
Podium 
 
Het podium krijgt steeds meer bekendheid tijdens de Eibergse kermis. Dit voorjaar is de Stichting 
Draaimolen er weer in geslaagd een weekendvullend programma te verzorgen voor jong en oud.  
 
Vrijdag 16 april  starten we met een boerenrockfeest. 
 
Misse Varve trapt af om 20:30. Deze Nederlandstalige band uit Drenthe staat garant voor humor, interactie en 
flauwekul op het podium!  Misse Varve betekent in het Drents “foute boel”.  
Geen optreden is hetzelfde dus een feest zal het worden! 
 
Om 21.30 uur neemt de Normaal cover band het over. Deze band staat bekend om de energie, uitstraling en 
klasse waarin ze onvervalste Normaal covers spelen.  
 
Zaterdag 17 april  kleurplaatwedstrijd voor alle basisscholen in Eibergen, bedoeld voor kinderen in de 
onderbouw. Tussen 14:00 en 15:00 uur kunnen de kleurplaten bij het grote overdekte podium ingeleverd 
worden. De eerste 60 kleurplaten die ingeleverd worden krijgen een kleine verrassing. Alle kinderen worden 
getrakteerd op een oer-Hollandse kermisversnapering en een vrijkaartje voor de kermis. Vanaf 15.30 worden 
drie prijswinnaars bekend gemaakt. De winnende kleurplaat zal als omslag worden gebruikt voor het 
eerstvolgende kermisboekje (najaarskermis 2010). Deze middag zal muzikaal  omlijst worden door DJ Wessel 
Bottenberg. 
 
Vanaf  20.30 uur zal de rockcoverband KNOX  een avondvullend programma verzorgen.  
Het optreden dat deze band vorig jaar gaf was een groot succes, vandaar dat zij deze keer een hele avond vullen. 
Hun repertoire is erg veelzijdig van ACDC tot Andre Hazes, van Anouk tot Jimmy Hendrix. Het optreden zal 
kort onderbroken worden door het VUURWERK  dat om 22:00 uur zal worden ontstoken op het terrein van de 
voormalige garage Iliohan. 
 
Zondag 18 april zal vanaf 14.00 uur Showband Chameleon optreden. 
Deze band heeft vrijwel alle muzieksoorten op het repertoire staan, van danceclassics, rock, soul, disco tot 
nederpop. Door deze veelzijdigheid weten ze van ieder feest een groot succes te maken. 
 
Vanaf 17.00 uur zal NoXcuse een benefietconcert geven dat in het teken staat van Cycling for Karibu. Deze 
band is bekend van enkele Coldplay Tribute concerten en stijgt in populariteit. 
 
Maandag 19 april  vanaf 13:30 treden de Ramclones op. Deze band bestaat uit drie Achterhoekse kerels die 
samen het repertoire van punkrock- legende “de Ramones” levend houden.  
 
Om 15:00 zal DJ Wessel Bottenberg het podium betreden. Deze DJ is een aanstormend talent waar we nog veel 
van gaan horen. Het optreden van vorige jaar was een groot succes. 
 
Dit jaar zal de bekende Eibergse DJ The Unexplained (Senaka) weer een plaats innemen op het podium, hij zal 
vanaf 16.00 uur starten met zijn set. Senake is druk bezig om in zijn studio een eigen sound te creëren en deze uit 
te brengen. Onlangs heeft hij nog succesvol opgetreden bij Cafe de Stier met 2 gitaristen wat een unieke sound 
teweeg bracht.  
 
Dwarz speelt vanaf 18.00 uur, deze eigenzinnige coverband is een muzikaal zestal dat met zijn twee 
frontvrouwen lekker swingt. Zij brengen een mix van Engels- en Nederlandstalige pop-rocksongs 
 
The John Cornwill Band zal de maandag afsluiten om 20.00. “Blues met ballen” is de beste omschrijving voor 
deze Twentse formatie. Recht voor zijn raap en veel plezier brengen het geheel tot een ideale combinatie waar 
liefde en plezier vanaf straalt. 
 
 
                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
Vrijdag 16 april 
 



16.00 – 24.00 uur Centrum  Kermis 
19.00 uur Centrum Eibergen Openingsact met speciaal voor de kleintjes Bert & Ernie 

    (gratis) 
20.30 uur Podium   Misse Varve, Nederlandstalige Feest en Lol band  
     (gratis entree) 
21.00 uur Cafe De Klok  PartyDJBacchie (gratis entree) 
21.30 uur Podium   Normaal coverband, boerenrock met 
    onvervalste Normaal covers ( gratis entree) 
20.00 uur Cafe de Bengel  After Shock De coverband uit de Achterhoek.   

   (gratis entree) 
22.00 uur Cafe de Stier  Schimanski Rockcoverband (gratis entree) 
 
 
Zaterdag 17 april 
 
13.00-24.00 uur Centrum   Kermis 
 
14.00  Podium   Tussen 14.00 en 15.00 uur kunnen de kleurplaten  
     ingeleverd worden, tegen 15.30 uur zal de prijs- 
     uitreiking plaatsvinden. 
20.30 uur  Podium   Knox, deze veelzijdige band mag zich verheugen 
     in een steeds groter wordende populariteit (gratis entree) 
21.30 Cafe De Krekel  Slowdown, rockt en heeft als doel verschrikkelijk veel  
     lol te maken met muziek uit de jaren zeventig en nu. 
     (gratis entree) 
20.00 uur Cafe de Bengel  Lickety Split bestaat uit 4 charmante dames die diverse 
     nummers spelen, overgoten met een stevig rocksausje. 
     (gratis entree) 
21.30 Cafe De Klok  Live band Spinrock (gratis entree) 
22.00 uur Vuurwerk    Locatie voormalig pand (Iliohan) (gratis entree). 
22.00 uur  Cafe de Stier  Spawn  Ska  (gratis entree) 
 
 
Zondag 18 april 
 
10.00-12.00 uur  Zwikkelaarsplein  Zumbathon 
13.00-24.00 uur  Centrum   Kermis 
13.00-17.00 uur  Zwikkelaarsplein  Spinningmarathon 
13.00-18.00 uur  Centrum   Kermis/warenmarkt 
14.00 uur  Podium   Chameleon Showband zij brengen met een  
      spetterende blazerssectie een unieke sound  
      teweeg. (gratis) 
14.30 uur   Cafe de Stier  FC Twente-Feyenoord te zien op een groot  
      scherm (gratis entree) 
15.00 uur   Cafe/Terras De Klok kinderprogramma met gratis ranja en snoep- 
      zakje (gratis entree) 
17.00 uur   Podium   No Xcuse geeft een benefietconcert dat in het 
      teken staat van Cycling for Karibu (gratis) 
20.00 uur   Cafe de Stier  Mr. Hyde Bluesrock (gratis entree)    
20.00 uur  Cafe de Bengel  Bengelse Disco Party met hits uit de jaren 80 

   & 90, gebracht door de Willem Ruis van de  
   Achterhoek  Robert te Brake (gratis entree) 

21.00 uur   Zaal De Klok  Live band MXL: New Edition (entree € 6,00) 
 
 
Maandag 19 april  
 

11.00-23.00 uur Centrum Kermis     (EURODAG) 
10.30 uur  Terras/cafe De Klok “Bak oe eigen ei” gratis ontbijt, livemuziek en 



      vermaak van het duo Toon&Toon (gratis entree) 
13.00 uur  Zaal,terras en cafe Live band Kaliber (gratis entree) 
   De Klok 
13.30-15.00 uur Podium    Ramclones, drie Achterhoekse kerels die de  

muziek van punkrocklegende “de Ramones”levende 
houden. (gratis) 

15.10-16.10 uur Podium    DJ Wessel Bottenberg een aanstormend talent,  
      trad vorig jaar met veel succes op.(gratis) 
16.10-17.30 uur Podium    The Unexplained (Senaka) is langzamerhand een 
      grote reputatie aan het opbouwen. Heeft onlangs 
      bij cafe de Stier opgetreden met 2 gitaristen. 
      (gratis) 
17.00 uur  Cafe de Stier  Divulge Rock  (gratis entree) 
18.00-19.30 uur Podium    Dwarz een muzikaal zestal dat met zijn twee  
      frontvrouwen lekker swingt. (gratis) 
20.00-21.30 uur Podium    The John Cornwillband “Blues met ballen”is de 
      beste omschrijving voor deze Twentse formatie. 
      Recht voor zijn raap en veel plezier maken, kort- 
      om een ideale combinatie waar liefde en plezier 
      vanaf straalt. (gratis) 
20.00 uur  Cafe de Bengel  DJ Robert”s discoshow met Hits uit de jonge en 
      oude doos.     
   
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
       
 
 


