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Stichting Dedemsvaria presenteert de Dedemsvaria Feestweek, 
van maandag 1 augustus tot en met zaterdag 6 augustus. 
 
Welkom op de allereerste persconferentie van de stichting Dedemsvaria. De Dedemsvaria kent een 
lange geschiedenis, al voor de tweede wereldoorlog organiseerde men feestjes in de Dedemsvaart. De 
vereniging Nut & Genoegen zorgde voor een verassende variété. Het hele dorp liep uit voor een 
goochelaar of het paardenspel.  
 
Meer dan 70 jaar later hopen we dat dit niet anders is en dat Dedemsvaart begin augustus wederom 
massaal de Dedemsvaria bezoekt. En niet alleen inwoners van Dedemsvaart. Natuurlijk zijn ook alle 
(tijdelijke) inwoners uit het Vechtdal/ Reestdal en de weide omgeving meer dan welkom om kennis te 
maken met de klantvriendelijke winkels, de gezellige horeca en de uitstekende Dedemsvaartse sfeer.  
 
In 2016 wordt voor de 45e keer de Dedemsvaria georganiseerd. We zullen voortborduren op het succes 
van de afgelopen jaren.  
 
Zoals ieder jaar zijn er altijd uitdagingen. Zo valt te denken aan het plaatsen van de “Wokkel” op het 
parkeerterrein achter de Baron. Tegen de afspraak in, is deze geplaatst op de huidige locatie.  
Daarnaast was er afgelopen jaar geen subsidie voor ons weggelegd en ook voor dit jaar zijn de 
voortekenen niet positief. In tegenstelling tot onze inwoners en ondernemers ziet de gemeente minder 
meerwaarde van de Dedemsvaria.  
 
Echter, wij blijven positief en zullen ook dit jaar een mooie Dedemsvaria neerzetten.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nieuws uit het bestuur: 
 Stefan Nanning nieuw bestuurslid 
Stefan Nanning is .. jaar oud en bijna zijn hele leven woonachtig in Dedemsvaart. Vorig jaar heeft 
Stefan ons al geholpen met een groot aantal zaken. Daarom is het ook een logisch stap om zijn 
bijdrage nu vanuit het bestuur te doen. Stefan gaat zich voornamenlijk bezig houden met de 
vrijwilligers en de Vrienden van de Varia. Voor vragen kunt u contact opnemen met hem opnemen. 
 Programma nieuws: 
 
De Dedemsvaria bestaat 45 jaar, voor het bestuur reden genoeg een aantal oude programmaonderdelen te laten 
herintreden. Zoals 
 

- De wielerronde Zoals de tijdbrekers al zongen: “In de wielerronde had Kees een strop want Jan zijn tomaat trof hem recht voor 
zijn kop.”  
 
De dike banden race was een begrip. De Dedemsvaartse jeugd was vol enthousiasme en streed fanatiek voor de 
titel. In 2016 gaat dit onderdeel op herhaling. De wiellerronde staat gepland voor de maandag avond. Het 
parcour zal gesitueerd worden rondom de Julianastraat, details worden op dit moment uitgewerkt. 
 

- Hangmat hangen Wij horen veel verhalen van vroeger. Veel mensen vertelden ons dat ze voorafgaande aan hun werkdag, nog 
even bij het paalzitten gingen kijken. Want iedereen was benieuwd wie er nog zat. Het ouderwetse paalzitten 
hebben we in een nieuw jasje gestoken, te weten hangmat hangen. Welke “luiwammes” hangt/slaapt het langst 
tijdens de Dedemsvaria? 
 - Wedstrijd frikandel eten Nieuw op het programma is de wedstrijd frikandel eten. Wie eet er de meeste centimeters frikandel? Maar houdt 
dat ook nog een tijdje binnen?  
En zal de winnaar wel beloond worden met een zoen van het Rozentrio? 
 

- Timmerdorp Het idee? Kinderen timmeren hun eigen dorp, zorgen dat het schoon blijft en blijven er misschien wel een nacht 
slapen? De vraag is nog hoe wij de plannen gaan concretiseren. Details moeten nog uitgewerkt worden en hulp is 
daarbij van harte welkom. 
 Sponsoring 
De stichting Dedemsvaria bestaat niet zonder sponsoren. Naast het benaderen van sponsoren en het verkopen 
van sponsorpakketen, gaan we dit jaar nog meer proberen om op andere manieren financiële middelen te werven. 
 

- Vrienden van de Varia Tot nu toe vallen we terug op bedrijven. Echter vorig jaar hebben we onze actie Vrienden van de Dedemsvaria 
opgezet. Vele vrienden keken vorig jaar liever nog even de kat uit de boom. Dit jaar gaan we onze actie verder 
uitbreiden. Zo kan men als vriend van de Dedemsvaria prijzen  winnen en tijdens de Dedemsvaria van voordelen 
genieten. Tijdens verschillende evenementen in Dedemsvaart kunt u ons vinden en vriend worden. Als u niet 
kunt wachten ga dan snel naar www.dedemsvaria.nl, klik op Vrienden van de Dedemsvaria en wordt vriend. 
 - Sponsorcommissie Naast sponsoren zijn vrijwilligers essentieel voor de Dedemsvaria. Ieder jaar kunnen we rekenen op meer steun, 
nieuw dit jaar is de sponsorcommissie. Naast de bestuursleden zullen Harmen Klinkenberg en Henry van Straten 
potentieel sponsoren benaderen.  
 

- Rabobank actie De boerenleenbank heeft een bijzondere actie bedacht. Door middel van een stemming gaan ze meer dan 
€100.000,- verdelen. Wij gaan campagne voeren om uw te bewegen op ons te gaan stemmen. Houd ons diverse 
kanalen in de gaten voor meer informatie en zorg samen met ons voor een mooie cheque.  
 



Media 
- Samenwerking Vechtdal College Vanaf dit jaar gaan we samenwerken met het Vechtdal College. Jonge mensen met een frisse blik op zaken gaan 

ons o.a. helpen met de PR. Denk daarbij aan Dedemsvaria TV en een vlog.  
 - Programma boekje Het programma boekje wordt vervangen een programma krant en een flyer. In samenwerking met de 
Dedemsvaarste Courant zullen we een krant uitgeven met veel achtergrond informatie en een extra groot 
programma overzicht om thuis op de koelkast te hangen. 
 
Daarnaast brengen we een flyer uit met het programma. Tevens bestaat er de mogelijkheden te adverteren op 
deze flyer. Advertenties zijn te koop voor €125,-, de flyer (leuk om te bewaren) wordt in een oplage van 10.000 
stuks verspreid. 
 Bad Rothenfelde 
Vorig jaar hebben we ingezet op meer samenwerking met onze partnergemeente Bad Rothenfelde. Nadat Karl 
Hans Simnoch een lintje kreeg, heeft hij zijn functie als  contactpersoon overgedragen. Rainer Engbert is onze 
nieuwe enthousiaste contactpersoon. Afgelopen jaar heeft een Duitse delegatie Dedemsvaart bezocht. Komend 
jaar zullen we Bad Rothenfelde bezoeken en iedereen is van harte welkom. Ook op andere vlakken zullen we 
gaan samenwerken. Zo zal er komend jaar een voetbalwedstrijd plaats vinden tussen Bad Rothenfelde en 
Dedemsvaart. 
 Rozentrio 
Opgeven voor het Rozentrio kan nog tot 1 februari. Gedurende de Dedemsvaria feestweek vormt een Rozentrio 
HET gezicht van Dedemsvaart. In 2015 werd het trio gevormd door Rozenkoningin Miron Hulleman en haar 
nichten Ilona Postma en Amber Hulleman stonden haar terzijde als Hofdame. Voor het eerst werd ook een 
minitrio gepresenteerd. Floor Weegenaar werd de eerste mini Rozenkoningin en haar zus Lotte en hun beste 
vriendin Marilou van de Wetering werden de mini Hofdames.  
Voor 2016 is het Dedemsvaria bestuur op zoek naar nieuwe gezichten. Tot 1 februari aanstaande kunnen dames 
van 20 jaar en ouder zich per email aanmelden bij info@dedemsvaria.nl                                                            De 
kandidaten worden verzocht een foto mee te sturen.                                                                                        
Het minitrio wordt gezocht in de leeftijdscategorie 9-11 jaar (basisschoolleerling). Het minitrio moet beschikbaar 
zijn op 1 augustus en op 3 augustus. 
Van de kandidaten wordt verwacht dat zij spontaan en actief zijn en gedurende de gehele feestweek beschikbaar 
zijn. Ook moeten zij in de aanloop naar de feestweek van 2016 beschikbaar zijn voor promotiedoeleinden.     
De inschrijving sluit op 1 februari 2016 aanstaande. Daarna gaat het bestuur zich over de aanmeldingen buigen 
en zal er een eerste selectie worden gemaakt. Nieuw dit jaar is dat de uiteindelijke verkiezing voor publiek plaats 
vindt, zoals dat vroeger ook gebeurde. Dit gebeuren vindt plaats in MFC de Baron en wel op zaterdag 5 maart 
2016. 's Middags tussen 15.00-17.00 uur wordt het minitrio gekozen en 's avonds vanaf 19.30 uur het grote trio 
gekozen.   
  Varia Run 
Bent u al aan het trainen voor de Varia Run? Op 2 augustus dagen wij u weer uit om mee te lopen. Nieuw dit jaar 
is de samenwerking met andere lopen uit de gemeente Hardenberg. In samenwerking met de Hardenberg City 
Run, de Banthumloop, de Lichtstadloop, de Beverwijkloop en de Hardenberg City Run is er een 
hardloopkalander opgesteld. Wij proberen u daarmee uit te dagen om binnen een jaar u tijd te verbeteren en fitter 
te worden. Deelname aan één van de lopen betekend dat u kans maakt op mooie prijzen.  
 
Zoals ieder jaar kunt u een donatie doen voor een goed doel. Dit jaar was dat Vecht voor Jeugd. De stichting 
Vecht voor Jeugd helpt kinderen en jongeren die door omstandigheden in de problemen zijn gekomen met 



financiële en/of materiële steun op cultureel, educatief of sportief gebied. Wij zullen vanavond een mooie cheque 
van €400,- overhandigen.  
 
Voor komend jaar zijn we op zoek naar een nieuw goed doel, aanmelden van geode doelen kan via 
info@dedemsvaria.nl 
 


