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Hallo Schalkhaar!

Voor je ligt de 2018-editie van onze glossy feestgids Schalkhaar Life!
Nog twee weken te gaan en dan is Schalkhaar weer voor een weekend één grote feestlocatie.
De 18e editie van een feest voor en door Schalkhaar! Ik benoem het nog maar een keer, want dat is waar we al onze
‘vraagstukken’ tijdens de voorbereidingen op toetsen.
Een feest ook voor alle doelgroepen en wat zijn we trots dat we deze allemaal weer een mooi ‘eigen’ programma kunnen
geven. Voor iedereen is er ‘gratis’ iets te doen; een heerlijke middag voor de senioren met een hapje en een drankje.
Veel activiteiten voor de kleine en de wat grotere kids. Een mooie rit met oldtimers voor mensen met een verstandelijke
beperking en natuurlijk ontbreekt voor iedereen ook dit jaar het stukje kaas en worst bij het biertje of glaasje wijn (die
moet dan helaas wel betaald worden) op het terras niet.
In deze feestgids vind je het gehele programma tijdens het weekend van 25 t/m 27 mei. Heel veel onderdelen zul je
terugvinden op de bekende dagen en tijden, een enkele hebben we gewisseld. Zo is de zeskamp niet op zondag maar op
zaterdag en is de pubquiz dit jaar op zondagmiddag. Ook gaan we na het enorme succes van vorig jaar weer pizza’s voor
je bakken, dit jaar op de zaterdag.
Zaterdagavond speelt de band ‘Bandje Speciaal’ in de tent en ‘More Life’ in De Lindeboom. De botsauto’s zijn dit jaar
terug van weggeweest.
Kijk voor alle tijden in het midden van deze gids, hier vind je een totaal overzicht. Vergeet ook onze website niet voor al
het laatste nieuws en foto’s (www.schalkhaarlife.nl).
Wat ik extra wil benoemen, is dat we dit jaar twee nieuwe hoofdsponsors verwelkomen. Fantastisch dat drie mooie
bedrijven Schalkhaar Life! zo’n groot warm hart toedragen. Daarnaast natuurlijk dank aan de vele overige sponsoren,
zonder jullie zouden we dit niet kunnen doen. Lees in dit kader in deze gids het interview met Jeannet Total Look.
Altijd vol enthousiasme om mee te doen en mee te helpen aan het feest.
En dan last but not least de enorme groep vrijwilligers waar we ieder jaar weer een beroep op kunnen doen. Wat een
enthousiasme!! Ongelofelijk fijn dat zoveel mensen zoveel tijd willen investeren om er samen een mooi feest van te
maken!! Het feest staat! Alle voorbereiding zijn klaar, hoewel ik je kan verzekeren dat tot het laatste moment alle puntjes
nog op de i worden gezet .
Ik wens jullie allemaal een geweldig weekend toe. Feest, dans, zing, draai rondjes op de kermis, maar bovenal geniet!!
Wij hebben er weer enorm veel zin in en zien je graag op één (of natuurlijk alle) dag(en) tijdens het weekend!
Brigitte Lieftink
Namens het bestuur, Anet, Angela, Hans, Imre, Jacoline, Johan, Jochem, Jody, Jozef, Laurens, Maikel, Tom, Wilfried

VR

Seniorenmiddag

Vrijdag 25 mei aanvang 14.00 uur in de feesttent
Deze middag voor senioren is niet meer weg te denken. Wat een gezellige bijeenkomst is het
telkens weer, dit vertaalt zich in een alsmaar groeiende opkomst. De organisatie vindt het
fantastisch dat u met zovelen deze middag bezoekt. Wij gaan u ook dit jaar een buitengewoon
gezellige middag bezorgen. De Golden Oldies Duo gaan samen met u langs alle klassiekers die
u wel mee kunt zingen. De Jazz komt langs om de nieuwste pasjes te tonen. De humor voert
vrijdagmiddag de boventoon en dit zal Carolien met een aantal sketsjes aantonen. We sluiten
de middag af met een modeshow van de nieuwe aanwinst in Schalkhaar, tevens sponsor van
Schalkhaar Life!, Lanco Mode. Kom en laat u verrassen! Samen met de ouderenorganisaties,
waaronder de Zonnebloem/afdeling Schalkhaar, Seniorensoos Schalkhaar, ZijActief en de KBO
voorzien wij u wederom van de nodige hapjes en een drankje. De entree voor deze middag is
uiteraard gratis.

VR

Grootse optocht ‘Alles wat rolt’ en ‘Vlaggentocht’
Vrijdag 25 mei aanvang 18.45 uur vanaf het schoolplein Nicolaasschool

Ieder jaar is het weer een geweldige happening: ‘Alles Wat Rolt’ voor de allerkleinsten!
Dreumesen, peuters, kleuters, maar ook kinderen uit groep 3 of hoger mogen meedoen aan de
vlaggentocht met hun versierde driewieler, fiets, step of skelter! Alles mag, als het maar wielen
heeft! Je rijdt op je versierde vervoersmiddel samen met je vader, moeder, opa, oma mee in de
vlaggentocht. Als je het leuk vindt, mag je jezelf natuurlijk ook verkleden. Voor de deelnemers
die het meest hun best hebben gedaan om prachtig versierd mee te doen, ligt er na afloop een
leuk prijsje klaar in de feesttent.
Vorig jaar was het een groot succes, dus dit jaar op herhaling: de vlaggentocht. Alle kinderen
uit groep 3 t/m groep 8 maken met de klas een vlag. Schalkhaar Life! zorgt natuurlijk voor de
materialen. In de zakjes die alle kinderen op school krijgen, zit per groep 1 speciaal ticket. Wie
het gouden ticket heeft mag met de klassenvlag vooraan lopen in de vlaggentocht! Voorop loopt
natuurlijk het dweilorkest en dan gaan we in een grote optocht met alle kinderen uit Schalkhaar
vanaf het schoolplein via de Timmermansweg – Pastoorsdijk – Smidsweg – Oerdijk –
Kolkmansweg – Pastoorsbosje en Lindeboomsweg naar de feesttent. Daar zal Schalkhaar Life!
2018 officieel worden geopend. Doe mee, dan maken we er met zijn allen een leuke, muzikale,
gezellige en kleurrijke optocht van!

VR

Feestelijke opening Schalkhaar Life!
Vrijdag 25 mei aanvang 19.15 uur bij de feesttent

Het feestweekend van Schalkhaar Life! wordt officieel geopend door de voorzitter samen met
Liesbeth Grijsen. Liesbeth is als wethouder enorm betrokken bij ons dorp en we hebben haar
bereid gevonden Schalkhaar Life! te openen. Het dweilorkest ‘Deventer Deurdweilers’ verzorgt
de muzikale omlijsting. Na de opening is het tijd om het vrijkaartje van de kermis te gebruiken en
het gratis ijsje op te halen in de feesttent.

VR

Gezellige en gekke vrijdagavond
Vrijdag 25 mei aanvang 20.30 uur in de feesttent

De vrijdagavond staat in het teken van gekke gezelligheid. Muziek van Livin ‘Room en DJ Jeroen
die afwisselend zorgen voor lekkere meezing- en dansnummers.
In de fotohoek staat dit jaar een heus fotohokje waarin je alleen of met je vrienden voor een
munt foto’s kunt laten schieten waarna je een ouderwetse fotostrip ontvangt! De fotohoek is
voorzien van een piratentintje als opwarmertje naar de zeskamp op de zaterdagmiddag!
Wij zorgen voor de nodige attributen, maar een mooie piratenoutfit is natuurlijk ook van harte
welkom.
Weet jij nu niet zeker of anderen ook wel in ‘piratenstijl’ gaan, reageer dan voor het weekend op
onze Facebook en twitter oproepjes.

Sponsoren bedankt!
Schalkhaar Life 2018! wordt ook dit jaar mogelijk gemaakt dankzij de financiële en materiële bijdrage van vele
sponsoren. We zijn super blij een aantal nieuwe enthousiaste sponsoren te mogen verwelkomen. Dit jaar zijn er maar
liefst drie hoofdsponsoren: FRAIZLE sinds jaar en dag onze trouwe sponsor en twee nieuwe sponsoren te weten
PLUS Joffrey ter Horst en preLOGIC!!
We blijven vanzelfsprekend heel blij met de sponsoren die ons al jarenlang steunen. Dankzij hen kan er in 2018 weer
een prachtig feest in ons mooie Schalkhaar gehouden worden; Allen BEDANKT!!
(kijk ook verderop voor de special ‘Sponsor in de spotlight’ )

ZA

CreaDoe Schalkhaar Life! 8 t/m 12 jaar
Zaterdag 26 mei 11.00 tot 13.00 uur in de feesttent

Dit jaar is de tweede CreaDoe voor alle leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 die woonachtig zijn in
Schalkhaar. Dus ook jongens zijn van harte welkom!
Wat er gemaakt gaat worden blijft nog een kleine verrassing, maar er wordt gebruik gemaakt
van tijdschriften en de deksel van een schoenendoos. Geef je zo snel mogelijk op en dan hoor je
later meer!!!
Maar LET OP!!!! Er is maar plek voor 40 jongens en meisjes. Dus wees er snel bij en geef je op via
www.schalkhaarlife.nl. Heb jij je opgegeven dan ontvang je van ons een mailtje terug.
Natuurlijk is er ook dit jaar weer aan een lekkere lunch gedacht. Tijdens het creatieve bezig zijn
ontvangen jullie een lekker broodje van ons. Zodat jullie je na alle creativiteit nog even goed
kunnen uitleven bij Game&Adventure op het kerkplein. Hiervoor hoef je je niet op te geven en
het is zeker de moeite waard om even te gaan kijken!

ZA

Toerrit oldtimers voor mensen met een verstandelijke
beperking
Zaterdag 26 mei 13.00 uur parkeerplaats Wok Plaza

De oldtimertoerrit voor mensen met een verstandelijke beperking is niet meer weg te denken
tijdens het Schalkhaar Life! weekend.
Een mooie rit door de omgeving met prachtige oldtimers, enthousiaste chauffeurs en
geweldige passagiers. Het is een aanrader om deze prachtige auto’s te komen bewonderen.
Wij hopen dat u allemaal komt kijken en genieten van de gezellige sfeer op zaterdag 26 mei.
Vanaf 11.30 uur zullen de eerste oldtimers aankomen op de parkeerplaats van Wok Plaza aan
de Lindeboomsweg. Rond 13.00 uur gaat de toerrit beginnen en het zou fantastisch zijn als
iedereen hier bij aanwezig is om de stoet uit te zwaaien. De koffie staat klaar!
De ontvangst bij terugkomst gaat dit jaar bij de tent plaatsvinden en de passagiers zullen op
een feestelijke manier worden onthaald. Wij hopen op veel dorpsgenoten bij terugkomst
om nogmaals deze prachtige oldtimers te bewonderen en te genieten van het feestelijke
onthaal.

ZA

Schalkhaar Life! Start Motorrit

Zaterdag 26 mei 13.15 uur vanaf parkeerplaats Wok Plaza.
Inschrijven en koffie op de parkeerplaats van de Wok
Iedereen in het bezit van een Garmin navigatiesysteem kan zich melden bij Peter Kappert via
e-mail: pjkappert@hotmail.com. U ontvangt dan de route alvast per e-mail. Wel graag vertrekken
vanaf parkeerplaats.

ZA

Pizzamiddag

Zaterdag 26 mei 13.00 tot ongeveer 17.00 uur bij de feesttent
Wat gaan we doen?
Er staan houtgestookte pizzaovens waar een ieder voor maar 2 munten zijn eigen pizza met
verschillende ingrediënten kan samenstellen om deze vervolgens te laten bakken.
Het wordt vast weer een gezellige middag voor de hele familie. Tussen alle activiteiten door een
lekker drankje met een pizza op het terras bij de tent!

ZA

Zeskamp ‘The Pirates Edition’
Zaterdag 26 mei 14.00 uur op het kerkplein

Schalkhaar Life! is niet compleet als er geen zeskamp is. Daarom staat dit spetterende onderdeel
vol met vertier op het programma. Alle spellen staan in het teken van het piratenthema.
Dus heb jij altijd al eens een ooglapje voor willen doen en je in een piratenpak willen hijsen om
Captain Jack Sparrow te spelen? Meld je dan nu aan en wie weet mogen jij en je team zich de
‘beste piraten van Schalkhaar’ noemen.
Opgeven kan via : zeskamp@schalkhaarlife.nl
Vermeld hierbij de teamnaam, 06-nummer, namen van de deelnemers en de teamcaptain. Wees
er snel bij want het aantal deelnemende teams is beperkt en vol is vol!
Wij hopen dat het publiek wederom in grote getale aanwezig zal zijn!

Makelaardij en verzekeringen...

. . . bij ons bent u aan het juiste adres!
Welkom in ons kantoor aan de Oerdijk 21 in Schalkhaar

Henk-Jan Ruitenbeek
Oerdijk 21, 7433 AE Schalkhaar - T 085 - 7600948 info@onbezorgd-wonen.nl - www.onbezorgd-wonen.nl

Jacqueline Bruggeman

Peter ten Broeke

ZA

Game and Adventure voor de jeugd

Zaterdag 26 mei 14.00 - 15.30 uur 7 t/m 9 jaar op het Kerkplein
Zaterdag 26 mei 15.30 - 17.00 uur 10 t/m 15 jaar op het Kerkplein
Voor de 5e keer organiseren we Game and Adventure op zaterdagmiddag.
Jij doet toch ook mee?
Peter van tennisschool Peter Everink verzorgt een leuke tennisclinic en de scouting zoekt het
hoger op… of verplaats jij je liever op 4 wielen? Voor iedereen is er iets uitdagends!
Inschrijven voor game and adventure kan ter plekke.
Game and Adventure! Voor de leeftijd t/m 9 jaar van 14.00 tot 15.30 uur en voor 10 tot 15
jaar van 15.30 tot 17.00 uur hebben we weer een super leuk circuit uitgezet op het Kerkplein.
Inschrijven hiervoor kan ter plekke.

ZA

Kinderbingo

Zaterdag 26 mei 14.30 - 15.00 uur in de feesttent voor alle kinderen t/m groep 3
De kinderbingo is er weer bij dit jaar. Onder de bezielende leiding van onze Robin worden er drie
rondes gespeeld. Jonge kinderen graag onder begeleiding. Uiteraard zijn er leuke prijzen te
winnen.
Dus heb je zin om bingo te spelen, meld je dan aan in de tent en waag een kansje!

Nieuwe Markt 23
7411 PB Deventer

m: 06 - 22 98 16 51
t: 0570 - 618 783
t: 0570 - 641 839

www.guardacademy.nl

@: office@guardgroup.nl

ZA

Stuif Es In met Kinderdisco

Zaterdag 26 mei 15.00 - 16.30 uur in de feesttent voor kinderen t/m groep 3
Het zaterdagmiddag programma voor de allerkleinsten uit ons dorp is dit jaar net even anders.
Geen kindervoorstelling, maar een ‘Stuif es in’ met leuke activiteiten en kinderdisco.
Trek je dansschoenen maar aan, want de voetjes gaan van de vloer! We gaan lekker dansen
en springen op de allerleukste kinderliedjes. Maar dat is niet alles. Er is meer te doen! Laat je
haren stylen en maak met je feestkapsel helemaal de blits op de dansvloer, laat je schminken en
je gezicht omtoveren tot een levensechte tijger, prinses of spiderman. Of ga je liever voor die
coole tattoo die je kunt laten zetten?
Het kan allemaal!
Om het hele gebeuren nog feestelijker te maken is er een ballonnenclown, die de mooiste en
grappigste creaties voor je maakt.
We sluiten de middag spectaculair af met een verrassing!
Traditiegetrouw is er voor alle deelnemers iets te drinken met wat lekkers.
Stuiven jullie zaterdagmiddag ook even in? Dan maken we er een gezellige middag van!

Dé elektrotechnicus
van Deventer
en omstreken!
www.vbelektrotechniek.nl
VB_Electortechniek_Advertentie_Schalkhaar_Life_90x90.indd 1

18-04-18 08:41

ZA

Schalkhaar Life! Bandje Speciaal en DJ Nils
Zaterdag 26 mei 21.00 - 01.00 uur in de feesttent

BANDJE SPECIAAL
De mannen van Bandje Speciaal zijn niet meer weg te denken uit het Nederlandse feestcircuit.
Met een sneltreinvaart razen alle hits van vroeger en nu voorbij.
Dit seizoen gaan de mannen voor nog gekker, harder, strakker en specialer! Geheel nieuwe
medley’s met alle hits van vroeger en nu! Strakke en stralende outfits! flitsende show
elementen! De mannen spelen tot dat de hele tent inclusief het plein op z’n kop staat en gaan
dan zelfs nog even door!

ZA

More Life

Zaterdag 26 mei 21.00 - 01.00 uur in de Lindeboom
De band More Life speelt vanaf 21.00 uur in de kelder van de Lindeboom. De band was
betrokken bij de oprichting van de Stichting Schalkhaar Life!. Menig dorpsgenoot kent de band
al vanaf de jaren zestig. More Life neemt ons weer mee naar die tijd. De band is inmiddels
uitgegroeit tot een formatie van 11 personen, waaronder een aantal blazers.

ZO

Diverse fietstochten op de zondagochtend
Zondag 27 mei vanaf 10.00 - 10.30 uur bij de feesttent

De zondagochtend is een sportieve ochtend. Er is weer een wieler-, mountainbike- en familietocht uitgezet in het mooie buitengebied van Schalkhaar. Vertrek en aankomst is bij de
feesttent.
Voor wie?
Voor iedereen wat wils, zo kun je gaan mountainbiken, wielrennen en voor jong en oud is er een
gezellige familiefietstocht. De mountainbiketocht zal dit jaar verlopen over de groene route van
Olst-Diepenveen. Onderweg is er voor de familiefietstocht en mountainbikers een rustpunt om
wat te drinken inclusief een kleine versnapering.
Wie meer van snelheid houdt kan met een groep wielrenners onder leiding van een ervaren
kopman een wielerroute afleggen. Denk er aan om bij de wielertocht zelf wat te eten en te
drinken mee te nemen.
Deelname aan alle activiteiten geschiedt op eigen risico!
Wielertocht 70km
09:30 inschrijven en koffie in de tent
10:00 vertrek wielertocht
Mountainbiketocht 30km
10:00 inschrijven en koffie in de tent
10:30 vertrek mountainbiketocht
Familiefietstocht 20-25km
10:00 – 10:30 inschrijven, koffie in de tent en vertrek.

Dinsdag t/m zondag
van 10:00 tot 22:00
Raalterweg 22
7433 RA, Schalkhaar
0570 531 4126
www.naarnunu.nu

HET ENIGE AUSTRALISCHE RESTAURANT
IN HET OOSTEN VAN NEDERLAND

no worries,
come and enjoy

Progra

Schalkhaar

zie ook www.sc

Vrijdag 25 mei
14.00 - 16.00	Seniorenmiddag
(vanaf ca. 55 jaar) in de feesttent
16.00 - 23.00
Kermis open
18.30

Verzamelen en opstellen optocht
‘Alles wat rolt’ en vlaggenoptocht
	op het schoolplein van de
Nicolaasschool
18.45	Vertrek optocht ‘Alles wat rolt! /
Vlaggentocht voor kinderen
t/m groep 2 vanaf het schoolplein
19.15 - 19.30	Feestelijke Opening Schalkhaar Life!
2018 bij de feesttent
20.30 - 01.00	Optreden van de band
‘Linvin‘Room’ en DJ ‘Jeroen’ in de
feesttent
20.30 - 01.00	Schalkhaar Life! ‘Raddraaiers’ en
#SLfie (Schatje mag ik je foto)

Alle activiteiten gratis entree. Inschrijven voor alle activiteiten is mogelijk tot 21

amma

r Life! 2018

chalkhaarlife.nl

Zaterdag 26 mei
11.00 - 13.00

11.30 - 13.00

Workshop ‘CreaDoe’
voor jongens en meiden van ca.
8 t/m 12 jaar

Opstellen oldtimers op de parkeerplaats
Wok Plaza
13.00	Start Toerrit Oldtimers voor mensen met
een verstandelijke beperking (op
parkeerplaats Lindeboom/Wok Plaza)
13.00
Kermis open
13.15
Start Motorrit parkeerplaats Wok Plaza
13.00 - 17.00
Pizza Ovens op het terras bij de feesttent
14.00 - 16.00
Zeskamp ‘The Pirates Edition’ voor het
koetshuis
14.30 - 15.00
Kinderbingo in de feesttent
14.00 - 15.30
‘Game and Adventure’ voor 7 t/m 9 jaar
(Kerkplein)
15.00 - 16.30
‘ Stuif Es in’ met Kinderdisco in de feesttent
±15.30
Feestelijke onthaal oldtimer toerrit
(feesttent)
15.30 - 17.00
‘Game and Adventure’ voor 10 t/m 15 jaar
(Kerkplein)
21.00 - 01.00
Band ‘Bandje Speciaal’ en DJ ‘Nils’ in de
feesttent
21.00 - 01.00
‘More Life’ in de Lindeboom

Zondag 27 mei
10.00
10.30

Vertrek Wielrennen vanaf de feesttent
Vertrek MTB, groene route vanaf de
feesttent

10.00 - 10.30

Vertrek familiefietstocht (25 km) vanaf
de feesttent
11.00 - 12.00
Optreden jazz dance/hiphop tieners &
selectie (in het Haarhuus)
12.30 - 13.30
Optreden jazz dance/hiphop in de
feesttent
12.00
Kermis open
12.00
Kleedjesrommelmarkt voor kinderen (in
de Smidsweg). Opstellen vanaf 11.00 uur.
12.00 - 17.00
Braderie met straattheater Apropos,
Chapeau, Jeugdbrandweer. Daarnaast
o.a. bungee trampoline en enthousiaste
standhouders.
12.00 - 17.00
Feest mee met de handbal op de braderie
14.00 - 16.00
Schalkhaar Life! Pubquiz
in de feesttent
16.00 - 19.00
Band Big O & The Bottoms op het teras
bij de feesttent
19.00 - 23.00	The After Party met DJ ‘Rhandy‘ en
‘The PianoHouse’ in de feesttent

mei a.s. via www.schalkhaarlife.nl. Deelname aan de activiteiten is op eigen risico.

DRINK
EET &
GENIET
Het lekkerste genieten
www.bijvanbruggen.nl

ZO

ZO

Optreden Jazz dance en hiphop

Zondag 27 mei 11.00 - 12.00 uur in het Haarhuus
Zondag 27 mei 12.30 - 13.30 uur in de feesttent
SVS Jazz dance danst op hoog niveau met verschillende groepen van jong tot oud.
Schalkhaar Life! geeft ze dan ook heel graag een podium. Ga vooral kijken naar de tieners en
selectie groepen in het Haarhuus en kom om 12.30 uur kijken naar de jongste groepen in de
feesttent.

Braderie en kleedjesmarkt

Zondag 27 mei 12.00 uur in de kern van Schalkhaar
We zijn er uiteraard weer bij op de zondagmiddag van Schalkhaar Life!. Op 27 mei, van 12.00 uur
tot 17.00 uur, worden de van oudsher altijd populaire braderie en kleedjesmarkt gehouden.
Ook dit jaar is het weer zeer de moeite waard om een bezoek te brengen. We gaan ervan uit dat
het zonnetje schijnt, wat het extra aantrekkelijk maakt om te komen en van de altijd
enthousiaste standhouders achter de kramen of op de kleedjesmarkt wat te kopen.
Je kunt ook neerploffen op een van de terrassen en genieten van een hapje en een drankje,
ondertussen luisterend naar de zang en muziek van de diverse bands. Maar er is meer
georganiseerd om het altijd volop aanwezige publiek te vermaken. Wat te denken van het circuit met gekke fietsen, een heuze uitdaging.
Maar dit is nog lang niet alles. De bungeejump en de Jeugdbrandweer zijn er
uiteraard ook weer, de kleintjes kunnen zich laten schminken en er zijn diverse soorten van
straattheater verzorgd door zang-, dans-, theatergroep Apropos, ChaPeau en de theatergroep
van schoolkinderen uit Schalkhaar. Verder zijn er optredens van de band Rewire en de
Slanina-Cesta Musikanten bij het terras aan de Oerdijk.
Kortom, voor ieder wat wils. Wij gaan uit van weer een fantastische middag.
Met jullie komst en mooi weer gaat dat zeker lukken.
Allemaal dus komen op zondagmiddag 27 mei!

ZO

ZO

Kom langs bij het feestje van de handbal

Zondag 27 mei 12.00 - 17.00 uur horecapunt op de braderie aan de Pastoorsdijk
Het bekende horecapunt aan de Pastoorsdijk wordt dit jaar bemand door de dames van de
handbal SV Schalkhaar. Zondag op de braderie nemen zij het stokje over van het Racing Team
Schalkhaar!
Er is livemuziek, een tv met Formule 1, een verloting en de nodige dorstlessers! Dit doen ze om
hun trainingsweekend te sponsoren. Het belooft een dolle boel te worden daar aan de
Pastoorsdijk. Kom langs en geniet mee.

Pubquiz voor jong en oud

Zondag 27 mei 14.00 - 16.00 uur in de feesttent
Voor het derde jaar op rij: de pubquiz!! Na een rondje braderie om 14.00 uur even de hersens
laten kraken in de feesttent.
Wie heeft de meeste kennis van muziek, actualiteiten, sport, film, algemene kennis of
Schalkhaar? Grote vraag: welk team gaat er dit jaar vandoor met de SchalkhaarLife!-taart?
Wil je verzekerd zijn van deelname, meld je dan aan via de website. Maak een groepje van 4 tot
6 mensen of sluit aan bij een ander groepje en geniet van de gezelligheid tijdens de quiz!

Hoe zit dat eigenlijk met die Schalkhaar Life! shirts?
Even een uitleg over de verschillende kleuren poloshirts en t-shirts waarin de organisatie tijdens het feestweekend
rondloopt. Wij krijgen hier wel eens vragen over hoe dit nu zit. We dragen deze shirts om herkenbaar te zijn.
In de witte ‘vrijwilliger’ t-shirts zie je alle vrijwilligers die een steentje bijdragen aan de verschillende commissies.
De zwarte polo wordt gedragen door de technische commissie en alle overige commissieleden herken je aan de rode
polo. Het bestuur van Schalkhaar Life! herken je aan de blauwe polo. Zij draagt de verantwoordelijkheid voor het
feest en is aanspreekpunt voor al je vragen en opmerkingen.

Tel:06-34464886, E-mail: info@hdriessen.nu
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Dorpspraat over én uit Schalkhaar,
het leukste dorp in Overijssel!
Weet en laat weten wat er leeft in Schalkhaar!
redactie@schalkhaar.nu

Het huis-aan-huisblad van, voor en over
Schalkhaar, Averlo en Frieswijk
redactie@inschalkhaar.nl
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The afterparty

Zondag 27 mei 16.00 - 23.00 uur in de feesttent
Vanaf zondag einde middag gaan we nog éénmaal helemaal los tijdens de afterparty.
Om 16.00 uur beginnen we hopelijk met de zon op terras en genieten we van onze dorpsband
Big O & The Bottoms.
Even een snelle hap tussendoor en het feest barst los in de feesttent met The Piano House en
DJ Rhandy. Aan het eind van de avond houden we van iedereen, worden de shirts nog één keer
gewisseld en nemen we met een lach en een traan afscheid van Schalkhaar Life! 2018.
En we leven nog lang en gelukkig…

Versier uw straat!
Een groot aantal dorpsgenoten heeft ook weer vlaggetjes van ons ontvangen met het verzoek om hiermee huis
en tuin te versieren. Mocht u net buiten het gebied wonen waarin wij vlaggen uitdelen, deze zijn voor een klein
bedrag, naast de grote vlag, te koop bij Novy de Lange. We zouden het fantastisch vinden als het gehele dorp laat
zien dat iedereen met ons mee wil feesten.

Ik zie je
wel zitten...
Pastoorsdijk 28 A - Schalkhaar - 0570 62 00 89

www.markoptiek.nl

voet, houding, sport

“Als iets de moeite is om te doen,
dan is het ook de moeite om het goed te doen!”

Timmerwerk - Interieurbouw - Meubelbouw - Ontwerp - Uitvoering - Restauratiewerk - Speciale opdrachten

Deventer - Putten - www.woodart.eu - 0570-622844

advertentie wood art.indd 1
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Sponsor in de spotlight!
Aan de keukentafel vinden regelmatig boeiende gesprekken plaats. Laat dit nu ook de plek zijn waar dit interview
plaatsvindt: aan de keukentafel bij Jeannet Total Look.
Boeiende gesprekken vloeien mede voort uit avontuurlijke belevenissen. En ondernemende personen staan
synoniem voor avontuurlijke belevenissen. De woorden boeiend, avontuurlijk en ondernemend staan dus synoniem
voor elkaar, maar in dit geval staan ze ook synoniem voor Jeannet Olthoff en Caryl Klieverik - Hesselink.
De drijvende krachten achter Jeannet Total Look. Hoe zijn ze gekomen tot waar ze nu zijn?
Kunnen jullie in het kort iets vertellen over Jeannet Total Look?
Jeannet: ‘In 1992 hoorde ik als negentienjarige dat Kees Haarmode ging stoppen en zonder mijn ouders iets te
vertellen ben ik met hem in gesprek gegaan over een eventuele overname. Bij thuiskomst vertelde ik over het
gesprek. De eerste reactie van hen: “Wat ben je nou weer aan het doen?” Maar al snel schaarden ze zich achter mijn
initiatief. Zij hebben financieel borg gestaan, want als negentienjarige had ik vanzelfsprekend niet de financiële
middelen om zo maar een eigen zaak te starten. Wat bleek, het liep zo lekker dat na een jaar de borg eraf kon. In de
afgelopen 26 jaar zijn we gegroeid van drie naar dertien personeelsleden verdeeld over twee salons. Naast de salon
in Schalkhaar heb ik sinds 2001 ook een salon in de Vijfhoek.
Het succes van de afgelopen jaren heb ik mede te danken aan het hechte team. Zonder de loyaliteit van het team
was ik nooit zover gekomen. Een teamlid werkt bijvoorbeeld al achttien jaar bij me, een paar zeventien, eentje van
tien en zo verder. Een hecht team vormt zich op basis van persoonlijk contact, naar en met elkaar als personeel maar
ook in het contact met de klant. Ik werk samen op met de collega’s en sta elke dag in de salon. Je kunt ons zien als
een zelfsturend team. Door de verantwoordelijkheid die de collega’s krijgen, voelen ze zich verbonden met Jeannet
Total Look en die verbondenheid zorgt voor een lager verloop zoals blijkt uit de eerder genoemde loyaliteit.
Zes jaar geleden heb ik in Schalkhaar een grote stap gezet door een nieuwe salon te bouwen op de huidige plek.
Bijna drie keer groter dan de oude salon. Vanaf dat moment met een schoonheidssalon en modekleding (een uit de
hand gelopen hobby)’.
Met de komst van de schoonheidssalon komt Caryl in beeld bij Jeannet Total Look. Caryl en Jeannet hebben elkaar
leren kennen via een klantrelatie. Dit contact groeide uit tot een vriendschap die aan de basis staat van de huidige
constellatie van Jeannet Total Look. Daar binnen is Salon Caryl een zelfstandige entiteit.
Caryl: ’Ons contact ontwikkelde zich tot een bijzonder warm contact. Toen ik in mijn vorige baan te horen kreeg dat
deze ophield, heb ik direct Jeannet gebeld. Diezelfde week hebben we om de tafel gezeten bij de wok hier tegenover. Daar werden we het eens over hoe onze samenwerking eruit moest gaan zien. Het was binnen een mum van
tijd beklonken. Sinds januari 2012 draai ik drie dagen in de week de schoonheidssalon. De andere drie dagen ben ik
werkzaam in mijn thuissalon in Ootmarsum. Op deze wijze kan ik mijn gezinsleven met jonge kinderen goed combineren met mijn werk.
Ik voel mij helemaal collega en vind het bijzonder prettig en van toegevoegde waarde om met Jeannet van
gedachten te wisselen en te sparren. Het werken met Jeannet voelt als een warme deken, dat miste ik in mijn
vorige baan. Daar werd ik vrij jong voor een grote groep mensen gezet met de gedachte maak er wat van. Je moest
direct alles maar kunnen. Daar heb ik heel veel geleerd, maar hier leer ik hoe het ook kan, namelijk hoe je evengoed
kunt werken met veel meer oog voor de mens. Onze klanten komen uit de regio en we bedienen klanten in de leeftijdscategorie van 1 tot 80-plus. Dat maakt dat ons werk nooit eentonig is. Mijn hoofdmoot is gezichtsverzorging,
huidverbetering, pedicure en massage. Ik werk onder andere met microneedlingtherapy, microdermabrassie en
fruitzuurbehandelingen. Bij mijn keuze voor producten kies ik net als Jeannet bewust voor een kleinere producent
waarmee een persoonlijk contact het zakendoen prettiger maakt. Ik werk daarom graag met het kwaliteitsmerk
Cenzaa.’
De beide dames staan voor en werken met hoogwaardige producten. Zo werkt Salon Caryl met de producten
Cenzaa, CND, Christan Faye en BIO-Original. Jeannet heeft net te horen gekregen dat de kapsalon is uitverkoren tot
flagstore van het topmerk Moroccanail. Daarvan zijn er maar vijf in Nederland!
De producten die Jeannet Total Look gebruikt zijn gericht op haar- en huidverbetering. Het haar en de huid moeten
zelf het werk doen, de producten geven daarvoor alleen maar een stimulans. Producten op synthese basis zul je in
de salon niet aantreffen.
De samenwerking tussen Jeannet en Caryl is een win-winsituatie, de Sallandse en Twentse genen zorgen voor
synergie. Iedereen plukt daar de vruchten van: de klant en het personeel.

Sponsor in de spotlight! (vervolg)
Wat is jullie relatie met Schalkhaar Life!
Op deze vraag volgt een schaterlach. Caryl blijkt zichzelf tijdens haar
eerste jaar Schalkhaar Life! direct op de kaart te hebben gezet.
Of zoals Jeannet het zegt: ‘Iedereen wist dat die Caryl uit Twente een
feestje weet te bouwen. Haar boardervaringen (surfplank) in de
feesttent op vrijdagavond hebben indruk gemaakt. De bezoeker in de
salon wist vanaf toen direct wie Caryl is. Schalkaar Life! leeft ook
binnen het team, soms blijven er een aantal slapen om volledig van
het feest te kunnen genieten. Mijn ouders zijn ook bij het feest
betrokken. Mijn vader helpt bij de seniorenmiddag en samen
chauffeuren zij met veel enthousiasme mijn kever cabrio tijdens de
oldtimertour.
Een prachtig onderdeel van Schalkhaar Life!, al die blije gezichten!’
Caryl: ‘Ik vind het een prachtig feest en als Twentse feestvierder vind
ik het heerlijk om ook mijn momenten tijdens Schalkhaar Life! mee te
pakken op bijvoorbeeld de vrijdagavond en de zondagmiddag tijdens
de braderie. Daar waar het gezinsleven het toelaat, ben ik zoveel
mogelijk van de partij.’
Sponsoren jullie meer dan Schalkhaar Life!?
Jeannet: ‘Ja, wij sponsoren veel. Alles wat hier in de buurt gebeurt
sponsoren we van Schalkhaar Life!, voetbal, tennis, scholen en verenigingen tot aan spontane activiteiten waarvoor
mensen de salon binnen komen lopen. We doen aan verschillende sponsorvormen: kleding, borden en de bekende
advertenties in kranten.’
Caryl: ‘Ik maak de advertenties voor diverse publicaties en denk erover mee, maar Jeannet is natuurlijk degene
die uitzoekt wat ze wil sponsoren. De herhaling en je laten zien is de kracht, Jeannet zorgt op deze wijze ook weer
voor een persoonlijke band met haar (potentiële) klanten.’
Suggestie van Caryl: vanuit mijn ervaringen in het bestuur van de haringparty is een sponsorevent als een
haringparty wellicht iets voor de ondernemers in Schalkhaar.
Waar zien we jullie tijdens Schalkhaar Life!
Caryl: ‘Voor de zaak tijdens de braderie en natuurlijk in de feesttent met pianohouse uit Twente!’
Jeannet vult aan: ‘Zaterdag natuurlijk bij de kindertjes in de tent. Ons team vindt het zo’n leuk feest dat ze hun
agenda erop afstemmen en zich graag tijdens het weekend onderdompelen in het feestgedruis. Je kunt ons niet
missen!’
Jeannet Total Look wenst alle bewoners van Schalkhaar een prachtig dorpsfeest en spreekt haar bewondering uit
voor al die vrijwilligers die dit festijn telkens mogelijk maken!!
Jeannet en Caryl sluiten af met een knipoog: Maak plezier, drink lekker veel bier en kom voor de behandelingen hier.

Marco Meussen
06 432 540 88
www.pitaal.nl

PENSIOEN & INKOMEN
Pitaal stelt uw toekomst centraal

