
LOCOLO
C

O
D

ISC
O

SH
O

W

STEAM
SI

S
T

E
R

S
TI

PI
’S

DEEP’N

KNAL DE ZOMER UIT
 IN DIEPENHEIM!!

WWW.DIEPENHEIMSESCHUTTERIJ.NL

MET ONDER ANDERE:

EDELWEISS KAPELLE | TEENAGE DISCO | STEAM SISTERS | BENTLEYS | 

EXCELLENT TALENT | UITRUKKEN SCHUTTERIJ | VOLKSSPELEN | AROUND 

69 | KINDERDISCO | HOTTUB HEROES | BEATCROOKS | ELSTARS | TREADLE |

LOCOLOCO DISCOSHOW | KRIETIES | HOFTALENT | STRAATTHEATER | 

MONOMAN | GREEN MONKEYS | OTTO WUNDERBAR
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Het Schuttersfeest 2022

Einde tentfeestseizoen 2022

3

Een prachtige traditie waarbij we het dit 

jaar helaas zonder de schattige krummels 

van de Stedeker Daansers moeten doen. Ik 

zal ze missen in hun mooie klederdracht en 

klompjes. 

Daarentegen besteedt de organisatie dit jaar 

meer aandacht aan de volksspelen. Daarvoor 

is zelfs een geheel nieuwe kuipsteekbaan 

gerealiseerd. Ik ben benieuwd en vrees toch 

dat een aantal deelnemers een nat pak zal 

halen. Maar hopelijk is het weer ons ook eind 

september nog goed gezind. 

In de feesttent zal het ook niet altijd helemaal 

droog blijven maar met een speciale bier- 

en wijnbar is er ook voor de liefhebbers 

daarvan een mooie extra faciliteit 

Woordje van het bestuur
Na twee jaar mogen we weer het 

Schuttersfeest organiseren. Onze 

leden en andere Diepenheimers 

zijn net als wij als bestuur blij dat 

we weer de wei in mogen.  Het 

terrein aan de Borculoseweg ligt 

er weer voortreffelijk bij en is 

inmiddels voorzien van een prachtige 

kuipsteekbaan annex ingangsweg. 

We gaan ervan uit dat deze nieuwe 

kuipsteekbaan veel jongeren zal 

inspireren om mee te gaan doen aan dit 

spektakel op de zaterdagmiddag. 

Het schieten voor de titels van 

Schutterskoning/ -koningin zal dit jaar 

plaatsvinden achter het zalencentrum 

en niet meer bij de parkeerplaats. 

Een andere belangrijke 

verandering is dat we 

met Marco Dreteler, 

Maureen Groothuis 

en Sanne 

Nieuwenhuizen 

drie nieuwe 

bestuursleden hebben. Met de 

verschillende werkzaamheden binnen 

het bestuur, een aantal vertrekkende 

bestuursleden, en de werkzaamheden die 

nog volgen voor het 100-jarig jubileum in 

2023 is dit een zeer welkome aanvulling. 

Voor het feest van dit jaar hebben we 

met Steam Sisters, Bentleys, Around’69, 

Beatcrooks en de LocoLoco disco show, 

weer een heel mooi muziekprogramma. 

Voor de zondagmiddag is er natuurlijk weer 

straattheater op de weide. 

Met de hulp van velen en enthousiaste 

bezoekers zal dit Schuttersfeest weer 

een mooie afsluiting worden van de 

zomerfeesten in Hof van 

Twente.

Belangrijke mededelingen!
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De kermisattracties zijn op vrijdag 

en zaterdag open tot 02.00 uur, op 

zondag tot 00.00 uur.

Na het sluiten van de tenten is er alle 

dagen bewaking van RJ-Security 

aanwezig.

De huisregels staan op de site van de 

Schutterij en hngen bij de ingang van 

de tenten.

Zaterdagavond is de entree voor de 

feesttenten € 10,00, leden hebben 

gratis toegang op vertoon van de 

ledenpas.

De penningprijs is € 2,60.

De uitslag van de verloting 

wordt vrijdag 23 september 

bekendgemaakt.

Medewerking van velen is 

onmisbaar voor het slagen van 

het Schuttersfeest, onze dank 

Met het jaarlijkse Schuttersfeest Diepenheim 

in het vooruitzicht, nadert ook alweer het 

einde van het tentfeestenseizoen 2022. 

     Ik  ben  ervan overtuigd dat Diepenheim    

       voor een mooie afsluiting van het     

         feestseizoen  zal zorgen. 

           Met de jeugdspelen voor de titels van 

            jeugdkoning en jeugdkoningin, de 

             schietwedstrijden voor de 

             Schutterskoning en Schutterskoningin 

           en daarnaast tal van randactiviteiten 

         wordt op zaterdag 17 september 2022 al 

        een mooi voorproefje geboden. 

Zelf kijk ik natuurlijk erg uit naar het 

uitrukken van de Schutterij op de 

zaterdagmiddag. 

gecreëerd. De vele bands uit Diepenheim 

en Hof van Twente zorgen voor de muzikale 

opluistering. 

De organisatie en alle inwoners van het 

Stedeke wens ik een traditioneel gezellig 

Schuttersfeest 2022 evenals de bezoekers 

uit de nabije omgeving. Met u allen kijk ik 

uit naar de viering van 100 jaar Schutterij 

Diepenheim in 2023!

Ellen Nauta-van Moorsel

Burgemeester

n



t



  

Haal- en brengservice
Gratis leenauto
Altijd bereikbaar

  Wij regelen de hele schade   
afhandeling voor u!

Klavermaten 24, 7472 DD Goor   ∙  T. (0547) 26 27 99   ∙  profix-goor.nl    Onderdeel van

 Uw auto in topconditie!
Auto onderhoud
APK
Aircoservice

Nu ook onderhoud&APK!

Molenstraat 55a  |  7471 CK  Goor
T (0547) 27 28 96  |  E info@decroes.nlwww.decroes.nl

Uw persoonlijke Gids in verzekeren!

Auto- en motorverzekeringen

Particuliere verzekeringen

Zakelijke verzekeringen

• Premievergelijk voor beste premie
• Deskundig advies over uw pakketpolis
• Hoge pakketkorting bij meer verzekeringen

• Breed assortiment bedrijfsverzekeringen
• Onafhankelijk advies en actief beheer
• Transparante tarieven

• Scherpe premie met uitstekende voorwaarden
• Hoge korting bij schadevrij rijden
• Persoonlijk advies en service bij schade

Consultancy & Financiële Diensten
• Onafhankelijke belangenbehartiging
• Ondersteuning bedrijf, ondernemer en ZZP
• Second opinion en toelichting op uurtarief

a

u



WWW.PITCH-PUTT-TWENTE.NL

Escaperooms

Pitch & Putt Golf

Putt a smile

    upon your face!

Axe Throwing

Voetgolf

Axe ThrowingAxe ThrowingAxe Throwing

   Aantrekkelijke combideals

   Heerlijke buffet- en                       
       bbq-mogelijkheden

   Sfeervol in het Twentse landschap

   Uitdagend en toegankelijk 
       voor iedereen

   Gezellig en gastvrij

Uniek in Twente - Alles op 1 locatie

GSPublisherVersion 359.96.97.100

St &S
o n t w e r p   e n   a d v i e s

s t n s - i n g e n i e u r s . n l
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JeugdschuttersfeestZaterdag 17 september
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12:00 tot 15:00 uur
Spelletjes

Tijdens het Jeugdschuttersfeest strijden 

de kinderen van OBS Stedeke uit de 

groepen 3 t/m 8 om de felbegeerde 

titels jeugdkoning en jeugdkoningin. 

In groepjes doorlopen de kinderen een 

spelcircuit op het terrein bij Zaal Beltman. 

De jongen en het meisje met de meeste 

punten, worden gekroond tot jeugdkoning 

en jeugdkoningin.

Er wordt ook gedacht aan de kinderen van 

OBS Stedeke uit groep 1 & 2. Ook dit jaar zal 

Dolf Moed een voorstelling geven voor deze 

kinderen. 

De voorstelling vindt plaats in de grote zaal 

van Beltman en wordt begeleid door leden 

van de Schutterij.

12:00 tot 14:00 uur

De kinderen van OBS Stedeke uit de groepen 

3 t/m 8 kunnen meedoen aan de stoelendans. 

Behendigheid en snelheid spelen een grote rol 

bij dit leuke spel. Uiteraard is er een prijs voor de 

winnaars.

14:00 tot 14:30 uur

14:30 tot 14:45 uur
Voor vele kinderen het hoogtepunt van de 

middag; het uitreiken van de prijzen voor 

de groepswinnaars en het koningspaar.

Ook dit jaar zal het Schuttersfeest weer 

aangekondigd worden door Klepperderk. 

Tamboers van de Schutterij en De Kleppers 

zorgen voor de muzikale begeleiding. Uiteraard 

zal het traditionele Schuttertje niet ontbreken!

18:00 tot 20:30 uur

FEESTAVOND M
ET

D
J R

O
Y

Klepperderk

Feest bij Beltman
21:00 tot 02:00 uur

In 2018 voor het eerst georganiseerd en het was een 

hele party! Dus ook dit jaar, op 17 september zullen we 

het Schuttersfeest starten met een heuse pre-party waar 

de nieuwe Schutterskoning en Schutterskoningin zullen 

worden gepresenteerd!!

Dit jaar zal DJ Roy de avond verzorgen!!

15:00 tot 17:30 uur
Altijd weer een spannend moment!! Wie 

schiet de meeste roosjes eraf?? Wie wordt 

er Schutterskoning en Schutterskoningin!

Koningsschieten

Pre-party

Dolf Moed
Stoelendans

Prijsuitreiking

j

   Teenageparty
20:30 tot 23:30 uur
Kom met je vrienden in je 
zomerse outfit en vier dit 
feestje met 
DJ Steyn alsof het vakantie is!!

Met het thema Tropical Night is er 

een party voor iedereen van 12 tot 

en met 16 jaar waarin we jullie nog 

even het vakantiegevoel willen 

geven. 



2cv verhuur en arrangementen
www.duckville.nl

06-24398324

Kremersweide 26, Diepenheim
Tel. 06 29540309

www.hoveniersbedrijfsander.nl

Verfspuitcabines / Ventilatoren
Luchtkanalen / Filterinstallaties

AVA Luchttechniek B.V.

Bedrijvenpark Twente 57

7602 KC  Almelo

www.ava-luchttechniek.nl



De Graaf Hoveniers, Oude Sluisweg 5 
7478 RJ Diepenheim info@tdegraaf.nl
www.tdegraaf.nl
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We starten het Schuttersfeest zoals altijd 

op de vrijdag met de Seniorenmiddag. Een 

middag die bekend staat om zijn gezelligheid. 

Dit jaar zal de middag onder leiding staan van 

de Edelweiss Kapelle.

De VriMiBo is niet meer weg te denken bij het 

Schuttersfeest!! Sluit allemaal je computer af, ruim je 

werkzaamheden op en kom snel naar de tent toe voor een 

lekkere koude en frisse borrel om het weekend in te luiden!!

Dit jaar zal de Edelweiss Kapelle zorgen voor de muzikale 

ondersteuning.

Traditioneel weer aanwezig: de rommelmarkt. Dé 

plek waar de jeugd van Diepenheim al jaren een extra 

zakcentje verdient voor het feest. Dus neem je kleed en 

inboedel mee en kom naar het feestterrein!

Rommelmarkt
15:00 tot 17:30 uur

14:30 tot 16:30 uur

17:00 tot 20:00 uur

Seniorenmiddag

Een optreden van de Edelweiss is ook echt 

live: dus geen bas en tuba uit keyboards, 

geen electrodrums, ieder geluid dat je 

hoort komt uit het instrument dat daarvoor 

gemaakt is!

Ouderwets Frühschoppen! 

Inhakers, Schlagers, Pop hits, de Edelweiss 

speelt bijna alles. Een programma waarbij 

de feestgangers mee kunnen feesten. 

Maar ze hebben ook de klassiekers in 

hun repertoire zoals “Sierra Madre”, 

“Böhmischer Traum ” of “Verdammt ich lieb 

dich”. Lange tafels, bediening aan tafel en 

inhaken op de muziek.

Edelweiss Kapelle

14:30 tot 19:30 uur

Opening Schuttersfeest 
en vrijdagmiddagborrel

Zoals gewoonlijk staat TB Music weer voor ons klaar 

met muziek in de pauzes van de bands op de vrijdag- 

en zaterdagavond.

TB Music

d



> VRIJDAG 23 SEPTEMBER 2022 <
Programma
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Vijf podiumbeesten, strak in het pak, met de 

authentieke instrumenten, en verbluffende 

samenzang. The Bentleys spelen al die swingende 

hits uit de 50’s & 60’s met de sound van toen en de 

attitude van nu. Ze komen allemaal voorbij: Twist 

& Shout, Jumping Jack Flash, Johnny B Goode, I Get 

Around, Great Balls Of Fire, Light My Fire. Moeten 

we doorgaan? The Beatles, The Stones, The Kinks, 

The Killer, The King… Trek je mooiste kleren aan en 

laat je meeslepen!

22:30 tot 01:15 uur

Van ABBA tot Bon Jovi en van Kiss naar The Black Eyed 

Peas. Zelfs de Happy Hardcore uit de jaren 90 wordt door 

deze dames niet geschuwd. Maar dan wel allemaal in een 

lekker rock rokje, wat gelijk voor nóg meer energie zorgt!

De tent moet omvergeblazen worden met retestrakke 

medleys. Cheesy guilty pleasures, langharige rock 

classics, dampende meezingers en stoute urbanglijers. 

Verwacht van deze band geen brave liefdesliedjes of 

uitgemeten danspasjes met passend choreografie. Deze 

band rockt!

22:30 tot 01:00 uur 

Steam Sisters

       Bentleys

TB Music

L

Speciaal voor de jongeren onder ons 

zal er op vrijdag avond een heus 

Teenage Party georganiseerd 

worden onder leiding van DJ Ties 

Onwies. 

Als dat niet Onwies wordt!!!

19:30 tot 21:30 uur 

Teenage party



Een schot in de roos.
Onze wereldberoemde schnitzels

5 halen - 4 betalen.

Voor een goede ondergrond.
Vers uit de rokerij.

Bij aankoop van 1 rookworst, 
500 gram zuurkool gratis.

Om je vingers bij af te likken.
Schutters smulpakket:

grillworst, smulbuikjes en spareribs.
 Samen € 13,95

Koningsmaaltijd.
Boerenkool met worst, per portie € 4,95

Deze reclame is geldig van ma. 19-9 t/m za. 24-9.
Kijk voor onze openingstijden tijdens 

het Schuttersfeest op www.slagerijkastelein.nl 
of op de aanplakbiljetten in de winkel.

Slagerij Kastelein wenst U 
een smaakvol Schuttersfeest.

Goorseweg 8-10 Diepenheim 0547-351389 www.slagerijkastelein.nl
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Betrouwbaar
bedrijfsadvies
begint bij de kern
van uw zaak

Nieuwenkampsmaten 6-09, 7472 DE  Goor

Telefoon (0547) 200 200
Email info@adfizi.nl
Internet www.adfizi.nl

› bedrijfsadministraties   › fiscaal advies   › zakelijk advies



12:30 tot 15:30 uur

Uitrukken Schutterij

Dit jaar zal precies om 12:30 uur de Diepenheimse 

Schutterij uitrukken voor de jaarlijkse traditionele 

optocht door Diepenheim en langs de kastelen. Helaas 

dit jaar zonder de Krummels maar dit mag de pret niet 

drukken. 

Deze traditie staat sinds september 2015 op de 

Nationale Inventaris Immaterieel Cultuur Erfgoed 

Nederland.

ROUTE: Nijenhuizerlaan, Het Nijenhuis, Nijenhuizerlaan, 

Goorseweg, Lindelaan, Schimmelpenninckstraat, 

Dr. C.A.J. Quantstraat, Goorseweg, Grotestraat, Oude 

gemeentehuis, Huis te Diepenheim, Warmelo, Feestterein.

15:00 tot 17:30 uur 

Volksspelen

De volkspelen mogen in 2022 niet missen!! Wie gaat er 

winnen? Durf jij het aan op de nieuwe kuipsteekbaan?

15:00-16:00 uur: Kaartschieten (dames en heren)

15:00-16:30 uur: Kastelenbal (dames en heren)

16:00-17:30 uur: Kuipsteken (dames en heren)

17:00-17:30 uur: Stoelendans (dames)

BTO

> ZATERDAG 24 SEPTEMBER 2022 <

Excellent Talent

14:00 tot 17:00 uur 

Ook aan de kleintjes wordt er tijdens 

editie 2022 van het Schuttersfeest 

gedacht. Een heuse zandbank met heel 

veel speelgoed om mooie zandtaarten 

en/of zandkastelen te bouwen. Een 

krijtbord met stoepkrijt voor de 

creatievelingen onder ons waarmee 

mooie kunstwerken tot leven gebracht 

kunnen worden. Al met al kunnen de 

kleintjes heerlijk spelen terwijl ouders 

genieten van een lekker drankje en 

vertier!!

De zaterdagmiddag zal muzikaal 

ondersteund worden door een band uit 

Hengevelde, Around 69. 

Zij leveren old school Rock ‘n Roll uit 

de fifties, sixties en seventies. Haal 

jeugdherinneringen op met onder meer 

Chuck Berry, de Rolling Stones, The 

Beatles en Johnny Cash.

16:00 tot 20:00 uur
   Around 69

De jeugd heeft de toekomst, ook op het gebied 

van muziek! Komt u onze toekomstige zangers 

en zangeressen aanmoedingen tijdens Excellent 

Talent in de Tipi?

g
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> ZATERDAG 24 SEPTEMBER 2022 <
Programma
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Programma

In de hottub met deze heroes. Deze avond zal de grote tent als een 

hottub aanvoelen met deze geweldige heren!

Een kolkend bad van scheurende gitaren, stevige beats en dikke 

synthesizers wordt afgewisseld met de leukste meezingers! Met 

nummers van Avicii tot De Jeugd van Tegenwoordig en van Kings 

of Leon tot Coldplay is stilstaan geen optie en is elk nummer mee te 

springen en zingen! Laat je verrassen in de energieke wereld van 

HOTTUB HEROES!

22:30 tot 00:30 uur

Hottub Heroes

Van rammende beats, feestmuziek, happy hardcore 

en harder. Deze feestexplosie wordt in hoog tempo 

op je afgevuurd! Hun Happy Høken stijl is ongekend 

populair. Deze avond vliegen ze Uut de Bochte aan de 

Borculoseweg! Kom jij er deze avond een poar neem’n?! 

Eens kijken of de grote tent deze feestexplosie aan kan. 

00:45 tot 02:00 uur

Beatcrooks

TB music staat zoals gewoonlijk garant 

voor de hits in de pauzes van de bands 

op vrijdag- en zaterdagavond. Je ziet TB 

Music in de tipi en de grote tent. 

TB Music

De Loco Loco Discoshow is al jaren een begrip in het 

feestcircuit. Zij brengen het publiek in een abnormale 

feestelijke extase. Deze Dj’s gaan verder waar anderen 

stoppen, want wat moet een DJ met korfbalbekers en 

bladblazers? De Loco’s schakelen moeiteloos tussen 

ouderwetse gezelligheid en moderne hits. Disco, New 

Wave, Rock en onvervalste Meezingers, maar ook vette 

Partyknallers en Dansplaten van de 90’s tot nu in de Tipi 

tent! De voetjes gaan dus gegarandeerd van de vloer! 

Kortom, alles Loco?

00:15 tot 02:00 uur

LocoLoco Discoshow

Stiekem met je Dansen Op De Vulkaan, 

swingen op Disco Inferno, Verliefd 

Zijn is veel leuker When The Lady 

Smiles en Rock-’n-Rollen tot je erbij 

neervalt! Wij zijn The Elstars, een 

band met enthousiaste muzikanten uit 

Haaksbergen. Van pop tot rock, van 

disco tot Nederlandstalig, niets is ons te 

gek. Een feestje past ons wel, dus neem 

een drankje in de hand en kom lekker 

dansen!

The Elstars

TREADLE, nieuwe jeugdige band uit 

Diepenheim! Ze hebben afgelopen 13 

januari hun eerste EP uitgebracht en 

nu staan ze bij ons op het podium in 

de Tipi!

Treadle

20:30 tot 21:00 uur

21:00 tot 23:30 uur

p



11.00 tot 12.00 uur 

Krieties

Hoe zwaar het weekend ook is, op zondagochtend moet je je bed uit 

voor Krieties. In de grote tent zit heel Deep’n klaar voor de nieuwste 

en meest sappige roddels van de enthousiaste formatie. Dus niet 

zeuren en met je fiets naar de tente veuren!

Lees het voorproefje van Krieties op pagina 27.

13:30 tot 16:00 uur

Hoftalenten

Treadle uit Diepenheim

Fresh uit Goor

Duo Anique uit Goor/

Hellendoorn

HET uit Goor/Markelo

Monoman

In 2018 sloeg bij Poor John het noodlot toe: 

Door de hardnekkige recessie moest de band 

noodgedwongen de helft van het personeel 

ontslaan. Poor John..

De bassist/drummer/zanger bouwde een nieuw 

drumstel, pakte zijn baritone gitaar erbij en 

verfriste zijn repertoire. Nu is hij klaar om het 

publiek kennis te laten maken met het volgende 

recept.

Neem een eetlepel country, een halve liter 

rock-’n-roll, een scheutje surf, een snuifje sixties 

en een liter Schuttertje! Kom en aanschouw: 

MoNoMaN oNeMaNbaNd!

17:00 tot 19:00 uur

Maak kennis met alle acts van het 

straattheater op pagina 19.

Straattheater

e



Party ohne ende dus de perfecte afsluiting van een 

Schuttersfeest waar we allemaal zo naar uitgekeken 

hebben! Want eigenlijk willen we niet dat er een 

einde komt aan dit weekend!

Nog even een overdosis aan feest met de koning 

van de après ski! 

Otto draait, zingt, danst, sjanst en weet zowel 

nationaal als internationaal iedere locatie om te 

toveren tot een waar Partyparadijs.

Verwacht een live show vol entertainment met de 

allerbeste partyknallers aus der Heimat, eigen 

hitjes en alles met de stempel ‘party‘ van ver daar 

buiten.

KEIN OTTO? KEIN PARTY!!

Otto Wunderbar

> ZONDAG 25 SEPTEMBER 2022 <

20:30 tot 22:00 uur

The Green Monkeys

Programma

17

22:30 tot 23:30 uur

Wees klaar voor een storm aan knettergoede muziek!
The Green Monkeys zijn een eigenzinnig stel muzikanten die niet te vergelij-
ken is met een coverband zoals je die gewend bent! Met een nieuwe set Rock 
& Roll hits en klassiekers rol je van de ene herkenning in de andere verbazing 
waarbij je zintuigen constant geprikkeld worden!
We are going bananas with The Green Monkeys!

b



<Plaatsnaam>
<Adres + nummer> (000) 0000000

Inbouwapparatuur bouwen
we natuurlijk ook voor je in!
En we meten het ook eerst voor je in! Want dan 
weet je zeker dat het past. Kom voor advies naar 
de winkel of kijk op expert.nl/inbouw

expert.nl

WEEK
VOORDEEL
EXPERT

VOORDEEL

Elke week nieuwe aanbiedingen in
onze folder aan huis of op expert.nl

expert.nl

[Plaatsnaam]
[Adres], [telefoonnummer]
www.expert.nl/[Plaatsnaam]

Expert Goor

Expert Goor
(GetVarValue) Not found: [adres], (GetVarValue) Not found: [telefoonnummer]
www.expert.nl/Goor

Goor

met persoonlijk advies, snelle bezorging en vakkundige installatie. 
Maar ook voor vragen na je aankoop!

staat altijd voor je klaar!

Bestel je op expert.nl,
dan bestel je bij Expert Goor 
Dat is toch een mooie zekerheid?  

Expert Goor
Voorstraat 2  |  0547-272958 
expert.nl/goor   |   goor@expert.nl
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Circus Caroly

Jeugdcircus Caroly uit Goor bestaat al sinds 

1999. Zij zijn een gezellige circusfamilie met 

geweldige artiesten.

Bijna 40 artiesten tussen 4 en 18 jaar vormen met 

elkaar Jeugdcircus Caroly. Elke

zaterdagochtend tijdens de training bekwamen zij 

zich in de circuskunsten. Eenwieleren,

ballopen, acrobatiek, jongleren en nog veel meer. 

Niets is Jeugdcircus Caroly te gek: ze

proberen het gewoon uit.

Elk jaar maakt het gezelligste jeugdcircus uit de 

Hof van Twente een show rond een thema. Dit jaar 

is dat: “ Klaverbladshow: Caroly goes BIG”. Een 

spetterende show vol verrassende acts met flitsende 

pakken en gewaagde kunststukjes. 

Een show waar  Entertainment en muziek centraal 

staan!

Jeugdcircus Caroly , Gewoon, heel bijzonder

Holländischer Wahnsinn

Een pijnlijke ode aan het varieté (een comedy show zonder 

tekst). Een getrouwd artiestenduo brengt een varieté 

show vol zang, dans en goocheltrucs. Het is de laatste 

20 jaar een prachtige show geweest. Maar hun show en 

hun huwelijk brokkelen langzaam af. Alles wat overblijft 

is een pijnlijk gevecht om de aandacht. Toch proberen ze 

steeds de schijn op te houden van een succesvol huwelijk. 

Vinden ze ondanks alle genante momenten hun liefde voor 

elkaar nog terug?  De schijn van een perfect leven zonder 

zichtbare barsten en de strijd om de aandacht zijn typische 

kenmerken van de tijd waarin we leven en dat leggen 

Mobil&Voorsluis open en bloot. Merel Voorsluis en Aat 

Dirks maken fysieke comedy met slapstickelementen en 

een schurend randje.

Kunst & cultuur

Crêpe de la bête

Het is al weer even geleden dat 

het beroemde crêpesrestaurant 

van een vooraanstaande familie 

op zijn hoogtepunt was. De tijden 

zijn veranderd en vanuit financiële 

overwegingen hebben de nazaten het 

chique restaurant moeten verruilen 

voor een paar tafeltjes en een keuken 

in de open lucht. Het is zwoegen en 

zweten om het restaurant in stand te 

houden en er voor te zorgen dat de al 

lang overleden grondleggers van het 

restaurant zich niet omdraaien in hun 

graf. Een spectaculaire voorstelling 

met (lucht) acrobatiek, jongleren, 

humor en niet te vergeten; crêpes.

Fiets je schilderij

Neem plaats, trap op de pedalen en kies je 

kleuren en zie hoe de kleuren zich mengen. 

Trap sneller of langzamer op de pedalen, 

elke keer is het weer anders. Het drogen van 

je schilderij doe je op de droogfiets.

Op speelse wijze leer je over 

centrifugaal krachten, kleurenleer en 

doorzettingsvermogen. Verbaas en 

verwonder je. Een super herinnering en 

souvenir voor iedereen. Geen vieze handen 

en kleren, lekker interactief en sportief. 

Magie de Paris
Interactieve familie act in Franse sfeer. 

Voor de replica van de Eiffeltoren, valt 

deze magische act vol Franse magie 

en mentalisme niet te missen. In een 

Bourgondische sfeer, met wijn, kaas en 

stokbrood, is het publiek daadwerkelijk 

onderdeel van vreemde tovenarij. Eenieder 

ziet dat deze straattheateract meer is 

dan ‘Magie met de Franse slag’. Het is 

een onderhoudende act vol kolder en 

improvisatie. En natuurlijk is deze metalen 

blikvanger óók een prachtig decor voor 

stelletjes die met elkaar op de foto willen.

Straattheateract voor alle leeftijden! 

Slakkengang
Slakkengang

Even Ver

Even vertragen

Op ‘n dag

is het zo ver

Vertrekken

Of

Vertragen

‘T spoor gaat door.

Leef vanuit je Hart
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LUNCH &
DINER

KOFFIE
BIER & WIJN

SOEPEN
MAALTIJDSALADES

LUXE BELEGDE BROODJES
PLATES

AMBACHTELIJK ITALIAANS
SCHEPIJS & IJSCOUPES
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BTO

Een grote zandbak met 
speelgoed waar de kinderen
een zandtaart of zandkasteel
kunnen bouwen. Een groot 
krijtbordpaneel waar diverse 
creative schilderijen gemaakt kunnen 
worden. Genoeg ruimte om eens goed te kijken naar de creativiteit van de 
allerkleinsten. 

Tipi’s Deep’n

Niet één, niet twee, maar liefst drie tipi’s aan elkaar geschakeld geven ons 
de ruimte om een andere genre muziek aan te bieden als in de grote tent 
en ruimte voor heel veel feestgangers. 
Ook kunt u hier genieten van de jonge artiesten van de basisschool tijdens 
Excellent Talent en op zondag van jonge bands tijdens de optredens van 
de Hoftalenten. Dit wilt u niet missen!!

Ook in 2022 zijn er weer nieuwe 

veranderingen dus we zien u graag op de 

feestweide waar we na twee jaar weer 

heerlijk met elkaar kunnen genieten van dit 

prachtige feest. 

In 2022 zijn er weer een aantal veranderingen op het feestterrein 
doorgevoerd. Eén van de grote wijzigingen is de kuipsteekbaan die 
verplaats is richting de hoofdingang van de tent. Je kunt nu haast vanuit de 
grote tent zien wie zijn of haar hoofd nat krijgt. 

Daarnaast zal er op het feestterrein weer een aantal onderdelen te vinden 
zijn die er in 2018 geïntroduceerd zijn zoals de tipi’s, maar nu drie tipi’s 
aan elkaar geschakeld. Zo kunnen we met nog meer feestgangers tegelijk 
een feestje bouwen!!

Ook voor een lekker wijntje en speciaal biertje kun je ook dit jaar weer 
terecht in de speciale bier- en wijnenbar.

Alle ingrediënten voor een spectaculair weekend zijn aanwezig, dus we 
hopen jullie allemaal te zien op het Schuttersfeest 2022!

Café ‘t Slippertje

Kom weer een lekker wijntje (uit een echt glazen wijnglas) of een lekker 
speciaal biertje drinken bij Café ’t Slippertje. Een super gezellig café, 
waar zes verschillende soorten bier van de tap en twaalf verschillende 
wijnen te verkrijgen zijn, onder genot van heerlijke achtergrond muziek. 

Feestweide

Op de feestweide staat een grote buitenbar waar diverse drankjes 
verkocht worden en een heus buitenpodium waar op zaterdag en zondag 
bands komen optreden. Vanuit de buitenbar heb je als ouder goed zicht op 
de kinderen die zich lekker kunnen vermaken in de BTO.
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TERREININDELING 2022

Wilt u net zoals in 

2019 lekker genieten 

van een heerlijk wijntje of 

een speciaal biertje? 

Kom dan naar 

Cafe ’t Schuttertje!

Kom en 

geniet van de 

nieuwe en gezellige 

terreindindeling van 

2022 waarin u zich 

waant in een heuse 

feeststemming.

t



Grotestraat 12 7478 AC Diepenheim
Tel. 0547 - 351453 Fax 0547 - 351485

Schilder - Behangwerk en Isolerende beglazing

Grotestraat 51 
Diepenheim
0547-352172

Dinsdagmiddag en 
Donderdagavond 
zonder afspraak!

Contact:

Goorsestraat 22

7496 AD Hengevelde

info@wolterinckkuipers.nl

Tel.: 0547 333 264

Bedrijfskleding

Arm- en handbescherming

Been- en voetbescherming

Gehoorbescherming

Ademhalingsbescherming

Hoofdbescherming

Oog- en gelaatsbescherming

Valbeveiliging

E.H.B.O.

Advies en totale

ontzorging op het gebied van:

Uw specialist op het gebied van bedrijfs- en

veiligheidskleding en persoonlijke

beschermingsmiddelen

Gratis online bestelportaal

420 m2 winkelplezier

WWW.ARTEMEZ.NL | 0547 260 484 

EXLUSIVE INTERIOR PROJECTS AND REALISATION

‘DE KUNST EEN THUIS TE MAKEN’ 

BY ELISE OLDEMENGER

u



100 jarig jubileum 2023
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Elk kasteel rondom Diepenheim had een schutterij met als 
doel het te beschermen (‘beschutten’) tegen vijandelijke 
aanvallen. Toen deze schutterijen hun beschermende 
functie verloren, werd een nieuwe gezamenlijke schutterij 
opgericht. Dit was meer een gezelligheidsvereniging, 
die het schieten als spel beoefende tijdens het jaarlijkse 
schuttersfeest. Deze schutterij bleef bestaan tot en met 
1917. In dat jaar brandde de toenmalige thuisbasis van 
de schutterij af en hield de schutterij voor enkele jaren 
op te bestaan. In 1923 werd de Diepenheimse Schutterij 
heropgericht. Sindsdien is het uitrukken van de Schutterij 
met aansluitend de volksspelen weer een jaarlijkse traditie. 
Vandaar dat we in 2023 ons 100-jarig jubileum vieren. 
En daar zijn we trots op. 

Inmiddels zijn we dan ook al begonnen met de eerste 
voorbereidingen. De contouren van een nog uit te breiden 
jubileumcommissie zijn gevormd. En eind april hebben 
we met ongeveer dertig leden gepraat over onder andere 
het aankomend jubileum. Tijdens deze avond werden 
vele ideeën aangedragen die door de jubileumcommissie 
kunnen worden opgepakt. Bij de uitwerking van deze 
ideeën willen we graag iedereen betrekken; we willen het 
jubileum vieren met alle inwoners van Diepenheimers. 
Meld je dan ook wanneer je ideeën hebt voor het vieren 
van het 100-jarig jubileum van de Schutterij of plaats 
wilt nemen in de jubileumcommissie. Dit kan via info@
diepenheimseschutterij.nl.
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Fam. de Jonge
Grotestraat 64, Diepenheim

Tel. (0547) 35 23 74

Open: 
woensdagmiddag, vrijdagmiddag,

zaterdag gehele dag

zelfbediening voor eieren
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De medewerkers van wijkverpleging

Diepenheim wensen u veel plezier!

Wij wensen u een
gezellig Schuttersfeest

Wij bieden
Wijkverpleging

Verpleeghuiszorg

Revalidatie

Dagvoorziening

Tijdelijk verblijf

Thuisbegeleiding

De Ledenservice

Heeft u zorg nodig? 

Bel: 088 367 70 00  (lokaal tarief) 

www.carintreggeland.nl  

Werken als Verzorgende
of Verpleegkundige

in de wijk of
in het verpleeghuis?

Mail naar
secretariaat-zuid@carintreggeland.nl

Experts in gebiedsontwikkeling

- Visie, Beleid, Organisatie, Projectmanagement, Financiering, Uitvoering -

Marb Consultancy BV • Worsinkweg 2a • Markelo • Postbus 210 • 7470 AE Goor
0547-351505 • info@marb.nl • www.marbconsultancy.nl 
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KRIETIES
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Een aantal jaren geleden spraken 
wij al over de Schutcoin. Destijds 
niet enorm gewaardeerd, 
maar na afloop van onze 
beschouwing schoot de waarde 
van de Schutcoin door het dak. 
Buitenaardse stijgingen aan de 
penningenkeet, menig bezoeker 
van het Schuttersfeest liet zich 
verleiden tot de aanschaf van 
zo’n waardevolle coin en aan de 
Schutterijse kant werd er flink van 
geprofiteerd.

De waardestijging was echter van 
korte duur. Het bleek een bubbel 
te zijn. Er ontstond een flinke 
beurscrash voor de Schutterij. 
Daarbovenop kwam ook nog eens 
de regenachtige editie van 2019, 
een werkelijke deceptie! De jaren 
die daarop volgden willen we 
haast niet benoemen, CORONA-
JAREN. 

Niet alleen voor ons persoonlijk 
vreselijk, ook de Schutterij heeft 
geleden onder deze strikt beperkte 
jaren.
Corona is inmiddels achter ons, de 
beurs is hersteld en de aantrekkelijk 
financiële aanbiedingen 
klapperen ons alweer om de oren. 
Beursgenoteerde bedrijven staan 
te springen om investeringen. 
De waarde van de grond van de 
Schutterij is verdubbeld door de 
interesse van een motor-baron en 
het station is waardevoller dan 
ooit. Financiële topjaren zouden we 
kunnen zeggen. Ook wel nodig na 
de afgelopen droevige jaren.
Maar niets is minder waar. 01 
februari 2022, de Tubantia ligt al 
een tijdje op de deurmat. 
De ogen verschuiven zich naar 
het - Hof van Twente - deel in de 
krant, “Diepenheim” staat er in 
koeienletters. Mijn mond valt open. 
Hoe is het mogelijk! 

De Diepenheimse Schuttersfeestkrant

Uitgave:
De Diepenheimse Schutterij

Redactie:
Maaike Besselink

Frederique klein Legtenberg-Veltkamp

Ton Floor

Fotografie:
De Diepenheimse Schutterij 

Jari Schottink

Vormgeving:
Maaike Besselink

Oplage: 
17.000 exemplaren

Aan deze uitgave kunnen geen 

rechten worden ontleend. Wijzigingen 

voorbehouden.   

Adresgegevens:

Lindelaan 4

7478 BH  Diepenheim

Nederland

E-mailadres:

info@diepenheimseschutterij.nl

De fraudeurs hebben ons Deep’n 
bereikt. Een Diepenheimer heeft 
voor ruim € 160.000,- geïnvesteerd 
in een Bitcoin. Een fucking BITCOIN! 
Achteraf gezien bleek het dus een 
enorme roze wolk te zijn. 
Ik voel me verward en verdrietig 
tegelijkertijd. Verward over het feit 
dat die persoon meermaals grotere 
investeringen heeft gedaan terwijl 
die twijfelde aan de echtheid. 
En verdrietig omdat diegene 
niet heeft geïnvesteerd in de 
Schutcoin. Daarmee hadden we de 
financiële waarde van de Schutterij 
waarschijnlijk kunnen doen 
opbloeien en tegelijkertijd had de 
vermeende investeerder een stukje 
trots kunnen laten zien. 

Enfin, nog zit ik hier vol verbazing 
naar te kijken. Misschien ook 
wel een beetje opgewonden, het 
blijft uiteindelijk een bijzonder 
fascinerend verhaal. 

Colofon Contactgegevens

www.diepenheimseschutterij.nl

Is de Schutcoin terug van weggeweest…?

Een voorproefje voor 

de zondagochtend

Niet iedereen investeert zo uit 
de losse pols ongeveer 1,5 ton. 
Het is dus geen kleine speler. 
Iets wat me trouwens wel opvalt, 
wellicht een saillant detail in deze, 
niet veel later in de tijd stemt de 
Schutterij over de verkoop van 
grond en station. Pure toeval? 
Ik heb niet veel verstand van 
financiën, maar hier zit volgens 
mij een luchtje aan.

Dit stuk is in januari 2022 
geschreven. De fi nanciële 
situatie was destijds 
fortuinlijker. Rendementen 
uit het verleden bieden 
klaarblijkelijk geen garanties 
voor de toekomst. Ook niet 
voor het Schuttersfeest. Achja, 
infl atie of niet, dronken worden 
we toch wel.

PUZZEL
Maak kans op 20 munten!!
Zoek de letters in de krant, zet ze in de goede volgorde 
en maak de zin af!!

Naam: 

Adres:

Postcode:

Telefoonnummer:

Vul hieronder uw antwoord in en lever deze strook ingevuld uiterlijk voor woensdag 21 
september in bij Maaike Besselink, Kuimgaarden 13 te Diepenheim. 

De winnaar ontvangt op donderdag 22 september van ons bericht. 
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P R O E F  K A R A K T E R

PROEF GROLSCH
PREMIUM PILSNER

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.
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