
‘Wereldprimeur’ op zonovergoten Okkenbroeks Feest 

 

Lieten de weergoden tijdens 25ste en 40ste editie de organisatie van het Okkenbroeks 

Feest in de steek, bij de 55ste uitgave was daarvan geen sprake. Na een aarzelend begin 

op vrijdag werden de feestgangers in het weekeinde volop in de zon gezet.  

 

DOOR HENK SEPERS (De Stentor 8 juli 2013) 

  

OKKENBROEK| Absoluut warm hoogtepunt was het immense vreugdevuur. In een 

enorme vuurkorf werd acht kubieke meter hout een prooi van de vlammen. “Een 

wereldprimeur voor Okkenbroek want dit moet de grootste vuurkorf ooit zijn”, aldus John 

Hoogewind. Samen met Michel Hageman de bouwers van de vuurkorf die zaterdagavond 

rond de klok van acht uur door Gerrit ‘Baron van de Weide’ Holterbroek werd ontstoken. 

Eerder op de dag, amper bekomen van de revue van de avond daarvoor,  verzamelde 

Okkenbroek zich in de feestweide voor de traditionele optocht door het dorp. Volop werd 

er nagepraat over het schouwspel dat vrijdagavond het feest opende. De feesttent puilde 

uit. Iedereen in afwachting van wie er deze keer als ‘slachtoffer’ diende voor één van de 

sketches. De dorpsroddels, tot vermaak van de zaal, waren bij het gouden koppel Toone 

van den Enk en Jan Steegink in goede handen. Opvallend was de inbreng van jeugdige 

inwoners uit het dorp. “Dat biedt hoop voor de toekomst”, glimlachte een toeschouwer 

toen hij in de NIX-show het optreden van Bas (10) en de 11-jarigen Lars en Elian zag die 

in de huid van Normaal waren gekropen. Luid applaus was de beloning voor het drietal. 

De optocht, een bonte stoet van wagens, fietsers en lopers vertrok nadat burgemeester 

Heidema het signaal gaf. Ep Tuitert (70) genoot zichtbaar van de optocht. Een keuze 

maken voor de publieksprijs was voor Tuitert niet zo eenvoudig. “Iedereen heeft z’n best 

gedaan. Ik kan niet kiezen. Ze zijn allemaal mooi net als het weer.” Weg beende Tuitert 

naar de volgende attractie. Erik Dikkers, uit Loo, moest wel kiezen. Als jurylid stond hij 

voor de schier onmogelijke taak te bepalen wie met de eer zou gaan strijken. 

“Creativiteit, actualiteit en onderwerp, daar beoordeel ik op maar het valt niet mee een 

keuze te maken”, aldus Dikkers die uiteindelijk toch met de jury tot een oordeel kwam. 

Net als het publiek koos de vakjury voor de kleuterwagen van basisschool Dol-Fijn. Ook 

de zondag trok, tot tevredenheid van de leden van de feestcommissie, veel publiek naar 

de feesttent.   

 

 

 

  


