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‘Nederlandstalige muziek is hot’
Met Nederlandstalige muziek
en bekende artiesten willen de
organisatoren van ‘Het Hollands
Bevrijdingsfeest’ het centrum
van Oldenzaal vrijdag een boost
geven. Volgens organisatoren
Jan Geissler en Marina Luth is
dat wat de stad op Bevrijdings-
dag nodig heeft.

Aileen Slot
Oldenzaal 

Geen groot festival met hiphop,
r&b en house, maar een avond
met Nederlandstalige muziek bij
dans- en partycentrum Rouw-
horst. Jan Geissler en Marina Luth
uit Oldenzaal hebben er het vol-
ste vertrouwen in. ‘Het Hollands
Bevrijdingsfeest’ is namelijk het
enige evenement in de regio met
Nederlandstalige muziek. „Men-
sen uit Oldenzaal en omgeving
houden van Nederlandstalige
muziek. Het is gewoon hot, daar
moet je op inspelen”, zegt Geiss -
ler, verantwoordelijk voor de pr
van Mac’s Events, het bedrijf van
Luth. 

Tijdens de avond kunnen be-
zoekers rekenen op optredens van
tien bekende artiesten, die elk een

halfuur op het podium staan. Ne-
derlandstalige zangers als Lytse
Hille, Django Wagner en Sieneke
laten hun hits horen. De organi-
satoren hebben geen specifieke
doelgroep. „Nee, het feest is echt
bedoeld voor iedereen. Jong en
oud, man en vrouw. Iedereen die
zin heeft in een mooi feest”, zegt
Luth.

Op de locatie in hartje Olden-
zaal is ruimte voor een maximaal
1.800 bezoekers. Een mooi aantal,
vindt Geissler. „Massale tentfees-
ten zijn er genoeg, maar ik zie
feesten in horecagelegenheden
verdwijnen. Dat is jammer, juist
daar is de gezelligheid.”

De Oldenzalers zijn ervan over-
tuigd dat het vergroten en uit-
breiden van een evenement niet
altijd de sleutel tot succes is. „Hoe
groter het evenement, hoe duur-
der de kaarten en munten en hoe
minder sfeer. Wij gunnen ieder-
een een leuk feest.” Dan doelt hij
niet alleen op aanstaande vrijdag,
maar ook op de komende edities.
Het wordt namelijk een jaarlijks
terugkerend evenement. ‘Het
Hollands Bevrijdingsfeest’ van
2018 staat al gepland. Zelfde loca-
tie, zelfde muziek.

‘Het Holland Bevrijdingsfeest’
is het eerste evenement dat Luth
organiseert vanuit haar bedrijf
Mac’s Events. Toch zijn er  in de
voorverkoop al 700 kaarten ver-
kocht. Niet alleen aan Oldenza-
lers, maar ook aan liefhebbers uit
omliggende plaatsen als Almelo,
Hengelo, Borne, Denekamp en
Ootmarsum. Om die reden zijn er
door uitgaansvervoer Nightrider
verschillende opstapplekken aan-
gewezen in de regio.

Meer feesten
Feestgangers hoeven na vrijdag-
avond niet lang te wachten tot er
opnieuw een evenement wordt
georganiseerd, Mac’s Events is
ondertussen alweer bezig met het
plannen van meer feesten in het
centrum van Oldenzaal.

Het feest duurt aanstaande vrij-
dag van 18.30 tot 01.00 uur. De
eerste artiest treedt op om 20.00
uur. Kaarten zijn voor 12,50 euro
te koop bij Rouwhorst en Jumbo
Kuipers aan de Deken Scholten-
straat. Vrijdagavond aan de deur
kosten kaarten 15 euro. Er is een
beperkt aantal zitplaatsen be-
schikbaar. Hiervoor geldt: wie het
eerst komt, wie het eerst maalt.

� Jan Geissler en Marina Luth tekenen voor de organisatie van Het Hollands Bevrijdingsfeest.  
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Hij moet nog medewerking vra-
gen van zijn nieuwe werkgever,
de Nederlandse Aardolie Maat-
schappij. Maar als hij die krijgt
dan wil vertrekkend burgemees-
ter Michael Sijbom drie onbe-
taalde nevenfuncties behouden.

LOSSER Twee van die nevenfunc-
ties hebben een link met  Twente.
De enige niet Twentse functie voor
de burgemeester van Losser, die
volgende week officieel afzwaait, is
die van voorzitter van de Landelijke
Organisatie van Politievrijwilligers.
Die functie vervult hij al enkele
jaren.

Ook wil hij zich blijven inzetten
voor de stichting Nije Huis, waar hij

voorzitter is van de raad van toe-
zicht. Stichting Nije Huis wil in de
loop van dit jaar een nieuw inloop-
huis opzetten bij het gezondsheids-
plein   aan de Geerdinksweg. Het
huis is bedoeld voor mensen die te
maken hebben gehad met kanker.
Er wordt ook voorlichting gegeven
over kanker. Nije Huis heeft nu nog
een woning in gebruik aan de
Beursstraat in Hengelo, maar die is
te klein geworden.

Ook wil Sijbom betrokken blij-
ven bij Inn Twente, een platform
voor Twentse ondernemers dat
twee keer per jaar een magazine laat
verschijnen. Sijbom is nauw be-
trokken bij de invulling van de ma-
gazines.

Michael Sijbom wil drie
nevenfuncties behouden 

De VVV krijgt na Beuningen, De
Lutte en Losser nu ook een
steunpunt in Overdinkel. In het
nieuwe kulturhus aan de Hoofd-
straat richt de VVV op eigen
kosten een ruimte in. Dat moet
er toe leiden dat de toeristische
waarde van Overdinkel nog
beter wordt verkocht.

OVERDINKEL Op de VVV-kaart
van de gemeente Losser is Overdin-
kel al jarenlang een witte vlek. De
VVV had er nooit eerder een plek.
Saksenstal Gerrit van de familie
Game, met het naastliggende
smokkelaarsmuseum, was hét uit-
hangbord van Overdinkel. Daar
stopten bussen met toeristen, daar
presenteerde Overdinkel zich. Vijf
jaar geleden brandde de horecage-
legenheid echter af en sindsdien
werd het dorp en de directe omge-
ving ook niet meer actief aan de
man gebracht.

Nieuw elan
Met de komst van het nieuwe kul-
turhus, direct grenzend aan de
sporthal,  lijkt het wel alsof Over-
dinkel weer nieuw elan heeft gekre-
gen en zich weer durft te laten zien.
Het kulturhus, met een uitgebreid
bestuur en tal van vrijwilligers,
loopt als een trein en heeft het dorp
weer zelfvertrouwen gegeven. Een
mooi voorbeeld van de huidige
slagvaardigheid in Overdinkel is de
terugkeer enkele weken geleden
van het bijna 3 meter hoge beeld
van de smokkelaar.

Het positieve proef je overal. „En
daar liften wij maar al te graag op
mee”, zegt Jos Senger, voorzitter
van de VVV Losser-De Lutte-Beu-
ningen. Daar komt Overdinkel nu
bij. ,,Overdinkel wil zich weer laten
zien. Dat proefde je voorheen niet.
We hebben wel eens geprobeerd
een trefpunt in te richten bij tuin-
centrum Wolters. Maar om de een
of andere reden is dat nooit van de
grond gekomen.”

De VVV meldt zich in het kultur-
hus in Overdinkel. Niet direct op de

schaal van De Lutte, waar de orga-
nisatie in Erve Boerrigter een mooi
kantoor heeft, maar wel met schap-
pen met folders en fietstochten.
„De dorpsraad heeft al een mooie
fietstocht van 32 kilometer uitgezet
door de omgeving van Overdinkel.
Dat wordt straks een officiële VVV-
route met aangegeven rustpunten.
We gaan nog wel meer doen, maar
alles in overleg met de dorpsraad en
het kulturhus.”

Om aan te tonen dat Overdinkel
een volwaardige onderdeel van de
VVV is geworden werd daar maan-
dagavond dan ook de algemene le-
denvergadering gehouden. Burge-
meester Michael Sijbom werd be-
noemd tot ster-ambassadeur. Hij
was daarvoor al ambassadeur. Voor-
zitter Senger: ,,Als er een organisa-
tie is die het vertrek van burge-
meester Sijbom gaat voelen als een

enorm verlies, dan is dat wel de
VVV. Hij heeft Losser in toeristisch
opzicht geweldig op de kaart gezet
en dacht altijd met ons mee.” Sij-
bom was zeer verguld met de be-
noeming. Bij de onderscheiding
hoorde ook een plaquette.

Bestuur
In het bestuur maakt secretaris Ton
Boerkamp uit Beuningen na acht
jaar plaats voor Mariola Dieperink,
die ook actief is als manager van het
CML (Centrum Management Los-
ser). „Die twee functies hebben wel
met elkaar te maken, maar bijten el-
kaar niet. Wij, als VVV, krijgen
geen geld van het CML.”

De vertrokken Ton Boerkamp
blijft wel als vrijwilliger actief bin-
nen de VVV.

Overdinkel wil zich
weer laten zien,
dat proefde je
voorheen niet
— Jos Senger, voorzitter VVV

VVV krijgt
steunpunt in
Overdinkel

Het Airforcefestival op de
luchthaven had vorig jaar niet
mogen plaatsvinden. De ver-
gunning voor het evenement is
verleend op basis van onvolle-
dige informatie, zegt de Rijks-
dienst voor Ondernemend Ne-
derland (RVO) na nader onder-
zoek. De rijksdienst, onderdeel
van Economische Zaken, denkt
dat er bewust informatie is ach-
tergehouden. 

ENSCHEDE De rechter moest er
op 4 augustus, twee dagen voor het
evenement, zelfs aan te pas komen.
Stichting Lonnekerberg (StiL) en
Landschap Overijssel wilden op
het laatste moment voorkomen

dat het Airforcefestival doorging,
omdat het onherstelbare schade
zou kunnen toebrengen aan het
broed- en leefgebied van vleer-
muizen en vogels.

Onweersbui
De gemeente Enschede wees de
bezwaren van StiL en Landschap
Overijssel tegen de vergunning af.
De eigenaar van het terrein, de fes-
tivalorganisatie en de gemeente
schermden met onderzoek van
Tauw, dat aantoonde dat het hard-
corefeest voor vleermuizen niet
intensiever zou zijn dan een grote
onweersbui of een storm. Op basis
van die informatie oordeelden de
RVO en later de rechtbank dat het

evenement door kon gaan.
Nu vermoedt de RVO echter dat

er bewust informatie is achterge-
houden. Het gaat om een geluids-
onderzoek waaruit blijkt dat de
verwachte effecten van de harde
muziek en het vuurwerk groter
zijn dan werd gezegd. Dat onder-
zoek is pas na het evenement in
het bezit gekomen van de RVO.

Bovendien blijkt dat er vorig jaar in
een van de bunkers op de luchtha-
ven, vlak bij het hoofdpodium, een
broedkolonie van meer dan 40
vleermuizen zat.  Met de kennis
van nu had de vergunning voor het
Airforcefestival nooit verleend
mogen worden, zegt de RVO.

‘Airforcefestival schaadde
kolonie vleermuizen’


