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Gladiatorworkout

Dance v/a 14 jr.

Jazz dance

Fitness in
groepsverband

Jeugdfitness

Personal coaching

(b.o. + v.o.)

Bodypump
Bodystep
Bodybalance

SLIM BELLY
afslanksysteem

Pilates / Fitball

RPM (spinning)

SH` BAM / ZUMBA

Karate

Bodyfit 50+

Klassiek Ballet

50/60+ Fitness

Septemberfeest Borculo - 4 - 5 - 6 - 7 & 8 Sept. 2013
Waarom Septemberfeest?
ligers kunnen wij een feest organiseren, zoals u dat sinds 1993 van
ons gewend bent, een feest voor
iedereen, jong en oud. En dat is een
goede zaak! Wist u trouwens dat alle
‘winst’ rechtstreeks terugvloeit naar
de Borculose gemeenschap, zoals
de deelnemers aan de Lichtroute en
optocht, de kinderen (kermisactie
en kindermorgen), de bezoekers van
ons feest (immers al onze activiteiten
zijn entree-vrij) en de bewoners van
het J.W. Andriessenhuis. Ook proberen we ieder jaar een bedrag te
Overdracht 3 whiteboards aan
Careaz J.W. Andriessen.

Het Borculose Septemberfeest
kent al sinds 1993 de slogan
“Borklo vanuut ’t Harte”. Vanaf dat
jaar zijn we begonnen met het exploiteren van een eigen feesttent
en proberen we voor iedereen,
jong en oud, een echt feest te organiseren. Dit feest vindt ieder

jaar rond de 6e september plaats.
Deze datum vindt zijn oorsprong
in het verleden; namelijk de kroningsdatum van Koningin Wilhelmina (6 september 1898). Onze
vereniging/-stichting bestaat dus
ook al heel erg lang! In 1949 heeft
het gemeentebestuur bepaald dat

schenken aan een Borculose vereniging. Dit jaar hebben we aan Careaz
J.W. Andriessen 3 whiteboards geschonken en heeft de Zonnebloem
afdeling Borculo-Haarlo een leuke
bijdrage ontvangen.
Voor meer informatie en foto’s verwijzen wij u graag naar onze website
www.oranje-borculo.nl.
Tot slot nodigen wij u uit deel te nemen aan het Septemberfeest 2013.
Er is vast wel een activiteit bij, die u
aanspreekt.
Tot ziens in ’t Harte van Borklo en
heel veel plezier gewenst.
Het Bestuur.

in Borculo het Septemberfeest
plaatsvindt op de zaterdag het
dichtst bij de 6e september. Dit
besluit is in overleg met de omliggende gemeenten tot stand gekomen.
Dankzij de inzet van veel vrijwil-

Kermislocatie

Locatie
U vindt ons in het hart van Borculo, op het parkeerterrein aan de Veemarkt. Dit terrein functioneert één week in het jaar als feestterrein voor
het Septemberfeest. De activiteiten die we organiseren vinden in of bij
de feesttent plaats. Belangrijk detail: ze zijn bijna allemaal entree-vrij.

De kermis is op het parkeerterrein van FrieslandCampinaDomo Productie aan de Needseweg. Er staan weer
veel leuke attracties. De botsauto’s, draaimolen, kanalenspel, Wipp, Polyp, Break dance, Trampoline, Buggy, Fun
House, oliebollen, snacks. Maar dit is niet alles. KOM KIJKEN EN BELEEF HET MEE!

Geen
krant ontvangen?
Hebt u geen krant ontvangen, dan komt dit misschien omdat er bij u een sticker (ja/nee) op de brievenbus zit. U kunt zolang de voorraad strekt voor een feestkrant terecht bij de VVV, de bibliotheek en
de gemeente.
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Deze oude buigzame munt met
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STERK IN MODULAIR BOUWEN...
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Septemberfeest Borculo - 4 - 5 - 6 - 7 & 8 Sept. 2013

BORKLO VANUUT ‘T HARTE
PROGRAMMA 2013
WOENSDAG 4 SEPTEMBER
Ochtend

FEESTELIJKE MARKT.

Middag

KERMIS op het parkeerterrein van FrieslandCampina Domo Productie aan de Needseweg.
Voor de kinderen die de basisscholen in Borculo bezoeken speciale actie!

18.00 uur

VISWEDSTRIJD VOOR DE JEUGD.

19.00 uur

MARKTSPELEN VOOR JONG EN OUD in wijkverband met Wipe Out, Kanopolo, sinaasappelspel en oversteekspel

19.30 uur

VOGELSCHIETEN EN VOGELGOOIEN VOOR DE JEUGD

19.30 uur

BALLONNENOPTOCHT MET MEDEWERKING VAN HET KLEIN BEGIN

21.00 uur

VRIENDEN VAN BORCULO LIVE

DONDERDAG 5 SEPTEMBER
13.30 uur

FEESTMIDDAG VOOR ALLE SENIOREN UIT DE VOORMALIGE GEMEENTE BORCULO.
Met medewerking van THE MOODCHERS TRIBUTE BAND EN CORRY KONINGS.

20.00 uur

OFFICIËLE OPENING VAN HET SEPTEMBERFEEST met muziekvereniging VOLHARDING en een spectaculaire
magicshow van WINFRIED & ANGELIQUE.

20.30 uur

LICHTROUTE aangegeven door pijlenroute.

Ca. 21.35 uur EEN PRACHTIGE VUURWERKSHOW op het ijsbaanterrein aan de Hoﬂaan.
22.00 uur

STRATENAVOND MET MEDEWERKING VAN MILLENIUM SHOWBAND.

Ca. 00.30 uur BEKENDMAKING PRIJSWINNAARS STRATEN, TUINEN EN OBJECTEN.

VRIJDAG 6 SEPTEMBER
09.00 uur

KINDERMORGEN MET DE DIKDAKKERS.

12.30 uur

UITREIKINGEN LICHTROUTE op locatie.

16.00 uur

SPÄTSCHOPPEN MET PERFECT SHOWBAND voor in het bijzonder het personeel van de Borculose bedrijven,
scholen en instellingen.

16.30 uur

BOEGSPRIETLOPEN over de Berkel bij de aanlegsteiger.

20.30 uur

LICHTROUTE aangegeven door pijlenroute
pijlenrout

21.00 uur

PERFECT SHOWBAND

ZATERDAG 7 SEPTEMBER
Heel vroeg

REVEILLE door stadsheraut Gerald Waanders.

06.45 uur

VISWEDSTRIJD VOLWASSENEN in de Berkel aan de Lange Wal.

08.00 uur

Afhalen schutterskoning Bert Raaben, schutterskoningin Marieke Textor en burgemeester Bloemen
met muziekvereniging VOLHARDING
VOLHARDING.

10.00 uur

VOGELSCHIETEN voor mannen vanaf 18 jaar.

10.15 uur

VOGELGOOIEN voor dames vanaf 18 jaar.

11.00 uur

ORKEST KALIBER

14.30 uur

ALLEGORISCHE OPTOCHT

16.00 uur

ORKEST KALIBER

20.30 uur

LICHTROUTE aangegeven door pijlenroute

22.00 uur

ORKEST KALIBER

ZONDAG 8 SEPTEMBER
Overdag

Vanaf 14.00 uur is de KERMIS geopend.

Avond

LICHTROUTE. De lichtroute voert zoveel mogelijk langs de verlichte tuinen en door de versierde/verlichte
straten en objecten. Men dient de pijlenroute te volgen. Ter bestrijding van de hoge onkosten van het gehele
feest zal er in de route worden gecollecteerd.

Petiet-VVK

Vezel Versterkte Kunststoffen
Polyester voor bouw, recreatie en autobranche.
Bekleden van zwembaden en luchtwassers.
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Petiet-VVK

Vezel Versterkte Kunststoffen
Hesselinkses 23 • 7271 LB Borculo
0545-286357 • 06-36020862 • 084-7264458
info@petiet-vvk.nl • www.petiet-vvk.nl
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WWW.WILLEMSWEGENBOUW.NL
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Korenbree 36
7271 LH Borculo
(0545) 28 02 00
www.autoberkelland.nl

Zaterdag overdag een spetterend optreden van:
WWW.WILLEMSSIERBESTRATING.NL
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Café-Restaurant
Zalencentrum
Cateringservice
Slijterij
��������������������������������������������������������

Septemberfeest Borculo - 4 - 5 - 6 - 7 & 8 Sept. 2013
Versiering en verlichting van straten, objecten
en tuinen
Saamhorigheid, creativiteit en
veel inzet zorgt ieder jaar weer
voor prachtig versierde straten,
objecten en tuinen. Naar verwachting zullen ca. 30 straten,
20 objecten en 150 tuinen voor
jurering verlicht zijn. Om al dit
moois – uitgegroeid tot een begrip in de gehele regio – te kunnen bewonderen is er net als
voorgaande jaren een pijlenroute uitgezet. We verwachten weer
veel bezoekers. Ook op zondag,
wanneer het feest eigenlijk al is
afgelopen, zullen de meeste tuinen en straten nog verlicht zijn.
Ook dit jaar wordt er weer fel
gestreden om de “beker met de
wimpel”. Maar als de prijswinnaars
’s nachts bekend zijn, wint de gedachte “er kan er maar één winnen”. Het mooist is dat we deze dagen met zijn allen Borculo op zijn
fraaist laten zien. Met het in deze
krant gepubliceerde deelname-

schrijvingsformulier zo volledig
mogelijk in te vullen. De inschrijving moet voor 30 augustus bij
Henk Sonderen, Tedinkweide 77,
7271 RC te Borculo zijn ingediend.
Voor meer informatie kunt u ook
bij hem terecht (tel.: 0545-274222)
tussen 19.00 en 20.00 uur.
Voor nieuwe straat- of objectversiering van nieuwe straten of wijken geven wij éénmalig een aanmoedigingspremie van € 150,--.

Voorbereidingen van de versiering in de Graaf van Zutpenstraat.
formulier kunt u zich aanmelden.
Voor de tuinverlichting kunt u aangeven of u mee wilt doen voor de
jurering of voor een attentie in de
vorm van een taart. Bij de tuinen
geldt dat alleen jurering mogelijk
is, wanneer er vorig jaar meer dan

Voorbereidingen objectversiering door leerlingen van de Wereldboom.

Septemberfeest
Borculo: een leuk feest
Septemberfeest Borculo is een feest voor iedereen. Daarom mag
met het Septemberfeest veel, maar een aantal zaken mag beslist
niet. Daarvoor hebben wij huisregels opgesteld. Ze staan op onze
website www.oranje-borculo.nl/septemberfeest 2013/huisregels.
Iedereen die het Septemberfeest bezoekt, behoort van deze regels op
de hoogte te zijn en ze in acht te nemen. Septemberfeest Borculo: een
leuk feest. Dat is het en dat blijft het met ieders medewerking.

Lichtroute 2013

70 punten zijn behaald. Deze regel
is nodig omdat het aantal te jureren tuinen anders te groot wordt
om goed te kunnen beoordelen.
Nieuwe tuinen die voor jurering
willen meedoen, zullen worden
ingeloot. Wij verzoeken u het in-

Wij verzoeken u de verlichting iedere avond, dus ook zondag 8 september, vanaf 20.30 uur te laten
branden. Natuurlijk moet uw tuin,
wanneer u kiest voor een attentie
wel serieus verzorgd en verlicht
zijn (en dat vanzelfsprekend ter
beoordeling aan het bestuur). Om
ook voor het rondrijdende publiek
duidelijk te laten zijn, waarom een
deelnemer in de prijzen is gevallen, worden alleen die tuinen of
tuingedeelten gejureerd die vanaf

de rijweg zichtbaar zijn. De jurering van de tuinen vindt dit jaar
plaats op dinsdag 3 en woensdag
4 september. De straten en objecten worden op donderdag 5
september gejureerd. De uitslag
wordt, zoals gebruikelijk, bekend
gemaakt op de openingsavond
(donderdag 5 september) omstreeks 00.30 uur in de feesttent.
Altijd weer een spannend moment! De uitreiking van de bekers
en wimpels vindt op vrijdagmiddag 6 september tussen 12.30 en
15.00 uur in de betreﬀende straten
en tuinen plaats.
De prijsuitreiking is op 17 oktober
2013. Schrijf de datum nu al vast
in uw agenda! Hoewel het grootste gedeelte van het prijzengeld
per bank wordt uitbetaald, kan het
restant prijzengeld voor alle deelnemers alleen tijdens de prijsuitreiking worden opgehaald. Overigens ontvangen alle deelnemers
tijdig een uitnodiging.
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Deze keer op Veemarkt en in de Weverstraat

Spectaculaire kortingen op
Restantenmarkt
De Restantenmarkt in Borculo is populair onder koopjesjagers. Op zaterdag 31 augustus worden ze tussen 10
en 17 uur weer op hun wenken bediend. De altijd zeer
goed bezochte markt is een
uitgelezen mogelijkheid om
prima artikelen en goederen
aan te schaﬀen tegen stuntprijzen.
De Restantenmarkt is uitge-

groeid tot een traditie. De organisatie is in handen van de
Stichting Promotie Borculo
(SPB) in opdracht van de Borculose Ondernemers Vereniging
(BOV). De komende markt van
31 augustus is verplaatst naar
een andere locatie. Voorheen
was de activiteit rond de NH
kerk in het centrum van Borculo. Deze keer wordt de markt
gehouden op de Veemarkt en
in de Weverstraat.

Doel van de deelnemers aan
de Restantenmarkt is om in
één dag de goederen die zijn
overgebleven van de opruiming te verkopen, zodat de
winkels voor het nieuwe seizoen weer met een schone lei
kunnen beginnen. Dat maakt
het aantrekkelijk winkelen
voor de consumenten. Mede
daarom is de Restantenmarkt
altijd een groot succes. Ook
deze keer doen weer veel on-
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dernemers mee. Er is dan ook
een groot aanbod van verschillende artikelen en goederen,
waaronder veel kleding. Voorheen werden de kortingen per
uur verhoogd met 10 procent.
Dat is nu niet het geval. Er zijn
gelijk spectaculaire aanbiedingen. Al kan het wel gebeuren
dat in de laatste uurtjes van de
markt de kortingen nog sterk
oplopen, tot wel 90 procent op
de adviesprijs.
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Septemberfeest Borculo - 4 - 5 - 6 - 7 & 8 Sept. 2013
Extra toelichting voor deelnemers aan de tuin-, straat- en
objectverlichting en de optocht
Straat- en objectverlichting:
Een straat kan zich inschrijven voor
zowel straat- als objectverlichting
op grond van het volgende:
• De objectverlichting sluit qua
ontwerp aan bij het ontwerp van
de straatverlichting.
• Deelnemers worden verzocht
om een uitgebreide omschrijving van de straat/object verlichting te geven, zodat de jury beter
op de hoogte is van de achtergrond van de versiering. Indien
omschrijving niet voldoende is,
kan betrokkene hierover worden
aangesproken.
• Er is een publieks- en een vakjury.
De publieksjury geeft één cijfer
per straat/object voor het totaalplaatje. Hieruit rolt de publieksprijs. De vakjury beoordeelt de
uitvoering van de versiering. Er
wordt gejureerd op basis van de
volgende 4 aspecten: algemene
indruk, originaliteit, afwerking
en verlichting. De telling van
de algemene indruk zal dubbel
meewegen; concreet betekent
dat deze voor 40% zal meetellen. De overige 3 punten zullen

gelijkwaardig voor de resterende
60% meetellen.
• Net als vorig jaar, zal er voor nieuwe straat- of objectversiering
van nieuwe straten of wijken een
éénmalige aanmoedigingspremie gegeven worden van € 150,De hoogte van het prijzengeld
wordt altijd na aﬂoop van het feest
vastgesteld, dit alles afhankelijk
van het ﬁnanciële resultaat van de
Septemberfeesten. Bij de uitkering
van het prijzengeld van de straten, wordt, binnen de categorieën
kleine straten en grote straten, rekening gehouden met de omvang
van de straatversiering. Om zo tot
een eerlijk en evenwichtige verdeling van het prijzengeld te komen.

Tuinverlichting:
Net als voorgaande jaren worden
de tuinen met 70 punten of minder uitgesloten van jurering. Deze
tuinen ontvangen een attentie.
Tuinen met meer dan 70 punten
worden beoordeeld door een jury
en komen in aanmerking voor een
geldprijs.

Optocht:
• Deelname is geheel voor eigen
risico.
• Een optochtwagen voor de categorie “Grote wagens” moet een
oppervlakte hebben van minimaal 18 m2. Hierbij wordt de bovenkant van de wagen gemeten
waar de voorstelling op staat. De
tractor of ander trekkend voertuig moet niet mee gemeten
worden. Het gaat alleen om de
voorstelling.
• Voor de categorie “Kleine wagens”
geldt een minimale oppervlakte
van 6 m2.
• Wagens die kleiner zijn, zullen
worden ingedeeld bij de categorie loopgroepen.
• Er mag tijdens de optocht niet
gecollecteerd worden, ook niet
voor goede doelen.
• Indien een wagen te hoog is
waardoor er schade ontstaat aan
bijvoorbeeld straatverlichting,
dan kan deze verhaald worden
op de deelnemers van de wagen.
• Optochtwagens moeten de hele
route zonder problemen kunnen aﬂeggen. De afmetingen van

•

•

•

•

•

de wagens mogen geen beletsel zijn. Deelnemers moeten zelf
vooraf controleren of alle obstakels langs de route gepasseerd
kunnen worden. Houd ook rekening met het feit dat er publiek
langs de route staat.
Muziek op de wagen mag alléén
als de muziek bij de voorstelling
hoort. Het geluidsniveau mag
niet te hoog zijn, dit ter beoordeling door de optochtcommissie.
Op de opstelplaats voor het begin
van de optocht mag de muziek
alléén worden aangezet op verzoek van de keurende juryleden.
De muziek zal bij de beoordeling
worden betrokken.
Als tijdens de optocht blijkt dat
er toch te luide muziek wordt
gebruikt wordt er geen start- en
prijzengeld betaald.
Deelnemen aan de optocht met
oude auto’s of op een andere wijze milieu vervuilende voertuigen
is niet toegestaan.
Deelnemers en/of voertuigen die
niet voldoen aan de voorwaarden
voor deelname zullen in ieder geval worden uitgesloten van jure-

ring en in sommige gevallen ook
van deelname worden uitgesloten.
Eén en ander is volledig ter beoordeling van het bestuur van de
Stichting Nationale Feest- en Herdenkingsdagen te Borculo en zijn
medewerkers.
• Zodanig drankgebruik voor of
tijdens de optocht, waardoor
de veiligheid van deelnemers
en/of toeschouwers in gevaar
komt, leidt tot uitsluiting van
deelname of verwijdering uit de
optocht. Er kunnen onverwachte controles gehouden worden
door de politie. Er mag niet op
de openbare weg gedronken
worden, dit is strafbaar. De organisatie acht zich niet verantwoordelijk voor het (wan)gedrag
van deelnemers aan de optocht,
zowel tijdens de optocht, als tijdens het wachten voor de start.
• Het organisatiecomité is gerechtigd om de criteria zelfs vlak
voor de optocht te veranderen.
Dit kan bijvoorbeeld gebeuren
als de verdeling over de verschillende categorieën niet optimaal
is.

WOENSDAG 4 SEPTEMBER
Marktspelen

Wipe Out.

Redelijk simpel, maar voor dit
spel is een beetje lenigheid, durf
en doorzettingsvermogen nodig.
Je moet met 6 spelers uit je team
aan dit spel deel nemen, waarvan
ten minste 2 vrouwen. Er dient
telkens om en om gestart te worden, volgens een vaste volgorde.

Spel 1 : Wipe Out

Spel 2 : Kano polo

Het Wipe Out spel van tv is inmiddels bij velen bekend. Spectaculair en vol verrassingen. Jullie gaan dit ook spelen met één
verschil; er zit géén water onder
de Wipe Out baan. We vertellen
er niet teveel over. Maar je dient
een parcours over een opblaasbaan af te leggen. Ben je over
dan verdien je punten; val je eraf
dan mag je opnieuw beginnen.

Uiterste concentratie vereist voor
dit spel. Er wordt een balspel met
peddels gespeeld op de Berkel
bij de aanlegsteiger. Mooi voor
het publiek. Iedere wijk start
met 6 spelers, in 3 brede kano’s.
In iedere kano zit achterin de
stuurman/vrouw met een peddel; voor op de kano staat/zit de
2e speler, ook met peddel. Elk
team probeert met behulp van

de peddel een bal in het doel
van de tegenstander te werpen.
Het andere team wil dit natuurlijk voorkomen en wil zelf scoren.
Elke peddel beschikt over een
kolf waarmee de bal opgewipt
en geworpen kan worden. Door
op een slimme manier samen te
spelen met je teamgenoten in de
andere 2 kano’s maak je natuurlijk veel meer kans om te scoren. Gelijktijdig dient de speler
voor op de kano een goed evenwichtsgevoel te hebben om niet
na de eerste beste te wilde worp
in het water te belanden. Ter
plekke worden de spelregels uitgelegd en zal zich alles uitwijzen.
De leiding van het spel is in handen van een arbiter, die streng
doch rechtvaardig de spelregels

Interesse om mee te doen?
Neem dan contact op met je wijkvertegenwoordiger:
Wijk
Berkelbrink
Centrum
Dijkhoek
Hambroek
Heure
Klein Borculo
De Koppel
Noord
Elbrink
Oostenrijk
De Steege
West
Wijk 7
De Schollenkamp

Naam
S. Franck
H.G. Wegdam
B.J. Tragter
E. Spikker
M. Lukassen
M. Jannink
H. Hermanns
R. Stomps
B. Beltman
A. Timmerije
H. Vreugdenhil
H. Faas
S. Tackenkamp
C.S. Ahlers

zal handhaven.
Let op: spelers moeten wel kunnen
zwemmen!

Winnaars Marktspelen 2012.

Spel 3 : Sinaasappelspel
Elk team bestaat uit 2 mannen en
2 vrouwen. Men moet een parcours af leggen en dient daarbij
zoveel mogelijk sinaasappels
over te brengen. Bij de start staat
een grote speciekuip gevuld met
water. Hierin drijven sinaasappels. De eerste speler van het
team moet de handen op de rug
doen. Na het startschot, gaat
hij/zij op de knieën, pakt met
de mond een sinaasappel uit de
kuip en loopt vervolgens het parcours af en laat de sinaasappel
uiteindelijk voorzichtig in een
korf vallen. De sinaasappel moet
in de korf blijven. Sinaasappels
die eruit stuiteren gelden niet
voor de puntentelling. Zodra de
sinaasappel in de korf ligt, mag
de volgende speler van het team

Adres
Het Patronaat 34
Lange Molenstraat 6
Kreunertweg 8
Eikenlaan 45
Galgenveldsdijk 1
Alexandrinalaan 7
Kon. Julianastraat 2
Heer Rudolfstraat 38
Hogenweerd 22
Stoeterijstraat 1
Grolse Steeg 13
Morsmanshof 111
Chopinstraat 10
Tedinkweide 51

Telefoon
275040
274254
271842
274006
275624
275766
271173
273733
274540
276613
274130
271993
272630
274841

beginnen. Valt de sinaasappel
tijdens de race uit de mond, dan
moet er opnieuw begonnen worden bij de speciekuip. Dit dient
een volgende speler uit het team
zijn. Alle 4 spelers dienen volgens
een vaste volgorde te starten.

Spel 4 : Oversteekspel

Het hele team mag aan dit spel
meedoen, maar dit moeten tenminste 8 spelers zijn. Over de
Berkel is een ponton gebouwd
van omgekeerde raftboten. Deze
liggen nagenoeg aan elkaar verbonden. Een klein sprongetje
moet er nog gemaakt worden.
Het team dient zo snel mogelijk
naar de overkant te komen. Maar
er moeten ook blokken meegenomen te worden. Het team dat
als snelste aan de overkant is gekomen, inclusief alle blokken, is
winnaar.
Let op: spelers moeten wel kunnen
zwemmen!
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Pannenkoekenboerderij

Erve Brooks

Binnen-

tenBlotevoe
land

en buiten
Oud-Saksische boerderij
speeltuin
Ook uw adres voor feestjes en partijen
Museumboerderij ‘Erve Brooks Niehof’, (gratis entree)
Gezellige zitjes op ‘t boerenerf
Binnen- en buitenspeeltuin, speelhoek
Avonturenpad, wandelpad met hindernissen en spelletjes
Blotevoetenland
Gehele jaar activiteiten, demonstraties en exposities

avonturen
pad!

Broekhuisdijk 5 • Gelselaar • tel. 0545 - 481371 www.erve-brooks.nl Dagelijks geopend van 10.00-19.30 uur
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Viswedstrijd voor
de jeugd

Vogelschieten en
vogelgooien voor de jeugd
Kom je uit Borculo of heb je in
Borculo gewoond en ben je tussen de 12 en 17 jaar? Dan kun
je op de woensdagavond meedoen aan vogelschieten en vogelgooien. Voor de meisjes is het
vogelgooien en voor de jongens
het vogelschieten. Het begint
om 19.30 uur in de buurt van de
feesttent.

De Borculose Hengelsportvereniging organiseert een speciale viswedstrijd voor de Borculose jeugd in de Berkel aan de
Lange Wal. Deelname is voor iedereen t/m 15 jaar. Opgave aan

het water.
Verzamelen om 17.45 uur aan
de Lange Wal. De wedstrijd begint om 18.00 uur en eindigt
om 19.30 uur. Hierna is de prijsuitreiking aan de waterkant.

Ballonnenoptocht

Op woensdag 4 september is er
een ballonnenoptocht voor alle
kinderen uit Borculo tot en met
groep 4 van de basisscholen
(groepsaanduiding geldt voor
schooljaar 2013/2014). Informatie volgt via de scholen. Ook
de zgn. briefkaart wordt via
de scholen uitgedeeld. Geen
briefkaart ontvangen? Op het
vertrekpunt zijn deze ook voorhanden.
Verzamelen is vanaf 19.00 uur bij
het muziekgebouw van Volharding aan de Haarloseweg. Nadat

Je kunt je inschrijven vanaf maandag 2 tot en met woensdag 4
september 16.00 uur bij de Welkoopwinkel. Het inschrijfgeld is
€2,- Dit bedrag is inclusief een speciale consumptiemunt. Kort voor
het begin is opgave op het feestterrein ook nog mogelijk.
Zowel bij het schieten als gooien
gelden de volgende prijzen: €5,voor de staart, €7,50 voor de kop,
€10,- voor de rechter vleugel,

€15,- voor de linker vleugel en
€25,- voor de romp.
De schuttersprins en -prinses
worden ’s avonds in de feesttent
gehuldigd. Samen met de schutterskoning en -koningin doen ze

zaterdag mee in de optocht. De
prins en prinses worden vervoerd
in een sportieve cabrio van autobedrijf Nico Bruggink uit Borculo.
Laat deze kans niet voorbij gaan en
doe mee!

“Vrienden van Borculo live”
viert eerste lustrum tijdens
het Septemberfeest in
Borculo

de briefkaarten aan de ballonnen zijn vastgemaakt, gaan we
om 19.30 uur in optocht achter
Jeugddrumband Het Klein Begin
aan. Via de Haarloseweg, Hoflaan, Steenstraat, Dr. Scheylaan,
Poortstraat, Hofstraat, Weemhof,
Lange Wal, lopen we richting de
feesttent. Even voor achten gaan
de ballonnen de lucht in. Van de
voor 1 januari 2014 teruggezonden briefkaarten is de grootst
gemeten afstand tussen Borculo
en vindplaats bepalend voor de
prijs: 2 kaartjes voor een dierentuin in Nederland.

Optreden Mara Geverink tijdens de Staring X Factor

Prins Bart en prinses Kim - 2012

Vrienden van Borculo live staan
dit jaar voor de 5e keer op het podium tijdens het Septemberfeest
in Borculo. Vrienden van Borculo
live is een initiatief van Borculose
muzikanten. Zij hebben vijf jaar
geleden, in samenwerking met
de Stichting Nationale Feest- en
Herdenkingsdagen te Borculo, dit
evenement opgezet.
Dit jaar verlenen ongeveer veertig
professionele Borculose muzikanten
hun medewerking aan deze avond.
En ook dit jaar gaan ze er weer voor:
goede muziek, veel publiek en vooral
veel lol. Het belooft een spetterende
avond te worden! De winnares van
de Staring-X-Factor Mara Geverink
treedt deze avond ook op. Met het
lied “Hallelujah” won zij op 26 maart
van dit jaar de categorie solo-artiesten.
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Voor persoonlijk advies met een deskundige kijk
www.lagendijkadvies.nl
Weemhof 12 7271 AL Borculo
Tel.: 0545-271515
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DONDERDAG 5 SEPTEMBER
Feestmiddag voor The Moodchers Tribute Band
senioren
Met medewerking van THE
MOODCHERS TRIBUTE BAND EN
CORRY KONING.
De kosten voor deze compleet
verzorgde middag zijn € 6,00 per
persoon. De geserveerde hapjes
worden aangeboden door FrieslandCampina Domo Productie en
Zwanenberg. De bloemetjes op tafel zijn aangeboden door HB-Shop.
Uiteraard ontbreekt ook dit jaar de

verloting niet; uw entreebewijs is
tevens lotnummer. Voor deze middag is een vast aantal kaarten te
koop. De feesttent is open vanaf
13.00 uur en de middag is om ca.
16.30 uur afgelopen.
Kaartverkoop voor deze middag
vanaf 27 augustus bij onderstaande adressen:
- receptie “J.W. Andriessenhuis”
- Tabak en Wijn en Zo, Veemarkt 4
(voorheen Tabakshop Neurink).

The Moodchers Tribute Band
speelt op authentieke wijze de
nummers en het repertoire van de
orginele Moodchers.

Daarbij worden zoveel mogelijk de
originele instrumenten aangehouden. De sax (Jan) is daarbij onomstotelijk een herkenbaar muzikaal
hoogtepunt. Met The Moodchers

Tribute Band worden oude tijden
opnieuw beleefd en herinneringen
opgehaald. Kortom een eerbetoon
aan de muzikanten en muziek van
weleer. Geniet er van tijdens de Seniorenmiddag op donderdag 5 september. The Moodchers Tribute Band
wordt gevormd door Jan op sax en
toetsen, Emiel op gitaar, Anton op
slagwerk en Gerd op toetsen.

Corry Konings
Ofﬁciële opening van
het Septemberfeest

Op 15-jarige leeftijd start Corry
Konings haar carrière als zangeres van ‘De Mooks’. Later, in
1970, maakt ze als ‘Corry en de
Rekels’ furore met het lied ‘Huilen is voor jou te laat’. Deze hit
stond in 1970-1971 maar liefst
41 weken in de Nederlandse
Top 40. Overigens was het Pierre Kartner die haar in contact
bracht met ‘De Rekels’.
Twee jaar daarna start ze een solocarrière. Ze scoort hits met nummers als
‘Ik krijg een heel apart gevoel van
binnen’ en ‘Jij weet toch wel wat
liefde is’.
Corry hoopt over enkele jaren
haar 50 jarig jubileum als zangeres te vieren. In tussen kent haar
discograﬁe een lange lijst en is er
een boek over haar leven versche-

De opening gebeurt door burgemeester Bloemen van de gemeente Berkelland. Aan deze opening werken mee muziekvereniging
VOLHARDING en WINFRIED & ANGELIQUE met een spectaculaire
magicshow. De feesttent is open om 19.30 uur en de opening begint om 20.00 uur.

Na de opening vindt op het ijsbaanterrein aan de Hoﬂaan een
prachtige vuurwerkshow plaats. De show begint rond 21.35 uur

donderdag 5 september zal Corry
veel bekende nummers uit haar
lange repertoire laten horen.

Stratenavond m.m.v
Millenium showband
Voor deze avond krijgen de
aan de lichtroute deelnemende
straten een speciale uitnodiging. Maar vanzelfsprekend is
iedereen van harte welkom.

Vuurwerkshow

nen. Dit boek heeft de titel ‘Mooi
was die tijd’.
Tijdens de Seniorenmiddag op

De MILLENIUM SHOWBAND
speelt vanaf 22.00 uur.

Millenium Showband
Enthousiasme, kameraadschap
en liefde voor muziek zijn de

ingrediënten die de Millenium
Showband maken tot wat ze is,
een energieke band die ieder
feest omtovert tot een waar festijn. Dit gebeurt ook op donderdag 5 september in de feesttent;
de tent gaat om zijn kop!

Korte pauzes en veel communicatie over en weer met het publiek
zijn het credo van de band die,
doordat er niet met vaste setlijsten wordt gewerkt, erg ﬂexibel is
en direct kan inspelen op iedere
onverwachte situatie.
De band bestaat uit gitarist Martin Drenth, zanger Erwin Wissink,
drummer Frank Hondebrink,
toetsenist René Lange en Herald
Hoevers op basgitaar. Zij zullen
het publiek – u dus - donderdagavond 5 september voor zich weten te winnen!
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Wij
bedanken
alle
adverteerders
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Bekendmaking prijswinnaars straten, tuinen en
objecten
Tussen 00.30 en 01.00 uur zijn de prijswinnaars van de straten, tuinen en objecten bekend. De bekendmaking vindt plaats in de feesttent. De uitreiking van de bekers en wimpels gebeurt
op vrijdag 6 september tussen 12.30 en 15.00 uur in de desbetreﬀende straat en tuin.

Hier enkele foto’s van de prijswinnaars uit 2012.

VRIJDAG 6 SEPTEMBER

Alle vlaggen uit!

De Dikdakkers
tijdens kindermorgen

De Dikdakkers

Anton en Hans vormen al jaren
het feestduo de D!kdakkers. De
show van de D!kdakkers staat
bol van vrolijke liedjes en interactie met het feestpubliek.

“Het Vliegerlied”, “Hobbelpaard”
en de hit “Cowboys & Indianen” slechts een kleine greep
uit het grote repertoire. Tijdens
EK’s en WK’s voetbal treden de

De Kindermorgen is voor de leerlingen van alle basisscholen in
Borculo. Gelet op het grote succes van vorig jaar, hebben we
ook dit jaar DE DIKDAKKERS voor
Borculo weten te strikken.
Voor de groepen 1 tot en met 4 is
de voorstelling van 09.00 tot 10.00
D!kdakkers op voor duizenden
Oranjefans. Niet voor niets zijn
De D!kdakkers tijdens deze evenementen de meest geboekte
(oranje) feestact. Voor de kinderen is er een nieuwe spannende
interactieve kindershow waarin
de oude kinderheld Snappie de
Krokodil weer een nieuw leven
wordt gegeven.

Op vrijdagmorgen treden de
D!kdakkers op voor alle leerlingen van de basisscholen met de
show D!kdakkers met Snappie de
krokodil.

uur. Voor de groepen 5 tot en met
8 begint de voorstelling om 10.30
uur. Deze duurt tot 11.30 uur.

De groepsaanduidingen gelden
voor het schooljaar 2013/2014 en
de genoemde tijden zijn de tijden
van de voorstellingen zelf. Meer informatie volgt via de scholen.

Lichtroute
De LICHTROUTE gaat zoveel
mogelijk langs de verlichte
tuinen en objecten en door de
versierde/verlichte straten. De

route wordt aangegeven door
pijlen. In de route wordt gecollecteerd en de opbrengst komt
ten goede aan het gehele feest.

De KERMIS is vanaf de middag geopend.
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Boegsprietlopen nieuwe locatie!
Het traditionele boegsprietlopen over de Berkel vindt plaats
op vrijdag 6 september om 16.30
uur.
Dit jaar niet op de vertrouwde stek,
maar bij de aanlegsteiger ter hoogte
van het gemeentehuis. We hopen
dat deze nieuwe locatie mag rekenen op veel deelnemers. Deelname is mogelijk vanaf 12 jaar. Je
kunt alleen meedoen, wanneer je
volledig gekleed bent en het liefst
verkleed! Opgave kan ter plekke
tussen 15.30 en 16.30 uur. Het inschrijfgeld is € 1,50.

Perfect Showband
De Perfect Showband bestaat
al meer dan 20 jaar en heeft het
woord ‘perfect’ hoog in het vaandel
staan. De band heeft dit jaar een
belangrijke wijziging ondergaan.
Marieke Dollekamp maakt deel uit
van de band! Hierdoor kan de band
een nog uitgebreider repertoire
spelen.
Naast Marieke bestaat de band
bestaat uit Jeroen Pothof, Albert
Pothof, Gilbert van Zolingen, Erik
Dollekamp en André van Ham. Op
vrijdagmiddag en vrijdagavond 6
september laten we ons verrassen
door de power van talent, enthousiasme en ervaring van de nieuwe
Perfect Showband.

Spätschoppen en daarna
Lichtroute
De LICHTROUTE gaat zoveel
mogelijk langs de verlichte
tuinen en objecten en door de
versierde/verlichte straten. De

route wordt aangegeven door
pijlen. In de route wordt gecollecteerd en de opbrengst komt
ten goede aan het gehele feest.

Vanaf 16.00 uur begint het SPÄTSCHOPPEN voor in het bijzonder
het personeel van de Borculose
bedrijven, scholen en instellingen.

Zij hebben een uitnodiging ontvangen en zijn in de gelegenheid
gesteld om de speciale bedrijvenmunt te bestellen. Maar vanzelfsprekend is ook hier iedereen van

harte welkom! De PERFECT SHOWBAND verzorgt de muziek. Einde
om ca. 19.30 uur. Na een pauze
treedt de band vanaf 21.00 uur
weer op.

De KERMIS is de hele dag geopend.
Voor de veiligheid van iedereen die op het Septemberfeestterrein
aanwezig is, zijn huisregels vastgesteld.
Wie naar het Septemberfeest komt en daardoor aanwezig
is op het terrein, gaat akkoord met dit reglement.
KIJK VOOR ONZE HUISREGELS OP WWW.ORANJE-BORCULO.NL

Bezoekers aan de Bedrijvenmiddag 2012.

“Het is een feest om met Baks te werken!”

info@rijschoolrensink.nl
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www.rijschoolrensink.nl
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Korenbree 40a - 7271 LH Geesteren - Tel. 0545-273859
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Vakmanschap waar de kwaliteit van af spat.

����������������

���������������
��������������������������������
��������������������������
�������������������������������������������������������������������

�����������������������������

���������������
�����������
�����������

�������������������

��������������
���������������
�����������������������
����������������������
��������������������������������
�������������������������������

www.TeHaBe.nl
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Septemberfeest Borculo - 4 - 5 - 6 - 7 & 8 Sept. 2013
ZATERDAG 7 SEPTEMBER
Reveille door stadsheraut
Gerald Waanders
Viswedstrijd voor volwassenen
Viswedstrijd in de Berkel aan de
Lange Wal, onder leiding van de
Borculose Hengelsportvereniging.
Deelname is mogelijk voor iedere
belangstellende, maar de wisselbeker is alleen te winnen door Borculoërs en oud-Borculoërs. De deelnemers verzamelen zich om 06.30 uur
bij het water aan de Lange Wal. De
prijsuitreiking is om 09.15 uur in de
feesttent. Het inschrijfgeld is € 2,00

Alle
vlaggen
uit!

Opgave voor vrijdag 6 september
17.00 uur bij:
- H. Bargeman, Deugenweerd 38
- G.Th. Franssen, Kon. Emmastr. 20
- T. Scholten, Van Bronkhorststr. 35

Afhalen schutterskoning Bert Raaben, schutterskoningin Marieke Textor en burgemeester Bloemen

Muziek door de Pleardöpkes op het feestterrein.

Onder begeleiding van muziekvereniging Volharding haalt
het bestuur het schutterspaar
van vorig jaar, Bert Raaben en
Marieke Textor, van huis op.
Vertrek is om 08.00 uur vanuit
de feesttent. Vervolgens wordt
burgemeester Bloemen opgehaald. Hierna gaan we richting
de Veemarkt. Om 10.00 uur
probeert de burgemeester als
eerste de vogel te raken. Marieke Textor doet om 10.15 uur de
eerste worp bij de dames.
Inschrijven voor vogelschieten
en –gooien kan bij de Welkoopwinkel vanaf maandag 2 tot en
met vrijdag 6 september 16.00
uur. Inschrijving op het feestterrein op de zaterdag is mogelijk
tot 09.45 uur. Kosten per persoon:
€3,- voor zowel vogelschieten als
vogelgooien (incl. speciale consumptiemunt).
Buurten, straten en groepen kunnen zich gezamenlijk opgeven.
De volgorde waarop geschoten/
gegooid wordt gaat per groep,
straat of buurt op basis van het

alfabet. Te beginnen bij de groep
waartoe de koning resp. koningin
in 2012 behoorden. Personen die
zich op het feestterrein opgeven

worden achter aan de lijst toegevoegd. Deelname is alleen mogelijk voor (oud-)Borculoërs. De huldigingen zijn in de feesttent.
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Wenst u een heerlijk Septemberfeest
Oude Nettelhorsterweg 8, Geesteren (Gld), tel.: 0545-273 339

www.alpaso.nl
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Wij wensen
iedereen een gezellig
Septemberfeest!
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Muraltplein 1, 7271 AS Borculo
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Dejavu-Restore
Restauratie & Design

Bosberg 14-2
Borculo
T. 0545286483
M. 0640414141

Vincent Evers

info@drumspullen.nl
www.drumspullen.nl

Bosberg 14-4
7271 LG
Borculo
06-54302026

De (online) shop voor iedere drummer
en percussionist!

Restaurateur

Atelier voor hout en metaal restauratie

restore@dejavu-design.nl
www.dejavu-design.nl

Septemberfeest Borculo - 4 - 5 - 6 - 7 & 8 Sept. 2013
Orkest KalibeR
KalibeR is een band die elk optreden weer zorgt voor spektakel met een breed en verrassend repertoire. Als geen ander
is KalibeR zich ervan bewust
dat er tijdens een optreden
entertainment gebracht moet
worden.
Er wordt rekening gehouden
met wensen van het publiek.
Kortom, Kaliber is top! Kaliber
heeft haar frontlinie versterkt
met leadzanger Quinten Dikschei en bestaat verder uit Ben
Harmsen, Peter Borkes, Jos
Wissink, Berry van Dorp, Quinten Dikschei en Andy van Zolingen.

KalibeR onderscheidt zich van
andere bands door zijn onuitputtelijke repertoire met af en toe
een knipoog naar Duits-, Nederlands-, Engels- en ?-talige muziek
en diverse acts. Het switchen
van leadzang, de zesstemmige
samenzang en diverse blaas/instrumenten-wisselingen maken
dat je naast ogen ook oren tekort
komt. Kwaliteit is absoluut verzekerd!
Kortom: feest met KalibeR maakt
meezingen, dansen, hossen en
springen onvermijdelijk! We gaan
er zaterdag 7 september in de
feesttent de gehele dag van genieten!

Optocht
Collecte
Lebbenbruggedansers
Al vele jaren doet de folkloristische dansgroep De Lebbenbruggedansers mee aan de optocht. De dansgroep bestaat al ruim 75 jaar. In de
optocht kunnen ze zich presenteren aan het publiek. Daarnaast helpt
de dansgroep ons met het inzamelen van geld. Dit ingezamelde geld is
bestemd voor de hele optocht! Dus geef met gulle hand.

Traditiegetrouw gaat op zaterdagmiddag de allegorische optocht door Borculo met medewerking van alle muziekkorpsen
uit Borculo en haar kerkdorpen
en dansgroep De Lebbenbruggedansers voor de collecte van
de optocht. De opstelplaatsen
zijn de parkeerplaats bij Het
Staring aan de Beukenlaan voor

de muziekverenigingen en het
parkeerterrein bij ’t Timpke aan
de Haarloseweg voor de overige
deelnemers.
De jurering van de deelnemers gebeurt tussen 12.45 uur en 14.00 uur.
Wagens die na 13.45 uur aankomen, worden niet meer gejureerd
en vallen daarom buiten de prijzen.

Route optocht 2013

Deelnemende groepen met veel
kinderen moeten dus ook tijdig (uiterlijk 13.30 uur) aanwezig zijn. Dit
strakke tijdschema is nodig om de
optocht klokslag 14.30 uur te laten
vertrekken.
De route is: Hoﬂaan, Marktstraat,
Veemarkt, Muraltplein, Voorstad,
Steenstraat, Ruurloseweg, Burg.
Bloemersstraat, Koppeldijk, Gr.
Wichmanstraat, Spoorstraat, Needseweg en aansluitend ontbinding.
Kwaliteit vinden wij belangrijk. Dit
betekent dat we geen sloopauto’s
en pure drankwagens etc. in de optocht toelaten. Voor het gebruik van
geluid op de wagens geldt als richtlijn: het geluidsniveau mag naar het
oordeel van de Optochtcommissie
niet te hoog zijn en de gebruikte
muziek moet passen bij het onderwerp van de wagen. De jury let
daarop bij haar beoordeling. De
wagens moeten voldoen aan de eisen die de wet stelt aan voertuigen
die van de openbare weg gebruik

Optredens van
Orkest KalibeR
Na de optocht begint Orkest KalibeR weer met optreden.
Dit optreden duurt tot 19.00 uur.

maken. De Optochtcommissie is
bevoegd om aanstootgevende wagens of wagens die om andere redenen niet voldoen van deelname
uit te sluiten.
Deelnemers doen alleen mee voor
het prijzengeld als ze op eigen
kracht de hele optochtroute hebben gevolgd. Voor wat betreft het
prijzengeld; iedere deelnemer ontvangt per jurypunt in elke categorie een vast bedrag per punt. Deze
bedragen zijn onafhankelijk van de
woonplaats van de deelnemers, dus
voor iedereen gelijk. Het winnen
van de wimpel wordt met een fraaie
foto beloond (dus 1 per categorie)
alsmede een extra prijsbedrag.
Voor de Beste Borculose Deelnemer
is ook een beker en wimpel beschikbaar gesteld. De prijsuitreiking van
bekers en wimpels gebeurt aan het
begin van de route, bij de feesttent.
Aan het eind van de middag laten
we in de feesttent op een scherm
een overzicht zien van de prijzen
van alle deelnemers.
Per bedrijf kunnen maximaal twee
reclamewagens deelnemen onder
de voorwaarde dat een passende
versiering is aangebracht. Het voor
deelname verschuldigde bedrag
bedraagt € 90,75 incl. BTW per wagen. Hiervoor ontvangt u een factuur. Opgave bij Henk Sonderen,
telefoon 0545-274222 (tussen 19.00
en 20.00 uur). Reclamewagens mogen voor of tijdens de optocht geen

Lichtroute
De LICHTROUTE gaat zoveel
mogelijk langs de verlichte
tuinen en objecten en door de
versierde/verlichte straten. De

muziek of ander geluid laten horen.
De prijsuitreiking vindt plaats op 17
oktober 2013. Er wordt geen startgeld uitbetaald aan het eind van
de optocht. Het grootste gedeelte
van het prijzengeld wordt per bank
overgemaakt. Het restant prijzengeld kan voor alle deelnemers alleen tijdens de prijsuitreiking op 17
oktober worden opgehaald. Schrijf
de datum nu al vast in uw agenda!
Alle deelnemers ontvangen tijdig
een uitnodiging. Voor deelname
aan de optocht kunt u zich opgeven met het in deze krant gepubliceerde aanmeldingsformulier.
Formulier staat eveneens op onze
website: www.oranje-borculo.nl.

route wordt aangegeven door
pijlen. In de route wordt gecollecteerd en de opbrengst komt
ten goede aan het gehele feest.

De KERMIS is de hele dag geopend.

ORKEST
KALIBER sluit
het feest vanaf
22.00 uur af met
een spetterend
optreden

daar waar de produkten boerderij
VERS zijn

boerenkaas
ambachtelijke zuivel
A.G.F
boeren softijs
landelijk terras

MARIAN VAN TOORN
Paragnost / foto’s invoelen / medium /
ontwikkeling cursussen / huiskamer
avonden d.m.v. psychometrie.

Oude Diepenheimseweg 3a
7274 AB Geesteren (gld)
tel: 0545-482287
meer info: www.daalwiek.nl web-shop: boer-en-kaas.nl

Kon. Julianastraat 17
7271 GN Borculo
Tel.0545 273882
Mob.06 13172732

Dit jaa
r
44 jaa
r
Septemb op
erfeest
Borcul
o!!
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Vishandel A. de Graaf & Zn.

��������������������

• Restaurant
• Hotel
• Kegelbanen
• Div. binnen- en buitenspelen
• Terras aan het Hambroekplas
• Ruime parkeergelegenheid
• Diverse bedrijfs- en
familiefeest mogelijkheden.
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Rietdekkersbedrijf
Michiel
Michiel

�������������������������������
������������������������������
��������������������������������������������
���������������������������������������������������

Van Coeverdenstraat 69 | 7271 XW Borculo
Tel. 0545 - 274408 • Mob. 06 - 551 336 23

wwww.rietdekkersbedrijfmichiel.nl

•

Nieuwbouw en renovatie

Loman Elektrotechniek

•

Bedrijven en particulieren

Rapenburg 33

•

Data bekabeling

7161 EB Neede

•

Advies

Tel: 06-12580807

•

NEN 1010 en NEN 3140 keuringen Email: info@loman-elektrotechniek.nl

Septemberfeest Borculo - 4 - 5 - 6 - 7 & 8 Sept. 2013
ZONDAG 8 SEPTEMBER
KERMIS vanaf 14.00 uur

Lichtroute
De LICHTROUTE gaat zoveel mogelijk langs de verlichte tuinen en objecten en door de versierde/verlichte straten. De route wordt aangegeven door pijlen. In de route wordt gecollecteerd en de opbrengst komt
ten goede aan het gehele feest.

ALCOHOL ONDER DE 16 NATUURLIJK NIET
AAN PERSONEN JONGER DAN 16 JAAR SCHENKEN WIJ TIJDENS
HET SEPTEMBERFEEST GEEN ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN!
Onze vrijwilligers achter de bar zullen streng op deze regel toezien.
Er zal om legitimatie worden gevraagd. Wij vragen ook aan de ouders
om hierop toe te zien. Verder zijn er polsbandjes beschikbaar.

ALCOHOL ONDER DE 16 NATUURLIJK NIET

Buurtvereniging ‘De Kotte Maot’ ziet uit naar
Septemberfeesten
Buurtvereniging ‘De Kotte Maot’
uit Borculo is bijzonder vindingrijk. Dat blijkt uit de initiatieven
binnen de verenigingsleden.
De 61-jarige Bennie Stegeman en
de 52-jarige Jos Rosendahl zijn nu
al dolenthousiast. Bennie geeft aan
dat de naam van de buurtvereniging uit een roemrijk dialect verleden komt en vertaalt de Korte Maat
betekent. ‘’De wijk is gebouwd begin jaren negentig. Het weiland is
verdeeld in kleinere delen. Het gedeelte dat lag aan de Lebbenbruggedijk , nabij landgoed Beekvliet en
het Galgenveld is ‘De Kotte Maot’. In
1994 werd de vereniging opgestart
met ongeveer 45 leden, waarna in
1999 de vereniging oﬃcieel werd.
Aansluiting bij de septemberfeesten lag snel voor de hand. ’’ Bennie
was tevens de eerste penningmeester. Momenteel is de vereniging
met 35 leden nog groot genoeg
om jaarlijks diverse activiteiten te
ondernemen. De gemiddelde leeftijd is inmiddels vijftig plus en de
saamhorigheid is groot omdat de
buurtbewoners er volledig voor
gaan. Deze spontaniteit uit zich in
een regelmatige aardige opkomst
bij de verschillende activiteiten.
Na een kleine dip in 2010 was er in
2011 een vrijwillige doorstart. ‘’We
hebben jaarlijks diverse activiteiten
waaronder het buurtfeest in mei of
juni. Verder maken we gezamenlijk
het object voor de septemberfeesten. We hebben diverse wisselende
acties in de buurt, zo tuigden we in
het verleden, met de kinderen uit
de buurt , kerstbomen op en maakten we kerstversieringen. Twee jaar
geleden hebben we nog een heuse
skihut gebouwd om s’avonds om
12 uur met gluhwein , de jaarwis-

seling met elkaar te vieren. Vorig
jaar hebben we ook nog een bierproeverij georganiseerd. Dit najaar willen we een wijnproeverij
proberen op te zetten. De inzet bij
de septemberfeesten is groot. Nadat we een paar jaar de straat- en
objectversiering hebben gedaan,
houden we ons nu actief bezig met
alleen het object. Onze “commissie”
bestaat uit vier personen, waaronder Roel Hogeboom, onze eerste
klas ontwerper met superideeën.
Verder zijn hierin actief Bennie Stegeman, Jos Rosendahl en Bert Kok.
Is er een idee, dan wordt deze eerst
in mei/juni uitgewerkt en daarna
vind de presentatie richting buurtgenoten plaats. In totaal komen
we vanaf half augustus ongeveer
veertien avonden bijeen, het vergt
namelijk zeker de nodige voorbereiding en bouwtijd om met een

leuk thema voor de dag te komen.
Met name over het mechanisch
gedeelte in het object moet regelmatig goed worden nagedacht. De
dames uit de buurt zorgen de laatste dag voor de mooie bloemstukken die het object helemaal afmaken. En zo draagt iedereen zijn of
haar steentje bij. Ons buurthonk is
de legendarische carport van Roel
Hogenboom en Bennie Luttikholt,
wat we zeer op prijs stellen. Zowel
in 2011 als in 2012 werden we, zonder dit verwacht te hebben, kampioen met de objectversiering en
pakten we de eerste prijs met wimpel. Het zou mooi zijn als we dit
jaar de wisselbeker zouden kunnen
behouden. Maar dat is geen prioriteit bij ons. Een hoofdprijs is mooi,
maar gezelligheid staat voorop. In
2012 was het thema bezuinigingen
rondom de VVV door het intrekken van subsidies. Dat er in Borculo
geen verwijsorgaan voor toeristische activiteiten zou zijn, was voor

velen een doorn in het oog. Als je
de VVV kwijt bent, ben je ook je
visitekaartje kwijt. De VVV Borculo
stond op het punt om gesloten te
worden, maar kon toch een doorstart maken. Verder hebben we
de stormramp in Borculo en het
brandweermuseum belicht die
voor hun bezoekers mede afhankelijk zijn van het VVV. Het beeldje
van de stormramp dat bij de kerk
staat hebben we nagemaakt in het
object en leek bijzonder echt. Dit
beeldje staat nu in de hal van het
nieuwe bejaardencentrum in Borculo, tot veel plezier van de bewoners. Bijzonder enthousiast waren
de mensen uit Borculo ook over de
Jappe, de Berkelzomp die we hebben nagebouwd tussen het water
en het riet. Tot begin vorige eeuw
werd de Berkel veel bevaren en
voer de Berkelschipper grondstoffen af en aan richting en vanuit de
Hanzesteden. In 2011 stonden de
subsidies centraal. De gemeente
Berkelland kreeg volop aandacht.
Een aantal belangrijke verenigingen werden vertegenwoordigd, zo
hebben wij de muziekvereniging,
de korfbalvereniging, de waterpolo
– en voetbalvereniging en de bibliotheek in beeld weten te brengen.
De subsidies werden ﬂink gekort of
vervielen zelfs en de verenigingen
moesten zichzelf bedruipen. Tijdens de septemberfeesten hebben
we op de donderdagavond een
afsluitende bbq of een buﬀet. Tevens organiseert onze buurtvereniging op zaterdag een buurtontbijt
voor de leden. Vervolgens lopen

we samen naar het feestterrein en
nemen we deel aan het vogelschieten voor de mannen en het
vogelgooien voor dames. Dit jaar
is de thema voor het object van
onze buurt: ‘Veranderen biedt toekomst’. Soms moet je namelijk uit
nood dingen gaan doen. Ook dan
kan het wat opleveren en moet je
dit in crisistijden zien als een kans.
Je ziet rondom je veel mensen die
hun werk kwijt raken en hun zekerheden moeten loslaten. Dan is het
tijd om andere keuzes te maken.
Het past best goed in de huidige
actualiteit. Aan jullie beste lezer en
inwoners van Borculo om te beoordelen of wij dit thema op een juiste
wijze hebben kunnen weergeven!
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Actie geldt t/m 30 september 2013. Prijs incl. bpm/btw, tenzij anders vermeld, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaarmaken. Afgebeeld model kan afwijken van de standaard speciﬁ caties. De Mitsubishi ASX wordt geleverd met 3 jaar Multigarantie/
Mitsubishi Assistance Package. Imp.: MMSN B.V., Amstelveen, contact@mmsn.nl. Wijzigingen voorbehouden.
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