8·9·10 JUNI 2012

Programma Boekje

Gezelligheid kent geen tijd in de

“Boerhoorn”
 Zalen tot 180 personen
 Koffietafels
 Koud- en warm buffet
 Barbecue
 Jeu de boules
 Tevens bezorgen wij ook op locatie

Hoofdstraat 133 – Dalerveen
Telefoon (0524) 221466
www.boerhoorn.nl
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Voorwoord
Hallo inwoners van Dalerveen, Stieltjeskanaal, Den Hool en Holsloot.
Op moment van dit schrijven hebben we als commissie School- en Volksfeest al heel wat
voorbereidingen gehad en geprobeerd om een zo gevarieerd mogelijk programma te maken.
Zoals gewoonlijk zullen de kinderen van de basisschool, na de officiële opening om 19.30 uur,
op vrijdagavond de aftrap doen en zich van hun beste kant Laten zien (dit mag U niet Missen)
aansluitend is er dan een disco. Zaterdagmorgen beginnen we met de optocht, nieuw is het
zaterdagmiddag programma we gaan het spel IK HOU VAN HOLLAND spelen hier zullen de
buurten tegen elkaar gaan strijden.
Op zaterdagavond zal eerst Mette Bunskoek en haar klasgenoten een wel heel bijzonder
toneelstuk opvoeren, hierna zal de prijsuitreiking van de wagens plaatsvinden en dan gaan we
feesten op de muziek van DUO FLEX, ook zullen deze avond LUCAS EN GEA een optreden
verzorgen. Ook nieuw in het programma is de zondagmorgen, dan zal het DRENTS SENIOREN
ORKEST dat bestaat uit 70 mannen en vrouwen met een leeftijd van allemaal boven de 65 voor u
gaan spelen. Zondagmiddag is er weer de optocht en aansluitend zullen de HEEGEMER
DEKDWEILERS van zich laten horen. Zondagavond is er een optreden van de MOEFLONS en RENE
BECKER. Ook nieuw voor onze dorpen is de kleine kermis met een zweefmolen, draaimolen,
bungee trampolines en springkussens.
Bij deze wil ik dan de feestcommissie hartelijk bedanken voor de goede inzet en prettige
samenwerking die we hebben gehad. Ook wil ik de adverteerders en sponsoren hartelijk
bedanken voor hun bijdrage en natuurlijk ook de bevolking voor hun goede inzet en
eindresultaat.
Ik wens iedereen een heel goed en zonnig weekend toe.

Albert Tempels, Voorzitter Organisatie SVF2012
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Restaurant- Zalencentrum “CORNELIS”
Een smakelijk trefpunt voor gezellige mensen
Een gezellig restaurant voor diner of lunch. Sfeervolle zalen voor
uw bruiloft, receptie, vergadering en bedrijfsfeest.

Hoofdstraat 29 7751 GA Dalen
www.restaurantcornelis.nl
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Optocht
Start volgorde
1. Voetbalvereniging DSC’65

Let DSC entertain you!

2. Stichting Donder en Geweld

PK-weekend

3. Jeugd De Haar

Oh ..oh .. Dalerveen!

4. Holsloot / Den Hool

Olympische Spelen Londen 2012

5. Keet Stroet’ndiek

De keet

6. Jeugd Middenbuurt

The Voice of Dalerveen

7. Peuterspeelzaal Madurodam

Sesamstraat

8. Stidalschool Groep 1, 2 en 3

Circus Dieren

9. Stidalschool Groep 4, 5 en 6

Circus Clowns

10. Stidalschool Groep 7 en 8

Circus Acrobaten

11. Vrouwen van Nu

Breien

12. Stieltjeskanaal 2

Stieltjeskanaal goes China!

13. Jeugdsoos

Braziliaans carnaval

14. De Haar 2

Dragqueen

15. Zuideind

60 jaar Televisie Entertainment

16. De Haar 1

Haarlekijn

17. Jeugd Holsloot / Den Hool

Oktoberfest

18. Stieltjeskanaal 1

Straattheater

19. Middenbuurt

The Muppetshow
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In de optocht zal Muziekvereniging Volharding uit Dalen meelopen en zal muziekvereniging
Ons Genoegen uit Wachtum meerijden op een wagen.
Verderop in dit programma boekje zijn korte beschrijvingen van alle wagens opgenomen.

Route
Start
Eind
Optocht
Weg afsluiting
Optocht
Route
Optocht

Pagina | 8

Wagen beschrijvingen
Wagen 1: Voetbalvereniging DSC’65
Onderwerp: Let DSC entertain you!
De dames van s.v. DSC ’65 en enkele mannen van de buitendorpen nemen dit School- en
Volksfeest het maken van de versierde wagen op zich. Het onderwerp sprak ons direct aan, want
entertainen doen we bij DSC iedere week. De mannen en vrouwen verheugen zich iedere keer
weer om niet alleen de 3 punten in huis te halen, maar ook om voor de supporters een sportieve
wedstrijd neer te zetten. Met prachtige combinaties verschalken we de tegenstander en menig
keer entertainen de spelers de toeschouwers door de bal op een geweldige manier in de netten te
knallen.
Elke wedstrijd van ons eerste elftal staat Derk weer paraat om de rust- en eindstanden te
verkopen. Allemaal ten gunste van de vereniging.
Kortom: bij DSC is het gezellig vertoeven. Wilt u het zelf ervaren? Kom gerust eens op ons
sportpark ‘de Hoop’. U bent van harte welkom!

Wagen 2: Stichting Donder en Geweld
Onderwerp: PK-Weekend
“De PK-Wagen is gebouwd door de Tamme Wilden, dit zijn een stel PK-Debielen die hart
hebben voor ons prachtige evenement, wat ieder jaar in het tweede weekend van juli
georganiseerd wordt. Dit jaar zal dat zijn op 14 & 15 juli 2012, welke ons tien jarig jubileum zal
zijn. Tevens is er dit jaar zelfs een muzikale aanvulling op de vrijdagavond. Op de wagen wordt 't
PK-festijn uitgebeeld, van zowel de autocross, trekker-slep en de PK-sfeer.
U bent van allen van harte uitgenodigd tijdens het volgende grote feest op Dalerveen.”

Wagen 3: Jeugd De Haar
Onderwerp: Oh .. oh .. Dalerveen!
Het thema van de jeugdwagen zal zijn: “oh…oh…. Dalerveen”. Tegenwoordig gaat men plat voor
de TV om alle real-life soaps te bekijken. Met een knipoog naar “oh…oh… Cherso” en “oh…oh…
Tirol” zal de jeugd van de Haar u een indruk geven hoe het is om jeugd te zijn in Dalerveen. Een
grote groep enthousiaste jeugdigen is volledig los gegaan op deze wagen. Zij zullen dan ook met
trots de wagen aan u presenteren.
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Wagen 4: Holsloot/Den Hool
Onderwerp: Olympische spelen Londen 2012
De olympische spelen van 2012 vinden plaats in Londen. Het is het grootste sportevenement,
dat wereldwijd door miljoenen mensen wordt gevolgd. 1x in de 4 jaar vindt dit evenement plaats.
Wie aan de olympische spelen denkt, denkt ook gelijk aan de 5 olympische ringen die symbool
staan voor de spelen. Het symbool van Londen is de Towerbridge. Dit bouwwerk wordt jaarlijks
door duizenden toeristen bezocht.
Op de wagen ziet u dan ook symbolisch Londen uitgebeeld d.m.v. de Towerbridge. In de
Towerbridge ziet u het symbool van de Olympische spelen om aan te geven dat de Olympische
spelen in Londen plaatsvinden. Op de zijkanten van de wagen ziet u 4 panelen. De lauwerenkrans
met de olympische vlam, het erepodium en een greep uit verschillende sporten welke grafisch zijn
afgebeeld.
Sporten die door duizenden mensen worden beoefend en door miljoenen worden bekeken.
Olympische spelen in Londen is entertainment in optima forma!

Wagen 5: Keet Stroet’ndiek,
Onderwerp: De keet
Wij zijn een groep van 13 jongens tussen 17 en de 20 jaar. We komen uit Coevorden, Dalen,
Dalerpeel, De krim, Steenwijksmoer en Dalerveen Het is de bedoeling dat we twee wagens maken
voor het school en volksfeest. Onder het motto van onze keet en dat de drank te duur word. We
zijn in februari begonnen met bouwen en er zit veel werk in onze wagens. Een begin maken is niet
makkelijk. We doen mee omdat onze keet in dalerveen staat. En we ons dus ook maar moeten
laten zien op het School- en Volksfeest.
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Hakenbosch 4a
7755NE Dalerveen
06-54922013
marcokreke@xs4all.nl

Hoofdstraat 46
7751 GD Dalen
Telnr. 0524-551306.

e-mail: info@snijdersbv.nl
www.snijdersbv.nl
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Wagen 6: Jeugd Middenbuurt
Onderwerp: The Voice of Dalerveen
Wij als jeugd van de Middenbuurt hebben niet veel moeite gehad om een goed onderwerp te
vinden met het motto Let’s entertain Dalerveen. Al gauw was het duidelijk dat het The voice of
Dalerveen moest worden. Met wat hulp van ouders en jongeren is de wagen de moeite waard
geworden.
Groeten de jeugd van de Middenbuurt

Wagen 7: Peuterspeelzaal Madurodam
Onderwerp: Sesamstraat
Dit jaar gaan we met onze peuters en de Sesamstraatwagen op pad. We hebben hiervoor
gekozen omdat het heel herkenbaar is voor de peuters en de volwassenen. Net als in Sesamstraat
gaan wij op de peuterspeelzaal ook samen spelen, lezen en nog veel meer andere leuke dingen
doen
Onze peuterspeelzaal Madurodam staat in het mooie groene Hakenbosch en is een begrip in
Dalerveen en omstreken.
En daarom hopen wij net zo als Sesamstraat nog jaren door te gaan.
Maar zover we nu weten staat de klok al op 5 voor 12.

Wagens 8, 9 en 10: Stidalschool
Onderwerp: Het Circus
Het circus is het thema van de wagens van de Stidalschool die meerijden met de optocht. Vanaf
januari zijn de ouders van de kinderen druk bezig met het ontwerpen, timmeren, schilderen en
naaien om een prachtig resultaat neer te zetten. Bijna alle ouders waren bereid om een steentje
bij te dragen. De één een iets grotere steen dan de ander maar toch in deze tijd dat een ieder het
druk heeft een geweldig iets.
Ook de kinderen werden betrokken bij het geheel. Elk kind kon een hand versieren die u terug
vind op de wagen. De kinderen hebben vrijdagavond hun “kunsten” laten zien tijdens de
circusvoorstelling in de tent en rijden nu mee in de optocht als circusdieren in hun kooi (groep
1,2,3) en clowns in de circustent (groep 4,5,6). De oudste kinderen (groep 7 en 8) fietsen met deze
optocht mee in de kleren die ze ook droegen tijdens hun optreden van vrijdagavond.
Wij hopen dat u met plezier naar deze wagens kijkt met één verzoek: ZWAAIEN. Echte artiesten
verwelkom je door uitgebreid te zwaaien of te applaudisseren.
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De Haar 3
7845 TH Holsloot
Tel: 0524 - 221 816
Mobiel: 06 - 83 60 22 90
E-mail: cenradviseurs@xs4all.nl

De Lekkerste Suppermarkt van
Zuid-Oost Drenthe!
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Wagen 11: Vrouwen van nu
Onderwerp: Breien
Kleur de wereld een beetje mooier. Wereldvrede is nabij. Het klinkt misschien een beetje wollig
maar ik geloof er in sinds ik wild brei. Wereldleiders werden wereld breiders. Militairen wisselen
patronen uit. Vredesmissies zijn nu vredesmissers omdat men niet breit, naar verluidt.

Dus brei een eind aan alle ellende, aan vechten,
schieten, stelen en kapen. Versier alles en iedereen met
breisels behalve ongeschoren schapen.

Wagen 12: Stieltjeskanaal 2
Onderwerp: Stieltjeskanaal goes China.
We leven het jaar 2012, het jaar van de draak in China. In Holland kennen we ook Chinese
evenementen. Het Noorderdierenpark presenteerde China Lights, de Hortus in Haren en Assen
volgden. Het Drents Museum had de Gouden Eeuw van China als tentoonstelling en dit jaar heeft
de Libelleweek als thema China Town.
Met al deze evenementen kon Stieltjeskanaal niet achter blijven! Het past in ons thema van
straattheater en fleurt de optocht mooi op. Deze originele Chinese draak van 14 meter lang
kronkelt door de Hoofdstraat en bezorgt zo de kijkers haar Entertainment.
Buurtvereniging Stieltjeskanaal wenst alle inwoners van de vier dorpen een goed School-en
Volksfeest toe.

Wagen 13: Jeugdsoos
Onderwerp: Braziliaans carnaval
Hoog op de Corcovado-berg net buiten Rio de Janeiro kijkt het immense beeld van Cristo
Redentor (Christus de Verlosser) neer op de miljoenenstad met haar rijke stranden en arme
sloppenwijken. Een stad met twee gezichten. Maar één keer in het jaar zijn rijk en arm gelijk en
mogen de inwoners van de arme favella’s zich tussen het rijkere Braziliaanse volk begeven:
carnaval.
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KRUIT OLIEHANDEL BV
NIEUW AMSTERDAMSEWEG 15
7761 PD SCHOONEBEEK
Telefoon : 0524-531731
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De stad puilt uit. De statuur van arm en rijk zit verborgen achter maskers met verentooien.
Iedereen is gelijk. Op de ritmische klanken van samba en snerpende fluitjes wordt het aanbreken
van de vastenperiode gevierd. Maar carnaval in Rio de Janeiro is meer dan een katholieke traditie.
Carnaval in Rio is muziek, vrolijkheid en voor even de zorgen van alledag vergeten.
In de favella’s is men vaak maanden bezig met de uitdossing voor het feest. Alle bruikbare
materialen worden bij elkaar gezocht. Alles is welkom, van krantenpapier tot bierdop. Als
vervolgens de maskers op gaan en de mensen zich heupwiegend voortbewegen op de muziek
wordt er even gedroomd van een wereld zonder zorgen. Het statische beeld van wereldwonder
Cristo Redentor kijkt vanaf een afstand toe op de festiviteiten. En hij ziet dat het goed is.
De wagenbouwers van vriendengroep Beatus zien parallellen tussen het Braziliaans carnaval
en het School- en Volksfeest in Dalerveen. Dat is ook meer dan een traditie. Er wordt ook
maanden naar toe geleefd. En het is het evenement waar oud en jong, rijk en minder rijk één zijn.
Het ontbreekt nog aan een Cristo Redentor die het feest vanaf een afstand gadeslaat. Dat beeld is
nu door ons naar Dalerveen gehaald. Feest u mee?

Wagen 14: De Haar 2
Onderwerp: Dragqueen
Met een knipoog naar de zigeunerwagen ontstond het idee van een Dragqueen wagen. Ondanks
dat het bestuur van het SVF een aantal regels heeft aangepast, willen wij deze wagen aan u
presenteren. Met een aantal echte diva’s uit de buurt ‘de Haar’, hopen wij veel lol te beleven aan
deze wagen.

Wagen 15: Zuideind
Onderwerp: 60 jaar televisie entertainment!
60 jaar televisie entertainment: onze sterren in de spotlights! De wagen van buurtvereniging ’t
Zuideind laat 60 jaar televisie geschiedenis zien. Op verschillende manieren weergegeven neemt
de wagen u aan de hand voor een loop door de tijd van de televisie. Van het ontstaan van de
televisie via Pipo de Clown, Ja Zuster Nee Zuster, Swiebertje en natuurlijk Andre van Duin in z’n
rol als Flip Fluitketel, tot aan de recente televisie hits als Big Brother, The Voice of Holland en
Goed Tijden Slechte Tijden. Alle onderdelen van de wagen zijn met natuurlijke materialen
afgewerkt.
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Consultancy
Hypotheken
Verzekeringen

Winterberg

www.heijenenenrens.nl

caravanstalling
De Lichtenburg 7
7755NA

Dalerveen
Tel. 0524-552683

De Barkhof

www.appartementenboerderij-lichtenburg.nl

Cafe D’aolle Bakkerij
Hoofdstraat 15

7751 GA Dalen
Tel. 0524-552660

Alle EK-wedstrijden van
Nederlands elftal op groot scherm
bij ons op terras of in cafe!
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Wagen 16: De Haar 1
Onderwerp: Haarlekijn
Het thema van buurtvereniging de Haar is gebaseerd op de kermis van vroegere tijden.
In de straatversiering zult u elementen terug zien van de kermis uit vroegere tijden.
Vrolijke botsauto’s, gansjes en paardjes zullen onze buurt gaan versieren. Geen enkel onderdeel is
hetzelfde. Dit dankzij de enthousiaste inzet van vele vrijwilligers uit de buurt de Haar. Omdat
ieder zijn eigen invulling aan de elementen heeft gegeven, levert het eindresultaat een kleurig
geheel op.
Op de kruising zullen elementen staan, zoals u ze vroeger tegenkwam op de kermis. Denk aan
vrouw met baard, sterkste man. Ook worden diverse spelletjes uitgebeeld zoals blikgooien,
touwtjetrekken en de schiettent. Ook de traditionele poffertjeskraam zal niet ontbreken. De
kermis van de vroegere jaren werd vaak compleet gemaakt door een draaiorgel. Dit is het
onderwerp van de hoofdwagen. Een geheel eigenhandig gemaakt draaiorgel van diverse soorten
zaad en andere natuurlijke producten. Vele uren van noeste arbeid zijn hieraan vooraf gegaan.
Maar het resultaat mag er dan ook zijn.

Wagen 17: Jeugd Holsloot/Den Hool
Onderwerp: Oktoberfest
De jeugd van Holsloot/Den hool staat garant voor gezelligheid, plezier, lol en feest. Dit alles
mede mogelijk gemaakt door het goud gele gerstenat. Toen wij zochten naar een thema voor
onze wagen en kwamen wij op een passend idee. Want welk thema voor een wagen past nou niet
beter bij ons dan het duitse Oktoberfest.
Het Oktoberfest is een jaarlijks volksfeest in München. Het begint halverwege september en
eindigt op de eerste zondag in oktober. Het geldt als het grootste bierfestival ter wereld en wordt
jaarlijks door meer dan zes miljoen mensen bezocht.
Volop gezelligheid, plezier, lol en feest. En met 6 miljoen bezoekers is het natuurlijk
entertainment op en top. Dus Dalerveen, het wordt in 2012 School-, Volks- en Oktoberfest!

Wagen 18: Stieltjeskanaal 1
Onderwerp: Straattheater
Jaja, dat is al een mooi begin! Het bestuur komt met deze slogan voor de dag als rode draad voor
het School-en Volksfeest 2012. Horen de buurten Den Hool, Holsloot en Stieltjeskanaal er niet
meer bij? Zeker horen deze erbij, een feest maken doe je samen, en zegt U nou zelf het klinkt wel
lekker zo.
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Koos Heijnen
Mollenvanger

Heeft u last van mollen in uw tuin, erf
of land?
Bel de Mollenvanger:
Tel: 06 – 48717715
www.koosheijnenmollenvanger.nl

Aquamarijn
Stieltjeskanaal 114
7756 PG Stieltjeskaal
Telefoon 0524-222008

www.bij-aquamarijn.nl
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Dus na het eerste gemorrel en gewenningsfase gingen de Stieltjeskanaalers aan de slag. Er werd
een vergadering belegd en vandaaruit kwam er werkgroep van vier grijze wijze dames. Deze
belegden ook weer een vergadering met koffie, appeltaart en hapjes en spuiden hun ideeën over
tafel, de één had iets recyclebaar en dus goedkoop bedacht. De ander was in de ban van een film.
Weer een ander had op het internet de definitie van ”Entertainment “ opgezocht. De laatste kwam
met een schoenendoosje.
Tijdens de gezellige jaarvergadering kwamen de dames met twee voorstellen bij het volk
terecht. En dat werd dus lastig kiezen. Dan graag alle twee uitvoeren! Daar moest ook weer over
vergaderd worden want een echt draagvlak om met twee versierde wagens naar Dalerveen te
reizen was er niet. De wijze dames hadden een compromis bedacht, er wordt één wagen gemaakt
en er word een loopgroep gevormd. Het thema waar wij ons op richten is “Straattheater”. Op deze
manier dragen wij ons steentje bij om van het School-en Volksfeest 2012 een succes te maken en
dat we met plezier kunnen terugkijken naar een goed feestweekend te Dalerveen.

Wagen 19: Middenbuurt
Onderwerp: De Muppetshow
“Entertain Dalerveen”. Het was niet tegen dovemans oren gezegd. Tijdens de jaarvergadering
van de Middenbuurt ontstonden er gelijk ideeën. Theater, poppenkast , entertainment, zang en
muziek alles in de eigen buurt vertegenwoordigd, passeerde de revue. Allemaal verschillende acts
bij elkaar een allegaartje van komedie, goochelen, etc..
En dan kom je al gauw op The Muppetshow en Theater. Vaudeville: een show zonder echte
samenhang, maar wel veel vertier op één kaartje. De ene bezoeker op chique de andere in z’n
gewone kleren. Net zo als we zijn op de Middenbuurt; mensen van verschillende pluimage.
Met één grote drijfveer: We maken er een feest van !
Achter de schermen is er hard gewerkt door toneelmeesters, kostuumontwerpers en de
“manusjes van alles”om de Muppetshow wagen en de Theater straatversiering helemaal in stijl af
te maken. Dit keer eens geen Frans terras, maar een heuse theatershow. Kijk, luister en huiver.
Treed binnen in het Middenbuurt theater voor een totale theater ervaring.
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EENS IN DE VIJF JAAR.. DAT WIL NIEMAND MISSEN!

LBS Emmen uw specialist op het gebied van
kunststof en rubber transportbanden
Wij zorgen ervoor dat de boel blijft draaien!
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Programma
Vrijdag 8 juni
19.30

Opening van het feest door:
Albert Tempels (voorzitter organisatie SVF2012) en
Peter Drent (hoofd van de Stidalschool)

19.30-21.30

Optreden schoolkinderen (Circus voorstelling m.m.v. STT producties)

21.30-23.30

Disco Drive-Inn show

Zaterdag 9 juni
9.30

Opstellen van de wagens

10.30-12.30

Optocht

14.00-17.00

Spelshow Ik hou van Holland/Minute-to-win-it
In de feesttent strijden de verschillende buurtverenigingen tegen elkaar in
diverse kennis en vaardigheid onderdelen. Deze show zal worden
gepresenteerd door duo Tralala uit Coevorden.

20.15-21.30

Theater voorstelling (tent open vanaf 20.00 uur)
Een groep van 6 studenten van de theaterschool uit Leeuwarden (waaronder
onze eigen Mette Bunskoek) zullen aan de hand van een ‘beeldende’ gang door
de dorpen Stieltjeskanaal Dalerveen, diverse komische en memorabele
anekdotes ten tonele brengen in verschillende sketches.

21.30-22.00

Prijsuitreikingen
De prijzen voor de verschillende wedstrijd onderdelen zullen worden
uitgereikt: praalwagens, straatversiering, tuinen.

22.00-01.00

Feestavond met Flexlive & Lucas en Gea
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FleXlive bestaat uit toetsenist/zanger Edwin Entjes en zangeres Geralda van
der Veen. Ze kwamen elkaar tegen toen Geralda auditie deed bij de band
waarin Edwin al 15 jaar toetsenist was: ze werd aangenomen. Het kwam steeds
vaker voor dat ze samen op pad gingen als er bij gelegenheden om een
toetsenist en een zangeres werd gevraagd. Door hun (aanstekelijk)
enthousiasme werden ze steeds meer gevraagd om te komen optreden!
Daarom besloten Edwin en Geralda om vaker met z'n tweeën muziek te gaan
maken: de geboorte van FleXlive.

Lucas Hulshof en zijn vrouw Gea treden sinds 2000 gezamenlijk als duo op. Met
hits als Steeds weer huil je, De Waarheid, Ik hou toch van jou, Zomerzon en Jij
bent veel mooier als je lacht en vele albums timmeren Lucas en Gea sindsdien
aan de weg. Met optredens door heel Nederland, een eigen soap op RTVDrenthe en een eigen platenlabel, kunnen we hier toch wel spreken van een
zeer succesvol Nederlandstalig duo.

Zondag 10 juni
11.30-13.00

Optreden Drents Seniorenorkest
In oktober 1983 richtte een aantal oud-(en ook wel oudere)muzikanten in de
buurt van Odoorn een clubje op, om samen in hun vrije tijd wat muziek te gaan
maken. Zij konden toen absoluut niet bevroeden dat dit clubje uit zou groeien
tot een orkest van ongeveer 70 leden, dat op dit moment, in 2012, zijn plaats in
de Drentse culturele samenleving duidelijk heeft gevonden. Ze geven zo’n 10
tot 15 concerten per jaar en dit optreden hier in Dalerveen is dit jaar alweer
het zesde concert.

12.30

Opstellen van de wagens

13.30-15.30

Optocht

15.00-18.00

Dweilorkest de Heegemer Dekdweilers
De Dekdweilers zijn een enthousiaste groep jonge muzikanten die vol
enthousiasme van elk optreden een groot feest maken. Middels de
veelbesproken 'vicieuze cirkel' zorgen zij samen met het publiek dat iedereen
helemaal uit z’n dak gaat op de vrolijke, meeslepende en knallende
feestmuziek!
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16.30

Uitreiking publieksprijzen: kinderjuryprijs en publieksprijs
Voorafgaand aan en tijdens de optocht zullen stemformulieren worden
uitgedeeld, zodat het publiek in het algemeen maar kinderen tot en met de
basisschool leeftijd in het bijzonder, hun stem kunnen uitbrengen op de in hun
ogen mooiste praalwagen. Hieraan zullen zowel voor de wagenbouwers als
voor de stemmers mooie prijzen verbonden zijn.

21.00-24.00

Feestavond met de Moeflons en René Becker
De feestband Moeflons behoeft in Dalerveen en omstreken geen verder
introductie. Dit muzikale viertal staat al sinds jaar en dag garant voor een
geslaagde feestavond en dat zal deze avond niet anders zijn.

Het leven van René Becker zit vol actie en staat steevast bol van verrassingen.
Het leven van deze enthousiaste Stadskanaalster bestaat uit optreden en met
veel enthousiasme werken aan zijn carrière als artiest. Vele van zijn swingende
nummers waaronder 'Jij bent een wonder' en 'Als een Komeet' zijn inmiddels
hits in Nederland.

Andere activiteiten
Vanaf vrijdagavond tot en met zondagmiddag zal er een kleine kermis op het terrein zijn. Er zal
een zweefmolen, een draaimolen, een aantal bungee-trampolines en een aantal luchtkussens op
het terrein worden opgesteld. De Luchtkussens en de draaimolen zijn gratis te gebruiken. Voor de
zweefmolen en de bungee-trampolines zullen alle kinderen tot en met de leeftijd van 16 jaar uit
de dorpen Dalerveen, Stieltjeskanaal, Den Hool en Holsloot een aantal vrijkaarten ontvangen.
Tevens zullen er op zaterdagmiddag en zondagmiddag diverse kinderactiviteiten op het terrein
of in de feesttent worden georganiseerd.
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Muziekvereniging ‘Volharding’, Dalen
Wat zijn wij?
We zijn een harmonieorkest voor jong en oud, opgericht in 1923. Onze muzikanten komen uit
Dalen, Dalerveen, Stieltjeskanaal en omgeving. Er zijn twee orkesten, het A-orkest en het
jeugdorkest. Na anderhalf jaar spelen in het jeugdorkest gaan leden naar het A-orkest. Een
harmonieorkest bestaat uit houtinstrumenten, koperinstrumenten en slaginstrumenten.

Wij spelen op:
Dinsdag in de Spinde te Dalen. Het jeugdorkest van 18.00 u – 19.00 u. Het A-orkest van 19.15 u
– 21.15 u. We treden op bij festiviteiten zoals Palmpasen, Paasvuur, Intocht Sinterklaas en Kerst.
In januari is er het Nieuwjaarsconcert. Er is o.a. een voorjaarsconcert en we doen mee aan een
muziekfestival. Serenades zijn er op aanvraag bij jubilea en feestelijke gebeurtenissen.

Volharding staat voor:
Plezier in muziek, modern repertoire, ontspanning, jeugdmuziekdagen, jong en oud samen,
instrument van de vereniging (indien voorradig), korting op lesgelden muziekschool. Volharding
staat onder de bezielende leiding van dirigent Jan Bergsma.
Volharding, Dalen

Muziekvereniging ‘Ons Genoegen’, Wachtum
Ons Genoegen is opgericht op 28 mei 1928. Al meer als 84 jaar een muziekvereniging in een
klein dorp als Wachtum. Als je zolang bestaat houdt dat wel in dat de muzikanten van Ons
Genoegen er wel plezier in hebben. De vereniging is door de jaren heen wel wat kleiner geworden,
maar de laatste jaren zit er weer een stijgende lijn in. Momenteel telt het orkest zo’n 21 leden. En
er zijn ook nog een aantal leerlingen actief op de muziekschool.
Een paar keer per jaar geeft Ons Genoegen een concert in dorpshuis “De Kom”. Daarnaast
worden diverse serenades gegeven en treed het orkest ook op als boerenkapel. Ook heeft Ons
Genoegen een eigen wagen die voor optochten e.d. zeer geschikt is. Deze wagen wordt ook
verhuurd aan andere verenigingen.
Dirigent is Gerrit Jan de Groot uit Hoogeveen. De repetitieavond is maandagavond van 20.00 u
tot 22.00 u. En wie zin heeft moet eens langs komen, want we zijn een gezellige club waar plezier
in muziek maken hoog in het vaandel staat.
Ons Genoegen, Wachtum
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Beleving SVF vroeger en nu
Dick Visscher
Hallo Dalerveeners!
Leuk dat de organisatie me belde of ik een stukje in dit krantje wil schrijven. Dalerveen … dat is
voor mij héél lang geleden, maar ik heb er tot aan de dag van vandaag hele goede herinneringen
aan. Als jong broekie ging ik als pas afgestudeerde onderwijzer naar o.l.s. Dalerveen en de eerste
oudercommissie vergadering was op zondagmorgen, want ook toen al hadden de boeren het erg
druk! Ik gaf les in klas 1,2,3 naast de directeur Oetse (achternaam even vergeten). Later kwam
Hans vd Veen voor hem in de plaats. Ik herinner me nog het school- en volksfeest in de grote
schuur van de fam. Meppelink aan de Namweg met Rita Corita (lekker bakkie koffie).
Ach, en het onderwijs was nog niet zo onderhevig aan regels, administratie en vergaderingen
als tegenwoordig. (de teamvergadering deden we even in de koffiepauze thuis bij de directeur),
maar goed geleerd werd er toen zeker ook!!! Maar ik kan me ook nog herinneren dat als Jantje
Knuppe kwam handwerkles geven, ik soms bij mooi weer met de jongens naar het toen nog in
opkomst zijnde Ermerzand ben geweest. Met z’n allen in mijn Volkswagen-kever. (daar moet je
nou eens mee komen…). Overigens, met Jantje Knuppe heb ik altijd contact gehouden tot aan haar
dood.
Tijdens mijn Dalerveense periode ben ik getrouwd met Dicky. Sommigen weten dat misschien
nog wel, want ’s middags zijn alle kinderen op de bruiloft in Nunspeet geweest en ’s avonds de
ouders van onder andere de oudercommissie. We hebben twee kinderen gekregen, een dochter
en een zoon. Ik ben ook al opa. In ieders leven zijn hoogte- en dieptepunten. Voor mij is het
dieptepunt het overlijden van Dicky in 2009 aan lymfklierkanker. Ik ben dus weduwnaar. Mijn
kinderen zijn nu al volwassen en hebben uiteraard hun eigen leven. Maar het gaat goed met hen
en daar geniet ik van!
Na mijn periode in Dalerveen, ben ik vertrokken naar de gemeente Hardenberg en na eerst nog
een aantal jaren onderwijzer te zijn geweest, ben ik nu directeur van een vrij grote basisschool die
deel uitmaakt van de stichting “Arcade”, waarvan de Stidalschool ook deel uit maakt.
Ik werk dus nog steeds. Ik ben nu ruim 60 jaar en u snapt wel dat het grootste deel van mijn
onderwijscarrière nu achter de rug is. Maar ik werk nog met plezier!
Maar de start van mijn onderwijscarrière ligt in Dalerveen en tja, dat is net als een goed
huwelijk…de beginperiode vergeet je nooit!!
Het gaat u allen goed!!
Hartelijke groet,
Dick Visscher, Leerkracht 1974-1980
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Henk Oldenbeuving
Op 1 april ben ik als hoofd aan de OLS in Dalerveen begonnen. Meteen viel ik met de neus in de
boter, want de voorbereidingen voor de Zuidenveldtentoonstelling in Dalen waren al in volle
gang. Mij werd al gauw een rol in een stukje, dat Dalerveen in de feesttent zou opvoeren,
toebedeeld. Voor de repetities reed ik dan vanuit Schoonebeek, waar ik onderwijzer was, op en
neer. Begin juni kwamen we, Gonny, onze zoon Roel en ik, in het huis bij de school te wonen. Met
de collega’s Dick Visser, daarna Wollien Soer en Jantje Knuppe als handwerkjuf, heb ik met veel
plezier zes jaar en zeven maanden op de toen nog OLS gewerkt. Samen met de klassen 4, 5 en 6 uit
Stieltjeskanaal gingen we elk jaar op werkweek. Zo zijn we in Drouwen, De Lutte, Lheebroek en
een paar keer in Schoonloo geweest. Dat we met de zesde klas op een zaterdag aan het eind van
het schooljaar op kosten van de oudercommissie met de trein naar Amsterdam gingen, vind ik nog
heel bijzonder. En dan het schoolfeest in 1981. De musical “Het vreemde songfestival” van de
schoolkinderen in de feesttent op het sportveld, de optocht en het feest in de schuur van Rieks
Meppelink aan de Namweg. Geweldig! Ook het even vissen met Jan Meijering op mooie
voorjaarsavonden aan het Drostendiepje achter de school zal ik niet vergeten.
Toen we een tweedehands stencilmachine op de kop wisten te tikken, kwam al gauw de
ponyclub met de vraag of ik het programma voor het grote afsluitende regioconcours wilde
maken. Omdat ik vond, dat de school naast het leren ook een functie in de gemeenschap moest
hebben, heb ik avonden stencils zitten tikken en advertenties moeten maken, omdat kopiëren nog
niet kon. Samen met overbuurman Albert Lamberts werd daarna alles afgedraaid, gevouwen en
geniet. Dat kostte heel wat zweetdruppels om het op tijd af te krijgen.
Als voetballiefhebber waren we al gauw lid van DSC en kwam ik in het eerste elftal en Roel in de
jeugd te spelen. Voor mij was daarmee de kous niet af, want voorzitter van de club werd ik ook
nog. Elke vrijdagavond bij Hein Luuk vergaderen werd na enkele jaren gelukkig een keer in de
twee weken. Aan Hein en zijn “meisjes”, zoals hij zijn vrouw en beide schoonzussen wel eens
noemde, heb ik nog bijzondere herinneringen. Zo vierde Hillie haar 80e verjaardag. Velen waren
op haar feest aanwezig, maar domnee ontbrak. Dus werd hij gebeld en gevraagd of domnee de 80e
verjaardag van Hillie misschien was vergeten. Domnee schrok en beloofde alsnog te komen. Even
later belde hij echter terug met de mededeling, dat hij had ontdekt dat Hillie geen 80 maar 79 jaar
was geworden.
DSC was toen ook al een actieve club. Aangezien er geen oranjevereniging was, nam het bestuur
van DSC op 30 april die taak op zich. Zo heb ik met Hans Scholten elk jaar een puzzelrit voor
auto’s en een fietstocht uitgezet, waaraan velen uit Dalerveen en Stieltjeskanaal deelnamen. Ook
vond men dat er rond 5 december iets voor de voetbaljeugd gedaan moest worden. Mij werd
gevraagd het sinterklaaspak van school te mogen gebruiken. Aangezien het erg nieuw was, heb ik
gezegd, dat ik er dan zelf in wou. En zo werd ik Sinterklaas. Stientje van Johannes Scholten was
Zwarte Piet. In de voorzaal van het café zaten de volwassenen. Daarvan afgescheiden door de
vouwwand zaten in de achterzaal de kinderen braaf op ons te wachten. Toen we na onze
voorstelling weer door de voorzaal gingen, liepen al die grote mensen gniffelend achter ons aan.
Om ons uit te zwaaien, dachten Stientje en ik. De reden was echter anders. Buitengekomen stond
er namelijk een paard waarop Sinterklaas nog even naar de ponyclub in de manege bij Gerrit
Lufting moest rijden. Als je nog nooit hebt paardgereden, dan is het opstijgen met zo’n mantel niet
eenvoudig, weet ik nog. En dat mijn mijter aan de andere kant van het paard ook nog op de grond
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viel, was voor al die toeschouwers blijkbaar een hilarische gebeurtenis. Voor de leden van de
Stidalruiters heb ik in de bak toch nog een paar rondjes gereden.
Ook Gonny heeft zich in Dalerveen niet verveeld. In Madurodam de peuterklas, samen met Hillie
Hermelink de Wellfare en vanzelfsprekend de plattelandsvrouwen. Roel heeft zijn hele lagere
school periode hier doorgebracht, zelfs drie jaar bij zijn vader in de klas. Na verdere studie in
Coevorden en Enschede werkt hij nu in Lochem. Samen met Annemarie en hun beide dochtertjes
van 11 en 8 woont hij in Rijssen.
Omdat ik op 1 november 1982 als schoolleider op mijn oude school in Schoonebeek kon
terugkomen, hebben we begin 1983 Dalerveen weer verlaten. De VUT volgde met ingang van
2000. We zijn toen naar mijn geboorteplaats Westerbork verhuisd, waar we met veel plezier
wonen. Inmiddels ben ik 73 jaar, maar ik vermaak me nog steeds best. Ik biljart in
competitieverband bij de biljartclub met zo’n 50 leden en ben hiervan tevens secretaris. Verder
ben ik vanuit Westerbork en Spier gids op een bus. Gonny zit als vrijwilliger een morgen in de
week op de receptie van het Derkshoes en doet daar ook het winkeltje voor de bejaarden.
Uiteraard is dit over een periode van ruim zes en een half jaar maar een kleine greep uit de vele
herinneringen aan Dalerveen.
Henk Oldenbeuving, schoolhoofd 1976-1982

Egbert Kuipers
Men heeft mij gevraagd of ik iets in dit boekje wou schrijven, dus zal ik mij even voorstellen. Ik
ben Egbert kuipers en ik ben geboren in 1946 in Den Hool en ben getrouwd met Jannie Albring uit
Dalerveen. Wij hebben, zoals de meesten wel weten, 2 kinderen en 5 kleinkinderen. Tot 1976
hadden wij een gemengd bedrijf met koeien, varkens, kippen ,aardappelen , bieten, rogge en
haver. Toen is de ligboxenstal gebouwd en zijn we overgeschakeld naar de melkveehouderij. Nu
heb ik de gepensioneerde leeftijd bereikt en help Bert nog op de boerderij, en ik zing bij het
Shantykoor De Loo- & Drosten singers.
Zo, nu genoeg over mijzelf en gaan we het over de school in Holsloot hebben. Om wat informatie
te krijgen heb ik mensen gevraagd die nogal wat ouder zijn dan ik en die hier geboren zijn en hier
altijd gewoond hebben. We zijn een heel eind terug in de tijd gegaan en kwamen er achter dat de
school in Holsloot in 1904 gebouwd is. Voor die tijd is er les gegeven in het huis dat tegenover
Café De Jachtweide aan de andere kant van het kanaal staat. Daar was eerst een houthandel en
daarna heeft bakker Beukema er brood gebakken. Deze bakker Beukema is later naar Nieuw
Amsterdam gegaan. Daarna is daar les gegeven.
Zoals ik al eerder heb vermeld is de school in Holsloot gebouwd in 1904. Er was een grote hal
met 2 leslokalen om les te geven. U moet weten dat de kinderen van Holsloot, Den Hool , De Haar,
Schimmelarij en Marokko allemaal naar de school in Holsloot gingen. In Marokko stonden 7
huisjes en daar kwamen heel veel kinderen weg. Er waren zoveel kinderen dat omstreeks 1925 er
een lokaal bij gebouwd werd en dat het aantal leerlingen 120 was.
Er was een verhaal dat er een juffrouw ziek was en toen zei de meester tegen de kinderen dat
de juffrouw te veel spinazie had gegeten, maar de oudste kinderen noteerden de datum en 9
maanden later werd er een baby geboren. Ze wisten vroeger dus toch ook wel waar “ Abraham de
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mosterd haalde”. De ingang van de school was aan de voorkant van de school het schoolplein lag
ook aan de voorkant. In de oorlog hadden ze grote strobalen, van de dorsmachine in de hal staan
om de kinderen te beschermen tegen rondvliegende kogels wanneer er geschoten werd. Later
werd het aantal kinderen hard minder en ik weet niet anders als dat het derde lokaal het leg
lokaal is. En toen onze kinderen naar school gingen waren er maar een paar leerlingen meer. En
de school werd in het laatst een eenmansschool met nog een halve leerkracht uit nood erbij. Alles
met elkaar niet zo leuk, want als de onderwijzeres je niet mag of als jij de leerkracht niet zo nodig
hoeft, zit je er wel 6 lange jaren bij in de klas.
Er waren dan ook al vergaande gesprekken met het schoolbestuur, en in 1984 ging de school
dicht en werden de kinderen met een busje naar de school in Dalerveen gebracht door de
juffrouw. Als het busje te vol werd moesten de oudste kinderen plaats maken voor de kleintjes en
moesten die op de fiets naar school.
De school in Holsloot werd dorpshuis en met allemaal vrijwilligers wordt de zaak draaiende
gehouden. Na jaren de kinderen te hebben opgehaald met het busje werd besloten om dit niet
langer te doen. Nu gaan er bij ons weg, veel kinderen niet meer naar Dalerveen, maar naar scholen
in de omliggende dorpen. Dit vindt ik heel jammer, want als er nu een activiteit voor de kinderen
in het dorpshuis is kennen de kinderen elkaar niet eens. Ook hebben ze vriendjes en
vriendinnetjes van de school. Maar ik zeg zo: “alles komt vast wel weer op zijn pootjes terecht”
Nu eindig ik met mijn schrijven en ik hoop dat wij een schoolfeest krijgen waar nog lang over
gepraat wordt.
Dus wens ik jullie veel plezier.
Egbert Kuipers, Den Hool

Elly van ‘t Hul
Toen Albert Tempels mij vroeg iets te schrijven voor een boekje over onderwijs in
Dalerveen/Stieltjeskanaal deed ik dat graag. Het enige probleem was dat door de brand alle
papiertoestanden verdwenen waren, dus vergeef mij wanneer niet alle data precies kloppen!
In aug. 1968 streek ik neer op de Schimmelarij, waar ik nog steeds met veel plezier woon. Bij de
gemeente Dalen wisten ze al snel dat ik schooljuffrouw was en dat maakte dat ik vanaf het eerste
moment, najaar 1968 tot aug. 1977 op scholen in deze gemeente gewerkt heb. Om direct iets te
weten over het dorp werd ik lid van de Plattelandsvrouwen, de eerste avond die ik bij woonde
was een forum avond. Dames uit de zaal konden vragen stellen aan een forum (ook leden), die
vervolgens beantwoord werden. Een vraag was “wat zou het forum aan kinderen vertellen waar
de baby’s vandaan kwamen?” Omdat ik hier overal lammetjes, veulentjes enz. geboren zag
worden leek mij het antwoord duidelijk. Maar het forum antwoordde: “niet van de ooievaar, niet
uit de kool, maar dokter Remmelts bracht de baby in een koffertje. In die tijd werkte ik in Stieltjes
kanaal en daar werd in een gezin een baby geboren. Een leerling kwam me dat ’s morgens direct
vertellen, ik dacht niet meer aan het forum en vroeg hoe het met moeder ging nu er een baby uit
haar buik was gekomen: foutje, want ’s middags kwam het kind terug op
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school met de woorden: “opa zegt dat je lult over de baby uit de buik, dokter Remmelts heeft hem
gebracht!”
Ook heb ik in Dalerveen gewerkt met de heer Beumkers. Het was even wennen: we gebruikten
schriftjes en boekjes van voor de oorlog. Alle boekjes waren gecorrigeerd: de oo, aa, ee en de uu
waren veranderd in o,a,e en u. We vierden Koninginnedag in de melkfabriek, precies van kwart
voor 9 tot 12 uur.
Wanneer er weer een juf of een hoofd der school vertrok nam ik tijdelijk die plaats in. Denk aan
de heer Auwema, de heer Nijmolen, de heer Overbeek, de heer van der Veen, de heer Oosterveld
enz. Met Oetse Oosterveld heb ik ook geruime tijd met veel plezier samengewerkt, daar kwam
echter een einde aan toen de school weer genoeg leerlingen had om een juf in vaste dienst te
benoemen en die benoeming kon ik volgens de toenmalige wethouder van onderwijs niet krijgen
omdat ik getrouwd was en kinderen kon krijgen.
Daarna weer naar Stieltjeskanaal, waar inmiddels John Besselink werkte en ook daar kwamen
meer leerlingen. Gelukkig was er inmiddels een nieuwe wethouder en kreeg ik een vaste
aanstelling. Daar ben ik gebleven tot dat ik, na een studie, een baan kreeg aan de Nieuwe Veste in
Coevorden.
Terugkijkend naar de periode in Dalerveen/ Stieltjeskanaal denk ik ook aan de leuke
schoolreisjes met de kinderen uit Dalerveen, waar de hele oudercommissie meeging, aan de
geweldige ouderavonden in Stieltjeskanaal, georganiseerd, samen met mevr. Bartels en met de
enorme inzet van Jans Rabbers, aan de keren dat ik vrij van school was om Sinterklaas te
helpen………, maar ook aan de 2 jonge kinderen die in die tijd door een ongeval overleden.
Na 28 jaar Nieuwe Veste was mijn enthousiasme voor onderwijs nog niet voorbij en vertrok ik
naar het Noorden van Ethiopië om daar het onderwijs te ontwikkelen en juffen en meesters te
helpen hun leerlingen goed onderwijs te geven.
Mijn ervaringen, opgedaan op de scholen in Dalerveen/Stieltjeskanaal helpen me nog steeds om
met veel inzet en plezier met onderwijs bezig te zijn!
Elly van ‘t Hul
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Minicamping en Paardenplezier “Gezond Boeren Verstand”
6-persoons vakantiewoning, 4-persoons tent-huis
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7755 NN Dalerveen

D&P Chaletbouw
Handelsstraat 13
7917 RC Geesbrug
Tel 0524 291113
denpchaletbouw@hetnet.nl
www.denpchaletbouw.nl
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John Besselink
School en feest…
Ben je eigenlijk nog maar net in Stieltjeskanaal geland en dan blijkt er een School- en Volksfeest
georganiseerd te worden. Als je daar nog nooit eerder mee te maken hebt gehad, is dat wel een
bijzondere ervaring. Hoe moet je dat nou aanpakken en wat wordt er verwacht.
Het antwoord is simpel: vul het vrijdag-avond-programma en zorg dat de kinderen zaterdag en
zondag op een mooie wagen komen.
Als je dan al je creatieve gaven in de strijd hebt geworpen blijkt toch dat het bijzonder veel
werk is.
Je bedenkt een musical-achtig geheel rond een indianenstam, de Oeka Boeka’s. Maakt met de
kinderen de attributen en studeert zelf bedachte teksten in. Als dan alles goed verloopt en de hele
stam zit zaterdag op een mooie wagen, kun je als opperhoofd behoorlijk tevreden zijn.

Alhoewel het er over het algemeen vreedzaam aan toeging, hebben we ook onze agressieve
perioden gekend. Met een stelletje zeerovers, waar ze in Somalië nog een puntje aan kunnen
zuigen, gingen we achter de Noormannen aan.
Maar zelfs met één oog wisten we de zaak toch nog in goede banen te leiden. Jaren later bleek
trouwens dat dit een goede ervaring was waarmee we de jongste lichting Stidalpiraten goed
konden instrueren. Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn.
Natuurlijk besteedden we in het onderwijs ook aandacht aan de multiculturele vorming. Zo
rond 5 december, lieten we zelfs een echt sjeik opdraven’, Sjeik Hassan Ben Ali El Hamdouni.
Gelukkig was er in die tijd nog geen inburgeringscursus, want daar was onze sjeik absoluut niet
voor geslaagd aangezien zijn woordenschat zeer beperkt was: ja,ja en Wiebe Wokkel. Daar red je
het nu niet meer mee.
Wat de kinderen wel meekregen was dat deze vriendelijke stuntelaar uiteindelijk alle
problemen die ontstaan waren met een ruimhartige financiële transactie oploste.
Wie weet was dit al een blik in onze toekomst.
Ik wens iedereen en vooral de organisatie een bijzonder geslaagd feest toe.
John Besselink,
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Galaxy Telematica BV
A Niehuesstraat 4a
7913 ZW Hollandscheveld

Tel. 0528-234735
Fax 0528-234736
Email: info@galaxy-telematica.nl

www.galaxy-telematica.nl
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Oetse Oosterveld
Een telefoontje op vrijdagavond 30 maart j.l. van Albert Tempels bracht me weer terug naar
Dalerveen. Het toeval wilde dat ik net bezig was wat foto’s te bekijken van een paar jaar daarvoor
gehouden reünie.
Leuk dat je dan gebeld wordt. Inmiddels alweer zo’n jaar of 37 geleden dat we gingen verhuizen
naar Eibergen, waar ik nu nog woon. Ben in 2004 gestopt met werken en ben met pensioen
gegaan. Met Nel, Pieter(onze Berner) brengen we gelukkig in goede gezondheid onze vrije tijd
door. Vrije tijd ??Het lijkt wel of je nu veel meer te doen hebt. Ben sinds een jaar of 8
Berkelschipper, vaar met toeristen op de Berkel en vertel daar het e.e.a van, Verder als BABS,
buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand sluit ik regelmatig diverse huwelijken in onze
gemeente en dan nog wat radiowerk voor de NCRV als regiocorrespondent waarin ik dan het
e.e.a. vertel wat er zoal in Berkelland en omgeving speelt. Leuk dat jullie diverse “oud gedienden”
benaderd hebben om een stukje te schrijven in jullie programmaboekje voor de School-en
Volksfeest en helemaal geweldig dat dit nog steeds plaatsvindt in Dalerveen, waardoor toch
duidelijk blijkt dat je met elkaar iets geweldigs kan organiseren waar iedereen aan z’n trekken
kan komen. Een stukje saamhorigheid ten top iets waar velen behoefte aan hebben. Het geeft
weer aan dat we eigenlijk toch één grote familie kunnen zijn waarbij je met een positieve kijk het
heel ver kan schoppen. Ik zeg ook vaak: blijven lachen dan kom je het verst! Ondanks, dat we al
een tijd weg zijn uit Dalerveen hebben we nog steeds goede en fijne contacten met deze en gene
en denken we met veel plezier en genoegen terug aan de tijd dat we er gewoond hebben. Wij
wensen jullie heel veel succes en plezier met het komend School-en Volksfeest.
Oetse Oosterveld

Peter Drent
Let’s entertain Dalerveen…
Onder dit motto wordt het school- en volksfeest 2012 gevierd. Het bewijst weer eens waarin
een kleine gemeenschap “groot” kan zijn. Vermaak op grote schaal. Het is niet voor niets een
school- en volksfeest.
Het geeft aan dat de school midden in de dorpsgemeenschap van Dalerveen en Stieltjeskanaal,
Holsloot en Den Hool staat. De school als kloppend hart !! We doen dan ook graag mee om van het
feest een groot succes te maken. De kinderen en de leerkrachten zetten hun beste beentje voor om
Dalerveen te entertainen. Het motto doet mij denken aan het imperium van Joop van den Ende.
Het optreden van de school zal nog dagenlang figuurlijk nadreunen in het dorp. Een circus, dat in
tegenstelling tot Boltini of andere grote namen, in één dag wordt ingestudeerd in onze eigen
studio(tent) en meteen daarna wordt opgevoerd.
In 2007 zijn er bij het vorige School en Volksfeest ook prachtige films gemaakt in de omgeving
van de school. Groep 1 t/m 4; met als onderwerp Ot en Sien (in de regen). Groep 5/6 maakte toen
de Robin Hood-film en groep 7/8 de bevrijding van Coevorden (onder snikhete omstandigheden).

Pagina | 37

2007: Opkomst van de filmsterren (links) en de Stidalboefjes op pad (rechts)
We zullen weer laten zien dat de school beschikt over veel talent op het gebied van acrobatiek,
het temmen van wilde dieren en andere zaken die in een groot circus te zien zijn. Wij, vanuit de
school, verheugen ons op de voorbereiding van het circus en de optocht van “onze wagens “, maar
vooral natuurlijk op een “spetterende” uitvoering op vrijdagavond 8 juni.
We rekenen erop dat het hele dorp komt kijken.
Ik wens u namens alle bij de school betrokkenen een fantastisch School- en Volksfeest, waar
nog lang over zal worden nagepraat.

Peter Drent, huidig schoolhoofd

Cees Pols
Voorjaar 1966…
Zes uur ’s morgens: onbedaarlijk schaterlachen van mijn zus maakte mij wakker. Door mijn
nieuwsgierigheid gedreven naar beneden gerend, zag ik hoe bloembollen, grint en zwerfkeien,
van onze pas aangelegde voortuin -de trots van mijn moeder- door de lucht vlogen. Een kudde
koeien ploegde er vrolijk rond. Dat was wat… als tienjarige uit de grote stad, naar die kleine
dorpsschool. Drie klassen in één lokaal! Eén klas in den Haag, had dubbel zoveel kinderen, als die
drie klassen in Dalerveen samen! Maar gezellig was het wel.
Meester Beumkes was een, niet zo heel grote, grijze man. Bij muziekles speelde hij viool en wij
moesten dan zingen: “…de paden op de lanen in…”. O ja, en als hij kwaad was werd z’n hoofd
knalrood, dat was wel een beetje grappig vond ik! Maar ik was ook gek op hem, het was eigenlijk
net een soort opa! Hier was je niet één van de velen, je was er één! In die eerste jaren was het niet
altijd makkelijk; de dorpskinderen spraken heel anders, ik verstond ze in het begin maar moeilijk.
En ik was een buitenbeentje, ondanks dat ik er zo graag bij wilde horen! Zowel mijn klasgenootjes
als ik, keken vooral eerst de “kat uit de boom”.
En toen kwam de Zwerfkei… een kinderclub in een oude stadsbus, waar je van alles kon
knutselen. Ik vond het geweldig en pas toen heb ik de dorpskinderen beter leren kennen. We zijn
later ook nog op kamp geweest. Hoe heette die begeleider ook alweer … Pijs of Preis … ik weet het
niet meer.
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Melkfabriek “de Hoop” had een hoge toren (vond ik). Helemaal bovenaan was een groene lamp,
die kon ik ’s avonds vanuit mijn bed goed zien. Prachtig vond ik die lamp! Op een dag ben ik, tien
jaar oud, samen met mijn broer naar de directeur gegaan, om te vragen of we de lamp mochten
hebben, wanneer hij hem niet meer nodig had. Hij beloofde het plechtig en heeft toen onze namen
genoteerd. Ik was de koning te rijk…eens zou ik die mooie lamp krijgen! Kinderdromen…
Ons huis, de voormalige boerderij van de familie Eding-Dijks, stond op nummer 70. Het heet er
nu Noordakkers 18. Een prachtige rietgedekte boerderij die in 1711 is gebouwd - herbouwd
eigenlijk - want hij was toen afgebrand, zo werd verteld. De boerderij zat vol met kleine
spannende hoekjes, je kon er heerlijk spelen. Wij woonden er met alleen onze moeder, die gaf
overdag vioolles in Emmen en zo kwam het dat ‘vrouwtje Eding’ – de oma van de kinderen Dijks voor ons zorgde, als wij ’s middags uit school kwamen. Lekkere verse plakken stoet, met
lichtbruine suiker. Dat vergeet je nooit… heel af en toe eet ik het nog wel eens, ‘zoete’
herinneringen! De sterrenhemel, nachtelijke stilte, vleermuizen…
En overdag, de landerijen in de zon, turfsteekgebieden met vennetjes, Lupine, bramen,
Wilgenroosjes en Wollegrasjes, nog nooit had ik de natuur van zo dichtbij beleefd! Ik kon er uren
rondzwerven. Een paradijs waar ik nog vaak aan terugdenk. En ’s Winters had je de ijsbaan, net
even door de bocht van (nu) de Noordakkers, vlak bij ons huis. Met de muziekinstallatie van
Scholten was het een feest en er waren wedstrijden voor de jeugd. Ik had Hockey-schaatsen; je
kon niet echt hard, maar bochtjes maken en achteruit, dat ging geweldig. En toen kwam die
novemberstorm in 1972, het houten huisje van de ijsbaan lag op straat, zo hard had het gewaaid!
Als je jong bent verlang je naar drukte, avontuur, levendigheid en inspiratie, deelnemen aan het
leven! De grote stad lonkte en mijn studie was daar ook, dus ik vertrok.
En dan ben je vijfenvijftig, inmiddels is er veel veranderd: bij mij, de samenleving en in
Dalerveen. Maar toch, na bijna veertig jaar kun je nog bijna voelen waar de sporen liggen: de weg
naar huis, naar (de Stidal) school, en wat later fietsen langs het Stieltjeskanaal om naar het
Rijkslyceum in Coevorden te gaan, het Rigteringsbos, Schimmelarij.
Alleen de melkfabriek, is nu nog slechts een herinnering waar ik met enige weemoed aan
terugdenk. Die stond toch eigenlijk symbool voor waar het in Dalerveen om ging: boeren
bedrijven, leven van de natuur én mijn jeugd in Dalerveen!
Onlangs heb ik rondgereden in jullie prachtige dorp, alles weer eens bekeken. Ik voelde me
thuis, maar ook eigenlijk beetje een voyeur en realiseerde me dat het leven verder is gegaan. Dat
de jeugd die ik toen zag fietsen, misschien wel de kinderen van mijn vroegere klasgenootjes zijn.
Dat is mooi en vooral als je dan bedenkt dat die oude school, met toen slechts twee lokaaltjes,
de ‘tand des tijds’ heeft doorstaan en er gewoon nog staat. Die heeft de basis gelegd voor de school
van nu. Maar ook de basis voor de generaties van nu, om ook hen een goede start in het leven te
bieden en hun dromen te helpen verwezenlijken... dat maakt me blij!
Precies dát is wat het School- en Volksfeest zo bijzonder maakt: een vrolijk eerbetoon aan de
historie én de toekomst, een verbinding tussen mensen die, geheel vanuit hun hart, een goede
start in het leven van hun en ieders kinderen wensen!
Ik wens jullie allen een heel fijn en vrolijk feest!
Cees Pols, Oud inwoner van Dalerveen
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Jan Tijink
Terugge in de tied …
Het leek mej niet verkeerd, um an het verzuuk van veurzitter Albert Tempels in het Drents
dialect te voldoen.De taol die je met je olders altied spreuken hebt, verleer je nooit!
Ik neem je in gedachten met naor het jaor 1956 van de veurige eeuw. Ik slaag dan namelijk veur
underwiezer an de Rijkskweekschoel in Coevern en word benumd an de openbare legere schoel
in Zuud Barge (heufd de Schonbeker Bertus Eising) Ik begun daor in een combinatieklas 2/3
(tegenwoordig groep 4/5)met 43 (!!!) leerlingen. “De Zuudbarger loopbaan” is echter van korte
duur, want wetholder Zegering Hadders zud gien kaans um mej vrej te kriegen van de militaire
dienst en dus krieg ik de “wapenrok an”. No was d’r in die tied een chronisch tekort aan
leerkrachten op het platteland. De Zuudhollandse eilanden, in Zeeland en ok in Drenthe waren d’r
streken waor ze bar slecht an leerkrachten kunnen kommen. Het was zo arg dat de ministers van
underwies en defensie um de taofel gungen en tot een ofspraok kwamen um underwiezers, die
solliciteerden in de hierboven genumde gebieden, eerder de dienst oet te laoten gaon.
Op Stieltiesknaol kampten ze ok met dat grote probleem; Daor was meester Sterringa vot gaon
en ze kunnen gien neie vinden.Met name mien kameraod toendertied wijlen Roele Hidding, die op
het gemientehoes van Daolen zat, attendeerde mej daorop. Dus, de pen gepakt en
gesolliciteerd!.Nao een paar dagen zat ik al bej de toenmalige burgmeester Boer op het kantoor
um ien en aander met mekaar te bespreken. Ik was nog mar 24 jaor, dus as ik de benuming tot
heufd der schoel zul kriegen, mus ik ontheffing van de minister hebben (25 jaor was de grens veur
het heufdschap)en………daor was nog een interessant gegeven.Het bestuur van de
voetbalvereniging “Dalen” zat in zien totaliteit zowat op het gemientehoes(Roele Hidding,Arend
de Vries, Roelof Lubbers, Hesse enz) en Roele had mej al ies in het oor flusterd: “As jij die baan
wilt hebben, zuj bej Daolen moeten kommen voetballen”. Ik stun in die tied bej Germanicus in
Coevern in het doel en ik zee tegen Roele:”Man, ik kan vanof Stieltieskanaol net zo makkelijk hen
“De Pampert”in Coevern as hen veld an de Daolerveenssestraot. “Iej hebt het jawal heurd wat ik
zee”, was de enige reactie die Roele gaf.Dus…..gung ik hen Stieltieskanaol, wej trouwden en ik kun
met 14 maonden (normaal mus je 18 maonden dienen) de militaire dienst verlaoten.Ik startte in
1958 in Stieltieskanaol, kwamen in de “schoelmeesterswoning”te wonen(gasflessen haalde ik bej
fietsenmaker/taxibedrief Scholten op Daolerveen) ,wej hadden een garage die met wat planken in
mekaar was timmerd, mar ………wej hadden(nog) gien auto.
De olde schoel kende twie lokalen (met as meubilair 2 persoonsbanken en inktpotties), de wc’s
waren achter in het lokaal en het gehiel wuur verwarmd deur kachels die ’s morgens in alle
vrogte deur de schoelschoonmaakster, Geertien Geers , anmaakt wuren. Naost de schoel stun ok
nog een old hok, het z.g. törfhok.
Ik zölf deed de klassen 4/5/6 en underwiezer Piet Dekker had de klassen 1/2/3. Wej hadden ok
nog een handwarkjuffrouw n.l. de inmiddels overleden Hennie Kip. Ik kan mej mien eerste 6e klas
nog herinneren, daor zaten drie leerlingen in n.l. Willy Roelofs, Grietje Schlüter en Klaas Withaar.
Het waren onvergeetlijke jaoren! De olderaomds waren in het klasselokaal en het gebroek was
dat de heufdmeester de olderaomds leidde!!III Ik wus nauwelijks wat een oldercommissie was!
Mar goed, d’r wuur een bank umdreit en daor zat ik dan.
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Ok de schoelreisies zal ik niet gauw vergeten! Alles gung met olders, desnoods oties en opa’s en
dus kwamen d’r 2 bussen van Keen oet Nieuw Amsterdam. Op naor “De Waarbeek”in Hengelo.
In 1959 kregen wej een neie schoel, de Dr. T.J. Stieltjesschool, geopend deur een nazaat van die
meneer Stieltjes. Op diezuilde dag (8 september 1959) wuur oeze oldste zeun Johan geboren
(tegenwoordig leraar an de Rijksscholengemeenschap “Stad en Esch”in Möppel)Dus dubbel feest.
D’r was een boottocht deur het kanaol van sluus Kruud tot an sluus Knol. Het Wachtummer
muziekkorps (14 man) zörgde in de boot veur de muzikale noot!
Mien verhaal zul veul te lang worden as ik alles van die periode zul beschriem, mar in 1962
wuur ik benumd tot heufd van de schoel in Eibergen in De Achterhoek. Daor wuut oeze twiede
zeun Bart in 1963 geboren. Wej bleem daor 13 jaor, doch het Drentse bloed krup no ienmaol waor
het niet gaon kan en op 1 januari 1975 begun ik as schoelheufd in De Wiek en daor zit wej no
alweer 37 jaor!
‘k Had nooit dacht dat ik nog ies as muzikant in disse contreien zul terugkommen! Mooi!!!
Jan Tijink, Drents Senioren Orkest

LOON- EN GRONDWERKEN






Landbouwloonbedrijf
Cultuurtechnische werken
Aanleg van wegen en sloten
Bouwrijp maken van gronden
Levering van graszaden en landbouwplastic

MECHANISATIE
 Fendt tractoren
 Claas voederwinningmachines
 Lemken grondbewerking
 Strautmann kuiluithaalmachines
 Kärcher hogedrukreinigers
 Husqvarna en Gastel Garden gazonmaaiers
 Husqvarna kettingzagen en bosmaaiers
www.meppelinkbv.nl • info@meppelinkbv.nl  Hand- en tuingereedschappen
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Dick Bunskoek Vlees
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Kinderen van de Stidalschool
Over het School- en Volksfeest …
Hallo wij zijn Laura V.D Meer & Jorik Derksen. Ik ( Jorik, Gr 8 ) woon aan het Stieltjeskanaal. En
ik vind dat niet zo leuk want je moet het hele jaar door Klusjes op de boerderij doen. Ik woon
liever in een dorpje. Ik (Jorik ) heb nog nooit School- & Volks Feest meegemaakt dus dit word mijn
eerste en laatste keer, want volgend jaar woon ik in Dedemsvaart.
Ik ( Laura Gr 8 ) woon in Dalerveen. Ik vind het daar heel gezellig om dat je daar iedereen kent.
En School is lekker dichtbij. Wij vinden dat het thema van dit jaar niet zo leuk als de vorige keer.
Toen was het film en nu circus. Wij zijn dit jaar acrobaten op rare fietsen in de optocht. En op
vrijdag voeren wij een voorstelling op.
Jorik en Laura, Groep 8

Hoi ik ben Ruben Rens en ik ben 9 jaar oud .En ik woon in Stieltjeskanaal en ik vind het leuk
om daar te wonen omdat het een hele gezellige buurt is . ik zit in groep 6.later wil ik
profvoetballer worden .De optochten zijn heel leuk met school en volksfeest .We gaan verkleed op
de Wagen . Op de wagen staan en de verkleedkleren zijn cool want we gaan als clown
Ruben Rens, Groep 6

Wij zijn Myrthe Withaar en Lotte Vrieling, wij zitten in groep 7. Wij wonen in Dalerveen dat
vinden wij heel leuk omdat: er een leuke school is en leuke kinderen mee zijn om te spelen.
Lotte wil graag peuter juf worden en Myrthe wil later iets met dieren doen. School & volksfeest
komt er aan, dat vinden wij heel erg leuk. Met onze klas zijn wij acrobaat, Lotte en Myrthe gaan op
een duo fiets.
Het leukste vinden wij: in de optocht meedoen op de duo fiets. En het optreden als acrobaat lijkt
ons ook heel erg leuk.
Wij vinden het een beetje jammer dat we niet op de wagen komen, maar het is ook wel heel erg
leuk om te fietsen.
Lotte & Myrthe , Groep 7

Hallo, ik ben Femke Goorts. En, ik ben 8 jaar oud. Ik, woon in dalerveen. En, ik vind het leuk
omdat er aardige kinderen wonen. Ik, zit in groep 5. En, later wil ik professioneel turnster. Ik vind
aan school- en volks feest leuk dat je verkleed op een wagen mag staan. Mij lijkt leuk om op de
wagen te staan. En een clown na te doen.
Femke Goorts, Groep 5

Pagina | 43

Pagina | 44

Sponsoren
Het School- en Volksfeest 2012 wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende bedrijven en
instellingen die dit feest een warm hart toedragen. De organisatie is hen zeer erkentelijk voor hun
bijdrage en bedankt hen hartelijk voor de betrokkenheid, op welke wijze dan ook!

Hoofd sponsoren:
Dorpshuis ‘De Boerhoorn’
Loonbedrijf Meppelink B.V.
H. Bouwers Bouwbedrijf B.V.
Galaxy Telematica B.V.
Meringa
Kruit Olie
LBS
Boerengolf ‘Het Landschap’
Boheems Paradijs
Raab Karcher
NAM
Mulder Groenvoorzieningen
Eismat
Autobedrijf Luth Tangenberg

Dalerveen
Dalerveen
Dalerveen
Hoogeveen
Dalerveen
Schoonebeek
Emmen
Holsloot/Veenoord
Den Hool
Coevorden
Assen
Dalerveen
Dalerveen
Erica/Zwartemeer/Hardenberg

Goud sponsoren:
Manege ‘De Boekweitakkers’
Carvanstalling ‘De Barkhof’
Agriteam Makelaars
Unive Verzekeringen
COOP supermarkt Assen
Bosman Installatietechniek
S&P Accountancy
Kapsalon Gea
C&R Adviseurs
Drukkerij Edoprint
Agrarisch centrum Snijders Jager
Koos Heijnen Mollenvanger
Jansen Meppelink Installatie
Withaar Bouwbedrijf
Drentsche Schans
Klussenbedrijf R. Meppelink
Stuvo Sierplijstercentrum
Hoveniersbedrijf Marco van der Kreke
Technisch bureau Snijders
Cees Pols
Area Reiniging
Center Parcs ‘De Huttenheugte’
Minicamping Aquamarijn

Dalerveen
Dalerveen
Dalen
Coevorden/Hardenberg
Dalen
Nieuw-Amsterdam/Veenoord
Dalerveen
Dalerveen
Dalerveen
Dalen
Wachtum
Dalerveen
Dalen
Nieuw-Amsterdam/Veenoord
Den Hool
Dalerveen
Dalerveen
Dalerveen
Dalen
Lelystad
Emmen
Dalen
Stieltjeskanaal
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Zilver sponsoren:
Fleurke/CombiDrain
Camping/Groepsacc. ‘De Biggenhof’
Restaurant ‘Cornelis’
Camping ‘Gezond Boeren Verstand’
Schoonheidssalon Anime
Bakkerij Kalkdijk
Cafe d’Aole Bakkerij
E. Meppelink dienstverlening
Autobedrijf Hoiting
PK-Weekend
Bartels Sport
Dick Bunskoek Vlees
D&P Chaletbouw
Vakantiehotel ‘Der Brabander’
G. Wiers jr.
Appartementenboerderij Lichtenburg
Echte Bakker Eising
Heijen en Rens
Autobedrijf Brouwer
Diergeneeskundig Centrum
HB-autoservice

Coevorden
Holsloot
Dalen
Dalerveen
Dalerveen
Dalen
Dalen
Dalerveen
Dalen
Dalerveen
Coevorden
Dalerveen
Geesbrug
Winterberg
Dalerveen
Dalerveen
Dalen
Dedemsvaart
Dalen
Coevorden/Sleen/Nieuw-Amsterdam
Dalen

Brons sponsoren:
Welkoop
Bouwbedrijf Scholten
Auto Centrum Dalen
Hendrix-UTD
Slijterij De Waaghals
Henk Bakker Dienstverlening
Restaurant De Baander
Veehandel Pat
Music4All
Koopman Dierenspeciaalzaak
China Garden
Kapsalon Twins
Drogisterij Dinja
Hubo
Ruitersport Katerbarg
Recreatiepark Ermerstrand
Menkveld Installatietechniek
Berg Nakken Installatietechniek
Forbo Novilon
Zantingh Tweewielers
Restaurant ’t Oelnbret
Schildersbedrijf Sieben
Venhorst Maakelaardij

Nieuw-Amsterdam
Dalen
Dalen
De Wijk
Dalen
Stieltjeskanaal
Dalen
Schoonebeek
Stieltjeskanaal
Nieuw-Amsterdam
Dalen
Dalen
Dalen
Nieuw-Amsterdam
Stieltjeskanaal
Erm
Schoonebeek
Stieltjeskanaal
Coevorden
Nieuw-Amsterdam
Dalen
Nieuw-Amsterdam
Dalen
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Dalerveen, jij bent de Parel

Stieltjeskanaal

Refrein:
Dalerveen je bent de parel van het zuid-oost
drentse land
'k Ben er geboren en getogen
'k Heb aan jou m'n hart verpand
Jij hebt al die mooie plekjes
Waar ik zo van hou-wen kan
Dalerveen, je bent de parel
'k Blijf je trouw, m'n leven lang

Meer dan 100 jaar geleden
Dat ons plaatsje werd gesticht
Aan de woesternij ontworsteld
Aanschouwde het hier het levenslicht
Stieltjeskanaal ging men het noemen
Op de kaart een kleine vlek
Maar wie hier eens werd geboren
Vind het d'allermooiste plek

Den Hool, Holsloot en Stieltjeskanaal
Die liggen om ons heen
In 't midden ligt die parel daar
Ons mooie Dalerveen
En als ik op vakantie ga
Dan voel ik 't meteen
Dan wil ik altijd weer terug
Naar 't mooie Dalerveen
Refrein:
De ijsbaan en het voetbalveld
Ons eigen D.S.C.
Die maken sfeer in Dalerveen
Want iedereen leeft mee
Het Schoolfeest is het hoogtepunt
Daar leven we naar toe
Dat is een feest voor iedereen
Bij ons in Dalerveen
Refrein:
Erato en Madurodam
Toneel- en Ponyclub
Boerhoorn, de plek waar je moet zijn
Een feest voor groot en klein
Dus als je er opuit wilt gaan
Alleen niet weet waarheen
Dan ben je altijd welkom in
Ons mooie Dalerveen
Refrein:

Refrein:
Ja waar vind je zoveel schoons nog
Dan hier aan het Stieltjeskanaal
Met haar water langs haar gronden
Ja hoe goed is 't allemaal
Tussen Schoonebeek en Dalen
Kabbelt 't water rustig voort
Vroeger belangrijk voor de boeren
Met mankracht ging hun oogst aan boord
Nu ziet men enkel luxe boten
Doorklieven hier het ruime sop
Genietend van ons mooie plaatsje
Met de driekleur hoog in top
Refrein:
Ja waar vind je zoveel schoons nog
Dan hier aan het Stieltjeskanaal
Met haar water langs haar gronden
Ja hoe goed is 't allemaal
Wat de toekomst ook mag brengen
Wat er ook gebeuren gaat
Eén ding is ons allen duid'lijk
Stieltjeskanaal blijft ons veel waard
Iedereen mag mee genieten
Van al het schoons hier om ons heen
Tot in lengte van dagen
Blijven wij tezamen één
Refrein:
Ja waar vind je zoveel schoons nog
Dan hier aan het Stieltjeskanaal
Met haar water langs haar gronden
Ja hoe goed is 't allemaal
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