus meer om 
op tijd naar huis te gaan en feest twee uur lang mee met 
deze toppers en alle bekende meezing-HITS.

Meezingen met de bar/
feest-zangers!!

This is BEETHOVEN, not just a coverband

ENTREE: NATUURLIJK ALLE DAGEN GRATIS

16.30 uur

Traditiegetrouw de OPENING van het feest met aansluitend het 
BORRELUURTJE voor de Goorse bedrijven. Een super gezellig 
borreluurtje met FEEST, FEEST en nog eens FEEST. Bandje Voor De Sfeer 
is er klaar voor! Ze staan te popelen om het Goorse feest op de kop te 
zetten waarbij alle voetjes van de vloer komen en iedereen meezingt! 
De ervaren muzikanten hebben bewezen elke tent ondersteboven te 
zetten.  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!!

Kijk ook op: www.bandjevoordesfeer.nl

Borreluurtje met Bandje voor de sfeer

Pauze act

DJ Peter Pas
11



Het grote Schoolfeest-Familie-Festijn 

Bas & Daan Zweers en de hofbloazers !

LEAD

Zaterdag 25 juni
16.00 – 19.00 uur

19.00 – 21.30 uur

21.30-02.00 uur

Apollo heeft een paar jaar terug hun 100 jarig jubileum gevierd en gaan in 2022 
weer keihard door. Dus ook dit jaar moet daarom onze eigen Goorse trots op 
de bühne staan op de zaterdagmiddag! Apollo wordt deze middag 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. 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.apollogoor.nl

Een geweldige traditie met de allerbeste volkstümliche muziek, schlagers en après-
skihits uit de Alpenlanden. In 2018 ingezet door Roel Zweers als Tiroler deejay Marc 
Wiese, zal nu worden voortgezet door zijn zonen Bas en Daan. Een mooi eerbetoon 
aan hun vader dat ongetwijfeld voor Schoolfeest in de hemel én in de tent zal zorgen.  

Én kan het dan nog gezelliger ? Jazeker, De Hofbloazers!! Voor wie ze nog niet 
kennen:  Deze volledig Goorse dweilband heeft flink aan de weg getimmerd en 
struinde van feest naar feest voor de nodige Swing. En nu zijn ze er klaar voor… 
die helse tente! 
Ze zijn klaar om te schoffelen langs het schap onder het genot van bier en vette 
hap, want dat dak dat mut dr af!

Vijf heren en een charmante dame hebben 
samen maar één doel voor ogen: Feest! En een 
feest kun je verwachten wanneer deze muzikale 
partyanimals  het podium betreden. Vanaf 
het startschot word je wakker geschud om 
vervolgens onvermijdelijk deel te nemen aan het 
losgaan op de beste hits van toen en nu!

Kijk ook op: www.leadmusic.nl 

DJ Bas en 
Daan Zweers

Reünie en  Familie middag met Apollo

Pauze act:

ENTREE: NATUURLIJK ALLE DAGEN GRATIS
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Zaterdag 25 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!

24.00 uur  
Spectaculair afscheid van het School- en 
Volksfeest 2022 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,  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 Sarina Kay in je gelederen hebt, 
wat wil je dan nog meer?
Kijk ook op: www.ppmband.nl

19:30 uur

Zondag 26 juni
ENTREE: NATUURLIJK ALLE DAGEN GRATIS

Zondag 26 juni

DJ Hilco 
Wekking

Pauze act
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Einde

U bevindt zich regelmatig in

‘de Tente’

Route Grote Optocht
14

Einde



Centrum Goor

Opstelling

Route Kinderoptocht
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Het thema van de Optocht is 

“Dit is Goor”
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:

Show- and Marchingband Victory Den Haag &
Show- and Marchingband Kunst en Genoegen Leiden

Drum- en Showfanfare Apollo Goor

Harmonie Diepenheim 
en Fanfare Markelo

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 26 juni
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ENTREE: NATUURLIJK ALLE DAGEN GRATIS

Over de Optocht...

Actueel in Goor is de ontwikkeling van de Goorse Stoomblekerij, oftewel “’n 
Stoom”. De groep haakt hierop in en geeft er een “Sooitje”-waardige draai aan! 

Moerasmonster op  ‘t  Gijmink:
Goorse Monsters in de zonneschijn

Soms zijn ze groot
Soms zijn ze klein
Soms ben je bang
Al weet je piekfijn

Dat de Goorse Hillbilly’s er altijd zullen zijn

Deze wagenbouwgroep laat tijdens de Optocht een heuse tijd door 
de geschiedenis van Goor zien. Het oude gemeentehuis, een bekende 
groentenman, de Goorse Bandijk, een snoepwinkel, het station van Goor met 
Bello en de treinwissels. De Goorse stadspomp, een melkkar van gies en Goorse 
typetjes. Allemaal op een grote wagen gebouwd. En om het geheel te voltooien 
worden er postkaarten aan het publiek uitgedeeld.

Showkorps: Show and Marchingband Victory Den Haag
Kijk ook eens op www.marchingband-victory.nl

Showkorps: Kunst en Genoegen Leiden
Kijk ook eens op www.keng-leiden.nl

2.  Sooitje - ’t Sooitje op Stoom

3.  ‘t Gijmink - het Gijmink zakt door.

4. Dom Vedan - Zoals het toen was
(De Goorse Film)

1.  Apollo Goor
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Goor, vanaf het ontstaan een arbeidersstad bevolkt door hard werkende mensen. Maar na noeste arbeid 
is het tijd voor feest en daar hielden en houden de Goorenaren wel van. Samen na gedane arbeid feest 
vieren zijn de hoofd ingredienten van het Goorsche Geveul … Vroeger werd er samen hard gewerkt 
in de handel en de beroemde textiel fabrieken. Tegenwoordig wordt de arbeid vooral verricht in de 
bouw en de metaal industrie, die trouwens ook een lange traditie kennen. Goor staat nu bekend om 
zijn internationaal opererende aannemers en mechanica bedrijven, waar we met zijn allen trots op zijn. 
Feesten zit verankerd in het DNA van de Goorenaar. In het verleden werd de veleta gedanst op feesten en 
partijen en later ging het naar Kobus, de Ster, de E8 of de Zon. Tegenwoordig wordt er samen gefeest in 
keten en cafe’s en natuurlijk al sinds ongeveer 130 jaar op het School en Volksfeest.  Het Goorsche Geveul, 
een combinatie van gevoelens uit het heden en het verleden. Tegenwoordig misschien het best samen te 
vatten en tastbaar te maken als steen, staol en sentiment…
Kijk ook op https://zenoaberz.jouwweb.nl/

5.  Ze Noaberz - Het Goorsche Geveul



7.  De Stamgasten - Phantasma Gooria
Met het thema ‘’Dit is Goor’’ trokken de Stamgasten zich dit jaar terug in de Goorse moerassen. 
Eenmaal gesetteld werden zij één met de natuur. In deze fantasierijke beleving stond een wel 
heel bijzondere boom centraal, want hier omheen leefden de zogeheten ‘’bosnimfen’’. Zij houden 
veel van bloemen en aardse decoratie. Tijdens de Goorse Optocht nemen de Stamgasten jou 
mee in hun fantasierijke versie van Goor: Phantasma Gooria
Kijk ook op www.facebook.com/destamgasten/

De wagenbouwgroep Hoe Dan? bouwt dit jaar Goorpoly een leuk 
mooi monopoly spel waarin ze foto’s verwerken van oud en nieuw 
Goor. Met herkenbare dingen uit het heden en verleden waarin ook 
onze mensen in zijn verwerkt als figuranten.

6.  Hoe Dan? - Spelend door Goor
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Kijk ook op www.fanfaremarkelo.nl/

8.  Fanfare Markelo

9.  Löp wa Lös - 
Operation Petticoat

Gelukkig gin Russen oaver’n Herikenbarg, maar 
Goorse matrozen uut het Twentekanaal. In deze 
genderneutrale tijd moet alles kunnen en mogen. 
Twee jaar lang heeft de wagenbouwgroep Löp wa 
Lös hun oerdriften moeten onderdrukken. Maar in 
het laatste weekend van juni tijdens de Allegorische 
Optocht kunnen ze weer zijn wat ze willen. Is het een 
man of een vrouw? Een hij of een zij? Wil jij ook een stukje 
meevaren in ons roze onderzeebootje? Come on board, 
alles is liefde, de taal die iedereen spreekt…..
Ze gaan knallen en men is blij dit weer samen te mogen doen. 
Uiteindelijk loopt altijd alles wel weer los….
Kijk ook op www.facebook.com/Lop-Wa-Los/

Het komt niet vaak voor dat een EENLING in de Optocht te bewonderen is. Martin van de Riet 
doorbreekt dit gegeven en laat zich van z’n beste kant zien. Hoe precies hij in de Optocht naar 
voren komt is nog niet helemaal duidelijk, maar de Optochtcommissie is blij met zijn bijdrage 
aan de Allegorische Optocht.

10.  Martin van de Riet



“Dit is Goor”; Het is april 1945. Na jaren van onderdrukking is het tijd voor 
feest. De mensen staan in rijen dik langs de straat. Zwaaiend, lachend en 
wijzend naar de stoet die voorbij trekt. 

Maar dit is ook Goor; nog geen twee weken geleden heeft Goor de 
zwaarste beproeving van de Tweede wereldoorlog doorstaan. Het 
centrum van Goor werd gebombardeerd met clusterbommen door 
de door de 397ste ‘Bombardement Group’ van de Amerikaanse 
luchtmacht. Het was een schril contrast.... 
Heden ten dage, zitten we nog steeds in wereld met contrasten. 
Hier, vandaag, vieren we (eindelijk) weer het School- en 
Volksfeest in vrijheid en zonder (COVID) beperkingen, terwijl 
mensen elders in de wereld hard strijden voor hun “vrijheid”. 
De wagenbouwgroep roep ‘Noe he’j wat’ staat dit jaar stil bij de 
bevrijding van Goor, maar ook bij het woord “vrijheid” wat toch niet 
meer altijd zo vanzelfsprekend blijkt te zijn.…
Kijk ook op www.facebook.com/Noehejwat

11.  Noe he’j wat! - 75 jaar bevrijding Goor
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Wat als Goor een sprookje was! Markante oude gebouwen van Goor in een fictief verhaal met 
een bijzonder kasteel in Disneysferen. Goor in een Disney-verhaal. Hirbintwi is creatief aan 

de haal gegaan met het thema: Dit is Goor als sprookje! Met een flinke dosis fantasie en in 
de gedachte van een Disneyoptocht komt Hirbintwi met de Goorsillusion Parade!
Kijk ook op www.hirbintwi.nl

12.  Hirbintwi - Goorsillusion Parade

“t Antiek gaat terug naar het Goorse verleden. Aan de Waterstraat stond toen de weverij van 
‘t Jannink met aan de overkant “Het Grote Gat”. De Meerpoet, ook wel Modderaal, Fluitaal of 
Weeraal genoemd, leefde in het Grote Gat, waar hij met zijn bekdraden de bodem afzoekt 

naar voedsel. Ook werd hij vroeger in een weckfles gehouden als een levende barometer. 
Voorafgaand aan onweersbuien wordt hij erg onrustig en zwemt hij onafgebroken heen en 

weer. De Meerpoet is zeldzaam en het is dan ook een wonder dat hij in de Allegorische Optocht 
te zien is. “’t Antiek” heeft met veel plezier aan het onderwerp gewerkt en hoopt dat iedereen na 2 

jaar weer volop geniet van al het moois dat langskomt!

13.  ‘t Antiek - Goorse Meerpoet’n 

Goor, de ene kant moeras, de andere kant droog.
Toch woonde hier een gekken bioloog.

Dittis Goorius is zijn naam en had overal bloemen staan.
Hij heeft niet veel geluk, en zijn z’n projecten vaak mislukt.

Dittis maakte dan ook geregeld, een zooitje ongeregeld.
Toch fleurt ie alles op en zet Goor op zijn kop.

Hij is ook zeer excentriek en heeft een liefde voor muziek.
Laat u verrassen met wilgenhuisjes, planten, moerassen en kassen.

Kijk ook op www.facebook.com/WagenbouwGroepKrange

14.  Krange - Dittis Goor(ius) en zijn….



Goor, het stadje van muziek en plezier. Daarwaar veel bekende en minder bekende muzikanten 
groot gebracht zijn. Goor, de bakermat die al veel talenten voort bracht. Illustere personen 
gingen ons voor. Velen bekend, anderen slechts als straatmuzikant of troubadour. Om al die 
oud-Gorenaren te eren, is een ander oudje van stal gehaald. Deze brengt nu het straatorkest 
“Kwamikdrmaopdankonikmeeblazen” door de straten.

15.  Kom’t d’r ma op - De trein dendert door muziekstad Goor
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16.  Harmonie Diepenheim

17.  Dames van het Zeldam - Zeldam is “niet” Goor
De groep wil met de act benadrukken dat Zeldam geen Goor is. De vuilniszak is het 
hoofdmateriaal waar  alle creaties van gemaakt zijn. Hoe dat in de Optocht te zien is, laat u zich 
verassen. Het Zeldam staat bekend om een hechte gemeenschap waar iedereen elkaar kent. 
Jong en oud zijn vertegenwoordigd, en het zijn allemaal buren en vrienden!

Kijk ook op: www.harmonie-diepenheim.nl

De wagen vertelt het leven van een brute moordenaar Klaas Annink, beter bekend als 
Huttenkloas. Deze mythe teisterde ruim tweehonderd jaar geleden Goor en omstreken. Samen 
met zijn vrouw Aarne en zijn zoon Jannes was hij verantwoordelijk voor een groot aantal 
diefstallen en moorden in deze regio. Klaas was dagloner en was in die tijd niet de enige die 
moest stelen om in leven te blijven. Alleen ging het bij hem van kwaad tot erger, wat uiteindelijk 
leidde tot verschillende moorden.

Toen in 1774 Willem Stint, een kousenkoopman uit Münsterland niet van de Goorse wintermarkt 
huiswaarts keerde, ging diens vader op onderzoek uit. Hij vond overtuigende bewijzen dat Klaas 
Annink voor de verdwijning verantwoordelijk was. Huttenkloas werd daarop gearresteerd 
en enkele maanden vastgehouden in een speciaal daarvoor gemaakte stoel. Na een 
spraakmakend proces werden hij in 1775 levend geradbraakt.
Kijk ook op www.facebook.com/kumpwagood/

18.  Kump wa Good -  
Dit is gruwelijk Goor, Huttenkloas kump d’r an!

Na jaren van mineur door het hele Corona gebeuren, komt de oudste Goorsche met 
een stukje vreugde van de bovenste plank. Zij vereren namelijk het alom bekende, 
ouderwetse amusement, het circus! Dit reizende gezelschap kennen we natuurlijk 
van hun scala aan kunstige optredens. De één balancerend op een draadje en 
de ander vouwt zich in een lucifersdoosje. Dit schoolfeest trekt de stoet door 
ons Twentse Haagje en het mooie is mensen, dat deze club artiesten niet onder 
doen voor de bekende Circusnamen! Wanneer de spreekstalmeester groen licht 
geeft, zal het spektakel losbreken. Wij kunnen eigenlijk alleen nog maar zeggen: 
“hooggeëerd publiek, komt dat zien!”

19.  GFC - Cirque de Oale Goorsche 
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Een bruggenbouwer-project is aan de orde van de dag bij “Ik en de 
Rest”. Op de wagen zijn bruggen te zien en de groep gaat op fietsen 
naar die bruggen toe. Oude Goorse bruggen komen dus weer tot 
leven. Wat men ziet is een speciale versie van de “Ronde van Goor”. 
Anno nu nog steeds actueel!
Kijk ook op www.facebook.com/Ik-en-de-Rest

EINDELIJK!!!!! Het kan weer!!!!! Na een “kut” joar (2020) en een “kloten” joar (2021) ziet het er goed 
uit voor dit jaar. We zijn als Rellie dan ook vol goede moed begonnen in de loods met 

het “bouwen” van de wagens, brommers, fietsen etc…. voor de optocht 2022 en 
je merkt aan alles dat het zo maar een hele mooie bouwperiode/optocht kan 

worden. Ondanks dat de materiaal prijzen de pan uit rijzen beloofd het weer 
een groot spektakel te worden. De leu langs de kant tijdens de optocht 

wordt dan ook aangeraden om anti-insectenspray op te doen of zich zo 
te kleden dat ze geen hinder ondervinden van dit soort “ongedierte”. 

Oalders hool de kinder an de kaante, WIE GOAT D’R VEUR. 
Kijk ook op www.relliegoor.nl/

“De Party People staat elk jaar weer voor een eigentijdse invulling van hun creatie. Met De Last (P)Ride kan 
een soort Goorse Pride neergezet worden of met de Last Ride een soort toertocht. Net als in Amsterdam 
maakt de Party People er een frivool feestje van”.

Wie kent Moby Dick niet? De angstaanjagende walvis die dood en verderf zaait. Deze wagenbouwgroep 
gaat op jacht naar dit “monster”. En men weet zeker dat die jacht een trofee oplevert, want het zijn Goorse 
piraten die de klopjacht uitvoeren tijden de Allegorische Optocht 2022!

23-80. De Goorsche Biertent Rellie - Insecten

22.  Party People - The last (p)ride

21.  De Struuk’n Duukers - 
De Struuk’n Duukers goat op jacht

20.  Ik en de Rest - De ronde van Goor

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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Amazing Facilitaire 
Dienstverlening
Een grote bekende tijdens het laatste 
volle weekend van juni: Marcia Klein 
Haneveld. Samen met haar team komt 
ze 4 dagen lang vanuit Eibergen naar 
Goor tijdens de School- en Volksfeesten 
voor de volledige schoonmaak van die 
Helse Tente. 

Hoe ervaren jullie het 
School- en Volksfeest weekend? 

“Het is altijd een feestje. We kijken er altijd 
weer naar uit om de nachtdiensten te 
draaien met Schoolfeest. Het gros van het 
personeel gaat dan ook al jaren trouw mee.”

Wat zijn jullie taken tijdens 
zo’n weekend?
“Eigenlijk alles wat schoongemaakt moet 
worden. Een half uur na sluiting beginnen 
we met het aanvegen van alle plastic 
bekers die overal liggen, die worden 
weggeperst in grote perscontainers 
achter de tent. Dat is eigenlijk een non 
stop proces. Daarna gaat een collega 
met de hogedrukspuit de Tent door en 
wordt alles schoon gespoten. Andere 
collega’s zijn bezig met het schoonmaken 
van alle tappunten, de etterië en de 
Penningentent. Weer een ander is bezig 
met de statiegeldflessen en we hebben 
uiteraard zorg voor de toiletten aan de 
kant van De Reggehof en De Gruyt. We 
doen ons uiterste best om deze schoon te 
houden al is dat een flinke uitdaging kan 
ik je verklappen.” 

“Dit jaar vond een 
medewerker een andere 
baan maar zei bij het 
afscheid: “als de Goorse feesten zijn, dan ga ik 
toch graag mee!”. Volgens mij zegt dat genoeg”.

Interview
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In totaal zijn het zo’n 14 personen die ’s 
nachts de Tent weer laten blinken. 

“Het is onderling echt een hele gezellige 
sfeer, wat ook gelijk heel belangrijk is. 
We moeten tot in de vroege uurtjes echt 
hard doorwerken, dus een beetje humor 
kunnen we wel gebruiken. Je wil niet 
weten wat we allemaal op de vloer vinden 
aan het einde van de avond. We maken 
er onderling een topsport van en hebben 
zelfs op ons kantoor een knuffel collectie 
staan. Die knuffels zijn gewonnen op de 
kermis, verloren in de Tent en als wij ze 
vinden vaak doordrongen van het bier. We 
nemen ze mee en geven ze een uitgebreid 
bad op ons kantoor waarna ze in het 
zonnetje mogen opdrogen. De collectie 
groeit met de jaren, erg leuk om te zien.”

Marcia benoemt de klus bij het School- 
en Volksfeest als uniek.

“Het vertrouwen wat ik al jarenlang krijg 
vanuit het bestuur is erg waardevol en 
waardeer ik enorm. Het werkt voor ons 
twee kanten op, voor ons een prachtig 
uniek weekend en voor jullie een schone 
Tent”

“We moeten tot in de 
vroege uurtjes echt hard 
doorwerken, dus een 
beetje humor kunnen 
we wel gebruiken”.



     Spetterend 
Schoolfeest-Familie-Festijn

ZaterdagmiddagZaterdagmiddag

Het Harmonieorkest van Apollo heeft er na drie jaar weer veel zin in: Het 
zaterdagmiddagoptreden in de Tente. Vol enthousiasme zijn de muzikanten al een aantal 
maanden aan het repeteren. De sfeer zit er helemaal in. En ook dit jaar wordt het weer één 
groot feest te worden. 

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

Het  belooft het weer een supergezellige familiemiddag te worden! 
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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!



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.
 

 

Schoolfeestvlag
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Ook dit jaar zijn de Schoolfeestvlaggen verkrijgbaar voor  de speciale actieprijs van  € 7,- per stuk . De 
grote mastvlaggen verkrijgbaar voor € 30,-. En dit jaar zijn er ook banieren verkrijgbaar voor € 30,-.

Albert Heijn Brandenbarg,  Weversplein 5
Jumbo, Van Kollaan 7
Servicestation Hoek, Enterseweg 10
Primera De Bandijk, Grotestraat 135
PROVAK/PROBIN, Enterseweg 3
Wiemerink de echte Groenteman, Grotestraat 64



Het Schoolfeestfonds is een fonds, waar Goorse verenigingen en instellingen een beroep 
op kunnen doen voor een financiële bijdrage voor bijzondere uitgaven of investeringen. 

Jaarlijks stelt het Schoolfeestbestuur een bedrag beschikbaar uit de opbrengsten van het 
Schoolfeest van dat jaar. Aangezien er in 2021 helaas geen Schoolfeest kon plaats vinden 
en er dus ook geen inkomsten waren, was het niet mogelijk om voor 2022 een bedrag 
beschikbaar te stellen. Om te voorkomen dat er dan helemaal geen uitkeringen gedaan 
kunnen worden, mocht het Schoolfeestfonds jaarlijks maximaal twee/derde van haar 
vermogen uitkeren. Op die manier was er toch geld beschikbaar om de aanvragen te honoreren.
De toezeggingen van 2022 zijn op de volgende pagina te vinden.

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 Mariël 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 2023 
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

Stichting Kindvriendelijk Goor

Stg. Sportaccomodatie “Kedingen”

Stg. Kunstuitleen Hof van Twente

Goorse IJsclub

De Kariboes

De Hofschminkers

Stichting Kanjers Hof van Twente

Muziekvereniging Apollo

Activiteiten Koningsdag

Algemene jeugdactiviteiten en

Traditionele activiteiten

Bosmaaier

Schermen en ophangsystemen

Vervanging meubilair

Handdoeken

Schminkkoffers

Organiseren Familiedag

Mobiele vouwtenten

 €       1.500,00 

 

 €       1.500,00 

 €          635,00 

 €          300,00 

 €       1.200,00 

 €          500,00 

 €          300,00 

 €       1.000,00 

 €          400,00 

 

 

In 2022 toegezegd

€       7.335,00Totaal:



Losse flodders
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Ook dit jaar 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 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. We hebben het iets makkelijker 
gemaakt door middel van een bestelformulier via https://schoolfeest.com/penningen
Het afrekenen kan simpel door middel van een iDEAL betaling. U krijgt in uw mail het 
bestelformulier daarmee kunt u op de door u aangegeven dag de penningen ophalen bij 
de Regiobank (Wijnkamp 10 te Goor) tijdens kantooruren. 
Tot en met 16 juni is het mogelijk om de penningen te bestellen!

De prijs van de penning is dit jaar € 2,00.
 

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  Ontdek ook ons YouTube kanaal!

Schoolfeest Radio en TV bij Hofstreek Omroep

Toiletten

Penningen

Roken

Nieuws



Ventoux

Zuid-Afrika



Kinderoptocht

In 2023 
is het Goors School- en Volksfeest 

van woensdag 21 juni 
t/m zondag 25 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, Gerard Overbeek, 

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

Vormgeving
Nils Waanders
Manon Gelen

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


