Sjoowband!

Sander ten Donkelaar • Anne Marie Visser • Dick Vorkink
Raymond Waanders • Rogier Lentelink • Roy Hazenkamp
Henk Olydam • Mirjam Zwierink • Gert-Jan Scholten

T 0547-262626 | www.lofwonen.nl
Wijnkamp 10, 7471 CC Goor
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Welkom bij de 46e editie van de Sjoowavond. Deze Sjoow zal in het teken staan
van het thema: “Time Flies”. Een reis door de tijd waarin de begrippen ‘jong en oud’
centraal staan. Met de keuze van de liedjes en de aankleding van de zaal hebben
we volop rekening gehouden.
De regie van deze spectaculaire avond is dit jaar in handen van Anne Marie Visser,
Jesper Dijkstra en Antonio Klarenbeek.
De artiesten hebben zich enorm ingezet om de liedjes, die ze samen met het
regieteam uitkozen, goed onder de knie te krijgen. Vele uren hebben zij samen
met onze eigen Sjoowband, onder leiding van Dick Vorkink, gerepeteerd om het
maximale er uit te halen.
Een Sjoow kan niet georganiseerd worden zonder de goede en flexibele medewerking
van de zaaleigenaren. Ik wil Jeroen en Ellen Bebseler hiervoor hartelijk danken.
Om een avond als deze mogelijk te maken heb je vele handen nodig. Ik wil dan ook
mijn enorme waardering uitspreken voor: het regieteam, de artiesten, de Sjoowband,
de podiumbouwers, het stylingteam, het aankledings-team, de loterijcommissie, de
sponsorcommissie, het beeld- en geluidsteam, mijn medebestuursleden en al onze
leden en vrijwilligers. Ik ben enorm trots dat ik voorzitter mag zijn van zo’n mooie
vereniging.
De sponsoren wil ik bedanken voor hun trouwe steun. Zonder hun financiële
bijdrage zou deze avond niet mogelijk zijn.
Als laatste, maar wel het belangrijkste, wil ik u
als bezoeker bedanken. Zonder uw komst zou de
Sjoowavond geen bestaansrecht hebben. Ik wens u
allen een plezierige avond toe en hoop u in 2020
weer te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,

Laurens Otte

Voorzitter Culturele Vereniging de Deurdouwers
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Nieuwbouw
Renovatie
Onderhoud
Ke l d e r a f d i c h t i n g
n u c h t e re b o u we r s !

W W W. RO E T G E R I N K B O U W. N L
Lid Bouwned/Bouwgarant

Deldensestraat 29 Goor | T: 0547-272673 | F: 0547-272766

Deldensestraat 36
Goor 0547-272646

Peugeot-Citroen Specialist
+ Onderhoud alle merken
Snelle lunch, mooi diner,
al uw feestjes en een
prachtig terras
met heaters.

www.grandcafedezon.nl

Kerkstraat 20 - Goor 0547-272025
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HET IS WEER ZOVER,
MAART 2019, SJOOW 46
Het is weer ‘Maart Sjoowmaand’.
De Deurdouwers zijn er weer.
Een jaar is zo voorbij, we hebben vernomen dat
de Sjoow weer mooier en bonter is dan vorig jaar.
En weer drie voorstellingen, super. We verheugen ons er natuurlijk op.
Petje af voor iedere deurdouwer die op welke wijze dan ook zijn of haar steentje
bijdraagt aan deze Sjoow.
Allen succes en heel veel plezier tijdens deze Sjoow 2019. Geniet ervan en als ons
trouwe publiek natuurlijk ook een fantastische avond gewenst onder het genot
van een hapje en een sapje,
Goede Sjoow!!!

Jeroen en Ellen Bebseler

Altijd gezellig en creatief

Haalt het beste uit uw haar

Artiesten
!
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IRENE VAN NOORT

Mijn naam is Irene van Noort.
Ik zing pas echt sinds 1999, het moment dat ik bij het
smartlappenkoor ging. Daarvoor zong ik alleen in huiselijke kring.
Ik heb goede herinneringen aan heel veel muziek.
In huis bij mijn ouders op feesten speelde mijn moeder
gitaar en mijn vader mondharmonica. Wij zongen dan
met z’n allen mee. En met pannendeksels en een pollepel maakten we het feest compleet.
Ik bewonder de band Queen, dat is nog steeds mijn favoriet. Ik heb ze in 1982 mogen
bewonderen in Ahoy en dat was geweldig.
Wat kun je van mij deze Sjoow verwachten: Je kunt zoals altijd veel enthousiasme
en gezelligheid van mij verwachten.

THE JOURNEY
Onze naam is VG The Journey.
Wij zingen allemaal vanaf een ander moment maar samen zijn wij in 2016 begonnen als vocal group.
Goeie herinneringen hebben wij aan de powerwomanmedley, die wij vorig jaar tijdens de Sjoow mochten
laten horen.
Artiesten die wij als groep zijnde bewonderen zijn de 3
zussen van Ogene. Zij zijn wel een voorbeeld voor ons.
Zij zijn meerstemmig ontzettend goed.
Wat kunnen jullie van ons deze Sjoow verwachten: het meerstemmige aandeel,
waarbij we jullie mee terug nemen in de tijd.

Almelo
Rijssen
Wierden
Goor
















Wiljan van Regteren
Grotestraat 77, 7471 BL Goor

www.wiljanswijnhuis.nl

Oude Postweg 21
7495 SB Ambt Delden
0547 - 27 17 91

HAN KLARENBEEK

Mijn naam is Han Klarenbeek.
Ik zing al vanaf mijn 10e en doe voor de 15e keer mee.
Ik heb goede herinneringen aan Simon en Garfunkel en
de Dire Straits.
Ik heb op dit moment geen specifieke artiesten die
ik bewonder, maar vind Marco Borsato een van onze
grootste Nederlandse zangers.
Wat kun je van mij verwachten op deze Sjoow: Het Nederlandstalige genre en vooral
een hoog feestgehalte!!

MARION NIBBELINK
Mijn naam is Marion Nibbelink.

Ik heb werkelijk geen idee vanaf wanneer ik zing! Vanaf
het moment dat ik muziek hoorde vermoed ik.. vroeg in
ieder geval!
Ik heb goede herinneringen aan kinderen voor kinderen,
omdat ik die cassettebandjes op my-first-Sony (met meezingmicrofoon) kapot draaide. Het apparaat is later zelfs
mee naar Terschelling geweest, maar toen draaide ik er dj
D’Agostino op. Hij heeft nu zijn rustplaats gevonden op de
zolder van mijn ouders.
Artiesten die ik nu bewonder zijn: Beyoncé, Adèle, Pink, Beth Hart en Anouk.
Wat kun je van mij deze Sjoow verwachten: Dat ik het iets “hèniger-an” doe met mijn
bolle buik, maar niet minder enthousiast ben!!

JESSE TEN HAG

Mijn naam is Jesse ten Hag.
Ik zing al vanaf mijn 4e.
Ik heb goede herinneringen aan de muziek van
James Bay en Bruce Springsteen.
Artiesten die ik nu bewonder zijn: John Mayer, Bruce
Springsteen en U2.
Wat kun je van mij deze Sjoow verwachten: Een muzikale mix van Rock & Roll, Country en Nederlandse
hits. Het wordt weer een groot feest met zijn allen!

Lunchcafé de Ster
Grotestraat 91
7471 BL Goor

ANDRÉ BRINKERS

Mijn naam is André Brinkers.
Ik ben al vanaf mijn 8ste met muziek bezig en zing vanaf
mijn 16e.
Ik heb goede herinneringen aan mijn 1ste concert van
bands die ik bijwoonde. Ik was 14 jaar en ging naar het
zomerprogramma bij Bills bar en Dieka vd Kruusweg. Ik
zag daar Herman Brood, Peter Koelewijn en Toontje Lager
live.
Ik hou erg van de muziek uit de jaren ‘80 en ‘90. In het
bijzonder Toto en Queen.
Wat kun je van mij deze Sjoow verwachten: Ik zing een “gouwe ouwe” samen met mijn
dochter Suzan. Een duet van Blöf met Priscilla. Een slaapliedje met Jesper en Jesse. En
een mooie medley van Neil Diamond.

PRISCILLA OTTE

Mijn naam is Priscilla Otte.
Zingen doe ik sinds mijn kinderjaren onder de douche.
Toen ik 15 of 16 jaar oud was ben ik gestart met de Sjoowavond.
Ik heb goede herinneringen aan André Hazes – “Geef mij
nu je angst”. Ik weet dat dit nummer veel voor mijn ouders betekent en heb dit een keer voor hen opgenomen
en gezongen.
Ik heb geen specifieke artiesten die ik bewonder. Wel vind ik Beyoncé echt een wereldartiest. Haar nummers zijn gewoon steengoed en haar shows zijn tot in de details
uitgedacht.
Wat kun je van mij deze Sjoow verwachten: Een wat ander genre dan voorgaande
jaren, want: verandering van spijs doet eten!

ANTONIO KLARENBEEK
Mijn naam is Antonio Klarenbeek.

Ik zing al vanaf mijn 39e. Ik ben in oktober 2006 begonnen bij de bassen van het Schlagerkoor…
Ik heb goede herinneringen aan veel verschillende muziekstijlen zoals: Status Quo, Eagles, De Dijk en Hazes.
Artiesten die ik nu bewonder zijn: Het Goorse Schlagerkoor, Ed Sheeran, Marco Borsato en Glennis Grace.
Wat kun je van mij deze Sjoow verwachten: De brede
smaak komt goed naar voren bij de nummerkeuze van
deze Sjoow: gevoelig duet, feestje bouwen én een nummer waarvan iedere Tukker
warm wordt en gaat staan!

Manege
“de Barlo”
is het adres
voor:
• Paardrijden voor jong en oud • Pensionstalling •
• Aanbod rijpaarden en pony’s • Jeugdruiterkampen •
• Kampeeraccommodatie max 30 p. •
Fam. Hietbrink
www.debarlo.nl 0547-276283 | info@debarlo.nl
(gelegen aan de Enterweg 2 direct aan de Regge)

LISET DOLLEKAMP
Mijn naam is Liset Dollekamp.

Ik zing al vanaf mijn 8e. Denk ik.
Ik heb goede herinneringen aan het eerste concert waar
ik ooit geweest ben: Trijntje Oosterhuis met het metropool
orkest. Fantastisch!
Artiesten die ik nu bewonder zijn Trijntje Oosterhuis en Ilse
de Lange.
Wat kun je van mij deze Sjoow verwachten: we gaan weer van hot naar her, Nederlandstalig, Engels talig en we gooien er weer een lekkere Goorse medley in. Toch weer
leuk dat die Markeloërs dat mogen doen!

APOLLONIA SLIGMAN
Mijn naam is Apollonia Sligman.

Ik zing in ieder geval vanaf mijn 16e op het podium.
Maar echt begonnen ben ik in het kinderkoor van Barend
Lutgendorff.
Ik heb goede herinneringen aan What’s up van The 4 Non
Blondes. Mijn eerste echte keer op het “grote” podium bij
De Reggehof.
Een artiest die ik nu bewonder is: Ella Fitzgerald. Wat een
bereik heeft die vrouw! Ongekend!
Wat kun je van mij deze Sjoow verwachten: Na een paar jaar van afwezigheid hoop ik
weer te kunnen zorgen voor een lekkere podium act.

SUZAN BRINKERS
Mijn naam is Suzan Brinkers.

Voor mij is het zingen begonnen toen ik in groep 7 van
de basisschool zat en mee mocht doen aan de hofpopvoices.
Ik heb goede herinneringen aan Tina Turner. Ik vind het
zelf dan ook altijd super gaaf om met mijn band “Timeless” nummers van haar te spelen.
Ik heb geen specifieke artiest die ik bewonder op het
moment.
Wat kun je van mij deze Sjoow verwachten: onder andere een duet met mijn vader
André en voor de rest zou ik zeggen ‘laat je verrassen’.

GROTESTRAAT 115 | 7471 BM GOOR
T: 0547-273043
E: INFO@PETRAVANDENBURG.NL
WWW.PETRAVANDENBURG.NL

ENTERSEWEG 5A | 7471 SB GOOR | TEL: 0547-271 8732

ANOUK SCHOTTINK
Mijn naam is Anouk Schottink.
Ik zing al vanaf mijn 15e.
Ik heb goede herinneringen aan het liedje ‘Stone cold’.
Dat nummer heeft me veel gebracht. In onze eigen Hof
van Twente won ik hiermee “de hoftalenten” in 2015.
En later zong ik dit in 2018, tijdens mijn deelname aan
het programma “The talent project”.
Artiesten die ik nu bewonder zijn: Demi Lovato, Amy
Winehouse en Cher.
Wat kun je van mij deze Sjoow verwachten: veel plezier en gekkigheid!

NIEK HIETBRINK

Mijn naam is Niek Hietbrink.
Ik zing al vanaf mijn 25e ofzo. (laatbloeier)
Ik heb goede herinneringen aan ‘De Woonboot’. Dit
nummer is toch een beetje mijn nummer geworden.
Ik hou erg van Nederlandstalige nummers en bij voorkeur de leuke meezingers. Stef Ekkel vind ik hier een
goed voorbeeld van.
Wat kun je van mij deze Sjoow verwachten: ik probeer
er weer een gezellig feestje van te maken en hoop dat
de 1e polonaise dit jaar voor mij is!

JESPER DIJKSTRA

Mijn naam is Jesper Dijkstra.
Ik zing al vanaf mijn verwekking. Als spermatozoïde
zong ik ‘we are the Champions’.
Ik heb goede herinneringen aan Marco Borsato. Dat
was mijn eerste optreden, in groep 3, met de meeste
dromen zijn bedrog.
Artiesten die ik nu bewonder dat wisselt nogal...
Het ene moment Johnny Cash, het andere moment
Johnny Rotten. Van metal tot pop, van klassiek tot experimenteel. Alles kan interessant zijn.
Wat kun je van mij deze Sjoow verwachten: De mensen die de afgelopen 14 jaar
zijn geweest weten het al. Die vanavond voor het eerst zijn... laat je verrassen.

Tevens vergaderen partyruimte!
Tel. 0547 - 273790
www.cafebuddys.nl

André en Hanneke
Deldensestraat 74 Goor

Slijterij en partyverhuur
Arjan Voortman
Weversplein 3 GOOR
Telefoon 0547 – 26 05 45

ERIC DOLLEKAMP

Mijn naam is Eric Dollekamp.
Ik heb goede herinneringen aan alle Sjoowavonden.
Mijn favoriete artiesten zijn: Toto , James Taylor,
Michael Mc Donald, Deep Purple, enz.....
Wat kun je van mij deze Sjoow verwachten: zingen,
spelen en bierdrinken.

DANSTEAM

Wij zijn 6 enthousiaste meiden in de leeftijd van 14 tot 17
jaar. Normaal dansen we met 11 meiden in de groep Focus
o.l.v. Sandra Bakker. We zijn een gedreven club meiden bij
elkaar. Vorig jaar zijn we Nederlands kampioen geworden in
Ahoy in showdance. Dit jaar gaan we opnieuw deelnemen...
titel verdedigen... alleen wel een categorie hoger.
Tijdens dit Sjoow-weekend nemen we ook deel aan het
open podium, een talentenshow, in Hengelo. Een druk,
maar zeer gezellig weekend dus! We hebben er ontzettend
veel zin in!!!
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- bedrijfskleding
- promotionele kleding

RELATIEGESCHENKEN

Kerkstraat15 7471 AE GOOR
+31 547 27 27 47
mail@rigohandel.nl
www.rigohandel.nl

‘Wij nemen alle tijd
voor het aanmeten’
Kerkstraat 10 - Goor
Donderdag-vrijdag-zaterdag open

LAURENS OTTE
ROB VAN ZUTPHEN
NIEK HIETBRINK
TEUNY VISSER
ADOLF KOSTER
JOHN SCHUURS
LIANNE BALTES

Stylingteam

LIANNE BALTES
MYREL RAABEN
CLAUDIA BENJAMINS

Het bestuur

Team aankleding

TEUNY VISSER
IRENE VAN NOORT
JANITHA GERRITSEN

In samenwerking met

KINDERKOOR PUNTDAKSCHOOL

GROOTHUIS KLUSSENBEDRIJF

Hengevelderstraat 20a | 7471 CH Goor
06-54330204
groothuisklussen@gmail.com

www.wekkinginstallatie.nl| Tel. 06 135 292 86

kijk voor meer informatie op www.rupertonline.nl
almelo: T: 0546 537160 - Delden: T: 074 3766147 - Goor: T: 0547 284130
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SPELUITLEG

Op de achterzijde van uw Lot bevinden zich 3 vensters met daaronder
speelkaart symbolen. De speler opent de vensters in de volgorde 1-2-3 en
telt de punten bij elkaar op. Vanaf 17 punten heeft men een prijs gewonnen.
Als het puntentotaal hoger is dan 21 heeft men verloren. Prijzen kunnen
al vallen in het 2e venster. De speler heeft dan de keuze om te stoppen of
door te spelen, maar na het openen van het 3e venster tellen alle punten
J, Q, K tellen voor 10 punten
Aas telt voor 1 of 11 punten

LOTPRIJZEN
1 lot € 2,00 of 3 loten voor € 5,00

TE WINNEN PRIJZEN:
17 punten
18 punten
19 punten
20 punten
21 punten

-

€ 5,00
€ 10,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 75,00

INCASSEREN VAN
GEWONNEN PRIJZEN:
De prijzen kunt u tot 00.00 uur ‘s avonds incasseren bij de loterijbalie
achter in de zaal. De opbrengst van de loterij is bestemd om een deel
van de sjoow te bekostigen. Dus koop allen uw loten.

Dankzij...
Presentatie:
Hilco Wekking

Arrangementen:
Raymond Waanders

Techniek:

Music en Showproductions

Geluid::

Sampha Jalloh

Regieteam

Anne Marie Visser,
Antonio Klarenbeek
en Jesper Dijkstra

Fotografie:

Bernadette en Johan
Vlaskamp

Drukwerk:

Drukkerij Unaniem

Podiumopbouw:
John, Laurens, Gerrit,
Antonio, Rob, Niek,
Hans, Paul en Adolf

Redactie boekje:
Anne Marie Visser
en Adolf Koster

Feestzaal:
Zalencentrum
de Bebsel

Organisatie:

Culturele vereniging
de Deurdouwers

WEBSITES | WEBSHOPS| ONLINE MARKETING

Da Costastraat 1 | 7471 ZM Goor | 0547 769009
info@2wielerreus.nl | www.2wielerreus.nl

0548-512300 | info@havi-travel.com

