Nieuwsbrief, mei 2016
Grolsch
Ook de komende vijf jaar gaan we Grolsch bier drinken tijdens het Schuttersfeest. Het
bestuur is zeer tevreden over de service van Grolsch en Berghorst en ook qua sponsoring
hebben we een goede deal kunnen maken. Op 7 maart is het contract gesloten met
Grolsch en drankenhandel Berghorst.
RJ Security
Vele jaren waren de beveiligers van Bloemink uit Zwolle een bekend gezicht tijdens het
Schuttersfeest. In goed overleg met Bloemink is besloten dat we geen gebruik meer
zullen maken van hun diensten. RJ security uit Enschede verzorgt tijdens het
Schuttersfeest de beveiliging en draait tijdens nachtelijke uren de EHBO-diensten. Gezien
de ervaring die RJ Security meebrengt, hebben we er alle vertrouwen in dat zij voor een
veilig Schuttersfeest gaan zorgen. RJ Security is een bekend gezicht op feesten in
Twente.
Zandsculpturen
Het zal weinig mensen nog zijn ontgaan: in de tuinen van het Warmelo is een prachtige
zandsculptuur gemaakt van de “Nachtwacht van de Schutterij”. In de Tubantia heeft
iedereen al kunnen zien dat het een hele goede weergave is waarbij Casper Hoff en Rob
Alink duidelijk herkenbaar zijn weergegeven. Als Schutterij zijn we trots op deze
samenwerking met het Warmelo. Een samenwerking die er de laatste jaren ook al is
tijdens de Middeleeuwse Kasteeldagen.

Terreinindeling
Vorig jaar is de indeling van het feestterrein drastisch gewijzigd. Tijdens het afgelopen
feest bleek dat de terreinindeling nog niet optimaal was. Daarom dit jaar nog een paar
aanpassingen en verbeteringen. Zo komt de toiletgroep nu tussen de beide feesttenten,
wordt de toegang naar de kermisattracties beter en krijgt de cateraar een plek bij de
ingang van et evenemententerrein. Verder moeten de bezoekers die vanuit Diepenheim
komen gebruikmaken van de hoofdingang; via de fietsenparkeerplaats is er geen
toegang meer tot het feestterrein .
Feestavond
De jaarlijkse feestavond vindt dit jaar plaats op vrijdag 1 juli. De feestavond, die om
20.00 uur begint en eindigt om 0.00 uur, is voor alle leden van de Schutterij en wordt
gehouden in en om het station. Traditioneel start de avond met een jeu-de-boulestoernooi, waarna de barbecue aangaat en iedereen gezellig vooruit kan kijken naar het
komende Schuttersfeest .
Fotografen
Jaarlijks hebben we een aantal leden die tijdens het Schuttersfeest foto’s maken tijdens
de diverse programmaonderdelen van ons feest. Maar we hebben nog niet genoeg
vrijwilligers die voor ons foto’s willen maken. Vooral voor de avonden en voor de zondag
zouden we nog graag zien dat er een aantal fotografen bij komen. Aanmelden kan via
info@diepenheimseschutterij.nl.
Programma Schuttersfeest 2016
Op vrijdag 23 september wordt het Schuttersfeest geopend met een optreden van de
conferencier Jan Riesewijk en de muzikant Gert Ekkelboom tijdens de seniorenmiddag.
Hierna begint het bedrijvenuurtje in de grote feesttent met een optreden van het duo
Come Again. Drie muzikanten die met (akoestische/bas)gitaren en een trommel brengen
popliedjes van de jaren 60 tot en met vandaag. ’s Avonds start de lampionoptocht voor
de kinderen van basisschool Stedeke (t/m groep 4), waarna de 50’s en 60’s Rock-’n-roll
coverband Vezpa optreedt in Perron Oost. In de grote tent speelt de coverband PPM en in
de pauzes luisteren we naar de hits van TB music.
Zaterdagmiddag 24 september begint met het uitrukken van de Diepenheimse Schutterij.
Een traditie die inmiddels is bijgeschreven op de Nationale Inventaris Immaterieel
Cultureel Erfgoed in Nederland. ’s Middags beginnen op het feestterrein de volksspelen,
waaruit weer een nieuwe Schutterskoning- en koningin voortkomen. Tijdens de
volksspelen speelt het blaasorkest Het 4-us en speelt The 100% Powerband op het
podium in de grote tent. Tegelijkertijd vindt in Perron Oost de 25ste en laatste editie van
de playbackshow voor de Diepenheimse jeugd plaats.

‘s Avonds staan de zes jongens van Baby Blue op het podium in de grote tent, ook nu
weer afgewisseld met TB music. In Perron Oost proberen we winnaars van voorgaande
edities van de playbackshow op het podium te krijgen met hun act van toentertijd.
Daarna is het tijd voor de “foute muziek” van de dj’s Bart en Frank.
Op zondagmorgen 25 september is het tijd voor het cabaret van Krieties, voorafgegaan
door de Hofjazzband. ‘s Middags vindt op het feestterrein, in samenwerking met Kunsten
Op Straat, het internationale straattheaterfestival plaats. Tijdens dit festival is voor de
jeugd De Kliederfabriek aanwezig, met voor de kleinere kinderen een verfcentrifuge en
voor de iets oudere kinderen het zogenaamde kunstschieten met een kruisboog.
Verder treedt buiten ook nog de 'tismawajewendBand op. Ondertussen staan in Perron
Oost diverse jonge talenten uit Hof van Twente op het podium. ‘s Avonds treden ook dit
jaar weer in de grote tent The Traveling Wilburys NL op. We sluiten het Schuttersfeest af
met een explosief optreden van de zeskoppige band Popgunnn. Net zoals op de
voorgaande avonden worden ook deze optredens afgewisseld met TB music.
Traditie; Immaterieel Cultureel Erfgoed
Sinds 2012, toen Nederland het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel
Cultureel Erfgoed ondertekende, behoren ook de tradities officieel tot het Nederlands
erfgoed. Tradities kunnen alleen beschermd worden door de mensen die de deze
koesteren. Zij moeten hun liefde, kennis en soms vaardigheden doorgeven aan de
volgende generatie. En die nieuwe generatie moet op zijn beurt die traditie willen
overnemen. Daarom is het belangrijk dat er ruimte is om de traditie met behoud van
kernwaarden aan te passen. Tradities die niet meegaan met de tijd worden folklore en
verdwijnen op den duur. Immaterieel erfgoed is dus cultuur die van generatie op
generatie wordt doorgegeven. Het is levend erfgoed waarin de passie van de mensen die
de traditie dragen van wezenlijk belang is voor het voortbestaan.
Sinds september 2015 staat het uitrukken van de Diepenheimse Schutterij op de
Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland. Om op de Nationale
Inventaris te komen, heeft de Schutterij een zgn. erfgoedzorgplan moeten opstellen. In
dit erfgoedzorgplan heeft de Schutterij onder andere omschreven hoe zij haar tradities
levensvatbaar wil houden en wil doorgeven aan de volgende generaties. Een van de
acties die hieruit voortgekomen is , is het verzorgen van een gastles door de Schutterij
voor groep 8 van basisschool Stedeke. Begin september brengt de Diepenheimse
Schutterij hiervoor een bezoek aan de school om uitleg te geven over haar geschiedenis
en haar tradities.

Aspirant lidmaatschap
Vorig jaar is de Schutterij gestart met een aspirant-lidmaatschap. Met het instellen van
het aspirant- lidmaatschap wil de Schutterij jongeren meer betrekken bij de vereniging.
Jongeren van 12 tot 16 jaar uit Diepenheim kunnen aspirant-lid kunnen worden van de
Diepenheimse Schutterij.
Aspirant leden moeten de basisschool hebben verlaten, betalen geen contributie, mogen
op zaterdagmiddag tijdens het Schuttersfeest deelnemen aan het gelukschieten,
ontvangen twee keer per jaar een nieuwsbrief en hebben op zaterdagavond gratis
entree. Aspirant-leden kunnen op donderdagavond 22 september van 19.00 – 20.00 uur
bij de tent aan de Borculoseweg, persoonlijk, het polsbandje ophalen dat vrije toegang
geeft op de zaterdagavond van het Schuttersfeest.
Klootschieten
Zondag 7 februari vond het jaarlijkse klootschieten tussen de Stedeker Daansers en de
Schutterij plaats. Inmiddels een traditie van meer dan 30 jaar oud. ’s Ochtends om 10.00
uur verzamelen bij De Mölnhöfte. Na de koffie en de indeling in groepen kon iedereen op
pad gaan. Halverwege het parcours werd bij de Esweg het Schuttertje gedronken.
Iedereen genoot van deze borrel die door Ingeborg en Erica werd uitgeschonken. Na
afloop werden alle schoten en het aantal meters bij elkaar opgeteld en bleek dat de
Stedeker Daansers (voor de 11e keer op rij) met de beker naar huis gingen.
Kunstmoment
In 2015 was het tijdens Kunstmoment Diepenheim slecht weer. Toch kwamen er nog 600
bezoekers naar het station. Ook dit jaar doet de Schutterij weer mee als locatie aan
Kunstmoment Diepenheim. Het stationsgebouw is van donderdag 13 oktober 2016 tot en
met zondag 23 oktober 2016 voor bezoekers geopend van 11.00 uur tot 17.00 uur. Dit
jaar zal de in Diepenheim geboren beeldend kunstenaar Maria Roelofsen exposeren in
beide vergaderkamers op de eerste verdieping van ons verenigingsgebouw. Maria, oudDiepenheimers zullen haar misschien beter kennen als Mirjam van Jan en Bertha
Roelofsen, woont tegenwoordig in Den Burg, Texel. Zij maakt van aangespoelde
materialen (hout en plastic), die ze zelf jut, bijzondere assemblages vol kleur, vorm en
verhaal. Helaas kan Maria gedurende deze dagen zelf niet aanwezig zijn in Diepenheim.
Vandaar dat we voor deze periode op zoek zijn naar suppoosten. Wil jij van 13 oktober
2016 tot en met 23 oktober 2016 een of meerdere dag(del)en op het station aanwezig
zijn? Meld je dan aan bij Ton Floor (ton.floor@planet.nl) of Edward Oskam
(edwardoskam@planet.nl).

