
5, 6 EN 7 september 



gas /water /lood- en zinkwerken/sanitair/

CV/dakbedekkingen/service & onderhoud

technisch installatiebedrijf
• gas
• water
• lood- en zinkwerken
• riolering

• verwarming
• sanitair
• dakbedekkingen
• service en onderhoud

Korte Veenteweg 8  •  8161 PC  Epe
telefoon (0578) 66 28 80  •  fax (0578) 66 28 82  •  email info@dewijnbergen.nl

Kermis 
met 

botsauto’s en 
suikerspin!!

Bezoek 
de website

www.feestinoene.nl

5, 6 EN 7 september 2013

Wij zijn er 
weer klaar 

voor!
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Korte Veenteweg 8  •  8161 PC Epe
telefoon  (0578) 61 29 17  •  fax  (0578) 61 04 68  •  email  info@rsepe.nl

• rioolontstopping 
 (24-uursservice, 7 dagen p/week)

• rioolaanleg en -onderhoud 
• camera-inspectie
• stoep- en gevelreiniging 
• grond- en graafwerk 
 (minigraafmachine 70 cm breed) 
• straatwerk 
• diamantboring 
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5.09.13 - 7.09.13

Met een positieve instelling begin ik aan mijn 
eerste voorwoord als nieuwe voorzitter van 
O.Z.O. Na 11 jaar in het bestuur te hebben 
gezeten, diende de mogelijkheid zich aan om 
Bart Hulsegge op te volgen. Bart heeft een be
langrijke taak vervuld in het bestuur en maakte 
zich sterk voor een gezonde, bloeiende en 
groeiende vereniging, met meer dan 800 leden! 
Na 4 jaar besloot Bart de voorzittershamer 
neer te leggen en zich op nieuwe uitdagingen te 
storten. We wensen hem het allerbeste en hij zal 
zeker nog te vinden zijn in en om de tent met 
het komende feest.

Ditjaarisnatuurlijkeenbijzonderjaarmetonze
nieuwekoningWillemAlexander.Naaraanleiding
hiervanzijnerkoningsspelengeweestenhebben
allebasisscholenuitdegemeenteEpeeenU.S.B
stickontvangennamensdesamenwerkende
OranjeverenigingenindegemeenteEpe.Deze
stickbevatbeeldenvandetroonswisselingenan
derewetenswaardighedenoverhetkoningshuis.
Wehopendatdezestickeenmooiaandenkenis
omvoordetoekomsttebewaren.

DevoorbereidingenvoorhetO.Z.Ofeestzijnin
middelsalinvollegang,enwijalsbestuursleden
zijnweerergenthousiastoverdeinvullingvan
zowelhetfeestterreinalsdeartiesten.Donder
dagavondzalnahetgrotesuccesvanvorigjaar

weerinhettekenstaanvanderevue.
DeRaddreijershebbeneenhelenieuweshow,
diegeschiktisvan8tot80jaar.

Vrijdagmiddagverandertdetentineenoerwouden
isereensuperleukeinteractieveshowvooralle
schoolkinderenvanOene.SAvondshebbenweeen
supergezelligepartyshow,metdriegastoptredens.

Zaterdagstaatinhettekenvandeoptochten
diversespellenophetfeestterrein,eenecht
dorpsfeestvoorjongenoud,waarbijweweer
hopenopmooiweer!Zaterdagavondgaathetdak
erweerafmetdezelfdetopbandalsvorigjaar,en
gaanweermetzijnallenweerhetgezelligstefeest
vanderegiovanmaken!Ookwillenwijalsbestuur
allevrijwilligersbedankendiehetelkjaarweermo
gelijkmakenomallesinenomdetentweervoor
elkaartemaken,endieeengrotebijdrageleveren
aandesaamhorigheidengezelligheid!Sponsoren
enadverteerderswillenwehierinvooralookdan
ken,opdatzijonsookondersteuneninfinancieel
minderetijdenenmedeverantwoordelijkzijnvoor
eengeslaagdfeest.Heelveelplezierditjaarweer
opdefeestweide,

Namenshetbestuur.

 Jacqueline Bakker
VoorzitterOranjeverenigingO.Z.O.

Nieuwe voorzitter 2013



Ruud Timmerman

secretaris

Ina Jonker
pr magazine
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de Bestuursleden 2013
De gezichtenJaqueline Bakker

voorzitter

Joost Lubbinge
artiesten en website

Andrienne Bronsink 
pr-magazine

Hera Vijge planning/interieur

Gerrit Bronsi
nk

opbouw optoch
t

5.09.13 - 7.09.13

Yvonne ten Hoven
penningmeester

Johan Junteopbouw kermis

Nieuwsgierig naar 
gastouderopvang.

Bel ons gerust!
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5.09.13 - 7.09.13

Foto’s opbouw



donderdagavond
5 september
Vanaf 19.30 uurwelkommetkoffieencake.
Om 19.45 uuropeningOranjefeest2013.

officiëleopening.
openingswoorddoorvoorzitterJacquelineBakker.

Om 20.00 uurStartvanderevue...indepauzegelegenheid
eendrankjetenuttigen.Tevenseengeweldigeverlotingmet
mooieprijzen.

De Raddreijers
Glashelder.
MettrotspresenteerthetAchterhoeksrevuegezelschap“DeRaddreijers”haargeheel
nieuwe,avondvullendeprogramma“Glashelder”.“Glashelder”speeltzichafineenklein
cafeetje,ergensindeAchterhoek.Ookhierheeftderecessietoegeslagen.Hetcafédraait
nietbestmeerenhetismaardevraagofhetopenkanblijven.

Gaathetlukken?Hebbendeextraactiviteiteneffect?.......
Ooknuweerbestaathetprogrammauitsketchjes,afgewisseldmetliedjes.Natuurlijk,zoals
ualbijna50jaarvandeRaddreijersgewendbent,inhetAchterhoeksdialect:Alledaagse,
vaakactuelethema’s,ondereenvergrootglasgelegdofwatuitzijnverbandgetrokken,
leverenkomischesketchesop.
Zewordenomkleedmetzeerafwisselendeliedjes,ondersteunddoorlivemuziek.Dooreen
prachtigensfeervoldecorwaantdetoeschouwerzicheenavondjeinhetcaféGlashelder.

DeRaddreijersbestaanuit:JohantenDolle,JanetGeverink,HennyGrijsen,AstridteKron
nie,IreneMenting,GerritVerbeek(toetsen),JanWiggers(gitaar),JoopMenting(drums),
JanBeijers(licht)HenkBeijers(licht),JohanDamkot(geluid).

Kom ook naar de tent! 
Opvertoonvanuwlidmaatschapskaartgratisentree,kopjekoffieencake.
Voornietledenkostdit€ 5,00.

Einde: 22.00 uur.

11|www.feestinoene.nl10|www.feestinoene.nl

program
m

a

Voor het eerst kunnen er dit jaar versierde skelters meedoen. Dat moeten wel 
skelters zijn met versierde aanhanger. Dus: versier je skelter, knutsel een aan
hangwagen, en versier deze ook. Koppel ze aan elkaar en doe mee!

Startgeld is 25 euro,onderdevoorwaardedusdatdeskelterendeaanhangermooiversierdzijn.
Dejuryzalbepalenwieerwint.

De winnaar krijgt muntjes voor de kermis.

Nieuw: skelters met 
versierde aanhangwagen!

5.09.13 - 7.09.13



Vrijdagavond
6 september

Vrijdag6september2013ishetpodiumvandefeesttentinOenehettoneelvoor
‘TheGillianPartyShowXXL.AllroundDJGillianstartmeteen

TIENERDISCO
vooralletienersuitOeneenomstreken.
Weesoptijdwanthetbegintom19.00 uur tot en met 20.30 uur.

ENTREE GRATIS
Duskomsamenmetjevriendje,vriendinnetje,buurmeisje,buurjongenhetmaaktniet
uit.LekkerswingenindetentvanO.Z.O.feest.

TOTDAN.

Leden,bedanktdatjullieoponsgestemdtijdensdeRabobankClubactie.
Dezetienerdiscovoordejeugdwordtmedemogelijkgemaaktdooru,omdatu
oponsgestemdheeftmetdeRabobankClubactie.

NOGMAALS BEDANKT!

program
m

a
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Vrijdagmiddag
6 september
Aanvang: 13.30 uur
ArieSafariisnetterugvaneenreisronddewereldenisaltijdblijals
hijdezonopzietgaan.“Goedemorgenzonwatfijndatjijdedag
vandaagbegon”isdanookzijnlijflied.
Ookdezemorgenishijweervroegopgestaanomnaarnieuwereisgenotentegaanzoeken.
Zijnernogkinderendiedenatuuropwillenzoeken?
Interactieve kindershow
Natuurlijkmoetje,alsjemeewilt,welovertalentenbeschikken.Diewordengetestdoor
Ariedoorallerleibijzonderevaardighedentebestuderen.Eigenlijknetzoalsjedatbijwilde
dierendoet.MisschienkomtdevreemdevogelToekieToekanooknogevenlangs.Deze
bijzonderevogelstortafentoeindebuurtvanArieneerenheeftmetzijnvelepraatje
altijdhethoogstewoord.ToekieToekanisuniekenalleenbijArie.
Safari te bewonderen.
Kunjetegendemagiediedenatuurjebiedt?Houjevandansenenmeedoenmetde
gezelligeJungleliedjes?DanbenjijmisschienweldejuistepersoonvoorArieSafarizijn
volgendewereldreis!

Meer info: www.ariesafari.nl

5.09.13 - 7.09.13
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Vrijdagavond
6 september
THE GILLIAN PARTY SHOW XXL
Vrijdag 6 September 2013 vanaf 20.30 uurishetpodiumvandefeesttentinOenehet
toneelvoor‘TheGillianPartyShowXXL.AllroundDJGillianvormtdebasisvoordezespet
terendeshow.Ineenmixvandegrootstehitsuitdeafgelopen40jaarweethijjongenoud
inbewegingtekrijgen.Tijdensdezeeditiezijnerdrie gastoptredensvanDennisWiltink,
RichardHekkertenJohnDenies.Eensuccesvollecombinatiediegarantstaatvooreen
gezelligeenvooralonvergetelijkeavond!

Dennis Wiltink
Dezangcarrièrevandezetalentvollezangerzitallangetijdindelift.Metzijnenthousiasme
enentertainmenttrakteerthijhetaanwezigepubliekopeenspetterendeshow.Driejaar
geledenhaddezangernooitdurvendenkenaanalleswathijtotnutoebereiktheeft.Zo
staathijgeregeldmetbekendeartiestenopdebühne,isgeenpodiumhemtegrooten
bereikthijlandelijksuccesmetzijnsingle‘Samenéén’.Dennisgenietvaniedermomentdat
hijophetpodiumstaat.

Dezangerheeftdeambitieomzijnoptredenookineenanderevormtepresenterenaan
zijnpubliek.Zowordtermomenteelgerepeteerdmeteenallroundpartyband.Zorgvuldig
wordtergezochtnaarhetjuisterepertoireomeenshowteontwikkelenmetlivebege
leiding.Daarnaastwerktdezangeraaneenshow,waarmeehijinhettheatertezienzalzijn.
Kortom,ugaatnogveelvanDennisWiltinkhoren.

Richard Hekkert
DezangcarrièrevanRichardHekkertisbegonnenin1996.Hijismomenteeleenveelgevraagd
artiestingroteshowprogramma’swaarhijregelmatigoptreedtmetandereartiesten,maar
ookopbedrijfsfeesten,trouwerijen.RichardHekkertzetmetzijnoptreden,zijnrepertoire,
geweldigestemgeluidenstudioorkestbandenvantopkwaliteit,eenindrukwekkendeshow
neer,waarbijhijzichpresenteertalseengeborenentertainer.

Meteenschataanervaring,dieRichardmetzichmeedraagt,geniethijlandelijkebekend
heid.VooralalsdesuccesvollesoundalikevanReneFroger.Zowashijaltezieninbladen
alsDeTelegraaf,NieuweRevue,SocietybladMiljonairendiversekerenindeweekbladen
Privé,Weekend,StoryenPartyOokwasRichardmeerderemalentezienoptelevisie
bijRTL4,RTL5,hetTrosprogrammaLetsMakeMusicenSBS6Shownieuws.Absolute
knalleruitzijnrepertoireisdesingle‘Delailah’.Metdezesinglebereiktehijinbinnenen
buitenlandgrotesuccessen.

John Denies 
JohnDeniesiseenergveelzijdigezangerdiegeenenkelemuziekstijluitdeweggaatenis
alvanafzeerjongeleeftijdmetmuziekbezig.Hijstaatbekendomzijnwarmestemgeluid
enzeergrootstembereikwaardoorhijelkemuziekstijlaankan,denkdanbijvoorbeeldaan
Rock/Jazz/Soul/Danceclassics.EnniettevergetenNederlandstalig.

In2012neemtzijnmuzikaleloopbaaneengrotewendingdoordathijgaatsamenwerken
met“GeorgeKonings”vanSoundvisionStudio’steArnhem.Erwordtgewerktaan2singles
namelijk“Hetvuurinmij”en“Meerdaneenander”.Eerstgenoemdeisinjanuari2013
uitgekomen.NaastoptredensinheelNederlandverzorgthijookregelmatigoptredensin
hetbuitenland(o.a.deNederlandseAntillenenSpanje).JohnDenies,eenergveelzijdige
zangermetveelervaring,staatgarantvooreenshowvantopentertainment.
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  MOOI DAT  JE ’T MAAKT
    BIJ JAAGER
Zuiderzeestraatweg 718 | 8094 AW Hattemerbroek | tel. 038 375 90 54 | info@jaager.nl                www.jaager.nl
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Ookditjaarwildenwealsbestuurweerdevrijwilligersbedankenvoorallehulptijdens
hetfeest.Op13oktoberwashetdaaromweertijdvooronzejaarlijksevrijwilligersavond,
metpartners.

DelocatiewasdeAardbeientuinvanGerrit.Hetthemawas:Ik hou van Holland!!
Westredeninteamstegenelkaar;iederteammoestpuntenhalen.Destrijdwashevig,
enhetleekalsofdewinnaarsduidelijkwaren.Maarophetlaatstbeslistehetradvan
avontuuranders…..ennoglangbleefhetonrustig.

Hetwaseensupergezelligfeest,metgenoegtedrinkenenteeten.

vrijwilligersavond 2012

ALV Achterkamp 
Matthias Achterkamp: het bevalt goed in Oene. Een heerlijke plek om te 
wonen en een bedrijf te hebben. Dat ervaar ik inmiddels bijna zes jaar 
samen met mijn vrouw en twee kinderen. Ik vond het dan ook erg leuk 
om vorige jaren met mijn bedrijf Achterkamp AVL een Lasershow voor OZO 
te verzorgen evenals de videoprojectie van de griezelfilm voor de jeugd.

MetAchterkampAVLbenikvoornamelijktevindenindemarktvanzakelijkeevenementen.
AchterkampAVLishierverantwoordelijkvoordeaudiovisueletechniektijdensbijvoorbeeld
eenproductlancering,bedrijfsopeningofcongres.Graagwerkikaanhetmakenvanhet
completeconcept,vanbasissfeerlichtenfaciliterenvansprekerstoteenoverweldigende
showmetlaserseneenschitterendgeluid.Hetisjuistdecombinatievancreatiefdenken
endepraktischeaanpakdiemijhierinaanspreekt.Hoewelikmeestalmijnklantenopde
evenementenlocatieontmoet,krijgikvandeklantendiemijinOenebezoekensteevastte
horendatOenezo’nprachtigeplekisevenalshetuitzichtopdemolen.Vorigejarenhebik
ervarendatdeverenigingOZOuitOeneeenhelegezelligeclubhardewerkersisdieieder
jaarweereenmooievenementneerzetteninhettweedeweekendvanseptember.

Veelsuccesmetdeeditievan2013!

MatthiasAchterkamp



5.09.13 - 7.09.13

Foto’s kindermiddag
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Zaterdagmiddag
7 september
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De OPtocht route!
De zaterdagmiddag begint met de optocht door het dorp. De optocht 
start vanuit de Groeneweg en zal na de rit door het dorp eindigen bij het 
feestterrein. Hieronder vindt u een kaart van de route/ routebeschrijving.
Opstellen: Groeneweg vanaf de voetbal;

Start;Groeneweg,rechtsafHorthoekerweg,linksafDorpstraat,rechtdoor
Marktstraat,rechtsafDonselaarsweg,rechtsafKeizerstraat,linksafKerkweg,
rechtsafDs.Doornenbalstraat,linksafKeizerstraat,rechtsafHoutwegvoor
slagerijterWeelelangs,linksafDorpstraat,linksafHetDuivenslag,rechtdoor
Beukenhaag,linksafhetDuivenslag,linksafKlaterstraat,linksafHoutwegricht
ingSlagerijterWeele,rechtdoorHorthoekerweg,eindeFeestterrein.

21|www.feestinoene.nl

De inmiddels welbekende optocht door het dorp. Dus… buurtschappen, 
families en kinderen, haal al je creativiteit uit de kast en laat het bewonde
ren in de optocht. We zijn er erg trots op dat vele wagens en skelters kunnen 
meedoen.

Ditjaarishetstartgeldverhoogdvan € 50,00naar€75,00
Deelnemersaandeoptochtkunneneenemailsturenaan:info@feestinoene.nl.
Vanaf12.00 uuropstellenaandeGroeneweg.
Om13.00 uurzaldeoptochtstartenmetmedewerkingvanonzeeigenMuziek
verenigingVRIENDSCHAP.IndeoptochtzullenMiamivooreengezelligenoot
zorgen.Nadeoptochtzijnerophetfeestterreindiverseactiviteitenenspellen.
Wegaanonderandereweeropzoeknaardeschutterskoningvan2013enwelk
teamkomterhethoogstmethetbierkratstapelen?

Opgave voor de spelen:info@feestinoene.nl,maarukuntookopdedag
zelfnogbeslissenommeetedoen.Prijsuitreikingvandeoptochtenspelenna
afloopvandemiddagindefeesttent.

5.09.13 - 7.09.13

Unifact ontwikkelt innovatieve webconcepten. Of het nu gaat om 

  

Europaweg 9, 8181 BG Heerde

Postbus 76, 8180 AB Heerde

Bel ons 0578 63 17 17

Bekijk onze site www.unifact.nl

Uw website,
       onze zorg!

Bij een professionele onderneming hoort een website die aansluit 
op de wensen  van uw klanten. Wij realiseren dit voor u!

Met ons eigen beheer systeem bieden wij u de mogelijkheid om 
uw website zelf gemakkelijk te onderhouden.  Pagina's toevoegen, 
teksten aanpassen, foto's  toevoegen; alles is mogelijk.

Wilt u meer informatie? Neem gerust eens contact met ons op!
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zaterdagavond
7 september
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Aanvang 20.00 uur

Reflexisdeallroundcoversensatievanditmoment.Elkoptredenvandezevier
ervarenentertainersismetrechtspraakmakendtenoemen.

Eentopzangermeteengeweldigestemeneenoverdosisenergie,omringddoor
eengroepervarenmuzikanten,diehuninstrumentenperfectbeheersenende
nodigezangpartijenvoorhunrekeningnemen.Samenvormenzeeengeweldig
teamwaarbijhetunietkanontgaan,dathetnietalleeneenlustisomnaarte
luisteren,maarzeerzekerookomnaartekijken.

WatechtuniekisaanReflex,isdeenormediversiteitvandeband.Denieuwste
hits,maarookdiverseballads,Nederlandstaligenummers,gezelligevlottedans
muziek,poprockmuziekendewelbekendedanceclassics,makendeeluitvan
hetgeendezebandutebiedenheeft.

Decombinatievanrepertoire,kleding,geluid,eenindrukwekkendelichtshowen
hetenormeenthousiasmevandeband,maaktdatReflexsfeerbepalendisvoor
elkevenement.

Reflex, verrassend, vernieuwend, en een gegarandeerd succes!

5.09.13 - 7.09.13
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WILLBERT’S
Houtweg 41

8167 PJ Oene
Tel. 0578 64 23 78

Wij leveren
een breed assortiment

van:

* TUINMATERIALEN
* BOUWMATERIALEN

* TUINPLANTJES
* GEREEDSCHAPPEN

* AFRASTERINGSMATERIALEN
* DIERVOEDERS

* KLEINDIERVOEDERS



5.09.13 - 7.09.13

Foto’s zaterdag
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Afscheid van een voorzitter, komst van een 
“Oranje koningin”.

Een bewogen jaar was het in Oranjeland: een 
nieuwe koning en koningin, een prinses die na 
33 jaar het stokje overgeeft en een laatste 
Koninginnedag in oude stijl. Nederland is 
Oranjegezind en dat was de afgelopen maan
den te merken. Wat een troonswisseling en zo 
veel mensen actief om een bijdrage te leveren. 
Nederland stond even in het middelpunt van 
de belangstelling. Ook in Oene is de troons
wisseling niet ongemerkt voorbij gegaan. Een 
goede organisatie en mooi weer maakten er 
een bijzondere dag van.

EndanonseigenO.Z.O.bestuur!Voorheteerst
indegeschiedenisheeftO.Z.Oeenvrouwelijke
voorzitter,JacquelineBakker.Indeafgelopen
ledenvergaderinghebikmijnfunctiealsvoorzitter
overgedragenaanJacqueline.“Nederlandheeft
nueenkoning,Oenekrijgteenkoningin”,waren
mijnwoordentijdensdeoverdracht.Eenechte
OenerdamediedeOranjevereniginggaatleiden
enverderlaatgroeien.

Na8jaareenbestuursfunctietehebbenbekleed
vondikdetijdvoorwisselingvandewacht.Het
warengeweldigmooiejaren.Doordevelecontac
tenzijnermooiedingenontstaan.Zoishetidee
vandewebsiteéénvandeeerstetastbarezaken
dieikinbrachtbinnendevereniging.Ookde
opzetenuitvoeringvanonsprogrammablad
heefteenmetamorfoseondergaan,van
gevouwenA4naareenvolwaardigmagazine.
Endathetwerktblijktweluitdenavolging
vanveleandereverenigingen,ikbenertrots
op!Ookdeuitbreidingvanhetaantal
bestuursledenmetiederhuneigenbestuurs
taakiseengoedekeuzegeweest.

Ookfinancieeliserhetnodigegebeurd.Het
ledenaantalisindeafgelopenjarenflinkgegroeid.
Eengoedtekeneneenfinanciëlezekerheidvoor
declub.Ookhetaantaladverteerdersenspon
sorenissubstantieeluitgebreid.
Erkwamenookminderezakenopmijnpad:een
lastigebestuurswissel,eenkinderartiestdiedeaf
spraakvergatzodatwijmeteententvolkinderen
zatenenookhetongevalvanenigejarengeleden,
zaterdagmiddagophetfeestterrein,zijnzakendie
jelieversnelvergeet.

DetoekomstvanO.Z.O.ismetdekomstvan
Jacquelineverzekerdvancontinuïteit.Iklaateen
geweldigteambestuurdersachterdiedevereni
gingverderzullenlatengroeienenbloeieninde
gemeenschapvanOene.Jacquelinewensikheel
veelsuccesmethaarnieuweuitdaging.

Eengroetaanalleleden,sponsorenenleveranciers
vanO.Z.O.endankvoorhetvertrouwendater
altijdisgeweest.IkbenzekernietwegbijO.Z.O.
maarkiesvooreenandereinvulling.
Hetkomendefeestzalvoormijandersmaarzeker
nietminderzijn.

MetvriendelijkeOranjegroet,
Bart Hulsegge

Een “Oranje koningin” 
in Oene!!
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Talhoutweg 23, 8171 MB Vaassen, Tel. 0578 578 510, Fax. 0578 576 048
 info@spuiterijdewilde.nl, www.spuiterijdewilde.nl

Bedrijfswagen - Industriespuiterij

Afmeting oven: 6.20 x 2.5 x 2.5 mtr.

*

bedrijfswagenspuiterij / schadeherstel
industrieel spuitwerk
parel- en gritstralen 
schooperen                             
reclamebelettering
leveren van alle RAL-kleuren spuitbussen 

*
*
*
*

(ook voor particulieren)

(auto’s, vrachtwagens en reclameborden)

(opp. roestwerend behandelen)

POEDERCOATEN
 

*
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kip.lam.reebok.zwijn.haas.eend.hert.fazant.ree.konijn.duif.schnitzel.slavink.rookworst.droge.worst.tournedos.biefstuk.entrecote.gelderse.worst.balkenbrij.bakbloedworst.kruudmoes.rund.varken.kip.lam.
reebok.zwijn.haas.eend.hert.fazant.ree.konijn.duif.schnitzel.slavink.rookworst.droge.worst.tournedos.biefstuk.entrecote.gelderse.worst.balkenbrij.bakbloedworst.kruudmoes.rund.varken.kip.lam.reebok.
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zelfslachtende slager, 
vlees en gevogelte, wild, BBQ,
hapjes, buffetten en catering
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Webedankenallevrijwilligersvoordeinzetvanhet
afgelopenjaarenhopendatwijookditjaarweerop
hunsteunmogenrekenen.OokwijalsO.Z.O.kunnen
zietzondervrijwilligersbestaan!

vrijwilligers BEDANKT



ArjaN stegeman!
Vrijwilliger van het Jaar 2013:

De passerel boerderij ondersteund O.Z.O.
Succes met jullie feest!

De Boerderij is een kleinschalig gemengd bedrijf in de mooie, landelijke omgeving van Oene 
waar onze cliënten flink aanpakken. Een boer is immers nooit klaar.

Een cliënt die graag buiten werkt, affiniteit heeft met beesten en houdt van het ritme van het boerenleven is op 
De Boerderij op zijn plaats. Wij zorgen voor de beesten, mesten de hokken uit, kloven hout, werken in de moestuin, 

onderhouden het terrein – en rijden natuurlijk op de trekker. Veel capaciteiten van cliënten komen hier tot hun recht.

Onze cliënten staan met hun laarzen stevig in de samenleving; zij verkopen hoogwaardige producten van hout, houden zomermarkten, 
geven rondleidingen aan kinderen, onderhouden het Klompenmakerspad en nemen deel aan het traditionele Oener Koefeest.
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5.09.13 - 7.09.13

Arjan Stegeman, 39 jaar, getrouwd met Marian.
Samen hebben we 2 kinderen, Mika en Luca.
Mij is gevraagd om een stukje te schrijven voor het O.Z.O.
Sinds enkele jaren ben ik vrijwilliger bij O.Z.O.feest

Helphierbijbijhetopbouwenvandefeesttentenhoopditnog
velejarentemogendoen.

Sinds2009benikvoormezelfbegonnen,meteenschilders
bedrijf,StegemanSchilderwerkeninOene.



www.rabobanknoordoostveluwe.nl
www.twitter.com/rabonov

Rabobank. Een bank met ideeën.

Samen bereik je meer

Wij wensen u een mooi
oranjefeest in Oene! 
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Tiem Berghorst
Vrijwilliger van het Jaar 2013:

5.09.13 - 7.09.13

Stegeman Schilderwerken 
voor al uw binnen- en 
buitenschilderwerk 

en algehele wandafwerking

Mijn naam is Tiemen Berghorst. Mij is gevraagd als vrij williger van 
het jaar 2012 iets over mijzelf te schrijven.

IkwoonaandeDorpstraat29teOene.SamenmetmijnvrouwGerryBerg
horstBuitenkamp.
Wehebben2zonenen2schoondochtersArnoenMoniqueenRicharden
Marisca,en3kleinkinderen.JarenbenikbestuurslidvandeOZOgeweesten
sinds2003alsvrijwilliger.

Mijnhobby,szijnOldTimers(trekkers)enorganiseerookbijhet
OenerkoefeestdeOldTimershow.Verderismijnhobbyvoetbalendieren,in
enomhethuis.Engenietontzettendveelvanonzekleinkinderen.Mijnwerkis
elektromonteurbijLianderendoedital38jaarmetplezier.
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De 1e Koningsspelen georganiseerd door 
beide Oranjeverenigingen uit oene waren 
een groot succes.

’sOchtendswasereersteenontbijtvoorde
kinderenopdebeidescholenendaarnakwa
mendekinderenvandeSchoolmetdeBijbel
naarhetkulturhusvoorhet2eonderdeelvan
deochtend,hetspelgedeelte.Hetweerzat
nietmeemaardatmochtdepretnietdrukken,
dekinderenhebbenzichuitstekendvermaakt.

Nahetspelgedeeltezijnallekinderennaar
buitengegaanomballonenoptelatenen
daarnaiserindegemeenschappelijkeruimte
vanhetkulturhusgezamenlijkgezongenenter
afsluitingwasernogeenoverheerlijkbroodje
knakworstvoorallekinderen.

OpdeverjaardagvanKoninginMaximaheb
benallekinderenvandebasisscholeninde
gemeenteEpeeencomputerstickcadeau
gekregen,metdaaropfoto’svanonskonings
huis,ennatuurlijkdekroning.

Koningsspelen

5.09.13 - 7.09.13

Hammerstraat 48-14   8161 PH Epe



ERKEND LANDBOUW-
MECHANISATIEBEDRIJF
VOF VAN DER SCHEER

Veesser Enkweg 45 | 8194 LK  VEESSEN
Tel.: 0578 631292 | Fax: 0578 631488

email: bvdscheer@zonnet.nl
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5.09.13 - 7.09.13

Foto’s optocht



15  muntjes voor e 10,-
35  muntjes voor e 20,-
100 muntjes voor e 50,-
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uit de oude doos

5.09.13 - 7.09.13

41|www.feestinoene.nl40|www.feestinoene.nl

A la carte! (ruime keus)
Kleine gerechten ( ook ‘s avonds)
pannenkoeken ( ook ‘s avonds)
Dagschotels ( € 10,00)

Bij ons altijd restaurant week!
Vijf gangen vismenu
Vijf gangen vegetarisch menu
Vijf gangen neerlands dis menu
Vijf gangen Streekmenu

€ 25,99
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00

Eperweg 66 8167 LJ  Oene  Tel. 0578 641454 www.rietstulp-oene.nl

Op een unieke locatie is gevestigd

Streek restaurant de Rietstulp

De smaak van de Veluwe!
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WEBSHOP: SPORTPRIJZEN.COM

WEBSHOP: SPORTPRIJZEN.COM

WEBSHOP: SPORTPRIJZEN.COM
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Gezocht foto’s 
uit de oude doos!
Heeftunogfoto’suitdeoudedoosenwiltu
dielatenzien.Laathetonswetenofmailzedan
naarinfo@feestinoene.nl

5.09.13 - 7.09.13

uit de oude doos

VDA advertentie toe te voegen



Tot volgend 
jaar 2014!
HetbestuurvanOranjeverenigingO.Z.O.organiseertmetveel
plezierentomelozeinzethetjaarlijkseOranjefeestinOene.
Ditisechteronmogelijkzonderhulpvanvelevrijwilligersen
sponsoren.Wijwillenudanookhartelijkbedankenvooruwinzet
enbijdrageaanditgeweldigeevenement.Wijhopendatwijook
volgendjaarweereenberoepopumogendoen.
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slagerijterweele.nl

zelfslachtende slager, 
vlees en gevogelte, wild, BBQ,
hapjes, buffetten en catering
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Wij wensen alle bezoekers, gasten en 
deelnemers een zeer muzikaal, succesvol 
en gezellig Oranjefeest in Oene toe!
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