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Het afgelopen feest en jaar waren gezellig en suc-
cesvol voor de O.Z.O.

Door de bouw van het Kulturhus werd er nogal 
wat van onze vrijwilligers gevraagd. Het zoeken 
naar oplossingen om alle geplande zaken en taken 
toch goed te kunnen neerzetten en uitvoeren. Een 
feestterrein dat aan omvang aanzienlijk was inge-
perkt, het overleg met de aannemer over wat wel 
en toch vooral niet wenselijk was. We hebben het 
allemaal achter ons gelaten en kunnen stellen dat 
het een prima samenwerking is geweest. Bou-
wbedrijf van Norel bedankt voor jullie support en 
ondersteuning. Het afgelopen feest heeft er niet 
onder geleden en dat was de hoofdzaak.

En nu, nu staan we naast een geweldig mooi ge-
bouw weer op onze vertrouwde plek. Natuurlijk 
wij missen de tuin van de Bongerd, en ook de 
parkeergelegenheid op het terrein is aangepast, 
maar ach het feest is het feest en wij zijn flexibel!!

Wij mochten dit jaar het bestuur uitbreiden met 
twee dames. Ina Jonker en Andrienne Vijge zijn 
ons komen versterken met het organiseren en 
ondersteunen van ons programma magazine. Een 
hele uitdaging om alle tekst, advertenties en druk-
bestanden compleet en op tijd bij de drukker te 
krijgen. En het is weer gelukt. Dames van harte wel-
kom binnen onze club en geniet van jullie prestatie. 
Het magazine ziet er weer geweldig uit, bedankt!

Verder zijn er binnen ons bestuur geen wijzigingen 
en dat maakt het werken met elkaar steeds 
makkelijker, je raakt op elkaar ingespeeld. Snel 
even een mailtje en het antwoord is er vaak direct. 
Het gaat allemaal snel en eenvoudig en dat is ook 
prettig om een feest van deze omvang als vrijwilliger 
nog te kunnen organiseren. Want er gaat voor de 
bestuurders en vrijwilligers heel wat tijd in zitten. 
Vrije tijd dan wel te verstaan! Voor het organiseren 
van de optocht, de artiesten zoeken en vastleggen, 
de terrein indeling, de verzekeringen, de notulen, 
ja alles wat nodig is om het feest te doen slagen. 
Daar ligt ook de kwaliteit van het bestuur.   

Ook het ledenaantal mochten we afgelopen jaar 
weer zien stijgen, een signaal dat wij het goed doen.

Aflopen jaar hebben we ons als Oranjevereniging 
ingespannen om een bijdrage te kunnen leveren 
aan de aankleding van het Kulturhus. Maar wat kun 
je daar aan bijdragen en hoe? Door aan onze feest-
gangers een vrijwillige bijdrage te vragen tijdens 
de feestavonden is er in totaal bijna 265 euro op 

gehaald. Geld dat wij aan de Stichting Kulturhus 
mochten aanbieden voor een speeltoestel. Beste 
gevers hartelijk bedankt voor jullie bijdrage. De 
Stichting Kulturhus en de school hebben het in 
dank in ontvangst genomen.

De dodenherdenking was ook dit jaar weer een 
gezamenlijke initiatief tussen Oranje vereniging 
O.E.N.E. en O.Z.O. Op gepaste wijze is hier invull-
ing aangegeven. Met dank aan Vriendschap voor 
de ondersteuning.

En dan onze vrijwilligers, het zijn er veel en wij zijn 
er als bestuur zuinig op, ook die hebben we dit jaar 
weer in het zonnetje gezet. Een avond gezellig 
barbecueën bij Gerrit en Trijnie Bronsink, en lek-
ker aardbeien toe. Bedankt! Ook werden hier 
onze vrijwilligers van het jaar bekent gemaakt.

En dan ons programma, daar hebben we een nieuwe 
uitdaging, een heuse revue op de donderdag avond, 
in de tent op het feest terrein. Om 19.30 uur zal 
ons feest officieel geopend worden, waarna de 
revue de spits zal afbijten. Vrijdag de kindermiddag 
met veel verassingen, snoep, patat, en de botsauto’s 
ze zijn er weer. Zaterdag de optocht, de kermis en het 
Sint Maartensgilde. Zaterdagavond groot feest met 
veel muziek. 

Graag tot op de feestweide.

Namens het bestuur.

Bart Hulsegge
Voorzitter Oranjevereniging O.Z.O.

Het Kulturhus en O.Z.O. samen 
de toekomst tegemoet
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Ruud Timmerman

secretaris

Ina Jonker
pr magazine
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de Bestuursleden 2012
De gezichten

Yvonne ten Hoven
penningmeester

Jaqueline Bakker
kinderprogramma

Joost Lubbinge
artiesten en website

Adrienne Vijge 
pr-magazine

Hera Vijge planning/interieur

Gerrit Bronsi
nk

opbouw optoch
t

Bart Hulsegge 
voorzitter

Johan Junteopbouw kermis
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Wij, Andriënne Vijge en Ina Jonker zijn de dames van de 
PR-commissie van de OZO-magazine. 

Ik ben Andriënne Vijge, ben 30 jaar en ben getrouwd met 
Björn en heb 2 kinderen. Ik werk 3 dagen in de week bij 
de belasting dienst in Apeldoorn.
 
Afgelopen Oranjefeest heb ik op zaterdag avond achter de 
bar gestaan en dat is zo goed bevallen dat ik heb aange-
geven wel meer voor de club te willen doen. Deze hand-
reiking werd meteen door het bestuur aangenomen en 
zodoende werd mij gevraagd of ik samen met Ina Jonker wat 
voor het programmaboekje konden doen.
 
Een uitdaging waar u hiervan het resultaat ziet.
 
Andrienne Vijge

Even voorstellen...



donderdagavond
6 september
Vanaf 19.30 uur welkom met koffie en cake.
Om 19.45 uur opening Oranjefeest 2012.

- officiële opening.
- openingswoord door voorzitter Bart Hulsegge.

Om 20.00 uur: start van de Revue ... In de pauze een drankje met hapjes. 
Tevens een geweldige verloting met mooie prijzen.

De Raddreijers
Z.G.A.N.
‘zo good as ni’j’ 
Zo goed als nieuw voelen de Raddreijers zich, en dat kunt u meebeleven in dit 
nieuwe programma. DE RADDREIJERS bestaan al meer dan veertig jaar en sla-
gen er telkens weer in om een revue in elkaar te zetten, geheel in Achterhoeks 
dealect, die een gezellige vond garandeert. De liedjes en sketches, met humor 
en soms een beetje Weemoed, gaan over herkenbare onderwerpen waarbij 
Soms de actualiteit even om de hoek komt kijken.

Het thema ‘Zo good as ni’j’ zit op enkele momenten in de voorstelling ver-
weven, bijvoorbeeld wanneer het over Recycling gaat. Maar het duidt ook op 
samenstelling van  DE RADDREIJERS, die een wisseling heeft ondergaan.

Vol trots en met nieuwe elan presenteren ze nu dit programma, waarmee ze u 
een plezierige avond willen bezorgen.

Kom ook naar de tent!      

Op vertoon van uw lidmaatschapskaart gratis entree, kopje koffie, cake en een 
hapje. Voor niet leden € 5,00 entree inclusief een kopje koffie, cake en een hapje.

Einde: 22.00 uur. 
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De Raddreijers zijn opgericht op 10 mei 1966. 
De vereniging volksfeest Corle had in 1966 
niet de financiële middelen om een gezelschap 
te contracteren. In navolging van andere buur-
schappen werd geprobeerd iets te organiseren 
met eigen leden.

Even daarvoor hadden de bedenkers van dit idee, 
de heren Jan ter Maat en Jan Uwland de koppen al 
eens bij elkaar gestoken om de haalbaarheid van 
een gezelschap met eigen leden te onderzoeken. 
Ze besloten het muzikale brein van Corle, de heer 
Jan Berenschot, hiervoor te benaderen. Hij werkte 
een plan uit.

De 3 Jannen werden zo enthousiast dat ze op 
zoek gingen naar geschikte mensen om hieraan 
mee te werken. Ook werden teksten op papier 
gezet. Begin 1966 kwam het gezelschap voor de 
eerste keer bijeen te huize van Jan ter Maat op 
boerderij Bessink in Corle. De teksten en liedjes 

werden ingestudeerd en op de vrijdag avond van 
het volksfeest Corle 1966 traden ze voor het 
voetlicht. Dit werd een gigantisch succes.

Alras werd besloten een nieuw programma te 
schrijven voor het jaar daarop, ook dit werd een 
succes. Het gezelschap werd benaderd door 
besturen van andere verenigingen, er werden 
optredens geboekt in Miste en Winterswijk.

Het “gezelschap” achtte inmiddels de tijd rijp 
voor het bedenken van een naam. Dit werd uit-
eindelijk “de Raddreijers” Symboliek voor gang-
makers tijdens een feest. Na eerst een aantal 
optredens te hebben verzorgd op Winterswijkse 
bodem, werden daarna ook optredens verzorgd 
elders in de Achterhoek en de Liemers. Jaren 
later ging het nog verder richting de Veluwe, 
Twente zelfs in Drente, eigelijk overal waar men 
Achterhoeks verstaat en begrijpt.

De Raddreijers  
Z.G.A.N.



Vrijdagavond
7 september

Vanaf 20:00 uur.
Tent open om 19.45 uur.
Springstof om 20.30 uur. 

Deze band uit de regio 
staat garant voor een 
“spring” gezellig feest.

program
m

a
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Vrijdagmiddag
7 september
Alle kinderen en ouders zijn vanaf half 2 welkom in de tent 
voor een gezellige kindermiddag met Alain’s Knotsgekke 
Spelshow.
 
Een grappig spelprogramma waarin we jullie op vrolijke wijze,  
in een razendsnel tempo meenemen van spel naar spel. 
Een leuke show waarin de muziek & interactieve spelletjes centraal staan.

En natuurlijk wordt het een groot meezingfeest.....!!! 

Na het kinderprogramma gaat de kermis open om nog even lekker te draaien, 
zweven of met onderstaande bon in de botsauto’s te gaan.

En natuurlijk wordt het een groot meezingfeest.....!!! 
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Even voorstellen...
Ik ben Ina Jonker ben 38 jaar en woon samen met mijn 
man Berend en kinderen aan de kanaalweg in Oene.  
Werk inmiddels al verschillende jaren bij Stichting thuiszorg 
Verian en zeker met alle plezier. 

In onze verkeringstijd kwamen we al op het Oranjefeest, tot op 
heden nog steeds. Twee jaar geleden vroeg het bestuur of ik 
wilde helpen op vrijdagavond achter de bar te helpen. Sindsdien 
ben ik helemaal besmet het OZO-virus, dat een geweldig gevoel 
geeft. Vanuit het bestuur kwam de vraag of ik samen met  
Andrienne Vijge het programmaboekje in elkaar wilde zetten.  
Nou dit is het resultaat!! Veel werk, veel bellen, mailen en overleg-
gen maar wel een mooi resultaat, al zeg ik het zelf!!
 
Ina Jonker

06.09.12 - 08.09.12



  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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vrijwilligersavond

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!

Noteer alvast in uw agenda: 
Zaterdag 6 oktober 2012
Vrijwilligersavond
Uitnodiging volgt via de post.

BEDANKT
vrijwilligers

06.09.12 - 08.09.12
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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!



Méér plezier voor je geld!   (0523) 68 30 00   www.slagharen.com

 meer dan 40 topattracties
 19 café-restaurants
 4 theater- en circusshows
 binnen- en buitenzwembad
 iedere avond live entertainment

Bij Attractie- & Vakantiepark Slagharen beleef je een dag vol vermaak voor 
het hele gezin. Met meer dan 40 spectaculaire attracties, schitterende shows 
en prachtige parades heb je maximale pret voor een minimale prijs.
Bestel vandaag nog je ticket op www.slagharen.com
(ook voor actuele prijzen.)

Méér spektakel!Géén lange wachtrijen
Méér actie!

Alle attracties dicht bij elkaar
Méér vrijheid!Je kinderen zijn altijd dichtbij

Hoeveel plezier
kun jij aan in één dag?

Een hele dag plezier!

nu al
vanaf 12.50

slag12031_adv_hah_205x285.indd   1 05-03-12   14:41
20     |  www.feestinoene.nl

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 vorig  jaar 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 tech-
niek 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 over-
weldigende 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. Vorig jaar heb ik ervaren 
dat de vereniging OZO uit Oene een hele gezel-
lige club harde werkers is die ieder jaar weer een 

06.09.12 - 08.09.12

ALV Achterkamp  
(die van de lasershow van vorig jaar)

Zaterdagmiddag
8 september
De inmiddels wel bekende optocht door het dorp. Dus… buurtschappen, 
families en kinderen, haal al je creativiteit uit de kast en laat het bewonderen 
in de optocht. We zijn er erg trots op dat vele wagens weer meedoen.

Deelnemers aan de optocht kunnen een mailtje 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 DE DEUR DWEILERS voor een 
gezellige noot zorgen. Ook onze Schotse Doedelzakspeler zal van de partij zijn. 

Na de optocht zijn er op het feestterrein diverse activiteiten en spellen.
We gaan onder andere weer op zoek naar de schutterskoning van 2012 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.

program
m

a
06.09.12 - 08.09.12

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 de routebeschrijving.
Opstellen; Groeneweg vanaf de voetbal;

Start; Groeneweg, Rechtsaf Horthoekerweg, Linksaf Dorpstraat, Rechtdoor
Martkstraat, Rechtsaf Donselaarsweg, Rechtsaf Keizerstraat, Linksaf Kerkweg,
Rechtsaf Ds. Doornenbalstraat, Linksaf Keizerstraat, Rechtsaf Houtweg, 
Linksaf Dorpstraat, Linksaf Het Duivenslag, Rechtdoor Beukenhaag, 
Linksaf het Duivenslag, Linksaf Klaterstraat, Linksaf Houtweg,  
Rechtdoor Horthoekerweg, Einde Feestterrein.
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zaterdagavond
8 september
Vanaf 20:00 uur 

Het spetterende eindfeest. 
Dit jaar gaat het dak er af 
door onze band …....
Reflex

Mac banshee
Mac Banshee bespeelt zowel de Great Highland 
Bagpipe als de Scottish Smallpipe. Hij volgde zijn 
opleiding aan de College of Piping in Glasgow 
Schotland onder leiding van Angus Mac Donald 
Pipe Major of the Scots Guards.

Mac Banshee Speelt alle traditionele Schotse 
muziek van wilde danstunes tot ‘marches of war’ van 
de vrolijke tunes die iedereen kent tot de eeuwen 
oude laments.
  
De Schotse doedelzak of ‘The Great Highland  
Bagpipe’ is van oorsprong een processie-instrument.

Sinds mensenheugenis worden feesten en 
bruiloften maar ook oorlogen en uitvaarten op  
indringende wijze door het geluid van The Great 
Highland begeleid.

Een doedelzakspeler of ‘piper’ is daarom, naast 
muzikant bovenal een man met een missie.

Ik speel altijd met veel plezier en sta open voor de 
vele vragen omtrent kleding muziek en gebruiken.
 
The Great Highland Bagpipe met zijn indrukwek-
kende volume kan worden afgewisseld met de
Scottish Smallpipe. Deze kleinere doedelzak heeft 
een zangerig en milder geluid en is daarmee uiter-
mate geschikt voor in huis.
 
Beide instrumenten zijn afgewerkt in massief hand-
gegraveerd zilver wat een bezienswaardigheid op 
zich is.
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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

06.09.12 - 08.09.12

Deurdweilers Daeventer:
Vandaag zult u zoals wellicht bekend weer de klanken van de 
Deurdweilers Daeventer horen. Wij komen uit Deventer maar dit 
had u natuurlijk al kunnen raden!

Wij zijn een dweilorkest wat al vele jaren muziek maakt, van genera-
tie op generatie werden instrumenten doorgegeven, en groeiden de 
Deurdweilers Daeventer uit tot wat het nu geworden is. 

Qua bezetting zijn we van alle markten thuis, zo maken wij gebruik 
van een tal van enthousiaste blazers en hebben we een stel fanatieke 
slagwerkers!

Mocht u geïnteresseerd zijn in meer dan bent u van harte welkom 
via www.deurdweilersdeventer.nl



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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Stegeman Schilderwerken 
voor al uw binnen- en 
buitenschilderwerk 

en algehele wandafwerking

06.09.12 - 08.09.12
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NIJBROEK
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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.zwijn.haas.eend.hert.fazant.ree.konijn.duif.schnitzel.slavink.rookworst.droge.worst.tournedos.biefstuk.entrecote.gelderse.worst.balken-
brij.bakbloedworst.kruudmoes.biefstuk.entrecote.gelderse.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.zwijn.haas.eend.worst.balkenbrij.bakbloedworst.
kruudmoes.rund.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.zwijn.haas.eend.hert.fazant.ree.konijn.duif.schnitzel.slavin k.rookworst.droge.worst.tournedos.biefstuk.entrecote.gelderse.worst.balkenbrij.bakbloedworst.kruud-
moes.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.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.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.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.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.biefstuk.entrecote.gelderse.reebok.zwijn.haas.eend.hert.fazant.ree.konijn.duif.schnitzel.slavink.rookworst.droge.worst.tournedos.biefstuk.entrecote.gelderse.worst.balkenbrij.bakbloedworst.kruudmoes.biefstuk.entrecote.gelderse.reebok.zwijn.haas.eend.hert.fazant.ree.konijn.duif.schnitzel.slavink.rookworst.droge.worst.tournedos.biefstuk.entrecote.gelderse.worst.balkenbrij.bakbloedworst.kruudmoes.biefstuk.entrecote.gelderse.
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.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.zwijn.haas.eend.worst.balkenbrij.bakbloedworst.kruudmoes.rund.rund.varken.kip.lam.reebok.zwijn.haas.eend.entrecote.gelderse.worst.balkenbrij.bakbloedworst.kruudmoes.rund.varken.kip.lam.reebok.zwijn.haas.eend.worst.balkenbrij.bakbloedworst.kruudmoes.rund.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.zwijn.haas.eend.hert.fa-
zant.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.wor st.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.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.schnit-
zel.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.sla-
vink.rookworst.droge.worst.tournedos.biefstuk.entrecote.gelderse.worst.balkenbrij.bakbloedworst.kruudmoes.biefstuk.entrecote.gelderse.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.kruud-

slagerijterweele.nl

zelfslachtende slager, 
vlees en gevogelte, wild, BBQ,
hapjes, buffetten en catering

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.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.biefstuk.entrecote.gelderse.

kruudmoes.rund.varken.kip.lam.reebok.zwijn.haas.eend.hert.fazant.ree.konijn.duif.schnitzel.slavin k.rookworst.droge.worst.tournedos.biefstuk.entrecote.gelderse.worst.balkenbrij.bakbloedworst.kruud-
moes.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.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.

zelfslachtende slager, 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.zelfslachtende slager, 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.biefstuk.entrecote.gelderse.

zelfslachtende slager, 
reebok.zwijn.haas.eend.hert.fazant.ree.konijn.duif.schnitzel.slavink.rookworst.droge.worst.tournedos.biefstuk.entrecote.gelderse.worst.balkenbrij.bakbloedworst.kruudmoes.biefstuk.entrecote.gelderse.

kruudmoes.rund.varken.kip.lam.reebok.zwijn.haas.eend.hert.fazant.ree.konijn.duif.schnitzel.slavin k.rookworst.droge.worst.tournedos.biefstuk.entrecote.gelderse.worst.balkenbrij.bakbloedworst.kruud-
moes.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.

derse.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.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.balken-
brij.bakbloedworst.kruudmoes.biefstuk.entrecote.gelderse.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.zwijn.haas.eend.worst.balkenbrij.bakbloedworst.
kruudmoes.rund.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.zwijn.haas.eend.hert.fazant.ree.konijn.duif.schnitzel.slavin k.rookworst.droge.worst.tournedos.biefstuk.entrecote.gelderse.worst.balkenbrij.bakbloedworst.kruud-
moes.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.moes.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.zwijn.haas.eend.hert.fazant.ree.konijn.duif.schnitzel.slavink.rookworst.droge.worst.tournedos.biefstuk.entrecote.gelderse.worst.balkenbrij.bakbloedworst.kruudmoes.rund.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.zwijn.haas.eend.hert.fazant.ree.konijn.duif.schnitzel.slavink.rookworst.droge.worst.tournedos.biefstuk.entrecote.gelderse.worst.balkenbrij.bakbloedworst.kruudmoes.rund.varken.
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.zwijn.haas.eend.hert.fazant.ree.konijn.duif.schnitzel.slavink.rookworst.droge.worst.tournedos.biefstuk.entrecote.gelderse.worst.balkenbrij.bakbloedworst.kruudmoes.rund.varken.
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.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.
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.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.
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.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.

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.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.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.zelfslachtende slager, 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.
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.

zelfslachtende slager, 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.zelfslachtende slager, 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.

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.zwijn.haas.eend.hert.fazant.ree.konijn.duif.schnitzel.slavink.rookworst.droge.worst.tournedos.biefstuk.entrecote.gelderse.worst.balkenbrij.bakbloedworst.kruudmoes.rund.varken.

zelfslachtende slager, 

moes.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.zwijn.haas.eend.hert.fazant.ree.konijn.duif.schnitzel.slavink.rookworst.droge.worst.tournedos.biefstuk.entrecote.gelderse.worst.balkenbrij.bakbloedworst.kruudmoes.rund.

kruudmoes.rund.varken.kip.lam.reebok.zwijn.haas.eend.hert.fazant.ree.konijn.duif.schnitzel.slavin k.rookworst.droge.worst.tournedos.biefstuk.entrecote.gelderse.worst.balkenbrij.bakbloedworst.kruud-
moes.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.
kruudmoes.rund.varken.kip.lam.reebok.zwijn.haas.eend.hert.fazant.ree.konijn.duif.schnitzel.slavin k.rookworst.droge.worst.tournedos.biefstuk.entrecote.gelderse.worst.balkenbrij.bakbloedworst.kruud-
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Hallo allemaal,
 
Mij is gevraagd een stukje te schrijven voor 
het programma-boekje omdat ik gekozen ben 
tot vrijwilliger van het jaar 2012.
 
Ik zal mezelf even aan u voorstellen, mijn 
naam is Martijn van de Wetering, 22 jaar en 
ik ben geboren en getogen in Oene. In het 
dagelijks leven ga ik naar het ROC Aventus en 
volg daar de opleiding  Eerste Monteur Elek-
trotechnische Installaties.
 
Bij het Oenerfeest ben ik al betrokken vanaf mijn 
geboorte als baby sliep ik al in de caravan van 
de O.Z.O op het feestterrein. Mijn opa en mijn 
vader zijn alle twee bestuurslid van de verenig-
ing geweest. Dus het is niet zo raar dat ik al van 
kinds af aan meehielp op het feest. Het begon 
met glazen ophalen in de tent en later kwamen 
er andere werkzaamheden bij zoals het helpen 
met opbouwen en afbreken van het feestterrein. 
Verder help ik achter de bar en verricht hand- 
en spandiensten. Ook met de diverse spelletjes 

help ik mee. Ik vind het leuk om mee te helpen 
bij het O.Z.O omdat het een leuke sfeer heeft 
en het team heel gezellig is. Ik hoop voor Oene 
dat het O.Z.O. Oranjefeest nog lang behouden 
blijft. Ik wens iedereen dan ook een gezellig en 
mooi Oranjefeest toe.

MARTIJN VAN DE WETERING
Vrijwilliger van het Jaar 2012:

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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* ALLE NOTARIËLE DIENSTEN Vicarieweg 13, 8171 CG  VAASSEN
* MEDIATON Postbus 48, 8170 AA  VAASSEN
* ESTATE-PLANNING Telefoon (0578) 571202
 Email: info@notariaatvaassen.nl
 Internet: www.ridderhofschwankhaus.nl

Ik ben Gerrit de Graaf 64 jaar getrouwd met 
Roelien en sinds 2010 vrijwilliger bij OZO. 
Hera belde me op toen ik op de ladder stond 
te schilderen, of ik zou willen helpen bij het 
opbouwen van het feestterrein.

Het leek me wel leuk en ben eens gaan kijken.
Ik doe daar van allerlei voorkomende werkzaam-
heden zoals het aansluiten van elektrisch en 
waterleiding en andere voor de hand liggende 
werkzaamheden. Het is erg leuk om mee te helpen 
om het feest te laten slagen. Op maandag wordt 
er begonnen met opbouwen en de maandag na 
het feest wordt alles weer afgebroken en opgeru-
imd. We werken met een gezellige groep mensen.
Tot 2003 werkte ik bijna 30 jaar als monteur en 
storingsmonteur en toezichthouder in de laag 
en hoogspanning bij Nuon. Sindsdien ben ik met 
de vut en klus ik graag in en om het huis en in de 
tuin en bij de kinderen. Op de kleinkinderen pas-

sen en ze helpen en voetbal kijken en de maan-
dagmorgenploeg helpen zijn zoal mijn hobby’s. En 
verder heb ik nog een paar schapen.
Begin september ben ik weer van de partij. 

Gerrit de Graaf

Gerrit de Graaf 
Vrijwilliger van het Jaar 2012:

Gerrit de Graaf

Talhoutweg 23, 8171 MB  Vaassen Tel. 0578-578510,  Fax. 0578-576048

e-mail: info@spuiterijdewilde.nl,  www.spuiterijdewilde.nl
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Het idee om als Oranjevereniging iets voor het 
dorp te doen werd vorig jaar door het bestuur 
warm verwelkomt. Maar was de vraag, wat kunnen 
wij dan doen voor ons dorp? Na wat brainstormen 
kwam het antwoord al snel, een bijdrage leveren 
aan een nieuw speel toestel bij het kulturhus. 

Het toen nog in aanbouw zijnde kulturhus zou ook 
worden voorzien van een speel plaats/plein voor de 
school en de bezoekers. Op de begroting van het 
kulturhus stonden hiervoor geen geldelijke bijdragen 
genoemd, dus was het idee geboren, wij vragen onze 
leden en bezoekers tijdens de feestavonden een vrij-
willige bijdrage te doen. Maar hoe geef je dat vorm. 
Eenvoudig, je zet een bus met een gleuf op de bar, 
maakt goed kenbaar dat de inhoud voor een speel-
toestel is en zie daar, er wordt gedoneerd.

Als bestuur zijn wij blij dat er maar liefst voor € 264,80 
aan giften is ontvangen. Heel hartelijk dank voor 
deze bijdrage. Dit bedrag is in de vorm van een check 
aan de stichting Kulturhus overhandigd dit het in 
overleg met de school goed hebben besteed. Nu 
bijna een jaar later staat het speel toestel er en kan 
de jeugd van Oene er van genieten. Waar een klein 
dorp al niet groot in kan zijn.

Gulle gevers heel, heel hartelijk bedankt !!!

O.Z.O bedankt  
de gulle gevers
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www.rabobanknoordoostveluwe.nl
www.twitter.com/rabonov

Rabobank. Een bank met ideeën.

Samen bereik je meer

Wij wensen u een mooi
oranjefeest in Oene! 

Dispuut  
gladius 
Ik zal mij even voorstellen, mijn naam is 
Mitchell en tot mijn achttiende heb ik in het 
dorp gewoond waar mijn ouders nog steeds 
woonachtig zijn. Na het bereiken van de 
magische leeftijdsgrens ben ik Bedrijfskunde 
gaan studeren in Groningen. Twee en een half 
jaar geleden ben ik daar betrokken geraakt bij 
de oprichting van een Dispuut. 

Een dispuut is iets wat bij studentenverenigingen 
ontstaan is. Het is een soort verticale jaarclub; 
van elk jaar/lichting worden er een paar 
lid van een dispuut. Zo heb je een clubje 
van tussen de 10 en 25 mannen uit 
verschillende jaren. Het verschil in an-
ciënniteit zorgt ervoor dat men elkaar 
positief beïnvloed op diverse gebieden 
en wegwijs maakt in een stad vol ver-
leidingen. Wij bestaan uit 16 leden 
en staan sinds 1,5 jaar ingeschreven 
bij de kvk. We hebben elke week een 
verplichte dispuut avond in één van 
onze mooie dispuuthuizen. Deze avond 
bestaat uit; rond 6 uur samenkomen, 
samen eten kopen, koken, eten. Na het 
eten wordt er even een kleine ronde 
gedaan over speciale evenementen 
die gepland staan, concrete taken 
die leden nog moeten volbrengen en 
iedereen mag zijn (on)wenselijkheden 
aan de kaak stellen. Hierna wordt er gezellig 
wat gedronken en wanneer Groningen er weer 
klaar voor is, wordt het dispuuthuis verruilt voor 
de stad. Anders dan de meeste disputen zijn wij 
niet gelinkt aan een studie/studentenvereniging. 
Onze volledige naam is dan ook Groninger Onaf-
hankelijk Heeren Dispuut Gladius. Door onze 
onafhankelijkheid lijken we misschien een kleine 
speler in het Groningse studenten leven maar het 
maakt ons tevens erg flexibel en vooruitstrevend. 
We doen dus wel eens dingen anders dan anders 
en ondanks ons relatief korte bestaan barsten 
we van de tradities en evenementen. Een paar 

voorbeelden van dingen die we organiseren zijn 
Dispuutweekenden (Vilnius, Krakauw, Schiermon-
nikoog), Dies feest, Cinco de Mayo, verschillende 
interne competities en 21-diners.
Een 21-diner is de 21e verjaardag van één van 
de leden. Rond zijn verjaardag nodigt hij alle 
dispuutsleden bij zijn ouders thuis uit. Het is de 
bedoeling dat de leden mee terug genomen wor-
den in de jeugdherinneringen van het jarige lid. 
Met 16 leden van verschillende achtergronden 
levert dat een aantal mooie uitstapjes per jaar 

op. Aangezien ik op 5 juli 21 ben 

geworden is het dit 
jaar aan mij de beurt. Het Oenerfeest was voor 
mij altijd een hoogtepuntje van het jaar. Om die 
reden neem ik dit jaar 15 fantastische mannen uit 
de Noordelijkste stad van Nederland mee om ze 
onder het genot van een biertje Oene op haar 
best te laten zien. Tot zaterdag 8 september, wij 
hebben er verschrikkelijk veel zin in.

Groetjes,
Mitchell Koopman
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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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Noteer voor 
volgend jaar!! 
12, 13 en 14 septbemer 2013
Het bestuur van oranjevereniging OZO organiseert met veel 
plezier en tomeloze inzet het jaarlijkse Oranjefeest in Oene. 
Dit is echter onmogelijk zonder hulp van vele vrijwilligers en 
sponsoren dan ook hartelijk bedanken voor hun inzet en bij-
drage aan dit geweldige evenement. Wij hopen dat wij ook 
volgend jaar weer een beroep op u mogen doen.
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zelfslachtende slager, 
vlees en gevogelte, wild, BBQ,
hapjes, buffetten en catering
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06.09.12 - 08.09.12

Wij wensen alle bezoekers, gasten en 
deelnemers een zeer muzikaal, succesvol 
en gezellig Oranjefeest in Oene toe!




