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VOORWOORD BURGEMEESTER 
 
Op 27 april kleurt Oldebroek weer oranje en vieren wij met elkaar Koningsdag 2017. Dit jaar is 
Koningsdag nog eens extra bijzonder. Onze Koning wordt namelijk vijftig jaar. Dat moet 
natuurlijk gevierd worden! 
 
De leden van de Oranjevereniging en vele andere vrijwilligers zijn al maanden druk met de 
voorbereidingen om er op 27 april een fantastische dag van te maken voor jong en oud. De 
dag begint muzikaal bij kulturhus De Talter met muziekvereniging Concordia. Daarna volgt 
traditiegetrouw een aubade op het Raadhuisplein waarbij de Koning luidkeels wordt 
toegezongen. En dat is niet het enige wat plaatsvindt hier voor de deur van het 
gemeentehuis. Ook dit jaar wordt het Raadhuisplein omgetoverd tot een waar attractiepark. 
In dit boekje kunt u lezen wat er nog meer georganiseerd wordt op deze feestelijke dag.  
Er is genoeg te doen en te zien voor iedereen.  
 
Ik geniet op een dag als deze volop van zoveel enthousiasme en samenhorigheid in onze 
samenleving. Ik hoop van harte dat de zon zich dit jaar weer laat zien. Al hebben jullie 
bewezen dat het slechte weer van vorig jaar de pret niet mag drukken!  
 
Na al deze festiviteiten is het op donderdag 4 mei een moment van stilte. Tijdens de 
Nationale Dodenherdenking staan we stil bij alle Nederlandse oorlogsslachtoffers. Ook 
Oldebroek staat hierbij stil in de vorm van een kranslegging en twee minuten stilte bij de 
‘Eregraven’ op begraafplaats De Eeklenburg.  
 
Graag wil ik de organisatoren van alle 
activiteiten bedanken voor hun inspanningen 
om dit alles te organiseren. Zonder de inzet en 
betrokkenheid van de Oranjevereniging 
Oldebroek en de vele vrijwilligers zou dit niet 
mogelijk zijn. Dat waardeer ik  enorm.  
 
k wens u dan ook met elkaar goede dagen toe! 
 
Hartelijke groet, 
 
Mr. A. (Adriaan) Hoogendoorn  
Burgemeester van de gemeente Oldebroek 
              
   



DE KONING 50 JAAR 
 
Ter gelegenheid van de 50e verjaardag van Zijne 
Majesteit Koning Willem-Alexander heeft het be-
stuur van de Koninklijke Bond van Oranje 
verenigingen een lied laten schrijven door tekst-
schrijfster Coot van Doesburgh. Het ‘lied voor de 
koning’ is vervolgens gecomponeerd door  
componist Edwin Schimscheimer.  
 
Naast dit speciaal geschreven lied dat een wat  
serieus-inhoudelijk karakter heeft, is een een  
feestelijk kinderlied ‘hieperdepiep hoera’ geschreven 
en gecomponeerd door Ivo Kouwenhoven.  
 
Nadere informatie staat ook op de website: 
www.oranjebond.nl/liederen  

NIEUWS VANUIT DE LEDENVERGADERING 
 
Op 1 maart 2017 werd in het Zuiderzeecafé de jaarlijkse ledenvergadering gehouden . In 
deze vergadering gaf het bestuur  en terugblik op het jaar 2016  en werd er vooruit gekeken 
naar de activiteiten voor dit jaar. 
 
In de nieuwsbrief aan de leden is het voorstel gedaan de bijdrage voor het lidmaatschap te 
verhogen naar  € 10,— per jaar.  Tijdens de vergadering is dit voorstel door de gehele  
vergadering aangenomen en daarmee vastgesteld. Met deze verhoging heeft het bestuur 
meer armslag voor de organisatie van onze activiteiten en kunnen we het programma nog 
meer aantrekkelijk maken.  
 
Ook werd de nieuwe website gepresenteerd. Deze website is in zijn geheel vernieuwd en 
gebouwd door Robert van Bekkum en Jordy Grootkarzijn en werd die avond door hen  

toegelicht.  Nieuwsgierig? Kijk dan snel op  ww.oranjeverenigingoldebroek.nl. 
 
BESTUURDLEDEN GEZOCHT. 
Wij zoeken nog versterking in het bestuur. Interesse? Neem dan contact op met een van 
onze bestuursleden.  
 
UW STEUN IS ONMISBAAR 
Bent u al lid? Op dit moment kent onze vereniging  570  leden. Dat is een heel mooi aantal 
maar dat kan natuurlijk altijd meer. Nog geen lid, kom dan op Koningsdag  naar de  
promotietent en schrijf u in of meldt u zich aan bij een van onze bestuursleden of mail naar  
info@oranjeverenigingoldebroek.nl. 
 



BESTUURSSAMENSTELLING 
 
Voorzitter     Dirk Jan Grootkarzijn  0525-633081 
Secretaris / penningmeester Gerrit Wessels   0525-631046 
Leden    Jan van ‘t Hof  0525-631083 

   Jaap Prins   0525-632545 
   Harmpje Steert  0525-632935 
   Johan vande Weg  0525-631119 
   Henny Vosselman  0525-632629 
   Erwin Doornewaard  0525-655604 

Correspondentieadres  Stationsweg 16 
     8096 AW Oldebroek 
Bankrekeningnummer:  NL40 RABO0 34 84 32 550 Rabobank te Oldebroek 
Website   www.oranjeverenigingoldebroek.nl 
Email   info@oranjeverenigingodebroek.nl 

 
 

Voor jonge trendy 

damesmode 

Zuiderzeestraatweg 96 

8096 CC Oldebroek 

Tel. 0525 - 63 36 89 

 
Maandag Gesloten. 

Dinsdag  09.00–12.30 

 13.30–17.30 

Woensdag   09.00–12.30 

 13.30–17.30 



KONINGSDAG 2017 
 
Het is dit jaar het jaar van de tweede kamer verkiezingen. Een verworven recht waarbij we 
onze stem mogen laten gelden en die ons laat zien in welke vrijheid wij hier in Nederland 
mogen leven.  
 
Er zijn spanningen in ons land , onvrede over het beleid ten aanzien van vele zaken.  We 
zien het dagelijks in onze samenleving  onder jong en oud. Verdraagzaamheid lijkt soms 
ver te zoeken. Toch mogen we stilstaan bij de vrijheid die we nog steeds mogen genieten in 
ons land, ook al voelen wij ons niet altijd veilig, verandert de wereld om ons heen.  
 
Des te meer reden om  onze vrijheid te blijven vieren en gedenken. 
 

Wij willen dan ook graag met u jong en oud onze vrijheid vieren en gedenken, wij mogen 
dankbaar zijn dat wij met ons Koningshuis, ‘symbool van vrijheid’ dit mogen doen op  
Koningsdag en de Nationale Herdenking. 
 

Wij hopen u dan ook tijdens één van de vele activiteiten te begroeten. 
 

Uiteraard staan wij open voor uw ideeën dus schroom dan ook niet om die aan te reiken.  

 

WEBSITE ORANJEVERENIGING 
 

Actuele informatie en foto’s van onze activiteiten kunt u vinden op:  

ww.oranjeverenigingoldebroek.nl 



ACTIVITEITEN 2017 
 
op 18 maart j.l. werd in het Kulturhus. Speciaal voor onze leden werd de jaarlijkse 
toneelavond gehouden. Het stuk “Een erfenis vol verrassingen” werd door toneelvereniging 
Irene voor 230 bezoekers opgevoerd. Een ouderwets gezellige avond lachen. Na afloop was 
er een verloting van vele prijzen beschikbaar gesteld door diverse winkeliers in Oldebroek.  

Het bestuur van de Oranjevereniging Oldebroek is een enthousiaste groep die zich met vele 
vrijwilligers inzet om een programma voor jong en oud te realiseren.  Hieronder in een 
notendop de overige activiteiten van dit jaar: 

 Vrijdag 21 april : Koningsspelen voor de basisscholen 

 Zaterdag 22 april : Oranjerock in het Kulturhus 

 Donderdag 27 april : Koningsdag op het Raadhuisplein  

 Vrijdag 28 april : Koningsconcert in Luctor er Emergo 

 Donderdag 4 mei : Dodenherdenking op de begraafplaats Eekelenburg 

 Zaterdag 6 mei : Oldtimer Truckersparade (overdag) op het Raadhuisplein 

BESTUURSONTWIKKELINGEN 
 

Dit jaar namen we afscheid van Henk van Hattem als bestuurslid. 
Hij heeft ons bestuur 11 jaar lang versterkt en was onze vast 
marktmeester tijdens de Koninginnedagen en de laatste jaren de 
Koningsdagen. De laatste jaren heeft hij ook actief deelgenomen 
aan de organisatie van de Oldtimer Truckersparade. Wij danken 
Henk van harte voor zijn inzet en wensen hem en al zijn dierbaren 
al het goede. 



                                          



 v.d. Weg Auto's  T : 06-50817424  

 Broekerenk 1 E : info@vdweg-autos.nl 

 8095 RP 't Loo Oldebroek W : www.vdweg-autos.nl 



KONINGSSPELEN VRIJDAG 21 APRIL 2017 
 
Op het moment van dit schrijven is en nog geen gedetailleerd programma beschikbaar 
Globaal zijn de volgende activiteiten gepland: 
 
Groepen 4-6  09:45 - 12:45  Sport kennismakingsdag bij Kulturhus de Talter  
      in Oldebroek. Drie rondes van 40 minuten . 
 
Groepen  7-8    9:45 - 13:15  Slagbaltoernooi bij OWIOS in Oldebroek 
 
Voor nadere informatie verwijzen wij u naar www.goedbezigoldebroek.nl,  
twitter.com/cfoldebroek en facebook.com/cfoldebroek . 
 
De dag is een samenwerking van 5 basisscholen: Noordermerk, De Wegwijzer, Looschool, 
Timotheüsschool en CNS ‘de Regenboog’. 

 



2017 



ORANJEROCK ZATERDAG 22 APRIL 2017 
 
Ook dit jaar voor de 6e maal Oranjerock. Een nieuwe line up met de volgende bands: 

The Thundercats, Different Socks en Popcorn Sutton. 
 
The Thundercats is een Rockabilly band die 
veelal nummers speelt van de legendarische 
band The Stray Cats. Deze 3  mans formatie 
bestaat nu ongeveer een half jaar in de 
volgende bezetting: op drums Chris Jonker, 
gespeeld in diverse bands zoals The 
Tarantella Blues Band, Euphonium Singers en 
enkele top 40 bands, op gitaar en zang Henk 
Nijland, gezongen in The Tarantella 
Bluesband en gitarist/ zanger bij de band The 
Street. bassist Tybion Valentijn maakt de 
band compleet. The Thundercats staan 
garant voor een lekkere avond swingende rockabilly muziek met een leuke show. 

 
Popcorn Sutton Band is pas opgerichte band. Vier 
gasten staken de koppen bij elkaar en besloten om 
een band op te gaan starten genaamd Popcorn 
Sutton Band. Allemaal hebben ze een muzikale 
achtergrond en dit laten ze ook zien op het podium.  
 
Scheurende gitaren, knallende drums en een 
pompende bas brengen de Southern blues rock in een 
vuig jasje tot gehore. Stil staan is hier geen optie. De 
bandleden Jos van't Ende (vocals/leadguitar) Henry de 
Vries (bassguitar) Jeroen Van de Kamp (drums) Chris 
de Vries (vocals/guitar). 
 

Different Socks is een allround coverband opgericht in 2015 die na wat wisseling nu blij is 
met de volgende besetting: Robert te Brake 
zang, Ron Kosmeijer gitaar zang, Jorrit Daling 
gitaar, Marcel Kalishoek basgitaar en Wim van 
Dieren drums. Different Socks heeft een voor 
het grote publiek heerlijk herkenbaar repertoire. 
Zij spelen covers van o.a. Golden Earring, U2, 
The Police, Blof, The Scene, The Beatles, 
Herman Brood en REM. Kortom Different Socks 
staat garant voor een gezellige, muzikaal 
herkenbaar, swingende avond, waarbij alle 
nummers met veel passie en plezier gebracht 
worden! 





KONINGSDAG DONDERDAG 27 APRIL 

OCHTENDPROGRAMMA 
09:30—10:00   Christelijke muziekvereniging Concordia start vanaf  
   Kulturhus De Talter 
10:00—10:30  “De Hullen”, ophalen van de kinderen, ouders en belangstellenden.  
   Muzikaal intermezzo bij “De Hullen”.Vervolg route: Stationsweg (R), 
   Bloemstraat(R), Dahliastraat (L), Asch van Wijckkaan, Raadhuisplein. 
09:00 – 17.00   Oranjemarkt op het Raadhuisplein 
10:20  - 10:30  Aubade op het Raadhuisplein.   
   Ontvangst en welkom  
   afgevaardigde van het  
   gemeentebestuur. 
10.30 – 12.00   Kinder attractiepark op het  
   Raadhuisplein. GRATIS voor de  
   kinderen van de basisschool. 
    
   Koninklijke Glitter Tattoo’s 
   verzorgd door Michel van ‘t Ende  
   Productions. 
 
 



MIDDAGPROGRAMMA 
13.00 – 17.00   Kinder attractiepark voor  alle kinderen en jongeren. 
   Entrée : € 5.00 
14:00—16:00  Muzikale invulling door  koor Vocal Match en zangeres Whitney 

14:00—16:00  Spektaculaire demonstraties waaronder “Vlam in de pan” door  
   plaatselijke vrijwillige brandweer van Oldebroek.  
14:00—16:00  Victor Vlam de Draak verzorgd door Michel van ‘t Ende Productions. 

AVONDPROGRAMMA 

16.00 – 20.00  KPN Inline cup skeelerwedstrijd rondom het Raadhuisplein. 
18.45 – 21.00   Optocht vanuit De Hagen met eindpunt het Raadhuisplein. 
 
Het programma van de KPN inline CUP is als volgt: 
 
16:00  B-rijders 
17:00  Dames 
18:00  A-rijders 

 
ORANJEMARKT 
Voor deelname aan de Oranje vlooienmarkt is reservering gewenst, de tarieven voor grond-
plekken zijn € 2,50 (kinderen) en € 5,00 (volwassenen). Tarief voor de marktkraam is € 20,00.  
 Reserveren? Bel of mail Johan van de Weg: 
 Telefoonnummer : 06 53 35 39 68  
 Email : johanvandeweg@hotmail.com 



OPTOCHT  DONDERDAG 27 APRIL 
 
Er zal een grandioze optocht worden gehouden, met grote en kleine wagens, fietsen, karre 
tjes, skelters, kinderwagens, op step of skeelers etc. De thema keuze van de versiering is vrij. 
 
19:00 - 19:30 Opstellen optocht 
Locatie voor de start van de optocht is aan de Hagen in Oldebroek. Alle deelnemers met  
motorvoertuigen aanrijden via de rotonde vanaf de Westerweg. 
19.15-20.00 uur Beoordeling jury  
Tevens bezichtigen van de voertuigen voor publiek.  Er zal een aparte beoordeling plaats 
vinden voor fietsen/voetgangers en karretjes/skelters.  
 
Categorie kleine wagens:   
Dit is een aanhangwagen achter het voertuig waarvan de bak niet langer is dan 3,5 meter 
exclusief het trekvoertuig, tenzij het trekvoertuig een onderdeel is van het geheel. 
 
Categorie grote wagens:   
Dit is een aanhangwagen achter het voertuig waarvan de bak langer is dan 3,5 meter. 
 
Beoordeling.  De jury zal letten op de volgende punten: 
1. originaliteit en uitbeelding van het onderwerp 
2. keuze en verwerking van het materiaal 
3. afwerking van het geheel en de totale indruk. 

Wij hopen weer dat u massaal naar de Hagen komt in Oldebroek komt om deel te nemen aan 
de optocht of om te kijken naar de fantastisch mooi versierde wagens, fietsjes etc. zodat het 
net zo’n groot succes mag worden als voorgaande jaren.  



ROUTE VAN DE OPTOCHT: 
 
Start 20.00 uur:  De Hagen - Klocklaan - Nobelsingel (R) - Ds. Otto Veeninglaan (L) -  
Stationsweg (L) -  van Asch van Wijcklaan (L) - Tulpstraat (L) -   van Pijkerenlaan (L) - 
Stouwdamsweg (L) - Zuiderzeestraatweg (L) -  Spronksweg ( L), v Sytzamalaan ( L ).  
Einde optocht Raadhuisplein: alhier opstellen om het Raadhuisplein hier zal  de prijs uitreiking 
plaats vinden.  
 
fietsen/voetgangers kleine karretjes/wagens 
1e prijs  : € 12,-  1e prijs   : € 12,- 
2e prijs   : € 10,-  2e prijs   : € 10,- 
3e prijs   : €  8,-  3e prijs  :  €  8,- 
4e prijs   : €  6,-  4e prijs  :  €  6,- 
 
kleine wagens  grote wagens                       
1e prijs  : €  35,- 1e prijs  : € 65,- 
2e prijs   : €  25,- 2e prijs   : € 55,- 
3e prijs  : €  15,-* 3e prijs  : € 45,-* 
 
*deze prijs wordt alleen uitgereikt bij deelname  
van meer dan 5 wagens. 

 

De deelname aan de optocht is 
geheel voor eigen risico.  
Het bestuur verzoekt iedereen voorzichtig te zijn en 
goed uit te kijken. Voorkom ongelukken! 



De Kleine Winst 

    www.kleinewinst.nl 
 

Telfortstraat 31 

8013 RL Zwolle 

038-3376540 

06-21280109 

 

   Eigen import uit diverse landen 
    Onze collectie verandert steeds 

 
   De Kleine Winst 
    Zuiderzeestraatweg 220 
    Oldebroek 
 
    Open:Maandag van 13.30-18. 
    Dinsdag t/m donderdag van 9.30-18.00 
    Vrijdag van 9.30-21.00 

   Zaterdag van 9.30-17.00 
 







 



Officieel  
dea-
ler  
van 

Telefoonnummer.: 0525-684795 
www.stam-caravans.nl 

27 mei 2017 organiseren we de 
 4e Contour Stadium Run.  

Voor nadere info  
zie onze website. 





Bon Ami 
Zuiderzeestraatweg 132/1 
bg 

U kunt bij ons terecht 
voor 

  
- Verse bloemen 
- Bastion Collection 
- Braxton 

- Clayre & Eef 
- At home with Marie-

ke 
- Apple Tree 
 
onder andere 

Wij zijn geopend op: 
- maandag - vrijdag 09:00 - 12:00 / 13:30 - 

17:30 



Zwarteweg 24 8097 PW Oosterwole 0525-621278 
Oude Hogeweg 2B  8085 PA Doornspijk  0525-661276 
Klokbekerweg 160 8081 JJ Elburg 0525-683747 
Zuiderzeestraatweg 133 8096 BE Oldebroek 0525-630053 
Centrumplein 3 89084 AZ ‘t Harde 0525-760160 

www.slagerijvandeweg.nl 

Zuiderzeestraatweg 162 
8096 CE Oldebroek 
Tel.: 0525-633393 





HARTELIJK BEDANKT!! 
 Trouwe leden. Uw financiële steun is voor ons onmisbaar. 

 Gemeentebestuur Oldebroek voor alle medewerking en financiële steun. 

 Alle sponsoren die een bijdrage hebben geleverd. 

 Christelijke Muziekvereniging ‘Concordia’ voor de muzikale medewerking 

 De plaatselijke pers voor het plaatsen van al onze activiteiten in de kranten. 

 Alle vrijwilligers die hun medewerking verlenen bij de diverse activiteiten. 







    DICKHOF VELDMAN V.O.F. 
            RIJWIELHANDEL 

Al bijna 30 jaar het adres voor een 
betrouwbaar en gedegen advies 

 
Oosterwolde Oldebroek 
0525-621456 0525-633479 
 
‘T Harde  Wezep 
0525-653528 038-3374038 

Voor al uw  
haarmode 

natuurlijk naar 

 
KAPSALON 

M. VAN KOOT 
 

Zuiderzeestraatweg 104 
Oldebroek 

Tel. 0525-631290 

Autobedrijf Wijnne  Autobedrijf Wijnne 
Oude Harderwijkerw. 73 Hogelandseweg 95  
8085 PG DOORNSPIJK 6545 AB NIJMEGEN 
Tel. 0525-682433  Tel. 024-3774994 
Fax.   0525-683297  Fax. 024-3779890 
Mob.  06-47195383             

info@wijnne-nijmegen.nl 
Actuele autovoorraad op www.wijnne.nl 

 

Bovenheigraaf 20A Oldebroek 
Telefoon : 0525—632308 

http://www.wijnne.nl/


PROGRAMMA KONINGSDAG 2017 LOOSCHOOL 
 
09:30             Gezamenlijke opening door burgemeester Hoogendoorn 
09:45 – 11:45  Kinderspelen op het veld achter de school 
11:45    Einde en uitreiking van presentje 
16:30 - 17:00 Opstellen van de optocht: 
 
Kleine en grote wagens verzamelen op de parkeerplaats bij de Maranatha kerk. 
Lopers en fietsers verzamelen op het veld achter de school.  
 
17:00            Vertrek van de optocht onder begeleiding van Van Limburg 
   Stirum band uit Wezep  
18:00   Prijsuitreiking op het veld achter de school. Voor iedereen is er 
   daarna wat lekkers namens de Ouderwerkgroep van de 
   Looschool. 
 
De route van de optocht is als volgt: Bovenheigraaf richting wezep, Looweg, 
Vreeweg, harmaartsweg , Looweg,  Bovenheigraaf terug naar de school. 



DODENHERDENKING DONDERDAG 4 MEI 2017 
 
Beleefd verzoek  U wordt verzocht om vanaf 's avonds 18.00 uur onze nationale 
   vlag, de driekleur zonder wimpel halfstok te hangen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19.30-19.40 uur  Opstellen van de stoet op de parkeerplaats van de  begraafplaats  
   "De Eeklenburg" te Oldebroek. 
19.40-19.50 uur  Vertrek naar, aankomst bij en opstellen om de "ERE--GRAVEN". 
19:50-19:57 uur  Dodenappel.  
                      Zie voor namen onze website: 
   www.oranjeverenigingoldebroek.nl 
19.58-20.00 uur  Spelen van de "Last Post". 
20.00-20.02 uur  Twee minuten stilte. 
20.02-20.04 uur  Spelen van de "Reveille". 
20.05-20.15 uur  Kranslegging namens de bevolking Oldebroek. 
   Bloemlegging bij de "EREGRAVEN" door de leerlingen van 
   de basisscholen, instanties, groepen en individuele personen. 
 
Muziekvereniging Concordia zal tijdens de herdenking voor ons spelen. We eindigen 
gezamenlijk met het zingen van het Wilhelmus. Hierna wordt er een rondgang langs de 
"EREGRAVEN" gemaakt waarna we naar de uitgang van de begraafplaats gaan. 
 
Het bestuur van de Christelijke Oranjevereniging en velen met ons zouden  
graag zien dat, evenals voorgaande jaren, veel mensen uit Oldebroek en omgeving, jong en 
oud, de dodenherdenking bezoeken.  

 
Twee minuten stilte te betrachten bij de 
"EREGRAVEN" als waardering voor de gevallenen 
gedurende de oorlogen zal ons doen beseffen dat dit 
nooit weer gebeuren mag! 
 
 
 



ACTIE BALLOONPINS 
 
Net als vorig jaar kunt u in het bezit komen van prachtige 
balloonpins in de vorm van een strik. Deze balloonpins zijn 
gemaakt van metaal en zijn erg gemakkelijk te bevestigen 
op kleding e.d. We hebben de pins in twee soorten : In de 
nationale kleuren rood-wit-blauw en in de kleuren van ons 
koningshuis oranje.  
 
De pins kunnen wij aan u aanbieden voor € 4.00 per stuk. 
Bij afname van een set betaalt u € 7.50. 

 
Op het raadhuisplein kunt u deze pins bekijken en 
natuurlijk kopen. Denkt u nu al, die wil ik graag hebben, 
mail dan naar info@oranjeverenigingoldebroek.nl met uw 
naam, adres en woonplaats. Binnen Oldebroek brengen 
wij u de pins aan huis.  
 
Buiten Oldebroek worden de pins per post tegen het 
geldende tarief verzonden. Wij geven dan aan wat de 
verzendkosten zijn en na betaling versturen wij deze aan u. 
 



CHRISTELIJKE MUZIEKVERENIGING CONCORDIA 
 

Christelijke muziekvereniging Concordia Oldebroek bestaat uit een A-orkest,  
Jeugdorkest en malletband. De opleiding wordt verzorgt door de leerlingen 
streekmuziekschool Noord-west Veluwe. Op Koningsdag is Concordia te zien met 
de rondgang en de optocht. 4 mei verlenen zij medewerking aan de dodenherden-
king.  Elk jaar mag het bestuur van de Christelijke Oranjevereniging weer op haar  
       medewerking rekenen. Dit lijkt zo  
       vanzelfsprekend echter wij zijn als  
       bestuur daar erg dankbaar voor. 
 

Oostendorperstraatweg 90 
8097 PN Oosterwolde  











               
 

 
 
      Elzenweg 17,  8096 RV Oldebroek 
      Tel: 0525-634044 
    
   www.schildersbedrijfmendel.nl 

Email : mail@bouwenmetcor.nl  

mailto:mail@bouwenmetcor.nl


 


