5, 6 EN 7 september

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

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

• straatwerk
• diamantboring

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

5, 6 EN 7 september 2013
Kermis
met
botsauto’s en
suikerspin!!
Bezoek
de website
www.feestinoene.nl

technisch installatiebedrijf
•
•
•
•

gas /water /lood- en zinkwerken /sanitair/

gas
• verwarming
CV/dakbedekkingen/service & onderhoud
water
• sanitair
lood- en zinkwerken
• dakbedekkingen
riolering
• service en onderhoud

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

3   |  www.feestinoene.nl

Wij zijn er
weer klaar
voor!

5.09.13 - 7.09.13

Nieuwe voorzitter 2013
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.
Dit jaar is natuurlijk een bijzonder jaar met onze
nieuwe koning Willem Alexander. Naar aanleiding
hiervan zijn er koningsspelen geweest en hebben
alle basisscholen uit de gemeente Epe een U.S.B
stick ontvangen namens de samenwerkende
Oranjeverenigingen in de gemeente Epe. Deze
stick bevat beelden van de troonswisseling en an
dere wetenswaardigheden over het koningshuis.
We hopen dat deze stick een mooi aandenken is
om voor de toekomst te bewaren.

Vrijdagmiddag verandert de tent in een oerwoud en
is er een superleuke interactieve show voor alle
schoolkinderen van Oene. S Avonds hebben we een
supergezellige partyshow, met drie gastoptredens.
Zaterdag staat in het teken van de optocht en
diverse spellen op het feestterrein, een echt
dorpsfeest voor jong en oud, waarbij we weer
hopen op mooi weer! Zaterdagavond gaat het dak
er weer af met dezelfde topband als vorig jaar, en
gaan we er met zijn allen weer het gezelligste feest
van de regio van maken! Ook willen wij als bestuur
alle vrijwilligers bedanken die het elk jaar weer mo
gelijk maken om alles in en om de tent weer voor
elkaar te maken, en die een grote bijdrage leveren
aan de saamhorigheid en gezelligheid! Sponsoren
en adverteerders willen we hierin vooral ook dan
ken, opdat zij ons ook ondersteunen in financieel
mindere tijden en mede verantwoordelijk zijn voor
een geslaagd feest. Heel veel plezier dit jaar weer
op de feestweide,
Namens het bestuur.
Jacqueline Bakker
Voorzitter Oranjevereniging O.Z.O.

ONTWERP: RECLAMEBUREAU JAAGER

De voorbereidingen voor het O.Z.O feest zijn in
middels al in volle gang, en wij als bestuursleden
zijn weer erg enthousiast over de invulling van
zowel het feestterrein als de artiesten. Donder
dagavond zal na het grote succes van vorig jaar

weer in het teken staan van de revue.
De Raddreijers hebben een hele nieuwe show,
die geschikt is van 8 tot 80 jaar.
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de Bestuursleden 2013

Bel ons gerust!

nsink
Gerrit Boro
cht
opbouw pto

Jaqueline Bakker
voorzitter

Johan Junte
opbouw kerm
is

Yvonne ten Hoven
penningmeester
Joost Lubbingebsite
artiesten en we

Andrienne Bronsink
pr-magazine

Hera
planninVgijge
/interieu
r

merman
Ruud Tim
is
ar
et
cr
se
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Ina Jonker
pr magazine
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De gezichten

Nieuwsgierig naar
gastouderopvang.

5.09.13 - 7.09.13

Foto’s opbouw
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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, onder de voorwaarde dus dat de skelter en de aanhanger mooi versierd zijn.
De jury zal bepalen wie er wint.

De winnaar krijgt muntjes voor de kermis.

donderdagavond
5 september

Vanaf 19.30 uur welkom met koffie en cake.
Om 19.45 uur opening Oranjefeest 2013.
- officiële opening.
- openingswoord door voorzitter Jacqueline Bakker.
Om 20.00 uur Start van de revue ... in de pauze gelegenheid
een drankje te nuttigen. Tevens een geweldige verloting met
mooie prijzen.

De Raddreijers
Glashelder.

Met trots presenteert het Achterhoeks revuegezelschap “De Raddreijers” haar geheel
nieuwe, avondvullende programma “Glashelder”.  “Glashelder” speelt zich af in een klein
cafeetje, ergens in de Achterhoek. Ook hier heeft de recessie toegeslagen. Het café draait
niet best meer en het is maar de vraag of het open kan blijven.
Gaat het lukken? Hebben de extra activiteiten effect?.......
Ook nu weer bestaat het programma uit sketchjes, afgewisseld met liedjes. Natuurlijk, zoals
u al bijna 50 jaar van de Raddreijers gewend bent, in het Achterhoeks dialect: Alledaagse,
vaak actuele thema’s, onder een vergrootglas gelegd of wat uit zijn verband getrokken,
leveren komische sketches op.
Ze worden omkleed met zeer afwisselende liedjes, ondersteund door live muziek. Door een
prachtig en sfeervol decor waant de toeschouwer zich een avondje in het café Glashelder.
De Raddreijers bestaan uit: Johan ten Dolle, Janet Geverink, Henny Grijsen, Astrid te Kron
nie, Irene Menting, Gerrit Verbeek (toetsen), Jan Wiggers (gitaar) , Joop Menting (drums),
Jan Beijers (licht) Henk Beijers ( licht), Johan Damkot (geluid).

Kom ook naar de tent!      
Op vertoon van uw lidmaatschapskaart gratis entree, kopje koffie en cake.
Voor niet leden kost dit € 5,00.
Einde: 22.00 uur.
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Nieuw: skelters met
versierde aanhangwagen!

5.09.13 - 7.09.13

6 september
Aanvang: 13.30 uur

Arie Safari is net terug van een reis rond de wereld en is altijd blij als
hij de zon op ziet gaan. “Goedemorgen zon wat fijn dat jij de dag
vandaag begon” is dan ook zijn lijflied.
Ook deze morgen is hij weer vroeg opgestaan om naar nieuwe reisgenoten te gaan zoeken.
Zijn er nog kinderen die de natuur op willen zoeken?

Interactieve kindershow

Natuurlijk moet je, als je mee wilt, wel over talenten beschikken. Die worden getest door
Arie door allerlei bijzondere vaardigheden te bestuderen. Eigenlijk net zoals je dat bij wilde
dieren doet. Misschien komt de vreemde vogel Toekie Toekan ook nog even langs. Deze
bijzondere vogel stort af en toe in de buurt van Arie neer en heeft met zijn vele praatje
altijd het hoogste woord. Toekie Toekan is uniek en alleen bij Arie.

Safari te bewonderen.

Kun je tegen de magie die de natuur je biedt? Hou je van dansen en meedoen met de
gezellige Jungle liedjes?  Dan ben jij misschien wel de juiste persoon voor Arie Safari zijn
volgende wereldreis!

Meer info: www.ariesafari.nl

Vrijdagavond
6 september

Vrijdag 6 september 2013 is het podium van de feesttent in Oene het toneel voor
‘The Gillian Party Show XXL. Allround DJ Gillian start met een

TIENERDISCO

voor alle tieners uit Oene en omstreken.
Wees op tijd want het begint om 19.00 uur tot en met 20.30 uur.

ENTREE GRATIS

Dus kom samen met je vriendje, vriendinnetje, buurmeisje, buurjongen het maakt niet
uit. Lekker swingen in de tent van O.Z.O.feest.
TOT DAN.
Leden, bedankt dat jullie op ons gestemd tijdens de Rabobank Clubactie.
Deze tienerdisco voor de jeugd wordt mede mogelijk gemaakt door u, omdat u
op ons gestemd heeft met de Rabobank Clubactie.

NOGMAALS BEDANKT!
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Vrijdagmiddag

5.09.13 - 7.09.13

6 september
THE GILLIAN PARTY SHOW XXL
Vrijdag 6 September 2013 vanaf 20.30 uur is het podium van de feesttent in Oene het
toneel voor ‘The Gillian Party Show XXL. Allround DJ Gillian vormt de basis voor deze spet
terende show. In een mix van de grootste hits uit de afgelopen 40 jaar weet hij jong en oud
in beweging te krijgen. Tijdens deze editie zijn er drie gastoptredens van Dennis Wiltink,
Richard Hekkert en John Denies. Een succesvolle combinatie die garant staat voor een
gezellige en vooral onvergetelijke avond!  
Dennis Wiltink
De zangcarrière van deze talentvolle zanger zit al lange tijd in de lift. Met zijn enthousiasme
en entertainment trakteert hij het aanwezige publiek op een spetterende show. Drie jaar
geleden had de zanger nooit durven denken aan alles wat hij tot nu toe bereikt heeft. Zo
staat hij geregeld met bekende artiesten op de bühne, is geen podium hem te groot en
bereikt hij landelijk succes met zijn single ‘Samen één’. Dennis geniet van ieder moment dat
hij op het podium staat.
De zanger heeft de ambitie om zijn optreden ook in een andere vorm te presenteren aan
zijn publiek. Zo wordt er momenteel gerepeteerd met een allround partyband. Zorgvuldig
wordt er gezocht naar het juiste repertoire om een show te ontwikkelen met live bege
leiding. Daarnaast werkt de zanger aan een show, waarmee hij in het theater te zien zal zijn.
Kortom, u gaat nog veel van Dennis Wiltink horen.
Richard Hekkert
De zangcarrière van Richard Hekkert is begonnen in 1996. Hij is momenteel een veelgevraagd
artiest in grote showprogramma’s waar hij regelmatig optreedt met andere artiesten, maar
ook op bedrijfsfeesten, trouwerijen. Richard Hekkert zet met zijn optreden, zijn repertoire,
geweldige stemgeluid en studio-orkestbanden van topkwaliteit, een indrukwekkende show
neer, waarbij hij zich presenteert als een geboren entertainer.
Met een schat aan ervaring, die Richard met zich meedraagt, geniet hij landelijke bekend
heid. Vooral als de succesvolle sound-a-like van Rene Froger. Zo was hij al te zien in bladen
als De Telegraaf, Nieuwe Revue, Societyblad Miljonair en diverse keren in de weekbladen
Privé, Weekend, Story en Party Ook was Richard meerdere malen te zien op televisie
bij RTL4, RTL 5, het Tros programma Lets Make Music en SBS 6 Shownieuws. Absolute
knaller uit zijn repertoire is de single ‘Delailah’. Met deze single bereikte hij in binnen en
buitenland grote successen.
John Denies
John Denies is een erg veelzijdige zanger die geen enkele muziekstijl uit de weg gaat en is
al vanaf zeer jonge leeftijd met muziek bezig. Hij staat bekend om zijn warme stemgeluid
en zeer groot stembereik waardoor hij elke muziekstijl aan kan, denk dan bijvoorbeeld aan
Rock/Jazz/Soul/Danceclassics. En niet te vergeten Nederlandstalig.
In 2012 neemt zijn muzikale loopbaan een grote wending doordat hij gaat samenwerken
met “George Konings” van Soundvision Studio’s te Arnhem. Er wordt gewerkt aan 2 singles
namelijk “Het vuur in mij” en “Meer dan een ander”. Eerst genoemde is in januari 2013
uitgekomen. Naast optredens in heel Nederland verzorgt hij ook regelmatig optredens in
het buitenland (o.a. de Nederlandse Antillen en Spanje). John Denies, een erg veelzijdige
zanger met veel ervaring, staat garant voor een show van top entertainment.
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Vrijdagavond

5.09.13 - 7.09.13

vrijwilligersavond 2012

Ook dit jaar wilden we als bestuur weer de vrijwilligers bedanken voor alle hulp tijdens
het feest. Op 13 oktober was het daarom weer tijd voor onze jaarlijkse vrijwilligersavond,
met partners.
De locatie was de Aardbeientuin van Gerrit. Het thema was: Ik hou van Holland!!
We streden in teams tegen elkaar; ieder team moest punten halen. De strijd was hevig,
en het leek alsof de winnaars duidelijk waren. Maar op het laatst besliste het rad van
avontuur anders…..en nog lang bleef het onrustig.
Het was een supergezellig feest, met genoeg te drinken en te eten.

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.
Met Achterkamp AVL ben ik voornamelijk te vinden in de markt van zakelijke evenementen.
Achterkamp AVL is hier verantwoordelijk voor de audiovisuele techniek tijdens bijvoorbeeld
een productlancering, bedrijfsopening of congres. Graag werk ik aan het maken van het
complete concept, van basis sfeerlicht en faciliteren van sprekers tot een overweldigende
show met lasers en een schitterend geluid. Het is juist de combinatie van creatief denken
en de praktische aanpak die mij hierin aanspreekt. Hoewel ik meestal mijn klanten op de
evenementenlocatie ontmoet, krijg ik van de klanten die mij in Oene bezoeken steevast te
horen dat Oene zo’n prachtige plek is evenals het uitzicht op de molen. Vorige jaren heb ik
ervaren dat de vereniging OZO uit Oene een hele gezellige club harde werkers is die ieder
jaar weer een mooi evenement neer zetten in het tweede weekend van september.

MOOI DAT JE ’T MAAKT
BIJ JAAGER
Zuiderzeestraatweg 718 | 8094 AW Hattemerbroek | tel. 038 375 90 54 | info@jaager.nl

www.jaager.nl

Veel succes met de editie van 2013!
Matthias Achterkamp
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Foto’s kindermiddag
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Zaterdagmiddag
7 september

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.
Bij
een ontwikkelt
professionele
onderneming
hoort een
Unifact
innovatieve
webconcepten.
Of hetwebsite
nu gaat die
om 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!
Europaweg 9, 8181 BG Heerde
Postbus 76, 8180 AB Heerde
Bel ons 0578 63 17 17
Bekijk onze site www.unifact.nl

Dit jaar is het startgeld verhoogd van € 50,00 naar € 75,00
Deelnemers aan de optocht kunnen een e-mail sturen aan: info@feestinoene.nl.
Vanaf 12.00 uur opstellen aan de Groeneweg.
Om 13.00 uur zal de optocht starten met medewerking van onze eigen Muziek
vereniging VRIENDSCHAP. In de optocht zullen Miami voor een gezellige noot
zorgen. Na de optocht zijn er op het feestterrein diverse activiteiten en spellen.
We gaan onder andere weer op zoek naar de schutterskoning van 2013 en welk
team komt er het hoogst met het bierkrat stapelen?
Opgave voor de spelen: info@feestinoene.nl, maar u kunt ook op de dag
zelf nog beslissen om mee te doen. Prijsuitreiking van de optocht en spelen na
afloop van de middag in de feesttent.

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, rechtsaf Horthoekerweg, linksaf Dorpstraat, rechtdoor
Marktstraat, rechtsaf Donselaarsweg, rechtsaf Keizerstraat, linksaf Kerkweg,
rechtsaf Ds. Doornenbalstraat, linksaf Keizerstraat, rechtsaf Houtweg voor
slagerij ter Weele langs, linksaf Dorpstraat, linksaf Het Duivenslag, rechtdoor
Beukenhaag, linksaf het Duivenslag, linksaf Klaterstraat, linksaf Houtweg richt
ing Slagerij ter Weele, rechtdoor Horthoekerweg, einde Feestterrein.
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Uw website,
onze zorg!

5.09.13 - 7.09.13

7 september
Aanvang 20.00 uur

Reflex is de allround coversensatie van dit moment. Elk optreden van deze vier
ervaren entertainers is met recht spraakmakend te noemen.
Een topzanger met een geweldige stem en een overdosis energie, omringd door
een groep ervaren muzikanten, die hun instrumenten perfect beheersen en de
nodige zangpartijen voor hun rekening nemen. Samen vormen ze een geweldig
team waarbij het u niet kan ontgaan, dat het niet alleen een lust is om naar te
luisteren, maar zeer zeker ook om naar te kijken.
Wat echt uniek is aan Reflex, is de enorme diversiteit van de band. De nieuwste
hits, maar ook diverse ballads, Nederlandstalige nummers, gezellige vlotte dans
muziek, pop-rock muziek en de welbekende dance-classics, maken deel uit van
het geen deze band u te bieden heeft.
De combinatie van repertoire, kleding, geluid, een indrukwekkende lichtshow en
het enorme enthousiasme van de band, maakt dat Reflex sfeerbepalend is voor
elk evenement.

WILLBERT’S

Reflex, verrassend, vernieuwend, en een gegarandeerd succes!

Houtweg 41
8167 PJ Oene
Tel. 0578 64 23 78

Wij leveren
een breed assortiment
van:
* TUINMATERIALEN
* BOUWMATERIALEN
* TUINPLANTJES
* GEREEDSCHAPPEN
* AFRASTERINGSMATERIALEN
* DIERVOEDERS
* KLEINDIERVOEDERS
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zaterdagavond

5.09.13 - 7.09.13

Foto’s zaterdag
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Bedrijfswagen - Industriespuiterij

/ schadeherstel
* bedrijfswagenspuiterij
industrieel
spuitwerk
* parel- en gritstralen (ook voor particulieren)
* schooperen (opp. roestwerend behandelen)
*
* reclamebelettering (auto’s, vrachtwagens en reclameborden)
* leveren van alle RAL-kleuren spuitbussen

POEDERCOATEN

Afmeting oven: 6.20 x 2.5 x 2.5 mtr.
Talhoutweg 23, 8171 MB Vaassen, Tel. 0578 578 510, Fax. 0578 576 048
info@spuiterijdewilde.nl, www.spuiterijdewilde.nl

Een “Oranje koningin”
in Oene!!
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.
En dan ons eigen O.Z.O. bestuur! Voor het eerst
in de geschiedenis heeft O.Z.O een vrouwelijke
voorzitter, Jacqueline Bakker. In de afgelopen
ledenvergadering heb ik mijn functie als voorzitter
overgedragen aan Jacqueline. “Nederland heeft
nu een koning, Oene krijgt een koningin”, waren
mijn woorden tijdens de overdracht. Een echte
Oener dame die de Oranjevereniging gaat leiden
en verder laat groeien.
Na 8 jaar een bestuursfunctie te hebben bekleed
vond ik de tijd voor wisseling van de wacht. Het
waren geweldig mooie jaren. Door de vele contac
ten zijn er mooie dingen ontstaan. Zo is het idee
van de website één van de eerste tastbare zaken
die ik inbracht binnen de vereniging. Ook de
opzet en uitvoering van ons programmablad
heeft een metamorfose ondergaan, van
gevouwen A4 naar een volwaardig magazine.
En dat het werkt blijkt wel uit de navolging
van vele andere verenigingen, ik ben er trots
op! Ook de uitbreiding van het aantal
bestuursleden met ieder hun eigen bestuurs
taak is een goede keuze geweest.
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Ook financieel is er het nodige gebeurd. Het
ledenaantal is in de afgelopen jaren flink gegroeid.
Een goed teken en een financiële zekerheid voor
de club. Ook het aantal adverteerders en spon
soren is substantieel uitgebreid.
Er kwamen ook mindere zaken op mijn pad: een
lastige bestuurswissel, een kinderartiest die de af
spraak vergat zodat wij met een tent vol kinderen
zaten en ook het ongeval van enige jaren geleden,
zaterdagmiddag op het feestterrein, zijn zaken die
je liever snel vergeet.
De toekomst van O.Z.O. is met de komst van 
Jacqueline verzekerd van continuïteit. Ik laat een
geweldig team bestuurders achter die de vereni
ging verder zullen laten groeien en bloeien in de
gemeenschap van Oene. Jacqueline wens ik heel
veel succes met haar nieuwe uitdaging.
Een groet aan alle leden, sponsoren en leveranciers
van O.Z.O. en dank voor het vertrouwen dat er
altijd is geweest. Ik ben zeker niet weg bij O.Z.O.
maar kies voor een andere invulling.
Het komende feest zal voor mij anders maar zeker
niet minder zijn.
Met vriendelijke Oranjegroet,
Bart Hulsegge
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vrijwilligers BEDANKT
We bedanken alle vrijwilligers voor de inzet van het
afgelopen jaar en hopen dat wij ook dit jaar weer op
hun steun mogen rekenen. Ook wij als O.Z.O. kunnen
ziet zonder vrijwilligers bestaan!

kip.lam.reebok.zwijn.haas.eend.hert.fazant.ree.konijn.duif.schnitzel.slavink.rookworst.droge.worst.tournedos.biefstuk.entrecote.gelderse.worst.balkenb
reebok.zwijn.haas.eend.hert.fazant.ree.konijn.duif.schnitzel.slavink.rookworst.droge.worst.tournedos.biefstuk.entrecote.gelderse.worst.balkenbrij.bakb
zwijn.haas.eend.hert.fazant.ree.konijn.duif.schnitzel.slavink.rookworst.droge.worst.tournedos.biefstuk.entrecote.gelderse.worst.balkenbrij.bakbloedwo
haas.eend.hert.fazant.ree.konijn.duif.schnitzel.slavink.rookworst.droge.worst.tournedos.biefstuk.entrecote.gelderse.worst.balkenbrij.bakbloedworst.k
eend.hert.fazant.ree.konijn.duif.schnitzel.slavink.rookworst.droge.worst.tournedos.biefstuk.entrecote.gelderse.worst.balkenbrij.bakbloedworst.kruudmo
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zelfslachtende slager,
vlees en gevogelte, wild, BBQ,
hapjes, buffetten en catering
slagerijterweele.nl
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5.09.13 - 7.09.13

Vrijwilliger van het Jaar 2013:

ArjaN stegeman!
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
Help hierbij bij het opbouwen van de feesttent en hoop dit nog
vele jaren te mogen doen.
Sinds 2009 ben ik voor mezelf begonnen, met een schilders
bedrijf, Stegeman Schilderwerken in Oene.

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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Vrijwilliger van het Jaar 2013:

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

Wij wensen u een mooi
oranjefeest in Oene!

Ik woon aan de Dorpstraat 29 te Oene. Samen met mijn vrouw Gerry Berg
horst-Buitenkamp.
We hebben 2 zonen en 2 schoondochters Arno en Monique en Richard en
Marisca, en 3 kleinkinderen. Jaren ben ik bestuurslid van de OZO geweest en
sinds 2003 als vrijwilliger.
Mijn hobby,s zijn Old Timers ( trekkers) en organiseer ook bij het
Oenerkoefeest de Old Timer show. Verder is mijn hobby voetbal en dieren, in
en om het huis. En geniet ontzettend veel van onze kleinkinderen. Mijn werk is
elektromonteur bij Liander en doe dit al 38 jaar met plezier.


Stegeman Schilderwerken
voor al uw binnen- en
buitenschilderwerk
en algehele wandafwerking
Samen bereik je meer
Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobanknoordoostveluwe.nl
www.twitter.com/rabonov
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Koningsspelen
De 1e Koningsspelen georganiseerd door
beide Oranjeverenigingen uit oene waren
een groot succes.
’s Ochtends was er eerst een ontbijt voor de
kinderen op de beide scholen en daarna kwa
men de kinderen van de School met de Bijbel
naar het kulturhus voor het 2e onderdeel van
de ochtend, het spelgedeelte. Het weer zat
niet mee maar dat mocht de pret niet drukken,
de kinderen hebben zich uitstekend vermaakt.
Na het spelgedeelte zijn alle kinderen naar
buiten gegaan om ballonen op te laten en
daarna is er in de gemeenschappelijke ruimte
van het kulturhus gezamenlijk gezongen en ter
afsluiting was er nog een overheerlijk broodje
knakworst voor alle kinderen.
Op de verjaardag van Koningin Maxima heb
ben alle kinderen van de basisscholen in de
gemeente Epe een computerstick cadeau
gekregen, met daarop foto’s van ons konings
huis, en natuurlijk de kroning.

Hammerstraat 48-14 8161 PH Epe
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Foto’s optocht

ERKEND LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF
VOF VAN DER SCHEER
Veesser Enkweg 45 | 8194 LK VEESSEN
Tel.: 0578 631292 | Fax: 0578 631488
email: bvdscheer@zonnet.nl
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15 muntjes voor e 10,35 muntjes voor e 20,100 muntjes voor e 50,-
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uit de oude doos

Op een unieke locatie is gevestigd
Streek restaurant de Rietstulp

De smaak van de Veluwe!
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
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WEBSHOP: SPORTPRIJZEN.COM

WEBSHOP: SPORTPRIJZEN.COM

WEBSHOP: SPORTPRIJZEN.COM
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uit de oude doos

Gezocht foto’s
uit de oude doos!

Heeft u nog foto’s uit de oude doos en wilt u
die laten zien. Laat het ons weten of mail ze dan
naar info@feestinoene.nl

VDA advertentie toe te voegen

44   |  www.feestinoene.nl

45   
 |  www.feestinoene.nl

12.09.13 - 14.09.13

kip.lam.reebok.zwijn.haas.eend.hert.fazant.ree.konijn.duif.schnitzel.slavink.rookworst.droge.worst.tournedos.biefstuk.entrecote.gelderse.worst.balk
reebok.zwijn.haas.eend.hert.fazant.ree.konijn.duif.schnitzel.slavink.rookworst.droge.worst.tournedos.biefstuk.entrecote.gelderse.worst.balkenbrij.b
zwijn.haas.eend.hert.fazant.ree.konijn.duif.schnitzel.slavink.rookworst.droge.worst.tournedos.biefstuk.entrecote.gelderse.worst.balkenbrij.bakbloe
haas.eend.hert.fazant.ree.konijn.duif.schnitzel.slavink.rookworst.droge.worst.tournedos.biefstuk.entrecote.gelderse.worst.balkenbrij.bakbloedwo
eend.hert.fazant.ree.konijn.duif.schnitzel.slavink.rookworst.droge.worst.tournedos.biefstuk.entrecote.gelderse.worst.balkenbrij.bakbloedworst.kruu
gelderse.worst.balkenbrij.bakbloedworst.kruudmoes.rund.varken.kip.lam.reebok.zwijn.haas.eend.hert.fazant.ree.konijn.duif.schnitzel.slavink.rookwor
worst.balkenbrij.bakbloedworst.kruudmoes.rund.varken.kip.lam.reebok.zwijn.haas.eend.worst.balkenbrij.bakbloedworst.kruudmoes.rund.rund.var
nijn.duif.schnitzel.slavink.rookworst.droge.worst.tournedos.biefstuk.entrecote.gelderse.worst.balkenbrij.bakbloedworst.kruudmoes.rund.varken.kip
schnitzel.slavink.rookworst.droge.worst.tournedos.biefstuk.entrecote.gelderse.worst.balkenbrij.bakbloedworst.kruudmoes.rund.varken.kip.lam.ree
Het bestuur van Oranjevereniging O.Z.O.zel.slavink.rookworst.droge.worst.tournedos.biefstuk.entrecote.gelderse.worst.balkenbrij.bakbloedworst.kruudmoes.rund.varken.kip.lam.reebok.z
organiseert met veel

Tot volgend
jaar 2014!

plezier en tomeloze inzet het jaarlijkse Oranjefeest in Oene.
Dit is echter onmogelijk zonder hulp van vele vrijwilligers en
sponsoren. Wij willen u dan ook hartelijk bedanken voor uw inzet
en bijdrage aan dit geweldige evenement. Wij hopen dat wij ook
volgend jaar weer een beroep op u mogen doen.

Wij wensen alle bezoekers, gasten en
deelnemers een zeer muzikaal, succesvol
en gezellig Oranjefeest inderse.worst.balkenbrij.bakbloedworst.kruudmoes.rund.varken.kip.lam.reebok.zwijn.haas.eend.hert.fazant.ree.konijn.duif.schnitzel.slavink.rookwors
Oene toe!

worst.balkenbrij.bakbloedworst.kruudmoes.rund.varken.kip.lam.reebok.zwijn.haas.eend.hert.fazant.ree.konijn.duif.schnitzel.slavink.rookworst.drog
balkenbrij.bakbloedworst.kruudmoes.rund.varken.kip.lam.reebok.zwijn.haas.eend.hert.fazant.ree.konijn.duif.schnitzel.slavink.rookworst.droge.wors
brij.bakbloedworst.kruudmoes.biefstuk.entrecote.gelderse.biefstuk.entrecote.gelderse.worst.balkenbrij.bakbloedworst.kruudmoes.rund.varken.kip
schnitzel.slavink.rookworst.droge.worst.tournedos.biefstuk.entrecote.gelderse.worst.balkenbrij.bakbloedworst.kruudmoes.rund.varken.kip.lam.re
kruudmoes.rund.rund.varken.kip.lam.reebok.zwijn.haas.eend.hert.fazant.ree.konijn.duif.schnitzel.slavink.rookworst.droge.worst.tournedos.biefstu
kruudmoes.rund.varken.kip.lam.reebok.zwijn.haas.eend.hert.fazant.ree.konijn.duif.schnitzel.slavin k.rookworst.droge.worst.tournedos.biefstuk.entr
moes.rund.varken.kip.lam.reebok.zwijn.haas.eend.hert.fazant.ree.konijn.duif.schnitzel.slavink.rookworst.droge.worst.tournedos.biefstuk.entrecote
rund.varken.kip.lam.reebok.zwijn.haas.eend.hert.fazant.ree.konijn.duif.schnitzel.slavink.rookworst.droge.worst.tournedos.biefstuk.entrecote.gelde
varken.kip.lam.reebok.zwijn.haas.eend.hert.fazant.ree.konijn.duif.schnitzel.slavink.rookworst.droge.worst.tournedos.biefstuk.entrecote.gelderse.wo
kip.lam.reebok.zwijn.haas.eend.hert.fazant.ree.konijn.duif.schnitzel.slavink.rookworst.droge.worst.tournedos.biefstuk.entrecote.gelderse.worst.balk
reebok.zwijn.haas.eend.hert.fazant.ree.konijn.duif.schnitzel.slavink.rookworst.droge.worst.tournedos.biefstuk.entrecote.gelderse.worst.balkenbrij.b
biefstuk.entrecote.gelderse.worst.balkenbrij.bakbloedworst.kruudmoes.rund.varken.kip.lam.reebok.zwijn.haas.eend.hert.fazant.ree.konijn.duif.schnit
entrecote.gelderse.worst.balkenbrij.bakbloedworst.kruudmoes.rund.varken.kip.lam.reebok.zwijn.haas.eend.worst.balkenbrij.bakbloedworst.kruudm
hert.fazant.ree.konijn.duif.schnitzel.slavink.rookworst.droge.worst.tournedos.biefstuk.entrecote.gelderse.worst.balkenbrij.bakbloedworst.kruudmo
zant.ree.konijn.duif.schnitzel.slavink.rookworst.droge.worst.tournedos.biefstuk.entrecote.gelderse.worst.balkenbrij.bakbloedworst.kruudmoes.rund
konijn.duif.schnitzel.slavink.rookworst.droge.worst.tournedos.biefstuk.entrecote.gelderse.wor st.balkenbrij.bakbloedworst.kruudmoes.rund.varken
duif.schnitzel.slavink.rookworst.droge.worst.tournedos.biefstuk.entrecote.gelderse.worst.balkenbrij.bakbloedworst.kruudmoes.rund.varken.kip.l
Houtweg 8, 8167 PL OENE, 0578 641 205
schnitzel.slavink.rookworst.droge.worst.tournedos.biefstuk.entrecote.gelderse.worst.balkenbrij.bakbloedworst.kruudmoes.rund.varken.kip.lam.ree
Hoofdweg 55, 8166 AD EMST, 0578 662 000
zel.slavink.rookworst.droge.worst.tournedos.biefstuk.entrecote.gelderse.worst.balkenbrij.bakbloedworst.kruudmoes.rund.varken.kip.lam.reebok.z
info@slagerijterweele.nl
vink.rookworst.droge.worst.tournedos.biefstuk.entrecote.gelderse.worst.balkenbrij.bakbloedworst.kruudmoes.biefstuk.entrecote.gelderse.biefstu
kruudmoes.rund.varken.kip.lam.reebok.zwijn.haas.eend.hert.fazant.ree.konijn.duif.schnitzel.slavink.rookworst.droge.worst.tournedos.biefstuk.entre

zelfslachtende slager,
vlees en gevogelte, wild, BBQ,
hapjes, buffetten en catering
slagerijterweele.nl

46   |  www.feestinoene.nl

