
Vrijdag 23 tot en met zondag 25 mei 2014 

Het hele weekend zijn er feestelijkheden in het kader van de opening 
van het Cultuurcentrum Herberg de Pol. Vrijdagavond, zaterdag-
middag en –avond zijn er activiteiten van en voor de Diepenheimers. 
En op zondag zijn alle inwoners van de Hof van Twente welkom om 
samen met ons de opening van het nieuwe cultuurcentrum te vieren. 

Vrijdag 23 mei
Vrijdagmiddag is de officiële opening waarbij 
Els Blaak-Schuitevoerder, voorzitter van 
de Stichting Cultureel Centrum Herberg de Pol, 
de genodigden welkom zal heten. 
De officiële openingshandeling wordt verricht 
door Hester Maij, gedeputeerde van de 
provincie Overijssel. 

Het is feest in Diepenheim!

Aanmeldingsformuliertje voor Het Diepenheimse Avondmaal 
op zaterdag 24 mei vanaf 17.30 uur. 
Naam, telefoonnummer en e-mailadres

Dit formuliertje graag vóór 21 mei in de brievenbus bij Ton Besling, Broenshof 5. 
Aanmelden kan ook via info@herbergdepol.nl.

Aanmeldingsformuliertje voor de Slagwerkworkshop 
op zaterdag 24 mei 14.00 uur. 
Naam, telefoonnummer en e-mailadres

Dit formuliertje graag vóór 21 mei in de brievenbus bij Ton Besling, Broenshof 5. 
Aanmelden kan ook via anita.elkink@hetnet.nl.

Op zaterdag 24 mei verzorgt de theatergroep Hydra de act ‘KWAAK’. Kwaak 
is een lopende act, een voorstelling die zich verplaatst. Met een grote groep 
kikkers wordt er een bijzondere, absurde en beeldende act neergezet. 
Wij zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om mee te spelen. Enige 
vereisten zijn: een flink portie enthousiasme, een goede lichamelijke con-
ditie en je moet 8 jaar of ouder zijn. 
De act wordt ’s middags twee keer opgevoerd en ’s morgens vindt de work-
shop plaats. Zie voor de tijden en de locatie deze programmafolder. 
Wil je meedoen? Deelname is gratis.
Geef je dan voor 21 mei op via: sandra.stuvenfolt@ziggo.nl.  

KWAAK!



Vanaf 20.00 uur tot 01.00 uur zijn er veel 
acts en muziekoptredens voor en door 
Diepenheimers.

Grote zaal
Band Ondiep, Huge, KCT Trio, DJ’s, Wilson 
en Texas Radio. Met als afsluiter een jam-
session met Wilson en Texas Radio. 

Foyer
Solo optredens (instrumentaal en zang) met 
onder andere Renske Karssenberg, Arjan 
Knoop, Luca Nijhof, Rick Manuel en Rico 
Groothulze. 

Van 11.00 tot 12.00 uur: 
Frühschoppen met Die Neuen Oberkrainer
Van 14.00 tot 17.00 uur: Een creatief 
programma voor kinderen (ook voor de 
vaders en moeders is het leuk!). 
In een yurttent op het Ottenplein kunnen 
kinderen genieten van prachtige verhalen 
door jonge verhalenvertellers. Ook wordt er 
een voorstelling gegeven over Sneeuwwitje. 
Als je wilt, mag je meedoen als levend 
standbeeld. Op het plein is er bovendien een 
workshop ‘Bamboestiek’. Van bamboe en 
elastiek kun je prachtige dieren en bouwwer-
ken maken. Het materiaal is zo sterk dat ze er 
in China zelfs bruggen van bouwen. 
Vanaf 14.00 uur diverse optredens met onder 
andere Beentels Kabaal. 

Grote zaal
14.00 tot 14.30 uur: TOP.nl
14.30 tot 16.00 uur: Friends
16.00 tot 17.30 uur: The Wembleys
Vanaf 17.30 uur: Stonegood

Foyer
14.00 tot 15.00 uur: Sissy and the Poney 
Boys
15.00 tot 16.00 uur: Poor John 
16.00 tot 17.00 uur: Remix

Het Ottenhuis
Vanaf 15.00 uur: Mart Hakkert

Maalderij
In de maalderij is tijdens het weekend een film 
van Loes van Hall en Sjors Rosema over 
de verbouwing van Herberg de Pol te 
bewonderen.

Expositie Geert Voskamp
in het Ottenhuis
Tijdens het hele weekend is in het Ottenhuis 
ook de speciale tentoonstelling 
‘Uit de krant’ van Geert Voskamp te zien. 
De Kunstvereniging heeft deze expositie 
speciaal georganiseerd ter gelegenheid van 
de opening van het nieuwe cultuurcentrum. 

Gefascineerd door de beelden en de 
opmaak van kranten begon de kunstenaar 
met het maken van etsen, gebaseerd op 
persfoto’s van nieuwsberichten van 2012. 
Zo zijn er etsen te zien van Rutte en Wilders, 
maar ook van Poetin en Assad. Naast etsen 
van portretten laat Voskamp ook de her-
komst van het beeld zien: de krant zelf. 

De expositie wordt vrijdag om 17.30 uur 
geopend en is te zien van 23 mei t/m 5 juli. 
Let op: er zijn wisselende openingstijden, 
zie www.kunstvereniging.nl. 

Vrijdagavond begint om 20.00 uur 
een geweldig feest, speciaal voor de 
inwoners van ’t Stedeke. Het wordt een 
muzikale avond met optredens van 
‘groot gegroeide Diepenheimers’ met 
onder andere...

Grote zaal
20.00 tot 20.30 uur: Berjan Morsink
20.30 tot 20.35 uur: Sanne Klein Horsman
20.35 tot 20.45 uur: Folke Nauta
20.45 tot 20.50 uur: Renske en Silke 
Karssenberg
21.15 tot 21.35 uur: Berjan Morsink

21.35 tot 21.45 uur: Pieter Grimbergen
21.45 tot 21.55 uur: Familie Schreurs
21.55 tot 22.20 uur: Martijn Holtslag
23.30 tot 01.00 uur: Texas Radio, André 
Manuel, Roeland Drost, Rick Manuel en Adri 
Karsenberg van de bekende band Fratsen. 
Samen verzorgen zij een ‘tribute to the Allman 
Brothers Band’. 

Foyer
20.50 tot 21.15 uur: DJ
22.30 tot 23.30 uur: DJ

Zaterdag 24 mei 
Van 13.30 tot 17.00 uur: 
De Pol Parade met medewerking van de 
Diepenheimse verenigingen. Muziek, theater 
en presentaties rondom en in het cultuur-
centrum onder leiding van Nick Slot en Anita 
Elkink. 

Grote zaal
13.30 tot 14.00 uur: De Harmonie
14.15 tot 14.45 uur: De Troubadours
15.00 tot 15.30 uur: De Harmonie
15.45 tot 16.15 uur: De Troubadours

Bovenzaal
13.30 tot 14.00 uur: Cabaret Vrouwen van Nu
14.15 tot 14.25 uur: Cabaret Vrouwen van Nu
14.45 tot 14.55 uur: Tableaux Vivants 
Vrouwen van Nu
15.00 tot 15.30 uur: Cabaret Vrouwen van Nu 
15.45 tot 15.55 uur: Tableaux Vivants 
Vrouwen van Nu
16.30 tot 16.40 uur: Tableaux Vivants 
Vrouwen van Nu

Café de Pol
13.30 tot 16.30 uur: Doorlopend een kaartje 
leggen
13.30 tot 14.30 uur: Workshop Bouwen aan 
de Pol o.l.v. Wim Knoop

14.45 tot 15.45 uur: Workshop Bouwen aan 
de Pol o.l.v. Wim Knoop
16.00 tot 16.30 uur: Workshop Bouwen aan 
de Pol o.l.v. Wim Knoop 
(kinderen vanaf groep 6, maximaal 
8 kinderen)

Kelder 
13.30 tot 16.30 uur: Doorlopend knutsel-
activiteiten voor kinderen

Bibliotheek
13.30 tot 16.30 uur: Doorlopend programma 
met onder meer een voordracht van   
gedichten door onder andere Dinie Teela en 
Janny Aaftink. Ook kinderen lezen voor. 

Buitenlocatie 
Het Ottenhuis/Diepvrieshuis
14.30 tot 15.00 uur: Ons Genoegen
15.30 tot 16.00 uur: Ons Genoegen

Ottenplein
14.00 tot 14.30 uur: Stedeker Dansers
16.00 tot 16.30 uur: Stedeker Dansers

Locatie De Hagen
13.30 tot 16.30 uur: Doorlopend spelletjes-
programma

Ottenplein (zie ook verderop > )
10.30 tot 12.00 uur: Workshop theateract
14.15 tot 14.45 uur: Theateract KWAAK!
14.00 tot 15.30 uur: Workshop slagwerk
(opgave vóór 21 mei: info@herbergdepol.nl)
15.45 tot 16.15 uur: Theateract KWAAK!
16.45 tot 17.00 uur: Slotact slagwerk

Het Diepenheimse Avondmaal

Om 17.30 uur vindt het Diepenheimse 
Avondmaal plaats onder leiding van kunstkok 
Ernst Ruigrok. 
Diepenheimers die het leuk vinden om samen 
op het nieuwe Ottenplein de maaltijd te 
nuttigen, zijn van harte welkom! De maaltijd is 
gratis; je moet wel zelf een tafel, een stoel, 
bestek en een bord meenemen. 
Er liggen mooie prijzen klaar voor de meest 
mooie gedekte tafels! Laat u verrassen en 
ervaar hoe het is om met zovelen gezamenlijk 
te eten op het prachtige plein. En nodig ook 
uw buren uit! 

Deze activiteit is alleen voor de inwoners van 
’t Stedeke. Aanmelden voor 21 mei, via 
de mail: info@herbergdepol.nl of via de 
antwoordstrook z.o.z.
Wees er snel bij, want vol is vol (max. 400).

Het is feest       in Diepenheim!

Ernst RuigrokMartijn Holtslag

Folke Nauta

Sanne Klein Horsman

Die Neuen Oberkrainer
The Wembleys

Vrijdag 23 mei

Zondag 25 mei


