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Uw Business Central partner
moderne en flexibele bedrijfssoftware voor
productie – logistiek – service – handel

Werken hoe en waar je maar wilt

Microsoft Business Central werkt hetzelfde als de bekende Microsoft Office-tools die je al gebruikt. Het
integreert probleemloos met Outlook, Word en Excel waardoor je veelvoorkomende taken rechtstreeks vanuit
je inbox kunt uitvoeren. En je krijgt dezelfde krachtige mogelijkheden op iOS-, Android- en Windows-platforms
voor een consistente, veiligere ervaring op je desktop, laptop en mobiele apparaat. Zo krijg je dingen voor
elkaar, vanaf elke plek.

www.prelogic.nl

info@prelogic.nl

Gelukkig, we mogen weer.

Hallo Schalkhaar,
hoera, nog even en het is zover: We kunnen weer feesten in de tent! Na twee jaar vooral online vertier te
hebben gebracht, kunnen we dit jaar weer ouderwets los gaan met Schalkhaar Life!.
We hadden de draad weer opgepakt in september afgelopen jaar, zoals we dat ieder jaar doen. Het was nog
één-en-al onzekerheid of het wel door kon gaan. Maar toen het er in januari naar uitzag dat een tentfeest weer
mocht, zijn we vol enthousiasme aan de gang gegaan. Gelukkig konden we weer een beroep doen op onze
commissies die ook blij zijn dat ze na twee jaar weer aan de slag kunnen om samen een prachtig feestweekend
neer te zetten. Inmiddels, twee weken voor het weekend, is het werkelijk fantastisch te merken dat er zoveel
vrijwilligers uit ons dorp een steentje willen bijdragen om Schalkhaar Life! weer tot een succes te maken.
Echt super!!
Dat Schalkhaar Life! leeft bij de mensen hebben we de afgelopen twee jaren wel gemerkt: tijdens de acties
van de Plus en de Rabobank hebben veel van jullie op ons gestemd. Hartelijk dank hiervoor!
Ook zijn we blij dat we dit jaar weer een beroep hebben kunnen doen op onze sponsoren. Naast de
vertrouwde namen hebben we dit jaar twee nieuwe subhoofdsponsoren, Vrielink Makelaars en Service
Glasherstel Overgelder. Wat ik extra wil benoemen is een sponsor waar we altijd een beroep op doen in
december: M.G. de Weijer Hollandse Gebakkraam. Dankzij hen kunnen we al jaren op oudejaarsdag de mensen
in Park Braband, Wissinkhof en de Lindehof verblijden met een oliebol. Verderop in de gids een interview met
deze sponsor. Daarnaast vind je een interview met John Damen die al jaren ons feestweekend opluistert met
zijn kermis.
In deze feestgids staat het hele programma van ons weekend van 20 t/m 22 mei. 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).
We gaan met z’n allen nog even de spreekwoordelijke puntjes op de i zetten en kijken er naar uit jullie allemaal
te zien tijdens Schalkhaar Life! 4e weekend van mei. HET KOMT GOED!
Ik wens jullie allemaal een geweldig weekend toe. Feest, dans, zing, draai rondjes op de kermis, maar bovenal
geniet!!
Hans Sanders
Namens het bestuur, Angela, Imre, Jacoline, Jochem, Jody, Jozef, Laurens, Maikel, Tom, Ynze

VR

Seniorenmiddag

Vrijdag 20 mei - 14:00 uur in de feesttent
Wat heerlijk om de oudere bewoners van Schalkhaar weer te mogen
ontvangen in de feesttent op vrijdagmiddag. Wij en de vrijwilligers van de
ouderenorganisaties uit Schalkhaar kijken er naar uit om juist jullie een
geweldige middag te bezorgen.
Om 14:00 uur start het programma en tot 16:00 uur worden jullie vermaakt met
muziek en een beetje cabaret. Ook kunnen jullie tijdens een (pub)quiz jullie
kennis van vroeger en nu op het gebied muziek, entertainment en algemene
feiten testen.
Tussendoor worden jullie door vrijwilligers voorzien van een drankje en een
hapje. Gezelligheid ten top en alles geheel gratis! Dus kom vrijdagmiddag naar
de feesttent, we kijken er naar uit om er samen een feestje van te maken!

VR

Feestelijke opening Schalkhaar Life!
Vrijdag 20 mei - 18:30 uur bij de feesttent

Yes! We ’re back!
Wat kijken we er met z’n allen naar uit! De start van Schalkhaar life!
Weg met de online edities. Welkom terug feestweekend van het jaar!
Om 18.30 uur wordt ons mooie dorpsfeest officieel geopend door de voorzitter.
Samen met ‘Schalkie’, onze mascotte en 15 willekeurige kinderen uit ons dorp
wordt op feestelijke wijze het startsein gegeven aan Schalkhaar Life! 2022.
Wie die 15 willekeurige kinderen zijn, wordt door het lot bepaald. In de week
van 9 mei worden de bekende Schalkhaar Life! zakjes weer uitgedeeld aan alle
kinderen in Schalkhaar. Vanaf groep 4 zit er in de zakjes van iedere groep één
Gouden Ticket. Heb jij het Gouden Ticket gevonden, stuur dan een berichtje
naar: jeugd@schalkhaarlife.nl . De gelukkige winnaars zijn onze VIPS tijdens de
officiële opening en mogen als ze willen voorop meelopen in de optocht die
aansluitend plaatsvindt.
We hopen jong en oud te zien bij de officiële opening van Schalkhaar Life! 2022!

STERK IN ZONNEPANELEN!

Bestrating
Aanleg, ontwerp en onderhoud
Specialist in beplanting en gazon

www.bashoveniers.nl
info@bashoveniers.nl
06 47 25 45 49

VR

Optocht ‘Alles wat Rolt’

Vrijdag 20 mei - 18:45 uur vertrek bij de feesttent
Groep 1/2/3 en alle kinderen die het leuk vinden om mee te lopen
Kijken jullie ook zo uit naar de bonte optocht van kinderen op versierde fietsjes,
skelters en steppen? ‘Alles wat rolt’ kan mee in de optocht!
De optocht start in de feesttent, direct na de officiële opening om 18.30 uur.
Vanaf de feesttent lopen we een rondje door het dorp via de Timmermansweg –
Oerdijk – Mensinksdijkje – Pastoorsdijk – Timmermansweg en weer terug naar de
feesttent. Natuurlijk kunnen papa, mama, opa en oma ook gezellig meelopen.
Eenmaal terug in de tent ligt er een ijsje op je te wachten.
Dus pomp je bandjes op en versier je voertuig. Trek je mooiste verkleedkleren
aan en rollen maar!
De muzikale omlijsting tijdens de optocht verzorgen we dit jaar zelf. Neem je
trommel, fluit of viool maar mee en laat je horen!

VR

Feestavond met de band’s Greenlight en Try Out
Vrijdag 20 mei - 20:30 - 01:00 uur in de feesttent

Op vrijdagavond vieren we de eerste echte feestavond van Schalkhaar Life! We
hebben er lang op moeten wachten maar WE ARE BACK!
Veel heeft deze avond niet nodig maar uiteraard wel lekkere muziek en heerlijke
drankjes. Maar liefst 2 bands uit de regio, de band Try Out en de band Greenlight
laten alle feestvierders swingen in de tent en maken er een echt feestje van.
Heerlijke meezingers maar ook muziek waarbij je al je dancemoves kunt laten
zien.
Deze avond hoef je maar 1 ding en dat is GENIETEN!!

Marco Meussen
06 432 540 88
www.pitaal.nl

PENSIOEN & INKOMEN
Pitaal stelt uw toekomst centraal

ZA

CreaDoe voor groep 4 t/m groep 8

Zaterdag 21 mei - 11:00 tot 13:00 uur in de feesttent
Vind je het leuk om creatief bezig te zijn? Gezellig knutselen en kletsen samen
met andere kinderen uit het dorp. Meld je dan aan voor de CreaDoe!
Er is plek voor 40 kinderen, dus wees er snel bij! Je kunt je aanmelden via de
website: www.schalkhaarlife.nl. Je deelname is definitief als je van ons een
bevestiging van inschrijving hebt ontvangen.
Wat er gemaakt wordt, blijft nog even een verrassing. Eén ding verklappen we
vast. Het is leuk, super hip en handig!
Na afloop ontvang je een traktatie. Wij hebben er zin in! Jij ook?

ZA

Oldtimer toerrit voor verstandelijk beperkten

Zaterdag 21 mei - 11:30 uur opstellen auto’s op parkeerplaats Wok Plaza
		
- 13:00 uur vertrek vanaf parkeerplaats Wok Plaza
		
- 15:30 uur terugkomst bij parkeerplaats Wok Plaza
Natuurlijk mag de oldtimertourrit, voor mensen met een verstandelijke
beperking, niet ontbreken in het feestweekend!
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 21 mei. Vanaf 11.30 uur zullen de eerste oldtimers aankomen op de
parkeerplaats van de Lindeboom aan de Lindeboomsweg. Rond 13.00 uur gaat
de tourrit beginnen en het zou fantastisch zijn als iedereen hier bij aanwezig is
om de stoet uit te zwaaien. De koffie staat klaar!
De terugkomst zal ook op dezelfde parkeerplaats plaatsvinden en de passagiers
zullen op een feestelijke manier worden onthaald. Komt dat zien en zwaai de
deelnemers tegemoet. De deelnemers zullen het fantastisch vinden!

ZA

Game and Adventure Groep 5 t/m 8, VO klas 1 t/m 3
Zaterdag 21 mei
		
			
			

-14.00 tot 17.00 uur op het kerkplein,
-14.00 tot 14.40 Groep 5 in ’t Haarhuus
-14.40 tot 15.50 Groep 6/7 in ‘t Haarhuus
-15.50 tot 17.00 Groep 8 en VO 1 t/m 3 in ‘t Haarhuus

Wanneer de jongste kinderen uit het dorp zich vermaken bij de ‘Stuif es in’,
kunnen de oudere kinderen zich uitleven bij ‘Game & Adventure’. Aanmelden
vooraf is niet nodig en de toegang tot de attracties van ‘Game & Adventure’ is
gratis.
Kom spelen in de ‘Blacklight Lasergame Arena’ in ‘t Haarhuus! De sportzaal wordt
omgetoverd tot een heus speelveld met obstakels, licht- en rookeffecten. Speel
samen met je vrienden een spannend potje lasergame. Hoe gaaf is dat?
Tussendoor kun je de kermis over en naar de attracties op het kerkplein, waar jij
je helemaal kunt uitleven op o.a. een survivalbaan en het spel ‘Whack-a-Mole’.
Hilariteit gegarandeerd! En als je het leuk vindt, kom je gewoon nog een keer.
Om alles in goede banen te leiden, houden we onderstaand tijdsschema aan
voor het lasergamen. Meld je aan bij ‘t Haarhuus in het tijdvak dat voor jou van
toepassing is. Je kunt je hier ter plaatse inschrijven voor een spelletje
lasergamen:
Groep 5
14.00-14.40 uur
Groep 6/7 14.40-15.50 uur
Groep 8/ VO 15.50-17.00 uur
Na afloop ligt er, tegen inlevering van het deelname ticket, die je ontvangen hebt
in je zakje op school, een traktatie klaar bij de bar in de feesttent.
Kinderen van het voortgezet onderwijs kunnen ter plaatse een ticket ophalen bij
de organisatie.

Wij wensen u
een fantastisch
Schalkhaar Life!

ZA

Kinderbingo

Zaterdag 21 mei - 14:30 - 15:00 in de feesttent
Het blijft altijd leuk! Bingo! Kruis de plaatjes af die voorbijkomen en voel de
spanning wanneer er bingo valt. Heb jij misschien als eerste bingo? We spelen
drie rondes en natuurlijk zijn er weer leuke prijzen te winnen.
Vooraf aanmelden is niet nodig. Jonge kinderen graag onder begeleiding van
een volwassene. Tot ziens in de feesttent en veel geluk tijdens de bingo!

ZA

Stuif es in met Kinderdisco

Zaterdag 21 mei - 15:00 - 16:30 uur in de feesttent

Direct na de bingo gaan de voetjes van de vloer. De muziek gaat een beetje
harder voor de kinderdisco. We gaan dansen op bekende kinderliedjes als
‘Bewegen is gezond’. Doe je handen maar omhoog en zwaai van links naar
rechts! Kennen jullie het dansje nog?
Heb je genoeg van al dat dansen, kom dan even rustig bij tijdens de
verschillende workshops. Laat een ballon vouwen door de ballonnenclown. Of
laat je schminken of je nagels lakken. Laat je haren stylen tot een feestkapsel.
Of laat je toch liever een coole tattoo zetten? Of je doet gewoon lekker aan alles
mee! Het kan en mag allemaal!
En heb je van dit alles dorst gekregen en zin in wat lekkers, lever dan je
deelname ticket in bij de bar in de feesttent. Dit ticket vind je in het zakje dat
je op school of op de opvang hebt gekregen. Heb je deze niet ontvangen? Loop
dan even bij de organisatie langs. We gaan er met z’n allen een gezellige middag
van maken!

ZA

Pizza’s uit de steenoven

Zaterdag 21 mei - 15:30 - 18:30 uur op het terras van de feesttent
Smullen van heerlijke pizza’s
Op zaterdagmiddag kun je genieten van de Italiaanse keuken bij de tent want
dan staan onze pizzabakkers weer voor je klaar! Honger gekregen na het zwieren
en zwaaien op de kermis? Kom dan naar het terras voor de lekkerste pizza’s. Met
behulp van twee professionele pizza ovens worden de pizza’s met liefde bereid
door onze fanatieke pizzabakkers. Van speciale deegbollen rollen we de pizza’s,
kies je favoriete beleg en smullen maar! Van 15.30 uur tot 18.30 uur staan de
pizzabakkers voor je klaar. Kom op tijd want op = op.

ZA

Pubquiz

Zaterdag 21 mei - 19:00 - 20:30 uur in de feesttent
Weten jullie nog? Wat een feest was de laatste pubquiz met 40 teams in de
feesttent! Natuurlijk gaan we dat weer doen!
In zelf samengestelde teams van maximaal 6 tot 8 deelnemers kunnen jullie je
kennis van actualiteiten, muziek, sport en entertainment testen. Per team krijgen
jullie een tafel en twee banken toegewezen, zodat jullie onder het genot van een
hapje en een drankje de strijd aan kunnen gaan met de andere teams.
Op zaterdagavond maken we er weer met zijn allen een feestje van met dit jaar
bediening aan tafel! Hoe luxe wil je het hebben!! We zien jullie toch ook?
Geef je op met vrienden, buren, familie of sportteam via www.schalkhaarlife.nl.
Wees op tijd, want vol=vol!

ZA

Feestavond met de band ‘The Recipe’ en ‘DJ Nils’
Zaterdag 21 mei - 21.00 - 01.00 uur in de feesttent

Dé non-stop partyband: alle hits in de mix, natuurlijk live gespeeld met veel
energie en enthousiasme! Met een menukaart vol dansbare hits in de mix en
alleen de beste ingrediënten zorgt ons recept voor FEEST. Entertainment op het
podium, interactie met het publiek en een volle dansvloer.
The Recipe brengt elk feest tot het kookpunt.
Snelheid en afwisseling van alleen de beste hits zoals een DJ draait,
gecombineerd met show, entertainment en alles helemaal live gespeeld door
een professionele topband.
Kwaliteitsgarantie: ze garanderen 100% dansbaarheid en geen moment
verveling. Deze reputatie hebben ze zorgvuldig opgebouwd en dit maken ze op
alle mogelijke feesten waar. Dat kunnen zei natuurlijk makkelijk zeggen maar er
is maar 1 manier om er zelf achter te komen: proef het recept, kom naar dit live
optreden, en oordeel zelf. Zij spelen om van elk feest een succes te maken, dat
maakt The Recipe de ultieme feestband!
Dus zingen alsof je leven ervan afhangt, springen tot je benen je niet meer
kunnen dragen! In de pauze van de band draait DJ Nils.

Sponsoren bedankt!
Schalkhaar Life! 2022 wordt ook dit jaar mogelijk gemaakt dankzij de financiële en materiële
bijdrage van vele sponsoren. We zijn super blij om dit jaar opnieuw een aantal nieuwe sponsoren te
mogen verwelkomen. Dit jaar zijn er weer drie hoofdsponsoren: PLUS Joffrey ter Horst, Fraizle en
preLOGIC. Daarnaast hebben we dit jaar 4 sub-hoofdsponsoren: Berghuis Kompleet Wonen, Mark
Optiek, Vrielink Makelaars en Service Glasherstel Overgelder.
We blijven vanzelfsprekend ook heel blij met de sponsoren die ons al jarenlang steunen. Dankzij
hen kan er in 2022 weer een prachtig feest in ons mooie Schalkhaar gehouden worden.
Allen BEDANKT!
		(kijk ook verderop voor de special ‘Sponsor in de spotlights’)

ZO

Diverse fietstochten op de zondagochtend
Zondag 22 mei vanaf 09.30 - 10.30 uur bij de feesttent

Schalkhaar trapt door!
Banden opgepompt? Fiets gepoetst? Dan ben jij er helemaal klaar voor!
Op zondag start Schalkhaar sportief!
Er zijn mooie fietstochten uitgezet in en rondom Schalkhaar. Voor snelle
wielrenners, stoere mountainbikers en gezellige families. Een leuke activiteit
voor jong en oud dus.
Onderweg zorgen wij voor lekkere versnaperingen en gezelligheid.
Wil je deelnemen? Meld je dan zondagochtend bij de feesttent. Hieronder vind
je meer informatie over de verschillende fietstochten:
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
09:45 inschrijven en koffie in de tent
10.00 vertrek familiefietstocht
De terugkomst van alle tochten is ook bij de feesttent.

AANKOOP - VERKOOP - TAXATIE
www.briqsmakelaardij.nl
Hoge Hondstraat 37 - Deventer - 0570 - 726 999

Progra

Schalkhaar

zie ook www.sc

Vrijdag 20 mei
14:00 - 16:00	Seniorenmiddag
(vanaf ca. 55 jaar) in de feesttent
16:00 - 00:00

Kermis open

18:30	Feestelijke Opening Schalkhaar Life!
2022 bij de feesttent
18:45

Vertrek optocht ‘Alles wat Rolt’
voor kinderen t/m groep 3
vanaf de feesttent

20:30 - 01:00	Optreden van de band’s
‘Greenlight’ en ‘Try Out‘in de
feesttent.

Alle activiteiten gratis entree. Inschrijven voor alle activiteiten is mogelijk tot 18

amma

r Life! 2022

chalkhaarlife.nl

Zaterdag 21 mei
11:00 - 13:00

Zondag 22 mei

Workshop ‘CreaDoe’
voor jongens en meiden van
groep 4 t/m groep 8

09:30 - 10:00
09:45 - 10:00
10:00 - 10:30

Inschrijving/vertrek Wielertocht 70km
Inschrijving/vertrek familiefietstocht
Inschrijving/vertrek Mountainbiketocht

Opstellen oldtimers op de parkeerplaats
Wok Plaza
13:00	Start toerrit oldtimers voor mensen met
een verstandelijke beperking vanaf de 		
parkeerplaats Wok Plaza
13:00 - 00:00
Kermis open
14:00 - 17:00
Game and Adventure op het kerkplein
voor groep 5 t/m 8, VO klas 1 t/m 3
14:00 - 14:40
Game and Adventure - Lasergamen
in het Haarhuus groep 5
14:30 - 15:00
Kinderbingo in de feesttent
14:40 - 15:50
Game and Adventure - Lasergamen
in het Haarhuus groep 6 en 7
15:00 - 16:30
‘Stuif es in’ met kinderdisco in de feesttent
15:00 - 18:30
Pizzabakken op het terras bij de feesttent
±15:30
Terugkomst oldtimer toerrit bij Wok Plaza
15:50 - 17:00
Game and Adventure - Lasergamen
in het Haarhuus groep 8 en VO 1t/m3
19:00 - 20:30
Pubquiz in de feesttent
21:00 - 01:00
Band ‘The Recipe’ en ‘DJ Nils’
in de feesttent

11:00 - 12:00

Optreden jazz dance / hiphop
(tieners & selectie) in het Haarhuus
Kleedjesrommelmarkt voor kinderen (in
de Smidsweg). Opstellen vanaf 10:00 uur
Braderie met straattheater Apropos
Daarnaast o.a. Kermis, bungee,
trampoline en kofferbakverkoop
Voetbalfeest aan de Pastoorsdijk met
muziek en F1.
Heel Schalkhaar Bakt beoordeling in de
feesttent
Optreden jazz dance / hiphop
(kinderen) in de feesttent
Zeskamp op het kerkplein voor het
koetshuis.
Prijsuitreiking Heel Schalkhaar Bakt
in de feesttent
Band ‘Lara Leaves’ op het terras
bij de feesttent
SHL After Party met ‘DJ Rhandy‘
in de feesttent

11:30 - 13:00

11:00 - 16:00
11:00 - 16:00

11:00 - 16:00
12:00
12:30 - 13:30
13.00 - 16.00
13:30
16.00 - 19.00
19.00 - 23.00

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

ZO

Optreden Jazz dance en hiphop

Zondag 22 mei 11:00 - 12:00 uur in het Haarhuus (tieners en selectie)
Zondag 22 mei 12:30 - 13:30 uur in de feesttent (kinderen)
De voetjes gaan van de vloer! Kom kijken naar de optredens van SVS Jazzdance!
De dansers treden als vanouds voor u op tijdens Schalkhaar Life!
Van 11.00-12.00 uur dansen de tieners en volwassenen in ’t Haarhuus.
De jongste groepen treden van 12.30-13.30 uur op in de feesttent.
Jullie komen toch ook kijken? Het belooft weer een spetterende voorstelling te
worden!

ZO

Heel Schalkhaar Bakt

Zondag 22 mei - 12:00 uur start beoordeling in de feest
		
- 13:30 uur prijsuitreiking in de feesttent
Wie is de beste taartenbakker van Schalkhaar? Hobbybakkers kunnen
meedingen naar de titel “Meesterbakker van het jaar”. Een echte wisselbeker
en mooie prijs staan klaar voor de winnaar! Een “bekende” jury zal het oordeel
vellen.
De taarten kunnen vanaf 12:00 uur worden gepresenteerd in de feesttent en
de jury zal om 13:30 uur de winnaar bekend maken.
Deelnemers klaar? Bakken maar!

wij denken verder dan alleen knippen.
het gaat om het totaalplaatje!

openingstijden:
di:
08:30 - 20:00
wo: 08:30 - 18:30
do: 08:30 - 18:30
vr:
08:00 - 20:00
za:
08:00 - 15:00
zo/ma: gesloten
24/7 online afspraak maken
timmermansweg 33 · 7433 BK schalkhaar
T. 0570- 63 67 36 · www.total-look.nl

ZO

Braderie en kleedjesmarkt

Zondag 22 mei vanaf 11:00 uur in de kern van Schalkhaar
De braderie op de zondag is al heel lang een vast onderdeel van Schalkhaar Life!.
Heerlijk rondstruinen langs de diverse marktkramen, genieten van
straattheater verspreid over het bekende parcours en optredens in de tent door
Apropos en de jeugd van SVS Jazzdance. De jeugdbrandweer is weer
vertegenwoordigd, evenals de bungeejump, er is een heuse klimwand en de kinderen kunnen zich laten schminken.
Ondertussen kan er even lekker een hapje of drankje genuttigd worden op de
verschillende horecapunten, wij hebben alvast mooi weer besteld!
Ook dit jaar is er weer een bakwedstrijd: wie mag zich uitroepen tot meesterbakker van Schalkhaar?
Schrijf je in via de site als je iets lekkers en moois wilt bakken en je wilt meten
met anderen. Er is een “vakjury” die de baksels beoordeelt en een mooie beker
voor de winnaar met een bijpassende prijs!
Dus ben je zelf een goede bakker of ken je iemand die de lekkerste taarten voorschotelt op verjaardagen, doe mee!
Er is nog een mogelijkheid om een kraam of standplaats te huren of om via de
kofferbak spullen te verkopen.
Geef je hiervoor op bij: braderie@schalkhaarlife.nl
Ook is er weer een kleedjesmarkt, daar mogen kinderen een zakcentje verdienen
door spulletjes te verkopen.
We hopen op een gezellig en fijn weekend en zien jullie graag op de braderie!

ROB BRINKMAN
Woning & Projectstoffering
tapijt
vinyl
pvc
marmoleum
laminaat
gordijnen
binnen zonwering

Oerdijk 78a - 7433 AD Schalkhaar - T: 0570 65 74 84 - M: 06 21 53 19 47
E: robbrinkman@live.nl - I: www.robbrinkmanstoffering.nl

Makelaardij, verzekeringen
en hypotheken

22

Oerdijk 21, Schalkhaar
T 085 - 7600948
www.onbezorgd-wonen.nl

Grouwstra:

“Toekomstgericht
en ouderwets
goed”
GRONDSTOFFEN &
PARFUMS
JOUW PARTNER VOOR
COSMETICA � HOUSEHOLD � VOEDINGSUPPLEMENTEN

Deventer - Maagdenburgstraat 1 - T. 0570 - 621 600
Deventer - Revalstraat 12 - T. 0570 - 200 200

ZO

Kom langs bij het feestje van de voetbal

Zondag 22 mei 11:00 - 16:00 uur bij het horecapunt aan de Pastoorsdijk
Het bekende horecapunt aan de Pastoorsdijk wordt dit jaar door de
voetbalvereniging bemand. De jubileum commissie gaat zich hard maken voor
een gezellige middag. De feestelijkheden zullen in het teken staan van
“beachstro”. Dit is ook het thema tijdens het jubileum feest in juni dit jaar.
Er is muziek, F1 en volop gezelligheid. Dus kom langs tijdens de braderie en
geniet van muziek onder het genot van een drankje.

ZO

Zeskamp

Zondag 22 mei 13.00 - 16.00 uur op het kerkplein voor het koetshuis
“Foud Veest”
Schalkhaar Life! is niet compleet zonder de zeskamp! Natuurlijk staat ook dit
jaar deze spetterende middag vol met vertier op het programma. De zeskamp
vindt plaats op zondag 22 mei om 13:00 uur op het kerkplein voor het koetshuis.
Alle spellen staan in het teken van “Foud Veest”. Dus hou jij van foute muziek en
vind jij het prettig om in je trainingspak, onesie of mankini rond te lopen? Meld
je dan nu met je team van minimaal 6 personen aan, en wie weet worden jullie
wel de beste (Foute) Feestvierders van Schalkhaar!
Opgeven kan via: zeskamp@schalkhaarlife.nl
Vermeld hierbij de teamnaam, 06-nummer van teamcaptain en namen van de
deelnemers. Wees er snel bij want het aantal deelnemende teams is beperkt en
vol is vol!
Wij verwachten ook dit jaar dat het publiek in groten getale aanwezig zal zijn!

ww 06 43
w.z 936
ep 588
can
.nl

Voor de meest exclusieve badkamers!

• Centrale verwarming
• Dakbedekkingen
• Loodgieterswerk
• Tegelwerk

• Sanitaire installaties
• Electra
• Zink en lood
• Aanbouw

• Dakkapel
• Metselwerk
• Timmerwerk
• Stucwerk

• Luchtbehandeling
en ventilatie

ZO

ZO

LARA LEAVES

Zondag 22 mei 16:00 - 19:00 uur bij de feesttent
Zondagmiddag sluiten we de braderie af op het terras bij de feesttent.
De band LARA LEAVES speelt er vanaf 16:00 uur. Menig dorpsgenoot kent
de band al van een eerdere edite van Schalkhaar Life!. Het repertoire van
de akoestische coverband bestaat uit hét beste uit zestig jaar popmuziek,
met daarnaast veel ruimte voor spontane verzoekjes. Voor hen staat een
persoonlijke aanpak voorop. Zowel de muzikaliteit, spontaniteit als interactie
maakt Lara Leaves uniek als coverband. Gangmaker op de dansvloer of intiem
op de achtergrond.

The afterparty

Zondag 22 mei 16.00 - 23.00 uur in de feesttent
Als de braderie ten einde komt gaan we nog éénmaal uit ons dak op de
afterparty van Schalkhaar Life! Vanaf 16:00 uur speelt de band “Lara Leaves”
op het terras bij de feesttent en rond 19:00 uur neemt “DJ Rhandy” het feestje
over! Nog even een avond uit je dak gaan voor het feest weer voorbij is.
Dan gaan we er vanuit dat we met z’n allen weer terug kunnen kijken op
gezellige geslaagde editie van Schalkhaar Life! 2022.

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 waar wij vlaggetjes
uitdelen, dan zijn deze voor een klein bedrag te koop bij Warenwinkel de Lange. Daar zijn ook
de mooie grote vlaggen te koop! We zouden het fantastisch vinden als het gehele dorp laat zien
dat iedereen met ons mee wil feesten.

Moj’s
kieken!
Pastoorsdijk 28 A, 7433 DK Schalkhaar • 0570 62 00 89

w w w. m a r k op t i ek . n l

voet, houding, sport

BE GOOD, TELL IT,
GET PERSONAL, SELL IT

Sponsor in de spotlight!
Schalkhaar Life kan niet zonder haar trouwe sponsoren. Zij ondersteunen het dorpsfeest met
een financiële bijdrage of door goederen te leveren. Dat maakt dat wij een fantastisch
feestweekend kunnen organiseren dat mensen verbindt en samenbrengt. Vele van onze
sponsoren zijn heel trouw en leveren al jaren een belangrijke bijdrage aan ons dorpsfeest. Eén
van die sponsoren is M.G. de Weijer Hollandse Gebakkraam, hoogste tijd om eens nader kennis te
maken.
Rob Maatman en Marina Maatman-de Weijer exploiteren samen M.G. de Weijer Hollandse
Gebakkraam. De gebakkraam was eerder van de ouders van Marina en zij doet dit werk al sinds
1973. Rob Maatman is in 1982 aangesloten, na een frietkraam te hebben gehad aan de
pikeursbaan in Deventer. Samen hebben zij na hun trouwen de gebakkraam overgenomen.
De Hollandse Gebakkraam van Rob en Marina is een begrip, zowel in Deventer als op de kermissen in het land waar zij hun lekkernijen verkopen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit
dat klanten genieten van de kwaliteit van de producten, hun manier van omgaan met klanten
en de vrolijke sfeer in de kraam. En iedereen weet dat het een stel is met het hart op de goede
plaats. Want naast het feit dat ze al jaren trouwe sponsor zijn van Schalkhaar Life sponsoren zij
ook al meerdere jaren de
voedselbank met oliebollen!
Een goede naam krijg je niet
zomaar, daar moet hard voor
gewerkt worden en dat doen
Rob en Marina. Tijdens een
gemiddelde kermisdag staat
het stel van tien uur ’s morgens tot elf
uur ’s avonds in de kraam. Daarnaast
zijn zij dan nog bezig met het onderhoud van de
kraam en het onderhouden van
contacten met gemeentes,
leveranciers en organisatoren
van feesten en kermissen.
Het is hard werken maar de
vrijheid van het reizen door het land en het contact met mensen maakt alles goed.
Rob heeft zijn roots in Schalkhaar en voelt zich mede daardoor erg betrokken bij ons dorp. Rob
en Marina staan al jaren op de kermis tijdens Schalkhaar Life! met hun gebakkraam. Daarnaast
sponsort het stel al jaren de oliebollen die vrijwilligers van
Schalkhaar Life! op oudejaarsdag uitdelen op Park Braband,
Wissinkhof en de Lindenhof!
Het is een enthousiast stel dat hoopt nog heel lang mensen blij
te kunnen maken met hun producten. Ze hopen nog lang gezond
te blijven en met veel plezier de oliebollenkraam te kunnen
blijven exploiteren de komende jaren! Want de blije gezichten
van jong en vooral ook oud wanneer zij langskomen met
oliebollen en krentenbollen is voor hen goud waard.

John Damen; kermisman in hart en nieren
Vraag kinderen in Schalkhaar waaraan ze denken wanneer ze ‘Schalkhaar Life!’ horen, dan zal
menig kind antwoorden: de kermis. Kermis heeft iets magisch; zwieren en zwaaien in
draaimolens, een rondje botsauto’s, een gokje wagen om die knuffel te bemachtigen of gewoon
een rondje lopen om het licht en geluid in je op te nemen, jong en oud kan genieten van de
sfeer op een kermis.
Al zo’n 18 jaar geeft John Damen tijdens Schalkhaar Life! met zijn kermis ons dorpsfeest extra
sfeer en plezier. En dat plezier is wederzijds, want ook John geniet ervan jaarlijks naar
Schalkhaar te komen en heeft zelfs met een aantal Schalkhaarders een persoonlijke band
opgebouwd.
John is een kermisman in hart en
nieren, al zijn attracties heeft hij
zelf bij elkaar verzameld en zo
heeft hij een mooi bedrijf
opgebouwd waarmee hij het
land door reist. Dat maakt hem
tot een trots man en terecht.
Het vak vraagt om doorzettingsvermogen: niet opgeven maar
doorgaan. Op een kermis is geen
dag hetzelfde en dat is voor John
de charme van het vak.
Toch droomt hij ervan in de
toekomst nog eens een keer een
mooie zaak te kunnen kopen.
Het ondernemerschap zit hem in
het bloed.
John is al begonnen met werken, al op 15-jarige leeftijd verdiende hij zijn geld in het kermisvak.
Mensen werken graag met hem samen, want werken met John Damen staat gelijk aan
gezelligheid, levendigheid en het is nooit saai. Zelf heeft John dit werk altijd al mooi gevonden,
het vrije leven heeft hem altijd aangetrokken en hij geniet ervan om altijd buiten te zijn. En
natuurlijk vindt hij het prachtig om met mensen om te gaan, een praatje te maken en
vriendschappen op te bouwen.
John is een mensen-mens, en daar genieten we al bijna twintig jaar van in Schalkhaar. Samen
met zijn vrouw Monique, zijn dochters Saskia, Bianca en Francisca en zijn schoonzoon Hannes
tuigen ze ieder jaar met veel plezier de kermis op. John is geliefd bij de organisatie om zijn
betrokkenheid bij Schalkhaar. Zo denkt hij mee over de opstelling van de kermis in het belang
van iedereen en sponsort hij ook al jaren de vrijkaartjes die alle kinderen in Schalkhaar krijgen
in de uitdeelzakjes.
Als het aan John Damen ligt mogen we hem ook de komende jaren nog blijven begroeten
wanneer hij eind mei zijn kermis neerzet in Schalkhaar. Dan halen we de vriendschapsbanden
weer aan, om na vijf gezellige dagen weer te zeggen: graag tot volgend jaar!

naadloos en vloeistofdicht
luxe, decoratieve uitstraling
in talloze kleuren en variaties leverbaar
uv-bestendig
comfortabel en elastisch
onderhoudsvriendelijk
anti-allergisch
geluiddempend
te combineren met vloerverwarming

professioneel familiebedrijf
jarenlange experise
flexibel en korte lijnen

showroom bezoeken
Bremenweg 17a
7418 EJ Deventer
0570 – 62 35 43

www.soldicoat.nl

www.soldicoat-zakelijk.nl
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VAS T G O E D O N D E R H O U D

Smeenkhof 4, 7429 AX Deventer
info@woltersbv.nl
0570 65 13 69

woltersvastgoedonderhoud.nl

