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www.flynth.nl
Flynth adviseurs & accountants

Ondernemen inspireert.
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company slogan

Boek nu voor je leukste zomer!

Muraltplein 21 • Borculo • Tel. 0545-25 88 10 • borculo@vx.nl
Stationsstraat 7 • Zelhem • Tel. 0314-62 61 71 • zelhem@vx.nl

www.reisburoavanti.nl

Laat u verrassen door meerdere smaaksensaties achter
elkaar. Heerlijke uitgeballanceerde gerechtjes laten
u genieten in een ontspannen sfeer. En u kunt eten
zoveel u wilt voor een vaste prijs à 26,95 p.p.
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Stichting ‘Vrienden van Reurle’
Voor u ligt de hagelnieuwe versie van
de Reurpopkrant. Weliswaar is de krant
kleiner van formaat dan voorgaande jaren (dit jaar voor het eerst in magazineformaat), toch barst ook deze editie van
de interessante nieuwtjes en feiten. Inmiddels zijn de termen laagdrempeligheid, diversiteit, creativiteit en kwaliteit
bij de meeste Reurpopbezoekers welbekend. Mede dankzij deze kernwaarden waren de afgelopen edities van het
Reurpopfestival zo succesvol. Uiteraard
blijven we met kritische ogen naar ons
festival kijken en ook al is het goed, het
kan altijd beter.
Daarom zijn er dit jaar veel nieuwe dingen te zien en te horen op Reurpop.
Verderop in dit feestelijke magazine
leest u daar uiteraard meer over. Samen
met u als bezoekers, onze vrijwilligers
en alle sponsoren maken we er ook dit
jaar weer een fantastisch festival van!
Iedereen moet zich thuis voelen op
Reurpop; van jong tot oud. Dit proberen we na te streven door de diverse
thema’s en muziekstijlen die op het festivalterrein te vinden zijn. Of je houdt
van rock, pop of dance; het is allemaal
aanwezig. Ook houden we rekening
met de verschillende leeftijdscategorieën van onze bezoekers. Voor de oudere
bezoekers is er Goedemorgen Reurpop
en de allerjongste Reurpoppers kunnen zich naar hartenlust uitleven op
de speciale kinderweide. Voor iedereen
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doet een woordje vooraf

die zich tussen wat ouder en piepjong
bevindt, barst onze programmering op
vrijdag, zaterdag en zondag werkelijk
uit z’n voegen. Nog nooit stonden er zo
veel bands en acts op het programma.
In dit feestelijke magazine zullen wij ze
allemaal stuk voor stuk aan u voorstellen.
Uiteraard blijven we waarde hechten
aan catering van topniveau, schone sanitaire voorzieningen en stralende vrijwilligers. Dit zult u ook dit jaar allemaal
weer vinden op het gezelligste festival
van de Achterhoek.
De afgelopen jaren kregen we veel
positieve reacties op de diverse thematenten die op ons festivalterrein te
vinden zijn. Ondanks deze vleiende
complimenten hebben we onze terreinindeling en de diverse thema’s van
de verschillende tenten eens onder
de loep genomen, want ons motto is:
‘Hoe goed ook, het kan altijd beter!’ Dit
heeft geleid tot een aantal nieuwe thematenten. Wat te denken van ‘Benny’s
Bierstube‘ en ‘Het Tanklokaal’? Er is dit
jaar zelfs reggae op de Stappasweide!
We beginnen met ‘Benny’s bierstube’:
deze zal midden op het festivalterrein
te vinden zijn op de plek waar voorheen ‘Benny’s beachbar’ te vinden was.
In ‘Benny’s bierstube’ zullen heerlijke
grote glazen bier geschonken worden
en aan lange houten banken kunt u genieten van gezellige (Schlager)muziek:

Colofon

Teksten		
: Martijn Fokkink
Controle		
: Marja Timmerije-Hietbrink
			: Ester Wiegerinck
Ontwerp		
: Hisslink grafisch ontwerp en webdesign
Uitgave		
: Weevers Grafimedia
Acquisitie		
: Martijn Klein Brinke
			: Gettie Wolsink
			
: Martijn Fokkink
			
: Anke Wichink Kruit
			
: Marco Groot Jebbink

Stichting
‘Vrienden van Reurle‘:
1. Marleen Nijman (secretaris)
2. Celine Straatmans
3. Stefan Kreeftenberg (penningmeester)
4. Daphne Buitink
5. Jolien Dijkman
6. Thomas Kersten
7. Martijn Klein Brinke (voorzitter)
8. Gettie Wolsink
9. Rupo
10. Len Sprukkelhorst
11. Luuk Rouwhorst
12. Theo Buunk
13. Irene Smeets
14. Casper Witteveen

“Rudi spiel mir Einer!”
‘Het Tanklokaal’ is de tent die vorig jaar
was ingericht als ReurClub; een trendy
lounchecafé met diverse live artiesten.
Dit jaar zal deze tent ingericht worden
als een ouderwets tanklokaal. Dat betekent inclusief tegeltjes aan de wand,
melkglazen, een voerhek en uiteraard
koeien. Het thema van deze tent sluit
perfect aan bij de artiesten die er op zaterdag en zondag zullen optreden. Wij
verwachten veel belangstelling voor
deze tent!
Vorig jaar werd ‘Stappas’ geïntroduceerd en dit was meteen een daverend
succes. Stappas was een verzameling
van drie kleine tentjes met ieder een
eigen thema en een heuse treinwagon
van Radio Vulgaris. De diverse thema’s
waren karaoke (Sing-a-song), ninetees
(Nijnties) en akoestische (Unplugged)
muziek. In de treinwagon van Radio
Vulgaris klonken uitsluitend hits van de
bovenste plank. Dit jaar wordt Stappas
op zaterdag ingericht in sfeervolle reggaestijl. “Don’t worry, be happy!” Met
daarbij tapas en een silent disco. Ook
zal Radio Vulgaris weer van de partij
zijn.
Zondag is Stappas het domein van de
kinderen, verderop in dit magazine
meer hierover.
Naast bovengenoemde noviteiten is er
dit jaar nog veel meer nieuws te ontdekken op Reurpop. Ga er maar eens lekker
voor zitten, want alles komt aan bod in
deze editie van de Reurpopkrant.
Wij wensen u in een fantastisch Reurpopfestival toe!
Met een vrolijke festivalgroet,
Team Reurpop.

www.loonbedrijfzweverink.nl
info@loonbedrijfzweverink.nl
0575-461701

www.elwecomedo.nl

organiseert u een evenement of heeft u tijdens
een drukke periode gebrek aan een machine?
Het huren van machines kan
voor u wellicht een betaalbare
oplossing zijn. Wij hebben een ruim
assortiment verhuurmachines.
Van kettingzaag tot verreiker en
van houtversnipperaar tot
industriële heftruck. Een groot deel
van ons machinepark kunt u al
huren vanaf twee uur per dag.
Meer informatie? Mail naar: verhuur@almatlaren.nl
Landbouw

Industrie

Tuin en Park

Verhuur

www.almatlaren.nl
Stoomdijk 13-15
7245 PN Laren Gld

Tel.: 0573 - 448082
verhuur@almatlaren.nl

Meerbeek Transport
Barchem

Tel. 0573 - 44 13 61 info@meerbeektransport.nl

Tevens Verhuur van Opslag containers

NIEUWBOUW • VERBOUW • ONDERHOUD/REN

• BADKAMERS/SANITAIR
• BETONPOERE
NIEUWBOUW • VERBOUW • ONDERHOUD/RENOVATIE • BADKAMERS/SANITAIR
• BETONPOEREN
Groenloseweg 23 - Ruurlo - Tel. 0573
- 45 20 14 - BETONPOEREN.NL
Groenloseweg 23 - Ruurlo - Tel. 0573 - 45 20 14 - BETONP
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catering

€ 15,€ 10,AnyTyme Jos
Zuivelweg 8a
7261 BA RUURLO
Tel: 0573-452694

FESTIVAL
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Tickets te koop op www.reurpop.nl en bij de filialen van:

BUSSCHEMA

Let op! Online reserveren noodzakelijk: reurpop.nl
Staat jouw woonplaats er niet bij? Bel Gelderesch Reizen (0544-476240)
									
				
Route 1				
za 14 juni
zo 15 juni
Lievelde			NS station					
19.15 uur
13.15 uur
Lichtenvoorde		
Bushalte bij gemeentehuis			
19.25 uur
13.25 uur
Zieuwent		Kerk						
19.35 uur
13.35 uur
Mariënvelde		Cafe Wieggers					
19.45 uur
13.45 uur
Aankomst Reurpop							
20.00 uur
14.00 uur
				
Route 2				
				
Zelhem			Sporthal de Pol					
19.20 uur
13.20 uur
Keijenborg		Cafe Winkelman					
19:25 uur
13:25 uur
Hengelo Gld.		Kerk						
19.35 uur
13.35 uur
Vorden			NS station					
19.50 uur
13.50 uur
Aankomst Reurpop							
20.00 uur
14.00 uur
				
			
Route 3 			
Lochem			
Bushalte Graafschapterrein / Prins Bernhardweg 19.40 uur
13.40 uur
Barchem		
Rest. In de Groene Jager, Barchemseweg		
19.50 uur
13.50 uur
Aankomst Reurpop							
20.00 uur
14.00 uur
				
				
Route 4				
Eibergen		Bushalte de Viersprong				
19.20 uur
13.20 uur
Neede			Busstation					
19.30 uur
13.30 uur
Borculo			Busstation					
19.45 uur
13.45 uur
Aankomst Reurpop							
20.00 uur
14.00 uur
				
				
Route 5				
Groenlo			Busstation					
19.30 uur
13.30 uur
Beltrum			Café Dute / Mariaplein				
19.45 uur
13.45 uur
Aankomst Reurpop							
20.00 uur
14.00 uur
				
				
Vertrektijd vanaf Reurpop						
01.30 uur
20.30 uur
				
Prijzen					
€ 15,00 p.p. incl entree en vervoer *
* excl. € 2,50 servicekosten per transactie € 10,00 p.p. alleen vervoer *

Ruurlo
Dorpstraat 58
T 0573 452556

OPENINGSTIJDEN
MA 8.30 - 18.00 UUR
DI 8.30 - 18.00 UUR
WO 8.30 - 18.00 UUR
DO 8.30 - 18.00 UUR
VR 8.30 - 20.00 UUR
ZA 8.30 - 16.00 UUR

OOK ZONDER
AFSPRAAK

Vrijdag 13 juni: Lad
Primeur! Speciaal en alleen
voor de dames is er dit jaar
voor het eerst in de geschiedenis van Reurpop een heuse
ladies night. Ami’s Paradise
opent op vrijdag 13 juni haar
deuren en verschillende ondernemers, onder leiding van
Ami Kappers Ruurlo, willen
er voor alle dames een fantastische avond van maken.
Bij binnenkomst krijgen de
gasten een welkomstdrankje
aangeboden door enkele
aantrekkelijke mannen. Dat
is nog eens een goede binnenkomer! Eenmaal binnen
waan je je in het walhalla
voor iedere dame: er is werkelijk van alles te zien en te
doen. De dames van Ami
Kappers staan klaar met een
heus Rad van Fortuin. Een
draai aan dit prijzenwiel levert je mogelijk fantastische
prijzen op! Daarnaast is er
natuurlijk de mogelijkheid
om je haren te laten knippen,
stylen, krullen of föhnen en
als klap op de vuurpijl kunnen de kapsters je voorzien
van een heuse festival look!
Lusanne Lingerie toont haar

ies night in ami’s pa

prachtige assortiment aan
lingerie. Etos Angelique is
aanwezig met de nieuwste
trends op het gebied van
nagelstyling. Ladies Night
Events, een specialist in entertainment voor de vrouw,
zal een uitgebreid assortiment tonen met producten
die zij bieden. Dit is nog niet
alles! Cindy Essink laat zien
wat er allemaal mogelijk is op
het gebied van spray tanning
en Love M Fashion zal een
uitgebreid assortiment tonen
van trendy kleding welke zich
het best laat omschrijven als
Ibiza Style. Tot slot zal de Zuivelhoeve jullie verrassen met
de meest verrukkelijke chocolade delicatessen.

eSt

BeSloten fe

Na al deze luxueuze verwennerij kunnen wij ons voorstellen dat je trekt hebt in
een heerlijk drankje. Dit is
verkrijgbaar in de exclusieve
cocktailbar. Hier kun je tegen een kleine vergoeding
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radise

de heerlijkste cocktails laten
bereiden. Geen zin in een
cocktail? Aan de bar zijn ook
andere heerlijke drankjes
verkrijgbaar. Uiteraard zal het
barpersoneel deze avond bestaan uit prachtige mannen.
Wie er ook schitterend uitziet is de Reurpopmascotte
Rupo, deze kanjer is een waar
dropje. In Ami’s Paradise krijg
je de mogelijkheid om samen
met hem op de foto te gaan.
Niets is te gek: een vrolijke,
stoere, lieve of zwoele foto;
Rupo staat de gehele avond
voor jullie klaar. DJ Pim Adema zal de hele avond zorgen
voor groovy muziek, waar je
heerlijk op kunt swingen en
tot slot zullen de gasten verblijd worden met een spectaculaire verrassingsact. Maar
ook hier stopt het nog niet...
Bij binnenkomst krijgen alle
dames een lootje. In de loop
van de avond worden onder
de aanwezige gasten drie
schitterende
goodiebags
verloot. Houd de speciale
Facebookpagina van Ami’s
Paradise in de gaten; hier zal
binnenkort bekend worden
gemaakt met welke artikelen deze goodiebags gevuld
zijn. Dus dames, heb je geen
interesse in voetbal kijken in
de Balzaal, maar wil je wel
een onvergetelijke avond op
Reurpop? Kom dan vrijdagavond 13 juni naar Ami’s Paradise. Tussen 20.00 en 23.00
maken we er een onvergetelijke avond van! Kaarten zijn
gratis en exclusief verkrijgbaar bij de ondernemers die
elders op deze pagina vermeld staan. Be there en onthoud: ladies only! (Toegang
vanaf 18 jaar.)

SPRAYTANNING
de nieuwste
beautytrend
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Rouwmaat recyclet uw afval!
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WWW.DPCSOLUTIONS.NL

Postbus 74
7140 AB Groenlo
Den Sliem 93
T (0544) 47 40 40
E info@rouwmaat.nl

www.rouwmaat.nl

Groenlo | Hengelo (Ov) | Albergen | Losser | Dinxperlo | Zutphen | Ulft | Bocholt (D)

Spoorstraat 108 - Ruurlo

www.petersruurlo.nl

VOF

LOONBEDRIJF

Voor al uw

Inname van:

Verkoop van

• loonwerk
• grondverzet
• sloopwerken
• bestratingen

• bouw- en sloopafval
• asbest (dubbel verpakt in plastic)
• beton- en steenpuin
• tuinafval en snoeihout

• straatstenen
• gebroken puin 0/40
• ophoogzand
• teelaarde, enz.

Normale openingstijden
Zaterdags tot 13.00 uur
Verhuur van:
• steenknippers
• trilmachine
• trilstamper

Weegbrug
18 mtr./70 ton

OCCASION IN- EN VERKOOP

auto's gevraagd
T. 06 - 53 40 56 82
Spoorstraat 86 7261 AG Ruurlo

Slootsdijk 21
7261 SB Ruurlo
Tel. (0573) 491251

Vakmensen in staal

en
Spoorstraat 84 - 0654356614 - arendbv.nl

21.00 - 22.45: Nederl

Michiel Veenstra
23.00 - 01.00: Gerard Ekdom &

and – Spanje

In 4 tenten

(incl. Ami’s paradise)

op grote schermen
veel kijk plezier!

Vrijdag 13 juni: Reurpop pre-par
Voor het derde opeenvolgende jaar presenteren wij dit jaar de Reurpop pre-party, met de
WK-wedstrijd Nederland - Spanje en Gerard
Ekdom en Michiel Veenstra. Speciaal om het
eerste lustrum van Reurpop extra feestelijk
te vieren werd twee jaar geleden de Reurpop pre-party voor het eerst georganiseerd;
het festivalweekend werd uitgebreid met de
vrijdagavond. Het werd een daverend succes!
Kaarten voor dit besloten feest waren niet te
koop. Al onze vrijwilligers en sponsoren deelden de kaarten uit aan de mensen met wie zij
graag een feestje wilden vieren. Het werd een
supergezellige avond, die bij velen de boeken
in is gegaan als ‘een avond waar je bij geweest
moet zijn’. Zoiets smaakt natuurlijk naar meer
en daarom wordt ook dit jaar weer een heuse
Reurpop pre-party gehouden.

St

BeSloten fee

Giganten uit de ether
Vrijdag de dertiende juni 2014 zal alles behalve pech met zich meebrengen. De Reurpop
pre-party zal dit jaar door niemand minder
dan Gerard Ekdom en Michiel Veenstra opgeluisterd worden! Deze twee geweldenaars
zijn bijna iedere werkdag te horen op radio
3FM: Michiel in de morgen tussen tien en
twaalf en Gerard tussen twaalf en twee ‘s middags. Tot begin dit jaar presenteerden ze ook
iedere vrijdagavond het programma Ekstra
Weekend. Helaas zijn ze in deze formatie niet
meer wekelijks te beluisteren maar op het
Reurpopfestival wel! Samen met jullie gaan ze
er een dampende en stampende avond van
maken. De Balzaal krijgt een vuurdoop van
jewelste met deze twee kanjers van DJ’s.

Bemachtig die kaarten!
Zoals gezegd: voorgaande jaren waren kaarten voor de pre-party niet te koop. Ook dit
jaar verkopen we geen kaarten voor de vrijdagavond. Onze vrijwilligers en sponsoren
mogen de kaarten verdelen onder de mensen met wie zij graag een feestje bouwen. We
kunnen ons voorstellen dat je bovenstaande
niet wilt missen, daarom is het belangrijk om
contact te hebben of te maken, met een Reurpopvrijwilliger of sponsor.
Wees creatief: verleid je collega die een avond
biertjes tapt op het Reurpopfestival, maai het
gras van je buurman die verkeersregelaar is
tijdens Reurpop of versier die jongen die zich
uit de naad werkt tijdens de opbouwwerkzaamheden op het festivalterrein. ‘Alles’ is geoorloofd om kaarten te bemachtigen voor de
Reurpop pre-party!
Daarnaast verdelen onze sponsoren ook kaarten onder hun klanten; wie weet kun je bij
hen een toegangsbewijs bemachtigen. Wees
er wel snel bij, want er worden maar een beperkt aantal kaarten uitgegeven en vol = vol.
Eén ding is zeker: de Reurpop pre-party 2014
mag je absoluut niet missen!

ty!
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Bij Heppe
Kerkplein 2a

GOUDSMID

Ruurlo

www.bijheppe.nl

SIERADEN

KADO’S

Vakantie in het hart van de Achterhoek

Bekkenwal 2 • 7261 RG Ruurlo
Tel. 0573 - 49 12 36 / 06 - 51 46 43 51 • www.campingdemeibeek.nl

REURPOP IS WIJ

VEEL PLEZIER BIJ DE 7E EDITIE VAN REURPOP!

EVERT & META

www.hoveniersbedrijfpardijs.nl

T : 06-10365923

Weet u eigenlijk wat u moet
doen in geval van nood?
MynBHV biedt de mogelijkheid om diverse cursussen met betrekking
tot bedrijfshulpverlening te volgen. De cursus is te volgen in één dag
en wordt gegeven door een ervaren trainer.
t. 06 504 16 338 - www.mynbhv.nl - info@mynbhv.nl

behang-

schilder-, behang-

interieurafwerking

interieurbedrijf

Kerkplein 22 - Ruurlo - 0573 451568
www.nicoletcoiffure.nl
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Programma zaterdag 14 juni

Stappas

Eén van de noviteiten die dit jaar op
de Stappas te vinden zal zijn, is reggae
op zaterdagavond. Hier zal een ultieme
mix van relaxte reggae muziek en ontspanning te vinden zijn. Deze avond
zullen artiesten optreden die perfect
bij dit thema passen. Wij presenteren
jullie: Peace. Love. Music.
Foggy Road
In 2004 begon deze band al jammend
eigen nummers te componeren. Geen
van de bandleden wist waar dit toe
zou leiden en wat er op hun pad zou
komen. Hun muzikale ontdekkingsreis
was als een mistige weg oftewel: Foggy
Road! Een eerste promo werd in 2012
uitgebracht met de titel Session Time.
De bandleden van Foggy Road hebben
in bands als Rootsman Spirit, Realit, Eastman Skank, Remision Out of Many en
Rough Steppaz veel (reggae) ervaring
opgedaan en dit maakt ze tot een genot om naar te kijken en luisteren. De
naam van de band is tevens de titel van
een karakteristiek nummer van Burning
Spear: een legendarische band uit de
reggae scene. Hoewel de band hoofdzakelijk eigen werk speelt, is de rootsbasis met daarbinnen uitstapjes naar
verschillende reggaestijlen kenmerkend voor deze band.
Reggae met Leah Rosier & The TwoRoots Band
Leah Rosier is een Amsterdamse met
passie voor reggae. Dit combineert ze
met haar liefde voor het schrijven en
zingen van liedjes.
In 2012 kwam haar eerste volledig zelf
geschreven album High Poot uit en
inmiddels werkt ze aan een tweede
album. Ondertussen doet ze vele live
shows en hiervoor werkt ze nauw samen met twee verschillende bands.
Eén van die bands is The TwoRoots
band uit Nederland. Deze formatie
werd in 2004 opgericht door reggae
veteraan Kepman. De naam TwoRoots

is ontstaan doordat de ene helft van de
bandleden zijn roots in Suriname heeft
liggen en de andere helft uit Nederland
komt. Tussen deze reggae artieste en
TwoRoots bestaat een chemie die hen
een aanstekelijke vibe geeft; dit moet
je gewoon een keer meegemaakt hebben!
Joggo!
Jurgen Orville Seedorf is een Amsterdamse jongen die zich in 2008 als
Joggo voorstelde aan het publiek, na
de release van zijn eigen mixtape. Het
nummer Beware sloeg enorm aan bij
het internationale publiek en stond weken op de nummer twee positie van de
officiële Duitse reggae charts.
Naast zijn liefde voor muziek, is Joggo
ook een echte voetballiefhebber. Hij
speelde in de jeugd van Ajax en Real
Madrid en voetbalde enkele jaren voor
diverse eerste divisie teams. In 2011 besloot Joggo te stoppen met voetbal en
te kiezen voor zijn allergrootste liefde:
muziek!
Legendes als Bob Marley, Burning
Spear en Steel Pulse zijn voor Joggo inspirerende voorbeelden. In 2011 kwam
zijn eerste album uit: Modern Rockers
Vol. 1. Op dit album staan diverse hits
zoals Vrede en Liefde, DJ en Wapen Neer.
Jurgen Orville Seedorf neemt je mee
op een muzikale reggae reis, laat je bij
de hand nemen door Joggo!

Luisteraars en amateurs opgelet!
Agentschap Telecom hoeft de peilwagens op 13, 14 en 15 juni niet naar
Ruurlo te sturen. Radio Vulgaris zal deze
drie dagen namelijk op geheel legale
wijze uitzendingen verzorgen vanaf
het Reurpopterrein. Deze uitzendingen
zullen op de middenband te horen zijn.
Vorig jaar beleefden de jongens van Radio Vulgaris en hun eigen treinwagon,
welke dienst doet als studio, hun primeur op het Reurpopfestival. Dit werd
een daverend succes. Het was er knus,
druk en bovenal gezellig. Dat krijgt dit
jaar een vervolg met zelfs een live uitzending. Speciaal voor het Reurpopfestival zijn er vergunningen aangevraagd
welke het mogelijk maken om op legale wijze kneiters van hits de ether
in te slingeren. Dat dit uitsluitend hits
van de bovenste plank en op vinyl zul-

len zijn, staat als een paal boven water!
Luisteraars en amateurs opgelet: voor
een groet of verzoek bent u van harte
welkom in de wagon van Radio Vulgaris. Platen die kant op an!

nny’s Bierstube
e
B
Herzlich wilkommen in Benny’s Bierstube! Nog een noviteit op Reurpop! Benny
vond het tijd voor een andere wind en
gooide het roer rigoureus om. Hij heeft
zijn Beachbar namelijk verruild voor
een echte Deutsche Bierstube. Deze zal
centraal op het festivalterrein te vinden
zijn. Hier kunt u genieten van Duitse
Schlager muziek, grote pullen bier en
natuurlijk wurst und pretzels! De Stube
zal uitgerust worden met lange houten
tafels en banken en bij lekker weer kunt
u heerlijk vertoeven op het buitenterras. Om de opening van zijn nieuwe
stube extra feestelijk te maken komen
de Original Stimmungsmacher zaterdagavond een fantastisch feestje bouwen. So a Gaudi, auf geht’s!

HeavyLight
De band bestaat amper drie jaar, maar
ze ontwikkelen zich als een malle. In augustus 2011 besloten de vier jongens
– Allart, Dylan, Sander en Jerry – samen een band te vormen. Hun muziek
kenmerkt zich door de kwaliteit en diversiteit. Het is opzwepend, ingetogen,
uitlopers van lange lyrische lijnen en
altijd pakkend. Zowel heavy als light:
HeavyLight!
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Begin vorig jaar bracht HeavyLight de
eerste single Hey uit. Deze werd vrijwel
meteen opgepikt door enkele dj’s en in
een maand tijd speelde HeavyLight negen keer live op radio 3FM.
HeavyLight speelt internationale muziek welke ook wel te omschrijven is als
gevoelsmuziek. Een vleugje Muse, een
klein beetje Kings of Leon en een link
naar Pink Floyd, maar ook dubstep en
een paar vette covers schuwen deze heren niet. HeavyLight trapt op zaterdagavond af in de Balzaal; zorg dat u erbij
bent!

Dankzij een dosis ongebreidelde energie, creativiteit en fun is geen enkel optreden hetzelfde en dus een genot om
naar te kijken en te luisteren. Zoals eerder genoemd, veroverde Jett Rebel het
afgelopen jaar de hitlijsten. Dat deed hij
met nummers als Tonight, Louise en Do
You Love Me At All. Stuk voor stuk tracks
die enorm aanstekelijk zijn en waar je
onmogelijk bij stil kunt blijven staan.
Als klap op de vuurpijl won hij onlangs
een 3FM award voor ‘beste nieuwkomer’! Jett Rebel: een ervaring die je
meegemaakt moet hebben!

DJ Pim
Pim Adema, oftewel DJ Pim, is een alleskunner als het gaat om plaatjes draaien.
Naast plaatjes draaien is hij op zaterdagavond jullie gastheer in de Balzaal.
Hij zal tussen de diverse artiesten jullie
voetjes van de vloer houden en samen
met jullie een fantastische party maken.
Daarnaast zal hij de diverse bands en artiesten aankondigen aan het uitzinnige
publiek. Reurpop is eigenlijk een thuiswedstrijd voor Pim. Hij komt namelijk
uit Lichtenvoorde en draait gemiddeld
4 avonden per week in onder andere
Aspen Valley Enschede en Arnhem, El
Sombrero in Nijmegen en vele andere
uitgaansgelegenheden in Nederland.
Feest is gegarandeerd met deze topper,
dus uitrusten tussen de diverse bands is
er niet bij; voetjes van de vloer!

Kings ov Leon
Nee, dit is geen spelfout. Kings ov Leon
is de naam. Vanaf begin 2009 geven ze
adembenemende optredens door heel
Europa. Iedere keer is het publiek na
afloop sprakeloos en zijn ze in de veronderstelling dat ze de echte Kings of
Leon hebben gezien.
Overal waar deze rockers komen is de
pers lovend over de show, deze is namelijk een lust voor oor en oog. De lichtshow is indrukwekkend en het stemgeluid van zanger Liam Coffey bezorgt je
kippenvel! Kings of Leon bestempelde
deze band als een bijna perfecte kloon
van henzelf en dat is een bewijs dat
deze heren écht goed zijn. Kings ov
Leon zoeken de grenzen op van wat je
van een tribute band kunt verwachten.
Hoe dicht kan een tribute band het origineel benaderen? De naam zegt het al,
Kings ov Leon!

Jett Rebel
Moeten we deze flamboyante muzikant
nog voorstellen? Jelte Tuinstra is de
naam, beter bekend als Jett Rebel. Hij is
amper 24 lentes jong en afgelopen jaar
heeft hij met een handvol zelfgeschreven nummers de hitlijsten bestormd
in een sneltreinvaart waar de Thalys U
tegen zegt. Al van jongs af aan is deze
muziekgod in de weer met zijn gitaar,
drums en toetsen en dankzij zijn aangeboren creativiteit, schrijft en zingt hij
de meest onweerstaanbare en aanstekelijke liedjes.

The Fools
Voor het Reurpoppubliek is deze vierkoppige Belgische formatie geen onbekende. In 2011 stonden ze ook al eens
op Reurpop en wat was dat een feest! In
België, en inmiddels ook in Nederland,
staan The Fools bekend als één van de
beste live acts en dit is grotendeels te
danken aan hun creativiteit. Aan alle covers wordt een eigen twist gegeven en
ze voelen precies aan welke aanpak het
publiek nodig heeft, om vervolgens de
tent helemaal op z’n kop te krijgen. Een
belangrijk wapen om dit voor elkaar te
krijgen is de interactie met het publiek.
De band krijgt, met de zanger voorop,
elk publiek in extase. Jong of oud, iedereen gaat helemaal op in de show.
Deze formatie is de perfecte act om de
avond af te sluiten. Het is geen band…
het zijn The Fools!

DJ HeroS
DJ HeroS, ook wel bekend als Ruben
Kluge, is een jonge DJ met passie voor

muziek. Op twaalfjarige leeftijd startte
hij met het mixen van house, niet wetende dat hij enkele jaren later menig
feestje op z’n kop zou zetten. Op zijn
zestiende had hij eindelijk genoeg geld
gespaard om zijn eerste DJ-gear te kopen. Dit was de start van een periode
van oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Hij werd bekend bij het grotere
publiek en DJ HeroS maakte langzaam
maar zeker naam in het circuit. Hij wist
de Dancetour DJ Knockout competitie
op zijn naam te schrijven en sindsdien
is het hek van de dam. DJ HeroS kenmerkt zich door eigen edits en mashups tijdens het draaien toe te passen.
Tegenwoordig draait hij regelmatig in
diverse clubs in Doetinchem. Op zaterdag staat hij in The House Huus.
It’s time for La Fuente!
De in Nederland geboren en opgegroeide Job Smeltzer, oftewel La Fuente, komt op jonge leeftijd al in aanraking met elektro en techno. In de eerste
jaren van zijn carrière als dj ontwikkelt
La Fuente zich als één van de meest diverse en enthousiaste dj’s in de scene.
Hij heeft een eigen sound weten te creëren welke zich het beste laat omschrijven als soulful, upbeat en uplifting.
Opzwepende dance met harmonieuze
melodieën dus.

Na ontelbaar veel optredens in Nederland trok La Fuente een jaar of 15 geleden de landsgrenzen over, om mensen buiten Nederland kennis te laten
maken met zijn energieke live performance. Vandaag de dag treedt hij op
in de vetste clubs over de hele wereld
en geeft hij zo’n 300 optredens per jaar.
Ondanks dat La Fuente al bijna twee decennia actief is in de dj-scene blijft hij
mateloos populair. Eén van de redenen
is dat hij een geweldige muziekkennis
heeft en de laatste trends op dancege-

Joint Adventure
Alweer is er een klasse band in Ruurlo
opgestaan. Voortgekomen uit Reurle
Live vonden deze zeven muzikanten
elkaar. Nadat ze vele avonden bij elkaar
hadden gezeten om te repeteren voor
Reurle Live, werden ze gevraagd om tijdens de Reurlse Pompdagen van 2013
een gelegenheidsoptreden te verzorgen. Dit beviel iedereen zo goed dat ze
besloten een vaste band te vormen en
inmiddels hebben ze al meerdere optredens op hun naam staan.
Zoals gezegd, Joint Adventure heeft
zijn roots in Ruurlo. Deze drie dames en
vier heren zijn een divers gezelschap
met uiteenlopende (muzikale) voorkeuren. Dat dit geen nadeel hoeft te
zijn bewijst deze band. Hun repertoire
swingt werkelijk alle kanten op, van
rock tot pop en alles wat daar tussen
zit. Dit gecombineerd met hun grote
plaatselijke fanschare is gegarandeerd
een succes!

Achterhoeks Talentenpodium
Dit jaar voor het eerst op Reurpop: het
Achterhoeks Talentenpodium. Hier
krijgen nieuwe artiesten en bands de
mogelijkheid zich te laten zien aan het
grote publiek. Reurpop wil pop- en
rocksterren in de dop de mogelijkheid
geven zich te bewijzen aan de Reurpopbezoekers. Voor jullie hebben we vier
klasse Achterhoekse formaties geboekt
die absoluut de moeite waard zijn om
met een bezoekje te vereren. Hieronder
stellen wij hen kort aan jullie voor.

bied blijft volgen. Hierdoor weet hij het
publiek te blijven boeien en met zijn
muziekstijl past hij zich moeiteloos aan
de laatste trends aan, zonder zijn eigen
sound te verliezen.
We zijn trots dat we deze artiest aan jullie kunnen presenteren, be there!
Mokadrumz
Wat was het een feestje vorig jaar in
de ReurClub: Mokadrumz verraste menigeen met hun optreden en werkelijk
iedereen ging los op die warme zondagmiddag. Dit jaar komen ze terug
en zullen ze zaterdagavond het licht
uitdoen in The House Huus! Het duo
Mokadrumz bestaat uit Giorgio Ashruf
en Elroy Agoe. Naar eigen zeggen hebben ze totaal verschillende persoonlijkheden, maar wel hetzelfde doel: zoveel
mogelijk mensen vermaken met hun
exotische Latin sound.
De twee muzikale neven hebben overal
ter wereld opgetreden. Zo stonden ze
onder andere in Lloret de Mar, Sunny
Beach en Rio de Janeiro.
Mokadrumz is een ongeleid muzikaal
duo dat heerlijke Latin house ten gehore brengt. Wat er precies komen gaat
weet niemand, maar het optreden van
afgelopen jaar was veelbelovend!

The Little Guys
Je moet het maar durven; amper een
tiener en dan op zaterdagavond aftrappen in Het Tanklokaal op het Achterhoeks Talentenpodium. De bandleden
van The Little Guys draaien hun hand
er niet voor om. Deze band bestaat uit
vijf jongens uit Harfsen. De jongemannen hebben een uitgebreid repertoire.
Naast Engelstalige nummers spelen
deze heren ook eigen werk met Achterhoekse teksten als: Deerne, ik zie oe
geerne en Zeg kearl toe dan, geef mien
dat flesken hier. Inmiddels hebben ze
de eerste optredens achter de rug en
ze hebben zich ten doel gesteld de
dorpen en steden verder van huis kennis te laten maken met The Little Guys.
Met een optreden op Reurpop gaat die
wens in ieder geval in vervulling!

No Reason
Om deze band kunnen we eigenlijk
niet heen. No Reason bestaat 2,5 jaar
en vanaf het moment dat deze band
het levenslicht zag, is de insteek geweest eens op Reurpop te staan. Iedere zondagmiddag wordt er door de
bandleden gerepeteerd bij één van de
bandleden thuis. Nu het moment bijna
daar is om een optreden op Reurpop te
verzorgen, zijn naar eigen zeggen zelfs
productieve repetities mogelijk. Na een
aantal privéconcerten en een festivalletje hier en daar, is nu het moment gekomen dat ze de bühne van Het Tanklokaal gaan bestormen. De bandleden
hebben ons inmiddels laten weten dat
ze er ‘zin an’ hebben en dat hebben wij
ook! Volgens de kenners zijn de bandleden talenten in de dop. No Reason om
niet even te komen kijken dus.

De Boetners
De Boetners zal uitsluitend in het dialect zingen. Catchy meezingers en Rock
& Roll nummers met een knipoog. Aan
ambitie geen gebrek bij deze jonge heren. Naar eigen zeggen willen ze ‘het
gat opvullen’ dat Jovink heeft achtergelaten. De organisatie van Reurpop
is niet vies van een beetje Achterhoeks
chauvinisme, vandaar dat De Boetners
al snel een plaatsje op dit podium wisten te bemachtigen.
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goedemorgen reurpop
Een hele goedemorgen wel te verstaan! Ook
dit jaar kunt u op zondagmorgen weer genieten van een heerlijk koffieconcert. Goedemorgen Reurpop is inmiddels niet meer
weg te denken uit onze programmering. ‘s
Ochtends kunt u genieten van een heerlijke
kop koffie of thee met wat lekkers. Natuurlijk
worden er ook andere versnaperingen aangeboden, maar een kop koffie of thee is volgens
ons een goed begin van een mooie dag. Het
eerste kopje koffie en bijbehorend lekkers
krijgt u aangeboden door ons.

loot zullen worden. Via deze weg willen wij
de sponsoren, die hiernaast vermeld staan,
alvast hartelijk danken voor het beschikbaar
stellen van deze prachtige prijzen!
Alsof dit alles nog niet genoeg is, hebben
bezoekers ouder dan 65 jaar de hele zondag
GRATIS toegang tot het Reurpop terrein. Nou,
u heeft het gelezen: het wordt een fantastisch begin van een dag die in het teken staat
van het hele gezin. Samen met de Bargkapel,
Brook Duo en De Sleppers hopen wij er met
u een onvergetelijke ochtend van te maken!

T
TEUNISSEN
M O D E

65+ gratis entree
De tent zal gezellig ingericht worden met voldoende banken en stoelen zodat u al zittend
kunt genieten van de prachtige klanken die
De Bargkapel, Brook Duo en De Sleppers
ten gehore brengen.
Als organisatie zijn we heel blij met de muzikale invulling van Goedemorgen Reurpop,
maar dit is nog niet alles!
Ook dit jaar is er weer een grandioze verloting met fantastische prijzen. Voor een kleine
vergoeding kunt u lootjes kopen waarmee u
meedingt naar geweldige prijzen. Een tipje
van de sluier kunnen wij al oplichten door
te vermelden dat er deze ochtend onder andere een fiets (Fokkink Tweewielers), kledingbonnen (Modehuis Teunissen) en een
zevendaagse vakantie naar een luxueuze
vakantievilla in Spanje (Sjaak Buitink) ver-

8 PERS. VILLA BIJ BENIDORM
- VRIJSTAANDE VILLA
- FANTASTISCH UITZICHT
OP ZEE
- PRIVE ZWEMBAD
- INTERNETFACILITEITEN
- 4 GROTE TERRASSEN

TE HUUR

Voor meer info:
Sjaak en Angela Buitink
Telefoonnummer:
00492564396260
E-mail: buitink65@gmail.com
URL:
http://www.homeaway.nl/vakantie
woning/p1110490
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Zorg dat je zondagmiddag 15 juni op
tijd in de Balzaal bent en ga mee op
een muzikale reis met The Backcorner Boogieband. Deze band bestaat
uit maar liefst twaalf leden. Dankzij de
grote bezetting en de variatie aan instrumenten die de bandleden bespelen, kan de band muzikaal gezien alle
kanten op. En dat doet het dan ook:
van authentieke Amerikaanse soul- en
rockmuziek, in de traditie van bijvoorbeeld the Black Crowes, tot de gitaarrock van Lenny Kravitz. De band neemt
je mee en voor je het weet waan je je
in een muzikale flipperkast. Begin 2014
bracht de band het tweede album Faico
Faico uit. Dit album brengt je in sferen
die passen bij een Summer of Love. Feel
good muziek ten top dus! Kom naar de
Balzaal en laat je verrassen door The
Backcorner Boogieband!

Daar zijn ze weer! Stonden ze vorig
jaar nog in de gezellige ReurClub, dit
jaar beklimmen ze het podium van de
Balzaal. Wat was het vorig jaar op zaterdagavond gezellig in dat kleine tentje
op het Reurpopterrein. De Draad Kwijt
had hier die avond zijn intrek genomen
en de heren maakten er een waar feestje van. Omdat de setlijst vooraf niet
vaststaat en de heren interactie met het
publiek hoog in het vaandel hebben
staan, is ieder optreden van deze band
weer anders dan het vorige. Zoals ze
zelf zeggen: ‘We kunnen niet elk nummer spelen, maar we kunnen het op z’n
minst proberen.’ Een slogan naar ons
hart en daarom zijn we ook heel blij dat
de heren dit jaar weer naar de Wiersseweg komen om er samen met jullie
opnieuw een feestje van te maken. Fijn
een middagje De Draad Kwijt!
Hahaaaa! Knallende Rock & Roll met
deze jongens uit de buurt! Kiek Now
Us is de naam van deze, uit Mariënvelde
afkomstige, band. In 2000 zag Kiek Now
Us het levenslicht en zoals het een goede Achterhoekse Rock & Roll band betaamt was de geboorteplaats een klein

gr a

dorpscafé. Enkele
bekende nummers
van de band zijn de in 2010
uitgebrachte hits Proosten op het Oosten en Hemel Zonder Bier. In 2013 brachten de Achterhoekse rockers de single
Wi-j Goat Niet Noar Huus uit, deze kreeg
landelijk veel aandacht en live optredens bij 3FM (Giel Beelen) en radio 538
(Edwin Evers) volgden. Kiek Now Us
staat garant voor knallende Rock & Roll
en een spetterende live show. Zorg dat
je erbij bent, want met deze heren in de
tent gaat de tap los en krullen de planken van het podium!

‘Crimineel gezellig’ is een samenvatting
van ieder optreden van De Daltons.
Deze band bestaat inmiddels ruim 10
jaar en in die jaren zijn De Daltons van
beginnende coverband uitgegroeid
naar een rockende show- en coverband
van formaat! Deze muzikale alleskunners stonden al meerdere malen op
Reurpop, wat zijzelf, volgens hun website als één van de hoogtepunten beschouwen uit hun muzikale carrière. De
Daltons spelen alles van rock tot pop.
Niets is deze heren en dame te gek om
een feestje te maken. Ze zullen er dan
ook alles aan doen om de Balzaal op
zijn grondvesten te doen schudden.
DJ Bacchie zal deze middag voor de
muzikale invulling zorgen tussen de diverse bands door. Als plaatjesdraaiende
spreekstalmeester zal hij ervoor waken
dat de bezoekers niet in slaap sukkelen
wanneer de bands even niet staan te
knallen op het grote podium. Dat DJ
Bacchie en Reurpop een goede combinatie zijn, hebben we de afgelopen
jaren geleerd. En waarom zou je iets dat
heel goed is veranderen? Precies! Daarom komt DJ Bacchie ook dit jaar weer
terug naar het Reurpopfestival om samen met jullie een prachtig feestje te
bouwen!
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Zondagmiddag treedt hier de Hanska
Showband op. Deze band brengt nummers van het Hanska Duo ten gehore
met maar één doel, namelijk: de gedachtengang van Hans Wonnink moet
gecontinueerd en bezongen worden!
Hans Wonnink was tot zijn overlijden
in 1997, de initiator achter het Hanska
Duo. Dit duo speelde in de jaren ’70, ’80
en ’90 tal van feesten en partijen plat.
Waren de heren in de beginjaren vooral
te vinden op bruiloften en partijen,
naarmate de tijd vorderde en het Hanska Duo steeds meer eigen werk ten
gehore bracht, richtten zij hun vizier
op kermissen en discotheken. Knallers
van hits als Schijt aan de buren, Sex met
die kale en De pruimenpolka roepen bij
menigeen gevoelens van weemoed op.
Door het overlijden van Hans Wonnink
in 1997 kwam er helaas ook een einde
aan 30 jaar Hanska Duo. Dit totdat enkele beroepsmuzikanten besloten de
klassiekers van het Hanska Duo als tribute band ten gehore te brengen. De
Hanska Showband treedt slechts enkele malen per jaar op en we zijn dan ook
vereerd dat ze zondag 15 juni naar het
Tanklokaal komen om samen met jullie
oude tijden te doen herleven!

Na een geweldige zaterdagavond op
Reurpop wil je waarschijnlijk het liefst
lekker uitslapen, maar zorg dat je niet
te lang in bed blijft liggen! Dit jaar is The
House Huus namelijk ook op zondag
het domein van alle dance en house
liefhebbers, zorg dat je erbij bent!

Meer dan een uitzendbureau!

Klanten en
uitzendkrachten
waarderen de
dienstverlening van
Match 4U met een
8,0 in 2013.

WWW.TOTALFITRUURLO.NL

Een bloeiend
verenigingsleven

met steun van de
Rabobank.

Samen bereik je meer. Dat is het idee.
Samen muziek maken, oefenen voor de revue of bijeenkomen met je
hobbyclub. Dat brengt mensen dichter bij elkaar. Zo'n vereniging steunen
wij graag. Zodat u van uw hobby kunt blijven genieten.

www.rabobank.nl/graafschap-noord
Samen sterker
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uw persoonlijk reisadviseurs

Lynn & Marieke

Univé Oost
Ruurlo, Stationsstraat 12
088 - 3 300 300 (lokaal tarief)
www.univeoost.nl

De 16-jarige DJ Mike Gerritsen is een
absoluut talent in de DJ-scene en daarnaast een echte creatieveling. Zo produceerde hij in aanloop naar Reurpop
zijn eigen mix, genaamd The Way to
Reurpop. Hij kenmerkt zich vooral door
het draaien van house, maar daarnaast
kan hij ook prima uit de voeten met
après ski en hardstyle. Dat is nog eens
lekker wakker worden!

Met shows op onder andere Festivaart,
Keifestival en de Zwarte Cross en in
voorprogramma’s te hebben gestaan
van Billy the Kit en Yellow Claw, timmert
Pete Sebastien hard aan de weg. Binnen no time maakte het grote publiek
kennis met deze DJ. Pete Sebastien is
een artiest die uniek is in zijn soort en
dit komt mede door zijn weloverwogen afwisseling van groovende house,
dikke hiphop en hier en daar uitstapjes naar moombah en trap. Er is ons
als organisatie alles aan gelegen om
alle apparatuur en de bar goed vast te
zetten, want met Pete Sebastien achter
het mengpaneel komen de subwoofers
tot op de laagste geluidsfrequentie tot
hun recht. Pete Sebastien zal The House
Huus doen trillen en stuiteren op de
vetste groovende house!

Mischa Stellinga, oftewel DJ Mischa,
is afkomstig uit Eibergen en heeft ondanks z’n leeftijd van 16 jaar al veel
podiumervaring. Mischa kan als een
echt Achterhoeks DJ-talent worden beschouwd en we zijn dan ook trots dat
we zo’n upcoming man op ons festival
hebben staan!

in het circuit. Zorg dat je zondagmiddag nog wat energie over hebt, want
Afro Bros gaat samen met jullie Reurpop knallend afsluiten!

nny’s Bierstube
Be
Ook op zondag opent Benny zijn fonkelnieuwe stube voor het Reurpoppubliek.
Deze dag zal hij muzikaal ondersteund
worden door de Biergarten Boys. Zij
draaien de beste en leukste Duitstalige
hits uit 50 jaar muziek. Hun show vliegt
alle kanten op von Rammstein bis Rosamundel, alles komt voorbij. Maar de
Biergarten Boys doen meer dan alleen
muziek draaien. Heimat Heidi deelt gratis wurst und pretzels uit aan het uitzinnige publiek. Stimmung garantiert!

De heren van Afro Bros combineren
passie, energie en liefde voor muziek
tot het produceren en draaien van eigen tracks. Het draaien van muziek
leerden ze door veel te kijken naar DJ’s
in clubs en daarnaast YouTube af te
speuren naar educatieve video’s over
de techniek van het draaien.
Ze begonnen te draaien op kleine feestjes en al snel gingen verhalen over hun
shows als een lopend vuurtje. Kleinere
feestjes werden grotere feestjes en inmiddels is Afro Bros een bekende naam

grafisch ontwerp

webdesign

kijk voor meer informatie op www.hisslink.nl, maar nu eerst : VEEL PLEZIER OP REURPOP !
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De Sleppers The Backcorner
13:20-14:00
Boogieband
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Kiek Now Us
15:00-16:30

DJ Mischa
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DJ Bacchie
18:30-19:00

Pete Sebastien
16:30-18:00
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15:00-16:00
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18:00-19:30
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VAKANTIE
14:00-15:00

DJ Bacchie

Afro Bros
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Sunbeach
Drive In

19:00-20:00

De Daltons

16:00-16:30

Sunbeach
Drive In

Hanska
Showband
16:30-17:30

17:30-18:00

Sunbeach
Drive In

13:00-19:00

RADIO VULGARIS
Hanska
Showband
18:00-19:00

19:00-20:00

Sunbeach
Drive In

Spoorstraat 17, 7261 AE Ruurlo

Theorieopleiding digitaal
Lesprijs € 39,00 per uur
Gratis 1e proefles

Duurzaam hout van de zagerij
Houtzaagmolen Agneta in Ruurlo is specialist in
tuin- en bouwhout met een eigentijdse, robuuste
uitstraling. Het inlandse hout is eerlijk gekapt,
van nature duurzaam, onbehandeld te gebruiken en verrassend scherp geprijsd.
Bekijk het uitgebreide assortiment!

Almelo
Sluiskade NZ 36
7602 HR Almelo
T (0546) 55 95 59
F (0546) 86 58 69

eibergen showroom
Kiefteweg 2
7151 HT Eibergen
T (0545) 46 15 15
F (0545) 46 15 10

lichtenvoorde
Nobelstraat 17
7131 PZ Lichtenvoorde
T (0545) 46 15 15
F (0544) 37 60 45

ruurlo
De Vente 2
7261 ST Ruurlo
T (0545) 46 15 15
F (0573) 45 25 51

vriezenveen showroom
Hammerweg 11
7671 JE Vriezenveen
T (0546) 55 95 59
F (0546) 55 95 56

www.witzand.nl

Wim Ooyman
06 21943796

Barchemseweg 17
7261 DA Ruurlo
E wim-ooyman@hetnet.nl

SCHADE?

Venterkamp 9 Ruurlo Tel: 0573-452678

0573 - 45 12 53 — www.agneta.info
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Natuurlijk hebben we ook dit jaar
aan onze kleine Reurpopbezoekers
gedacht. Kids pak de koffers maar in,
want op 15 juni gaan jullie een dagje
op vakantie naar camping Reurpop!
We hebben werkelijk fantastische activiteiten voor jullie in petto.
Voorgaande jaren was ‘The House
Huus’ jullie domein op de zondagmiddag, dit jaar staat de gehele Stappas
weide tot jullie beschikking en we
hebben er een echte camping van gemaakt. Samen met jullie ouders, onze
kersverse Reurpopmascotte Rupo en
medewerkers van kinderdagopvang
Avonturijn gaan we samen een geweldige middag beleven.
De zandbak zal tijdens de kindermid-

dag natuurlijk niet ontbreken. Tijdens
de vakantie gaan wij er vanuit dat het
altijd mooi weer is. Maar mocht het
gaan regenen dan kunnen jullie heerlijk droog spelen, want alles zal overdekt zijn deze middag. Ook dit jaar
kunnen jullie je weer laten schminken. En omdat het vakantie is, mogen
jullie helemaal zelf weten hoe!
Naast het schminken en de overdekte
zandbak is er nog meer te doen. Wat
te denken van een echte kinderdisco?! En bij een echte vakantie horen
natuurlijk ook leuke spelletjes. Neem
je ouders, broers/zussen, opa en oma
mee om leuke spelletjes tegen te spelen – en te winnen natuurlijk!
Voor de kleinere Reurpoppertjes is er

weer de mogelijkheid om lekker te
kleuren. Natuurlijk zorgen wij weer
voor ranja en snoepjes. Onze stralende vrijwilligers en medewerkers van
kinderdagopvang Avonturijn staan
vanaf half twee ‘s middags klaar om
er samen met jullie een geweldige vakantiemiddag van te maken.
(Pssst, voor kinderen tot en met 12
jaar is de toegang gratis. Neem je
papa, mama, broer, zus, opa, oma,
oom, tante, vriendjes en vriendinnetjes mee naar de Reurpopkindermiddag, dan maken wij er een geweldig
feestje van! En als klap op de vuurpijl
ligt er voor alle kinderen na afloop
een gratis Rupo knuffel klaar om mee
naar huis te nemen!)

