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Voorwoord
Een jubileum jaar, Oranje Zal Overwinnen is 65 jaar.
Een felicitatie aan alle bestuurders, oud-bestuurders, leden, donateurs, adverteerders en iedereen
die bij O.Z.O. was en is betrokken.
In 1945 hebben een aantal actieve heren uit Oene
onder voorzitterschap van de heer H.Heering Sr.
O.Z.O. opgericht. Een eigen Oranjevereniging met
als doel het organiseren van een gezellig dorpsfeest
ter ere van de verjaardag van onze Koningin Wilhelmina. Een Oranje vereniging die in de loop van de
jaren is gegroeid en gegroeid tot wat het nu is, een
gezonde en gezellige club mensen die de schouders
onder het dorpsfeest zetten.
Ook de heren Beekman en Wassink hebben vele
jaren als voorzitter de kar weten te trekken. Alle 3
voorzitters die een lange, ja zeer lange staat van
dienst hebben gehad. Ook alle bestuursleden van
vanaf het begin hebben een bijzondere staat van
dienst. Dit jaar heeft het bestuur afscheid genomen
van onze penningmeester Remco van Vessem en
Jeroen van Beek, beide reuze bedankt voor jullie
inzet. Als aanvulling op het huidige bestuur is Ruud
Timmerman ons komen versterken, Ruud wees welkom.

ONTWERP: RECLAMEBUREAU JAAGER | DRUK: DRUKKERIJ CALLENBACH

2010 wordt in vele opzichten een heel bijzonder jaar.
Een jaar dat O.Z.O. ook op de proef zal stellen. Kan
het Oranje feest nog wel uitbundig op de feestweide
worden gevierd i.v.m de komst van het Kultuurhus.
Wordt de kermis weer een succes, en kan het
bestuur haar plannen allemaal naar wens realiseren?
Wij zullen het wel zien, maar we gaan er wel voor !!!
Aan de voorbereiding van het komende feest zal
het niet liggen, zowel de bestuursleden als de vele
vrijwilligers zijn al weer volop in de weer om alle
noodzakelijke werkzaamheden te verrichten. Een
programma dat staat als een huis, met op donderdag de traditionele 50+ activiteit, Humor op Maat
bijt na de opening door de burgemeester de spits
af. Vrijdag een spetterende kindermiddag met
Sjaak Piraat voor alle schoolkinderen in en buiten
Oene. Een kermis met vele nieuwe attracties. Vrijdagavond het dak eraf met Neerlands Peil.

rijdt er dit jaar een sissende en blazende attractie
mee!! Wagenbouwers zijn welkom om hun steentje
bij te dragen aan dit succes. Op de website staat
meer informatie.
Na de optocht zal het feestterrein een groot aanbod
aan activiteiten bieden, waaronder (onder voorbehoud) de mogelijkheid om op een traicke rond te
rijden door de tuin van de “oude”school. Draaimolen,
patat, een zwevend bankstel, suikerspin, kop van
jut en nog veel meer draagt bij aan het slagen van
deze middag. Natuurlijk is er ook een biertje of
een koud glas rose.
Zaterdagavond komen de band Flame en Dennis
Wilting ons ondersteunen in de gezelligheid. Een
avond met veel plezier, gezelligheid en muziek.
Laat ik besluiten de sponsoren, adverteerders en
vrijwilligers te bedanken voor hun inzet en bijdrage
aan het komende feest. Gezamenlijk maken wij het
mogelijk de gezelligheid in Oene te creëren en dat
is heel veel waard. Laten we bouwen aan de volgende
65 jaar van het bestaan van de O.Z.O.
Ik wens iedereen een goed, gezellig en mooi Oranjefeest toe en graag tot in de tent of op de feestweide.
Met vriendelijke Oranje groet,

Zaterdagmiddag begint op 1.00 uur de traditionele
optocht door het dorp, met veel muziek, praalwagens,
gekke mensen en de Zwitsers van vorig jaar. Ook

Bart Hulsegge
Voorzitter Oranjevereniging Oranje Zal Overwinnen
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O.Z.O. door de jaren heen
Direct na de 2e wereldoorlog wilde men de vrijheid
vieren. In allerlei plaatsen en dorpen ontstonden
Oranjeverenigingen zo ook in Oene. Op 1 augustus
1945 werd de vereniging opgericht door een aantal
actieve Oenenaren. Het bestuur bestond uit ondernemers en gewone burgers. Helaas zijn van de eerste
jaren van de vereniging geen notulen bewaard
gebleven. Vanaf 1950 zijn er notulen beschikbaar.
Hierin worden de namen genoemd van de heren H.
Heering, L. Roelofs, A.G. Dalhuizen, F. Kluin, H.J. van
de Vrugt, E. Bosch, Lenselink, Grolleman en F. Montizaan. De heer H. Heering was de eerste voorzitter van
de vereniging. In 1950 werd door de penningmeester
de financiële administratie in het kasboek bijgehouden. De heer F. Montizaan vervulde deze functie.
Hieronder een copie van dit kasboek uit 1950.
In het begin van de jaren 50 zijn er enkele bestuurswijzigingen geweest. Er werd een nieuwe penningmeester benoemd. De heer A.G. Dalhuizen, in de
volksmond Aart van Mina, viel de eer te beurt.
Deze penningmeester heeft vanaf zijn aanstelling
in 1956 het kasboek zeer nauwkeurig bijgehouden.
Deze functie heeft hij vervuld tot 1982. Heer A.G.
Dalhuisen heeft ruim 30 jaar zitting gehad in het
bestuur van de vereniging. Hiernaast een klein
overzicht uit dat kasboek.
De activiteiten van de oranjevereniging bestond in
die jaren uit het organiseren van koninginnedag met
daarbij allerlei activiteiten. Tot de troonswisseling
in 1948 werd koninginnedag op 31 augustus gevierd.
Dit werd gevierd met een groot feest. Een optocht
van versierde wagens en touwtrekken voor buurten
buurtschappen waren onderdeel van het programma. Het oranjefeest in Oene bleef de datum 31 augustus trouw. De kinderen waren bij de activiteiten
het middelpunt. Kinderspelen, een optocht, ballonschieten, en een kermis waren op die dag de vermakelijkheden in Oene. In de notulen van 1954
wordt er melding gemaakt van een optocht. Het
programma vond plaats op vrijdag en zaterdag. Bij
het 10-jarig bestaan in 1955 wordt de maandagavond toegevoegd aan het programma. In 1960
organiseren de beide oranjeverenigingen samen
de kinderspelen op 30 april. Dit krijgt de jaren hierna af en toe vervolg.
Om de diverse activiteiten te kunnen organiseren
vroeg men aan de inwoners van Oene en omgeving
om een financiële bijdrage. De bestuursleden gingen in hun rayon met intekenlijsten langs de deur
voor een bijdrage. Dit leverde in 1960 een bedrag
op van 889,50 gulden. Je kon ook lid worden van
de oranjevereniging. De vereniging kende een vaste
kern van ca 200 leden.
Ook komen er inkomsten door het kermisterrein
te verpachten. Er werd in de jaren 60 voor een
plekje voor een vis, worst en patat 210,00 gulden

betaald. Andere activiteiten zoals volksspelen
en entreekaartjes zorgden voor inkomsten.
Er waren geen opbrengsten uit horeca. Dit
is begin jaren 80 pas ontstaan. In die tijd
werd de oudercommissie bedeeld met een
bedrag van 350,00 gulden.
De schoolkinderen liepen in een optocht
met versierde karretjes en fietsen door Oene.
Hierna waren er spelletjes op het feestterrein. Voor de volwassenen was er cabaretprogramma en een optreden van de
Cannenburgher dansers. De kosten hiervoor waren respectievelijk 375,00 en
125,00 gulden. Gelukkig bleef er ieder jaar
nog een paar honderd gulden over om te
sparen. Het kasboek van 1960 kent aan de
inkomstenzijde een bedrag van 2416,59
gulden en aan de uitgaven een bedrag van
2241,47 gulden.
Eind jaren 60 is er op bestuurlijk vlak onrust
en het bestuur treed in zijn geheel af. Na
bemiddeling van o.a. heer Heeres komt het
bestuur, m.u.v. de voorzitter, terug op haar
schreden. Op 15 januari 1968 wordt heer
W. Beekman als voorzitter gekozen. Hij neemt de
voorzittershamer van heer H. Heering over. Heer
H. Heering is vanaf de oprichting in 1945 voorzitter
geweest. Eind jaren 60 wordt er een programmaboekje uitgebracht. Dit wordt onder de noemer
kermisgids met diverse feesten in de regio uitgebracht. Op de kermis staan een draaimolen, een
schiettent, een tent met suikerwaren, een bulldozer
schuifspel en natuurlijk een vis, patat en worstkraam.
De inkomsten groeien naar een bedrag van
3998,13 gulden en de uitgaven naar 2500,00
gulden. Het programma bevat o.a. een toneelstuk
van toneelvereniging TAVO en een optreden van
een politiehondenvereniging.
Door de komst van de televisie veranderde het
programma in de jaren 70. De bezoekers zien
landelijk bekende artiesten op het oranjefeest te
Oene. Namen als Rob de Nijs, Rita Hoving, Frank
en Mirella, Ben Cramer, Don Mercedes, Albert
West en de Kermisklanten zijn de artiesten die
men ook veel op tv zag.
In 1976 is er een grote optocht. Epe en Oene
bestaan 800 jaar. De optocht gaat ook door het
buitengebied van Oene. Een klassieke stoomwals
van heer Bekkema uit Heerde neemt ook deel aan
de optocht. Een bezienswaardigheid zo’n oude
stoommachine. Kosten voor deze deelname bedragen 2 hectoliter vetkolen (ca 40 gulden). Er vindt
in dit jaar een groot muziekfeest plaats. Dit wordt
door de oranjevereniging en “Vriendschap” georganiseerd. Er werd jaarlijks een ledenvergadering
gehouden. Het aantal leden dat deze vergadering
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U ziet hier op de achtergrond de feesttent met glas in lood ramen.
bezocht was minimaal. Binnen het bestuur werd er
besloten dat men na afloop van de vergadering
voor de leden een bingo hield. De prijzen voor deze
bingo bestonden o.a. uit een levende gans, een
poef, een rollade en een levende kip.
In een bestuursvergadering eind 1976 wordt
besloten dat de optocht de komende jaren ook
door het buitengebied van Oene zal gaan. Men
maakt een noordelijke en een zuidelijke route die
wisselend gereden zal worden.
Het jaar 1978 is een mijlpaal voor de vereniging.
We mogen met de kinderen van de basisschool de
Bongerd naar het defilé op paleis Soestdijk. Op 30
april gaan we met 68 kinderen en 22 begeleiders
naar Soestdijk. Een hele belevenis. Een andere mijlpaal is het eerste echte programmaboekje. In 1978
wordt samen met drukkerij Blom een programmaboekje samengesteld. Deze wordt breed verspreid.
In 1979 wordt bij zaal “Tijssen” de film “Juliana in
70 bewogen jaren “ getoond. Deze film is gemaakt
nav de 70 ste verjaardag van onze vorstin. De film
geniet veel interesse. De jaren 70 kenmerken zich
door wijzigingen in het bestuur. Bestuurders van
het eerste en tweede uur geven het stokje over aan
de jongere generatie. We nemen afscheid van mensen
die 25 jaar en meer de vereniging hebben geleid.
Enkele zelfs langer.
In 1980 zijn er verandering mbt de horeca op het
feestterrein. Familie Post heeft aangegeven dat men
met de horeca-activiteiten in feesttent wil stoppen.
Het bestuur beslist om dit in eigen beheer te gaan
doen. De stijgende kosten om een feest te organiseren vereist een nieuwe bron van inkomsten. Om
het feest goed te kunnen organiseren vraagt het
bestuur hulp van een aantal vrijwilligers en een

6 | www.feestinoene.nl

aantal professionals voor de bediening. In dit jaar
staat na vele jaren het touwtrekken weer op het
programma. T.T.V. Erichem verzorgt de organisatie.
Er nemen getrainde en ongetrainde ploegen aan
deel. Ook dames teams nemen deel aan deze wedstrijden. Dit evenement trok veel belangstelling.
Later wordt deze activiteit georganiseerd door
achtereenvolgens T.T.V. de Buffels en T.T.V. Casteel.
In 1982 komt er een einde aan “de grote route” van
de optocht. Er zijn in 1981 problemen geweest met
dieren in het buitengebied. Deze dieren waren geen
optreden van “Vriendschap” gewend en liepen verwondingen op door het prikkeldraad. De optocht
zal nu alleen door de kern van Oene plaatsvinden.
Tijdens de ledenvergadering 1982 draagt heer Dalhuisen zijn functie als penningmeester over aan D.J.
van ’t Einde. Vele jaren heeft dhr Dalhuisen als goed
huisvader op de kas gepast. Tijdens koninginnedag
op 30 april en tijdens het oranjefeest wordt er in
Oene weinig gevlagd. De beide oranjeverenigingen
organiseren een verkoopaktie met vlaggen en houders. De aktie is zeer succesvol.
De viering van koninginnedag op 30 april en het
oranjefeest in september is een feest voor alle Oenenaren. Het feest in september heeft inmiddels een
vaste plek op de kalender. Het 2e weekend van
september is voor Oene. Na overleg met de diverse
oranjeverenigingen in de regio heeft een ieder zijn
plekje op de kalender. De activiteiten vinden plaats
op donderdagavond, vrijdagmiddag en avond en
de zaterdagmiddag en avond. De jeugd die de
middelbaar school bezoekt heeft inmiddels een
eigen programma. Bekende “discoshows” worden
naar Oene gehaald. Avro’s Toppop en Veronica’s
drive inn show” brengen de Oener jeugd in beweging. Ook is er een plek voor de regionaal vermaarde
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disco van “Kontiki”. In 1983 doet de consumptiemunt zijn intrede. Optredens van grote orkesten
als “de Havenzangers” en “Drukwerk” veroorzaken
grote aanwas van het aantal bezoekers. Deze consumptiemunten zorgen voor een snellere afhandeling van de betalingen. Ook de problematieken
met wisselgeld worden verkleind.
Het organiseren van een “Oranjebal” vindt in 1983
plaats. Op 30 april vindt in zaal “Dorpszicht“ het
eerste oranjebal plaats. Samen met de familie Post
is deze activiteit georganiseerd. Na enkele jaren
stopt dit oranjebal wegens gebrek aan belangstelling.
Voor de jeugd staan er op het feestterrein diverse
attracties zoals autoscooter, zweefmolen, schiettent,
goktent, touwtjestrekken, snoepkraam en draaimolen. Om kermisattractie te krijgen voor een feest
zoals in Oene stelt het bestuur steeds vaker voor
problemen. Er komen steeds meer evenementen en
dit maakt de keuze voor kermis exploitanten steeds
groter. Dit is voor een kleine kermis zoals in Oene
een groeiend probleem. In 1984 gaat het bestuur
op zoek naar een andere tentenleverancier. Men
vindt in Peters te Wijchen een partner die aan de
wensen van O.Z.O. kan voldoen. Voor het eerst een
tent met een volledige vloer en houten zijwanden.
Het was een nostalgische tent waarbij de zijwanden
waren voorzien van glas in lood ramen.
In 1985 is het veertig jaar gelden dat Nederland
bevrijd is door de geallieerden. Dit wordt grootst
gevierd. De beide oranjeverenigingen organiseren
op de velden van VV Oene voor de jeugd een
voedseldropping (bolletjes deeg). De kinderen
kunnen op barbecues hun deeg bakken tot een
smakelijk warm bolletje.
Eind jaren 80 is het leden aantal gegroeid tot
300 leden. Ook de giften op de lijsten voor de
vrijwillige bijdrage groeit. De vereniging bloeit als
nooit te voren. Kleine bestuurswisselingen vinden
plaats. Maatschappelijke veranderingen geven
weer een aanzet om samen met oranjevereniging
“OENE” te kijken om samen koninginnedag op
30 april te organiseren.
De vereniging gaat bloeiend de jaren negentig in.
In 1992 geeft heer W. Beekman aan zijn voorzitterschap te willen beëindigen. Na 24 jaar voorzitterschap vindt hij het welletjes. Binnen het bestuur
wordt de heer J. Wassink als zijn vervanger gekozen.
De vereniging blijft groeien in leden aantal. Het
oranjefeest in september met zijn diverse activiteiten
trekt veel belangstelling. Ook groeit het aantal
deelnemers aan de optocht.

de draaimolen en de autoscooter. Patat en ijs zijn
voor de kinderen niet weg te denken tijdens het
oranjefeest. Ook hiervoor zorgt O.Z.O. tijdens
het kinderprogramma.
Het ballonschieten is een activiteit die vanaf de
oprichting plaats vindt. Rond de eeuwwisseling
wordt het ballonschieten vervangen door vogelschieten. Mevrouw G. Schimmelpennink was de
eerste schutterskoning van Oene. Het Maartensgilde en schietvereniging Prins Bernhard ondersteunen deze activiteit. Andere activiteiten op
zaterdagmiddag doen hun intrede. Eieren gooien,
hindernisbaan, bierkrat stapelen, volleybal en
demonstraties zorgen voor hilarische momenten.
De brandweer van Oene is op de zaterdagmiddag
veelal present. Zij vermaken met een spuitspel de
kinderen.
Het jaar 2001 is een zware periode in Oene en
omgeving. Ruimingen door mkz in maart en april
trekken een zware wissel op het sociale leven in
Oene en omgeving. De beide Oranjeverenigingen
besluiten dat er op 30 april door hun geen activiteiten worden georganiseerd. In de Oener samenleving wil men op 30 april de kinderen toch ontspanning bieden in deze moeilijke periode. De beide
scholen en een aantal vrijwilligers met ondersteuning van ondernemers organiseren een speelochtend
voor de schooljeugd in een manege.
In september is er een aangepast programma. Na
een moeilijke periode wil men weer vooruit kijken.
Het bestuur van O.Z.O. speelt hierop in.
In de jaren die volgen groeit de vereniging naar
een ledental van 750.
Ook zijn er op bestuurlijk vlak veranderingen.
In 2004 nemen we afscheid van onze penningmeester D.J. van ’t Einde. Ook deze penningmeester heeft een lange staat van dienst.
Naast het gebruikelijke programma komen er themaavonden. Country en western, boerinnencabaret,
seventhees party en après ski doen hun intrede.
Oranjevereniging O.Z.O. heeft in zijn 65ste
verenigingsjaar de 4e voorzitter, de 6e penningmeester en zijn 8e secretaris.

De kinderprogramma’s zijn zeer gevarieerd. Een
optreden van een clown, een zeskamp, playbackshows en kindercircus met eigen acts. Tijdens het
feest worden de kinderen verwend. Gratis ritjes in
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WWW.KOKOOSFEESTPALEIS.NL
in VAASSEN
IN ONZE WEBSHOP VINDT U DE LEUKSTE FEEST-FUNARTIKELEN VAN NEDERLAND:
GEBOORTE, HUWELIJK, SARAH, ABRAHAM, PINATAS, HELIUMBALLONNEN,
GESLAAGD, ORANJE/VOETBAL EN NOG VEEL MEER!

KIJK RUSTIG ROND OP ONZE WEBSITE,
BESTEL ONLINE, OF KOM GEZELLIG EVEN LANGS
(gelieve wel op afspraak)
VOOR MEER INFO. BEL 0651439273
OF MAIL ONS NAAR :
INFO@KOKOOSFEESTPALEIS.NL
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donderdagmiddag
• Om 13.30 uur officiële opening door burgemeester
van Lente.
• Seniorenmiddag met op maat gesneden live entertainment door
“HUMOR OP MAAT” www.humoropmaat.nl
Heeft u een blunder gemaakt ? Of misdragen de afgelopen tijd? Kijk dan
uit want deze gasten halen echt alles erbij.

Dat word een reuze gezellige middag met koffie en koek en een
lekker glaasje !!

Voorstellen
nieuwe secretaris
Ruud Timmerman
Toen ik een half jaar geleden gevraagd werd door
Bart Hulsegge en Zwier van der Weerd of ik in het
bestuur van O.Z.O. zou willen, heb ik niet lang hoeven nadenken: dat lijkt me leuk. Ik woon namelijk al
weer bijna 4 jaar in Oene, samen met mijn vrouw en
zoon, en ik heb sindsdien de Oranjefeesten bezocht.
Ik vond dit altijd erg leuk, en zeker mijn zoon genoot
ervan! Dus had ik al een tijdje de wens om aan deze
feesten mee te willen werken. Want het is toch erg
belangrijk dat alle feesten die we in Oene organiseren altijd blijven doorgaan, voor jong en oud.

omdat we kunnen rekenen op heel veel vrijwilligers.
Ik heb wel gemerkt dat we zonder al die vrijwilligers
nergens zijn! Ook is het erg leuk om alle notulen en
verslagen van mijn voorgangers nog eens door te
lezen. In al die jaren is er best veel gebeurd, en er
zitten dus al heel wat ’uren’ in het Oranjefeest!
Vanaf augustus 1945 bestaat O.Z.O. al, en het is
extra leuk om in het jaar dat ’we’ 65 jaar bestaan,
te kunnen instromen. Ik ga mijn best doen.
Groet, en we zien elkaar op het feest!

Eenmaal in het bestuur werd al snel duidelijk dat er
erg veel geregeld moet worden voor ons jaarlijkse
feest in september. Toch verloopt alles soepel, mede

Ruud Timmerman
Houtweg 34 in Oene

Wij wensen alle bezoekers, gasten en deelnemers een zeer muzikaal,
succesvol en gezellig Oranjefeest in Oene toe!
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www.sjaakdep
iraat.nl

Vrijdagmiddag
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SJAAK DE PIRAAT…….
Deze knotsgekke piratenshow, gespeeld door Sjaak
de Piraat neemt je mee in lessen over hoe je piraat
wordt. Dit alles gebeurt doormiddel van magie,
muziek, dans, piraterij, interactie, schietoefeningen, gooien met zwaarden en
het bereiden van een echte piratenmaaltijd. Je zult zien dat zelfs de wat bangige
kinderen al snel aan Sjaak's lippen zullen hangen tijdens dit piratenfeest.
• Start programma om 13.30 uur, dus wees op tijd om een goede plek
vooraan te krijgen. En natuurlijk is er GRATIS FRITES EN IJS voor jullie !!!
De ouders zijn natuurlijk ook van harte welkom als jullie durfen.
Na afloop kun je uit je dak gaan op de kermis.

Vrijdagavond
10 september
• Deze avond uit je dak gaan met een spetterend optreden van :
Neerlands Peil speelt alleen Nederlandstalige popcovers van een
goede kwaliteit met het accent op rockcovers. Covers die tijdens een
live optreden, waarbij klassiekers en nieuw werk in een razend tempo
de revue passeren zijn o.a. van Bløf, De Dijk, The Scene, Van Dik Hout,
Acda en De Munnik, Het Goede Doel, Doe Maar, Frank Boeijen e.v.a

De bar is open vanaf 20.00 uur.

Wij wensen alle bezoekers, gasten en deelnemers een zeer muzikaal,
succesvol en gezellig Oranjefeest in Oene toe!
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Zaterdagmiddag
• 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. Deelnemers aan de optocht
kunnen een mailtje sturen aan info@feestinoene.nl
• Vanaf 12.00 uur opstellen in de Groeneweg .
• Om 13.00 uur zal de optocht starten met medewerking van onze eigen
VRIENDSCHAP en een heuse STOOMWALS !!!
In de optocht zullen DE DEUR DWEILERS voor een gezellige noot zorgen.
• En …… Zullen onze Zwitserse vrienden nog van hun laten horen ???
Kom het zelf bekijken langs de route door het dorp.
• Vanaf 14.30 uur gezellige spelen op de feestweide , wat te denken van
bierkrat stapellen en vogelschieten.
OPGAVE VOOR DE SPELEN kan via info@feestinoene.nl
• PRIJSUITREIKING van de optocht en spelen na afloop van de middag in
de feest tent. Dit allemaal met de muzikale noot van DE DEUR DWEILERS.

zaterdagavond
12 september
• Het dak eraf met “FLAME”
• En….DENNIS WILTINK !!

De bar is open vanaf 20.00 uur.

Wij wensen alle bezoekers, gasten en deelnemers een zeer muzikaal,
succesvol en gezellig Oranjefeest in Oene toe!
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Vicarieweg 13, 8171 CG VAASSEN
Postbus 48, 8170 AA VAASSEN
Telefoon (0578) 571202
Email: info@notariaatvaassen.nl
Internet: www.ridderhofschwankhaus.nl
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YALP PANNA
Panna is een nieuwe kijk op
voetbal, een rage die blijft.

YALP SONA
Een interactief
geluidsspel voor
elke leeftijd met vele
mogelijkheden.

• Forellenkwekerij • Rondleiding met DVD-presentatie • Speeltuin met spectaculaire
glijbanen (o.a. een waterglijbaan) • Trampolines • Minicarbaan • Kanovijver • Pontjes
• Speelboot • Gezellig restaurant • Ruime gratis parkeergelegenheid.
KAARSENMAKERIJ EMST Op ambachtelijke wijze kunt u zelf uw eigen kaarsen dompelen en
kleuren: een leuke bezigheid voor jong en oud!
OPENINGSTIJDEN: kijk op WWW.SMALLERT.NL

Smallertsweg 8 • 8166 KD Emst • Tel. Forellenkwekerij (0578) 66 16 21
Tel. Kaarsenmakerij (0578) 66 16 32 • E-mail: info@smallert.nl
Internet: www.smallert.nl • AFSLAG A50 ‘EPE-NUNSPEET’ of ‘VAASSEN-TERWOLDE’

De Oener Keramiek Boerderij
Workshops Servies beschilderen voor

het einde van
standaard advies.
Een verzekering
op maat voor al
uw persoonlijke
uitvaartwensen.

- bedrijfsuitje
- vrijgezellenfeestje
- familiefestijn
- vrienden/vriendinnenuitje
- teambuilding
- feestjes
Veluwsedijk 4, Oene tel.nr. 0578-629128
www.deoenerkeramiekboerderij.nl

kijk op monuta.nl of
bel 0800 - 022 22 92
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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
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www.slagerijterweele.nl

Slagerij G. ter Weele
& Zoon

Oene (0578) 641 205

Emst (0578) 662 000
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Plezier en gezelligheid
klein overzicht van vorig jaar
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aanmelding nieuw lid o.z.o.
ar
65 ja

Ja, ik word lid van Oranjevereniging O.Z.O. te Oene
Naam:

M/V

Adres:
Postcode/Plaats:
Tel.:
Email:
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de betalingsregeling zoals deze op de O.Z.O.-website is vermeld.
Bankrek nr.:
ten name van:
Ondergetekende verklaart 18 jaar of ouder te zijn. Ik verleen tot wederopzegging machtiging aan Oranjevereniging
O.Z.O. om de contributie eens per jaar van mijn rekening af te schrijven.
Datum:

Opsturen naar: Ledenadministratie O.Z.O.
Houtweg 2, 8167 PL Oene

Handtekening:
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Vrijwilliger
zijn
bij O.Z.O. Bertus Rozeldal en
Derk Jan van`t Einde
Als oranjevereniging O.Z.O. leunen we sterk op
onze vrijwilligers. Zonder hen is er geen feest
mogelijk. Elk jaar zetten we een vrijwilliger in het
zonnetje, dit jaar o.a Bertus.
Bertus Rozendal, 64 jaar en nog vol energie.
Getrouwd met Mina en nu woonachtig in Epe.
We kennen Bertus natuurlijk allemaal als gedreven
elektro monteur bij Aalberts Elektro techniek. Waar
hij op zijn slippers bij menig inwoner uit Oene en
omstreken aan huis kwam om een elektrische storing te verhelpen, een advies te geven of een kop
koffie te drinken. Niets is Bertus te gek….Boven in
de betoncentrale zijn slipper verliezen om die vervolgens met een hark weer uit de grindbunker te
vissen. Of die antennemasten van vroeger, dat was
ook altijd geen pretje. Een ratel op je hoofd krijgen
die je collega laat vallen die boven jou aan het werk
was…. Bertus bleef altijd kalm en stelde je gerust

Ik ben Derk Jan van `t Einde en ik ben dit jaar
bij OZO als vrijwilliger van `t jaar gekozen. De
laatste 6 jaar als vrijwilliger en daarvoor van
1978 t/m 2004 als bestuurslid.
Op een winteravond in1978 kwamen de heren
Beekman ,Dalhuisen en Kiezebrink bij mij vragen of
ik bestuurslid van de Oranje vereniging wilde worden.
Daar heb ik niet lang over na gedacht. En werd ik
op de ledenvergadering kandidaat gesteld en
gekozen Na 5 jaar kreeg de Oranje vereniging belasting controle (loonbelasting) en werd penningmeester Dalhuisen een beetje angstig en zij ik stop
er mee. Bestuurslid Ben Dekker heeft toen met de
Belastingdienst een regeling getroffen zodat alles
gelukkig met een sisser is afgelopen. Maar van af
dat moment was ik penningmeester van OZO de
tweede sinds de oprichting in 1945. Dit heb ik tot
2004 gedaan. Ik begon in 1983 met een omzet van
2000 gulden en eindigde 20 jaar later met een
omzet van 20.000 euro. In die 25 jaar is er veel
veranderd in de organisatie. In het verleden gingen
wij vaak naar een band of artiest kijken en luisteren
heel het land door voor we iemand contracteerden
later ging dat via een artiesten bureau ook al in verband met de loonbelasting en BTW. ook gingen wij
s`winters naar de Kermis exploitant om alle attracties
te regelen. Dit was jaren lang Geurdsen uit Gorssel.
En later jaren lang Sterrenberg uit Apeldoorn. In de
jaren 80 zijn we zelf de tent gaan exploiteren omdat

met een lach. Door het verzorgen van de geluidsinstallatie kwam Bertus in contact met onze
vereniging en vrijwilligers. Zodoende is Bertus hand
en spandiensten gaan verrichten en behoort hij tot
één van onze vele vrijwilligers. Dat Bertus erg hulpvaardig is mag blijken uit de vraag waar het bestuur
mee kwam om alle programmaboekjes in Epe en Zuuk
rond te willen brengen. het antwoord van Bertus,
…. natuurlijk doe ik even!! Ook het inkasseren van
de contante contributie onder de leden is een
werkzaamheid die in stilte door Bertus wordt
gedaan. Bertus Rozendal…..Weer zo’n iemand die
onmisbaar is voor een gezonde vereniging. En om
met de woorden van Bertus af te sluiten.....
Ik hoop dat ik dit nog jaren in goede gezondheid
mag doen met deze geweldige club medewerkers
van O.Z.O.
Bertus, reuze Bedankt….

de kosten van het OZO feest snel stegen, moesten
er ook inkomsten tegen over staan. Door de tentexploitatie werden de inkomsten een stuk hoger ook
al omdat dit door het bestuur en hun echtgenotes
en vele vrijwilligers werden gedaan en nu nog. In de
eerste jaren dat ik penningmeester was moesten wij
`s nachts na sluiting van de tent geld tellen bij iemand
thuis ook dat keer bij Willem en Gerda Beekman
waar onze kinderen ook mee naar toe moesten zo
moe als ze waren wilde Dick wel een stukje haring
twee hapjes en toen zei hij die hoef ik niet meer hier
zitten “”botten”in waar hij de graatjes mee bedoeld.
En u als wij na afloop samen in de tent nog even
nazitten vragen wij vis zonder botten. Zoals ik in het
begin al schreef ben ik in 2004 uit het bestuur
gegaan na 26 jaar om plaats te maken voor nieuwe
en jongere mensen met goede en nieuwe ideeën.
Vanaf 2004 ben ik vrijwilliger voor OZO, wat rond
het OZO feest nog bijna een hele week in beslag
neemt. n.l van maandag begin van het opbouwen
tot donderdag dan 3 dagen feest waar ik dan hand
en span diensten in en om de tent en terrein verricht. Dan de maandag en dinsdag erna weer afbreken en opruimen. Dit doe ik met veel plezier ook
al door de opgebouwde ervaring van de afgelopen
30 jaar vanaf deze plaats wens ik OZO in 2010 en
nog vele jaren daarna hele fijne goede en gezellige
OZO feesten toe.
Derk Jan, reuze Bedankt….
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Garage
Oene:
automonteurs of nerds?
Hoeveel computers heeft u? Eén? Twee? Uw
auto heeft er minstens zes. Computers die ook
nog eens onderling met elkaar communiceren.
De techniek die de auto beweegt en bestuurt is
de laatste jaren enorm veranderd. Veiligheid en
milieu zijn daar belangrijke redenen voor: hoe
preciezer de verbranding van de motor gestuurd
kan worden, hoe lager de schadelijke uitstoot is.
Maar, misschien hebt u het al eens ervaren, computers zijn niet perfect.
Computer nerd
Het vak van automonteur is dan ook behoorlijk
veranderd. Een automonteur is nu behalve sleutelaar
ook een ‘computer nerd’, die verstand moet hebben
van ingewikkelde netwerken. Zo ook bij Garage Oene:
naast drie aanwezige diagnoseapparaten werd in
2010 ook de Opus aangeschaft, een computer die
op afstand kan communiceren met de computers in
uw auto.
Het team van Garage Oene combineert verschillende specialiteiten: zowel een goede kennis van
elektronica, als de vakkundigheid om snel en
gedegen een koppakking of motor te vervangen
zijn aanwezig.
CarXpert
Garage Oene is aangesloten bij CarXpert om zich

ar
65 ja

te verzekeren van de juiste technische
opleidingen en trainingen. Want de automonteur van nu is nooit klaar met leren.
De training hybride techniek, voor het
onderhoud van hybride auto’s, werd
bijvoorbeeld gevolgd door het team van
Garage Oene. Achter de formule staat
een netwerk van specialisten die de
CarXperts kunnen raadplegen.
Duurzame toekomst
De formule CarXpert biedt onder andere ook een
voordelige internationale pechservice. Daarnaast
maken de CarXperts afspraken voor verantwoorde
afvoer van afvalstoffen. Uw oude autobanden worden 100% gerecycled in Nederland, uw afgewerkte
olie wordt verantwoord afgevoerd en ook op het
gebied van energiebesparing worden de puntjes op
de i gezet.
Garage Oene
Eperweg 18 Oene
tel. (0578) 641 367
info@garageoene.nl
www.garageoene.nl
• Technisch up-to-date
• Gecertificeerd airco-service station
• Duurzame afvoer afvalproducten
• 40 occasions op voorraad
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MARKTSLAGER VAN BUSSEL
U kunt ons vinden:
dinsdagmiddag - Eerbeek
woensdagmorgen - Apeldoorn Centrum
woensdagmiddag - Apeldoorn ‘t Fort
donderdagmorgen - Epe (gemeentehuis)
vrijdagmorgen - Klarenbeek
vrijdagmiddag - Heerde
zaterdag - Steenwijk
Ook goed in:
volledig verzorgde barbecues incl. apparatuur!
warm- en koude buffetten!
Ooster Oenerweg 6 - 8167 PC Oene - Telefoon 0578 62 87 00 www.marktslagervanbussel.nl

MOOI DAT JE ’T MAAKT
BIJ JAAGER
Zuiderzeestraatweg 718 | 8094 AW Hattemerbroek | tel. 038 375 90 54 | info@jaager.nl
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Voor al uw
timmer-, bouwen
onderhoudswerkzaamheden
Weteringsdijk 23
8161 SE EPE
Tel. 0578-641548
Mobiel 06-23292911
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Eet- & Drink Café
De Slimmerick
Hoofdstraat 106/A
8162 AN Epe
tel. (0578) 629 887
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kinderen
schrijven
hun verhaal over het oranjefeest
Hallo beste lezers,
Toen ik gevraagd werd een stukje te schrijven voor deze OZO krant vond ik dat natuurlijk leuk
en zei ja, maar ik moest wel even nadenken wat er allemaal gebeurd was. En het eerste wat
er in mij op kwam waren natuurlijk de botsauto`s. Dat was extra leuk, na 2 of 3 jaar stonden
de botsauto`s er weer. De optocht was ook leuk. Ik liep zelf ook mee en heb daardoor maar
een deel gezien. De bongerd had als thema musicals en ik was zelf Sjarpay van HIgh School
Musical. Maar er was ook nog Mega Mindy en Tarzan. Ik heb ook een kar gezien van Ergi
Energie met windmolens, die vond ik wel een van de leukste. En Rosnerka was ook supertof
met al die bloemen, zoals elk jaar. Er waren natuurlijk nog veel meer wagens, maar te veel om
op te noemen. Ook na de optocht was de kermis leuken het zou helemaal top worden als de
zweefmolen er ook nog bij komt. Ik kijk weer helemaal uit naar het volgende OZO feest!!
De groetjes van Silvia Veldhuis

Hoi Allemaal,
Ik vond het wel mooi om te zien dat de tent wordt opgebouwd, want dat betekent feest op
Vrijdag en Zaterdag. De laatste keer kwam er op vrijdagmiddag een clown. Sommige kinderen
gingen elkaar versieren met ballonnen. Mijn moeder ging op het laatst als kip spelen, toen
was het optreden van de clown afgelopen. Daarna kregen we drinken en ijs. Zaterdagmiddag
hadden we optocht van school. Groep 5 en 6 de suske en wiske groep en 7 en 8 de High
School Musical. Ik was het spook van Suske en Wiske! Het was heel leuk dat de mensen naar
ons keken. Het was een leuk weekend zo.
Carin van de Poll

Hallo,
Dit is het stukje over o.z.o: De kinder middag. Het was erg leuk en gezellig. Ik vond het leuker
dan normaal. Het goochelen vond ik super leuk, ik begreep alleen niet hoe hij dat doet maar
dat moet natuurlijk ook een geheimpje blijven. Ik vond het ook heel leuk dat hij de kinderen
op het podium riep en dat ze dan mochten helpen. En de muziek was ook leuk. dat ballonnen
spelletje ook.
Groetjes van Miranda Nijmeijer

Hallo ik ben Inge Roosenburg en ik ben 9 jaar.
Ik vind de kindermiddag van de O.Z.O leuk en een beetje gezellig. Vorig jaar mocht ik op het
podium komen en werd ik verkleed als Bobbie van Ernst Bobbie&de rest. En toen zong
iedereen ons toe Goochelaar vind ik het leukst. Maar het leukste is toch wel na de middag
ijsje en botsauto’s waar je gratis in mag. Ik hoop dit jaar weer, want ik ben er zeker weer bij.
Groetjes Inge

Vrijdagmiddag was het feest voor de kinderen in de tent.Ernst& bobbie waren er. Het was
leuk, maar ik was ook steeds buiten om te kijken. Daarna kregen we drinken en bonnetjes
voor wat patat.Die hebben we gauw gehaald want we hadden best wel honger. Daarna mocht
ik in de botsauto. Dat was heeeeeel leuk. Ik mocht ook wat geld van mijn moeder, want ik zag
een lieve knuffel achter het glas. Dan moest je met een grijpding proberen om een knuffel te
pakken.Best stom hoor want het lukt bijna niet. Dus had ik geen knuffel helaas. We zijn een
hele poos geweest want het was heel gezellig.Ik ga als het weer feest is er ook weer naar toe hoor.
Groetjes van Dorine Vijge
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Wij weten wel om te gaan met druk
Bij Drukkerij Callenbach weten wij om
te gaan met elke druk. Met de juiste
combinatie van Vakmanschap,
Flexibiliteit en Inventiviteit hoeft u zich
over het resultaat niet druk te maken.

Gildenstraat 11b, Postbus 19, 3860 AA Nijkerk
4ELEFOON     s &AX    
% MAIL INFO CALLENBACHCOM s WWWCALLENBACHCOM
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D.V.D.O
Dart Vereniging Dorpszicht Oene
Een van de meest florerende verenigingen van de
gemeente Epe is toch wel de dartvereniging DVDO.
Het is daarom misschien wel eens goed om wat
dieper in te gaan op het reilen en zeilen van DVDO.
Iedereen is op de hoogte van de geweldige opmars
die sv Epe heeft ingezet en ook volleybalvereniging
Ormi Epe trekt wekelijks menige aandacht, maar wist
u dat er bij beide dartteams in Oene ook fantastisch
gepresteerd word?

Groningen verslagen. Ook in de kwart- en halve finale
kent DVDO weinig moeite met zijn tegenstander waardoor tot verrassing van een ieder de finale is bereikt.
In de finale ontmoeten zij daar een team uit NoordHolland en na enkele spannende partijen is het
duidelijk: DVDO is Nationaal Kampioen Vierde Divisie
geworden! Een geweldig feest inclusief rondrit door
het dorp kon niet achterblijven, en dit is nog steeds
de meest heuglijke dag in het bestaan van de
vereniging. De jaren daarna blijft DVDO alsmaar

Het is de zomer van 2004. Een groepje opgeschoten
jongelui zit wekelijks gezellig in de voetbalkantine
bij de plaatselijke vv Oene. Af en toe wordt er na de
wedstrijd voor de grap een pijltje gegooid op het
dartbord. Die borden hangen immers niet voor niks
in de kantine. Op een middag komt één van hun
met het plan om eens te gaan informeren of het
misschien mogelijk is om in competitieverband te
gaan gooien? Uitbater Steven Post, fervent dartliefhebber, is razend enthousiast wanneer men hem
van deze plannen op de hoogte brengt en er wordt
afgesproken dat de thuisbasis, café/restaurant
Dorpszicht, zo snel mogelijk ‘dartklaar’ gemaakt
wordt. De competitie zal aanvangen in september
en er wordt begonnen met de volgende 5 mensen:
John van de Wetering, Arjan Nijmeijer, Björn Vijge,
de broertjes Tim en Arnold Nooteboom. Meteen is
duidelijk dat er volop bovenin wordt meegestreden,
maar in de winterstop is het ook duidelijk dat er
een speler bij dient te komen. Omdat de jongens
ook volop voetballen is het gewenst dat de selectie
moet worden aangevuld.
Michel Gorter, woonachtig in Heerde en voetballend
in Oene, zal het team komen versterken. Uiteindelijk
wordt er in dit jaar een fantastische 3e plek behaald
wat meteen goed genoeg is voor een mooie beker!
Het jaar erop besluiten John en Arnold zich volledig
op het voetballen te gaan richten. Arjan, Björn, Tim
en Michel blijven met z’n vieren over. Stad en land
wordt afgestruind en uiteindelijk wordt er een waardig
nieuw teamlid gevonden tijdens één van de vele darttoernooien bij speeltuinvereniging Jolijt. De destijds
17-jarige Arjen Pelgrom wordt door Björn en Arjan
overgehaald om bij DVDO te komen darten. Deze
versterking geeft het hele team een geweldige impuls
en er wordt fluitend afgestevend op het eerste kampioenschap in het tot nu toe nog korte bestaan van
DVDO. De hele vierde divisie is onder de indruk van
het gemak waarmee deze heren elke wedstrijd weten
te winnen. Maar de koek is voor dat jaar nog niet op.
Het team mag als klap op de vuurpijl nog eens aantreden in Loosdrecht voor het Nationaal Kampioenschap Vierde Divisie. Achtereenvolgens worden
daar in de poule teams uit Brabant, Friesland en

groeien in zijn spel. In het jaar 2006/2007 wordt
men wederom kampioen, ditmaal van de derde
divisie. In de beker wordt er dat jaar ook nog
eens een keurige 3e prijs aan toegevoegd.
Voor aanvang van het nieuwe seizoen in de tweede
divisie komt er wederom een nieuwe dartspeler bij.
Evan Willems is al met regelmaat van de klok aandachtig toeschouwer geweest en hij is dolblij met
deze uitgelezen mogelijkheid om zijn hobby nu ook
in competitievorm te kunnen beoefenen. Evan blijkt
een zeer koele kikker te zijn en zijn niveau sluit zich
moeiteloos aan bij het niveau van de rest van het
team. Weer blijkt DVDO voor iedereen een maatje
te groot en er wordt voor de derde achtereenvolgende keer een kampioenschap gevierd in café/
restaurant Dorpszicht. Ook krijgt captain Arjan
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Vervolg
Dart Vereniging Dorpszicht Oene
een brief in de bus die vermeldt dat DVDO is
genomineerd voor ‘sportploeg van het jaar 2007’
van de gemeente Epe. Helaas greep DVDO naast
deze prijs, maar de nominatie is al een prijs op
zich. In het seizoen 2008/2009 besluit Tim wat
minder te gaan darten, maar hij blijft natuurlijk
wel reservespeler op de lijst.
Arjen gaat voor een half jaar stage naar het buitenland en er wordt in de plaatselijke voetbalkantine
rondgekeken naar een eventuele reservespeler extra
die, mocht men in de problemen komen, bereid is
er te staan op deze belangrijke momenten. Eén van
de sterspelers van vv Oene, Herbert Kieskamp,
neemt deze rol op zich.(hij zal dat jaar 2 wedstrijden spelen in de beker) In de competitie doet
DVDO lange tijd mee in de middenmoot, maar de
laatste maanden is er sprake van een heuse opmars
richting de top van de eerste divisie. Uiteindelijk
wordt er een keurige 4e plek bereikt, en komt men
maar 1 punt tekort voor nacompetitie. En wederom
heeft men een nominatie voor ‘sportploeg van het
jaar’ op zak.
In het seizoen 2009/2010 gaat het tot nu toe zelfs
nog beter. Björn en Arjen trekken vaak de kar, maar
niet vergeten dient te worden hoe belangrijk het is
dat de overige jongens er staan als het nodig is.
Competitiedarten is een teamsport en dit jaar blijkt
maar eens dat DVDO een goed team heeft. De
tweede plek is bijna binnen, en men staat op de
finaledag van de bekercompetitie!
De scherpe lezer zal het zich reeds afvragen: in de
eerste alinea wordt gesproken over ‘beide dartteams’.

Want jawel, sinds vorig jaar bestaat er ook een
DVDO 2. Dit team bestaat naast oprichters Patrick
Remmerts © en Marien de Weerd uit Gerrit Schurink,
Edwerd Schuring, Theo Jans, Robert Stegeman en
Jeroen Dokter. Dit team heeft nu al een zeer grote
naamsbekendheid in de Stedendriehoek door hun
enthousiaste manier van darten en hun ‘gezelligheidskwaliteiten’. Maar ook in de competitie laat DVDO
van zich horen!
Op dit moment bezetten zij een prachtige tweede
plaats wat genoeg zou zijn voor een playoff-wedstrijd voor promotie naar de derde divisie. Dit zou
een prachtige bekroning zijn voor het geweldige
debuutjaar wat DVDO 2 tot nu toe kent. Ook
Steven Post is laaiend enthousiast over deze 7
heren. Of dit nou komt door hun nimmer aflatende
dorst, door de toenemende omzet bamischijven
en overige snacks, of door de gezelligheid waarmee
het ganse café zich vult als er een thuiswedstrijd
is, is niet bekend. Volgend jaar zal Jeroen niet meer
actief zijn met darten in verband met een studie
waarmee hij net begonnen is. De vervanger is reeds
bekend: Henry van de Worp. Met Henry erbij verliest
DVDO 2 niks aan gezelligheid en zeker niet aan
kwaliteit. Of dit genoeg is om net zo door te stoten
naar de top als DVDO 1 moet nog blijken, maar
één ding is zeker: DVDO bloeit als nooit tevoren!
Mochten er mensen eens een thuiswedstrijd willen
bezoeken, dan volgen hier de speeldagen van beide
teams: DVDO 1 speelt op vrijdagavond thuis om
20.00. DVDO 2 speelt op donderdagavond 20.00.
Neem ook eens een kijkje op onze website:
http://www.dvdo.tk

Noteer voor
volgend
jaar!!
8, 9 en 10 septbemer 2011
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 bijdrage aan
dit geweldige evenement. Wij hopen dat wij ook
volgend jaar weer een beroep op u mogen doen.

voor meer informatie over het oenerfeest kunt u kijken op:

www.feestinoene.nl
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Aannemersbedrijf
B.van Huffelen
Nieuwbouw
Verbouw
Onderhoud
Renovatie

Klarenseweg 6
8161 RW Epe
Tel: 06-51 16 78 72

www.luxekachels.nl
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Stegeman Schilderwerken
voor al uw binnen- en
buitenschilderwerk
en algehele wandafwerking
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Vrijwilligers van de O.Z.O.
Wat moet een club als de O.Z.O. zonder vrijwilligers? Het organiseren van een feest is geweldig,
zeker als je dat met een bestuur mag doen dat
gedreven is. Maar een bestuur zonder vrijwilligers
werkt niet. Gelukkig heeft O.Z.O. een toenemend
aantal vrijwilligers die de bestuursplannen meer
dan voortreffelijk kunnen en willen uitvoeren.
Beste vrijwilligers, laat ik beginnen jullie te bedanken
voor de inzet van het afgelopen jaar en ook hoop
dat jullie dit komende feest weer een substantieële
bijdrage willen leveren aan ons succes. Het bestuur
is bijzonder blij met jullie inzet, top!!
Om onze vrijwilligers op een gepaste manier te laten
blijken dat hun inzet wordt gewaardeerd werd er
afgelopen jaar na het Oranjefeest weer een bedankje
georganiseerd. Op vrijdagavond kwam de hele groep
naar “de Vosselhoeve” om nog eens na te praten
over de opgedane ervaring. Een hele gezellige
avond waar bij ook een beroep werd gedaan op
ieders sportiviteit. Een avond waarop de handboog
werd gebruikt om het doel te bereiken. Met koffie,
koek, bier en versnaperingen werd het een echte
O.Z.O. avond.

Ook de traditie om de vrijwilliger van het jaar naar
voren te halen vond op deze avond plaats. Bertus
Rozendal en Derk-Jan van het Einde werden onder
een luid applaus bedankt voor hun enorme inzet.
Ook dit jaar staat er weer veel te gebeuren waarbij
de vrijwilligers een enorme klus gaan klaren. Een
ieder op voorhand al bedankt voor zijn of haar
bijdrage aan ons succes. En een vrijwilligersavond
staat bij het bestuur al in de agenda, jullie horen
dat snel.
Als laatste willen wij alle vrijwilligers een goed,
gezellig en mooi feest wensen, en geniet ook zelf
van datgene waaraan je bijdraagt.
Namens het bestuur,
Bart
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Op onze menukaart staan
veel streekgerechten, zoals:
heerlijke ambachtelijke
pannenkoeken (80 soorten)

Bereid volgens oud Veluws recept.
Veluwsch streekrestaurant
Eperweg 66, 8167 LJ Oene
tel. 0578 641454

Het beste adres voor:
• Wildspecialiteiten
• Visgerechten
• Vleesspecialiteiten
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21 ha Sauna, Beauty & Wellness midden in de natuur

Tussen Zwolle en Apeldoorn ligt het grootste wellnessresort van Nederland. U
kunt er terecht voor een complete dag pure ontspanning en heerlijk culinair
genieten. Naar keuze in combinatie met een beautybehandeling of een massage.
De faciliteiten waaronder de baden, de sauna’s, de stoombaden, de ijsgrot, het
Oosterse badhuis en de Hamam zullen u verrassen. Pure ontspanning was nog
nooit zo dichtbij.
Zin in een ontspannen dagje wellness?
Kijk op www.veluwsebron.nl
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Viskweekweg 10, 8166 KJ Emst | T 0578.688.888
reserveringen@veluwsebron.nl | www.veluwsebron.nl
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Je eerste eigen huis
hoort een feest te zijn
(en te blijven)
Onafhankelijk hypotheekadvies van Univé Stad en Land,
een doordachte keuze.

Beekstraat 41-43 Epe | (0578) 67 63 76 | epe@unive.nl | www.unive.nl/stadenland

