PROGRAMMA
2018

Oostendorperstraatweg 90

8097 PN Oosterwolde

VOORWOORD
27 april. Koningsdag!
In heel Nederland vieren we op deze dag de verjaardag van onze koning. Ook in Oldebroek!
Het is een dag waar we met z’n allen al lange tijd naar uit kijken. De vreugde begint al bij de
voorbereiding. Bij de organisatoren voor het opstellen van een feestelijk programma, bij de
kinderen op de scholen met de Koningsspelen en bij de bakker tijdens het maken van de
heerlijke oranje tompoucen, en ga zo maar door. Voor mij begint de voorpret al bij het
schrijven van dit voorwoord; veel dank dus voor die eer!
Ik zie weer uit naar een feestelijk Raadhuisplein vol activiteiten. Dit jaar is het Raadhuisplein
nog leeg en kaal omdat de bomen gekapt zijn, maar dat biedt wel de ruimte voor veel leuke
attracties. We maken er in ieder geval een mooi feest van.
Herdenken.
Tijdens de dodenherdenking wordt ook in Oldebroek om 20.00 uur twee minuten stilte in
acht genomen voor de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. We denken
ook aan alle omgekomenen die sinds de Tweede Wereldoorlog het slachtoffer zijn geworden
van oorlogsgeweld, waar ter wereld. In een tijd als deze waarin aanslagen, ook in Europa, het
nieuws domineren is het juist belangrijk om stil te blijven staan.
Tot slot wil ik graag nog mijn dank en waardering
uitspreken voor alle vrijwilligers van de
Oranjevereniging, de ATB vereniging en de
skeelervereniging WijheRuit, allen uit Oldebroek,
die zich onvermoeibaar inzetten.
En ik wens iedereen een prachtige en zonnige
Koningsdag toe.
Hartelijke groet,
Mr. A. (Adriaan) Hoogendoorn
Burgemeester van
de gemeente Oldebroek

NIEUWS VANUIT DE LEDENVERGADERING 2018
Op 7 maart 2018 werd in het Zuiderzeecafé de jaarlijkse ledenvergadering gehouden . In
deze vergadering gaf het bestuur een terugblik op het jaar 2017 en werd er vooruit gekeken naar de activiteiten voor dit jaar. 2018 is voor de vereniging een jaar van vernieuwing.
Het bestuur heeft de handen ineen geslagen met de ATB vereniging en komt dit jaar met
een heel nieuw concept. Verdere informatie hierover vindt u in de programmaboekje.
In de vergadering is afscheid genomen van Harmpje Steert, Johan van de Weg en Jaap
Prins als aftredend bestuurslid. Zij hebben respectievelijk 11 , 9 en 22 jaar deel uitgemaakt
van het bestuur. Het bestuur is hen erg dankbaar voor hun jarenlange inzet en wenst hen al
het goede. Op de toneelavond zaterdag 10 maart j.l werden zij nog in het zonnetje gezet.
BESTUURDLEDEN GEZOCHT.
Met het vertrek van 3 leden bestaat het bestuur nog maar uit 5 personen. Wij zijn dan ook
naarstig op zoek naar 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 563 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.

Voor jonge trendy damesmode
Zuiderzeestraatweg 96
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KONINGSDAG 2018
Wist u dat we Koning(inne)dag als meer dan 130 jaar vier, 133 jaar om precies te zijn. In
1885 vond de regering dat we een nieuwe nationale feestdag nodig hadden die ons het
gevoel zou geven dat we een eenheid zijn in Nederland. Op 31 augustus 1885, de 5de verjaardag van prinses Wilhelmina, vierden we dit voor het eerst. Het werd toen Prinsessendag genoemd. Dat veranderde nadat Wilhelmina in 1890 koningin werd. Vanaf dat jaar
werd het Koninginnedag.
Toen Juliana koningin werd in 1948 vierden we Koninginnedag voortaan op haar verjaardag
30 april. Beatrix werd koningin op 30 april 1980 en zij koos ervoor Koninginnedag niet op
haar eigen verjaardag te vieren maar de verjaardag van haar moeder aan te houden. Zij zelf
is op 31 januari jarig, midden in de winter.
Willem-Alexander is geboren op 27 april 1967 en werd benoemd tot koning op 30 april 2013.
Sindsdien heet het feest Koningsdag en vieren we het op 27 april.
Al 133 jaar dus een nationaal feest. Dat mag toch bijzonder worden genoemd.

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

ww.oranjeverenigingoldebroek.nl

ACTIVITEITEN 2018
op 10 maart j.l. werd in het Kulturhus speciaal voor onze leden de jaarlijkse toneelavond
gehouden. Het stuk “Amor richt zijn pijlen zelf ” werd door toneelvereniging Irene voor 200
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 20 april
: Koningsspelen voor de basisscholen

Donderdag 26 april : MTB Oranjefestijn

Vrijdag 27 april
: Koningsdag op het Raadhuisplein

Vrijdag 4 mei
: Dodenherdenking op de begraafplaats Eekelenburg

Zaterdag 5 mei
: Oldtimer Truckersparade (overdag) bij het Kulturhus

BESTUURSONTWIKKELINGEN
Dit jaar namen we afscheid van Jaap Prins, Harmpje Steert en Johan van de Weg als
bestuurslid. Zij hebben ons bestuur respectievelijk 22, 11 en 9 jaar lang versterkt. Jaap was
de nestor in ons midden en had iets met prijzen en verloting. Zo zorgde hij er altijd voor dat
er veel prijzen (allemaal beschikbaar gesteld door de locale ondernemers) te verloten waren
bij de toneelavonden (laatste keer
maar liefst 100) en was altijd actief
met het 21-spel. Harmpje
bekommerde zich over de prijsjes
voor de kinderen met Koningsdag en
verzorgde de jurering van de optocht.
Johan was meer van het zwaardere
werk, opbouw en afbouw attracties,
verzorgen stroom en toiletvoor
zieningen, e.d. We zullen deze 3
mensen erg gaan missen in het
bestuur maar zijn erg dankbaar voor
het inzet. Op de toneelavond 10
maart j.l. hebben we afscheid van hen
genomen.

DONDERDAG 26 APRIL 2018
De ATB Vereniging Oldebroek organiseert in samenwerking met de Oranjevereniging Oldebroek op donderdag 26 april 2018 in de feesttent aan de Stationsweg in Oldebroek het MTB
Oranje Festijn Oldebroek. De vrijwilligers van stichting MTB Streetrace Oldebroek zijn de
stuwende krachten achter deze happening.
Een unieke Koningsnacht met bekende artiesten als Jannes, Ancora, Lytse Hille, Het Ijssel
Duo, Jeffrey Heesen,Wimmie Bouma, Duo remix, Otto Lagerfett, Arjan Veneman zullen
vanaf 20.00 uur op het podium verschijnen in de Mega Feesttent.
Er zijn in de voorverkoop al inmiddels 600 kaarten verkocht.
Nog geen kaarten? Geen probleem.
Entreeprijs in € 20.00. Er zijn diverse voorverkooppunten:






Supermarkt EMTÉ Steert Zuiderzeestraatweg 133d in Oldebroek
CIGO, Meidoornpassage 14 te Wezep
EP Elburg Vooronder 10 in Elburg
TMI-Bosch Industrieweg 5 in ‘t Harde
Restaurant de OASE kerkplein 3 in Zalk

Online kunt u ook kaarten bestellen via www.streetraceoldebroek.nl/kaarten.
In de nabijheid van de feesttent is voldoende parkeergelegenheid voor elk type vervoer.
Volg hiervoor de aanwijzingen van de aanwezige verkeersregelaars.

Locatie feesttent

v.d. Weg Auto's
Broekerenk 1

T : 06-50817424
E : info@vdweg-autos.nl

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

KONINGSSPELEN VRIJDAG 20 APRIL 2018
Het programma dit jaar vindt plaats in en om de Taleter en op het terrein van OWIOS
Groep 1 t/m 3
Eigen programma op school met behulp van draaiboek Goed Bezig
Groep 4 t/m 6
Sportcarrousel in en om de Talter met lokale sportaanbieders.
Start om 9:30 uur met de Koningsdans, 12:30 einde
Groep 7/8
Slagbaltoernooi bij OWIOS met een side event.
Van 9:30 uur tot 13:00 uur.
De dag is een samenwerking van 5 basisscholen: Noordermerk, De Wegwijzer, Looschool,
Timotheüsschool en CNS ‘de Regenboog’.

2018

KONINGSDAG VRIJDAG 27 APRIL

OCHTENDPROGRAMMA
09:30—10:00
10:00—10:30

09:00 – 17.00
10:20 - 10:30
11.00 – 17.00

Christelijke muziekvereniging Concordia start vanaf
Kulturhus De Talter
“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.
Oranjemarkt op het Raadhuisplein
Aubade op het Raadhuisplein.
Ontvangst en welkom afgevaardigde van het gemeentebestuur.
Diverse attracties

MIDDAGPROGRAMMA
12.00 – 17.00
Oranje vlooienmarkt.
12:30—20:00
MTB Streetrace. Zie volgende pagina.
13:00-14:30
Demo’s gymnastiekvereniging SOS
14:00—17:00
Telekids show discoshow
Telekids komt graag naar je toe met de leukste, interactieve show
van Nederland, speciaal voor kinderen: De Telekids Discoshow.is
een interactieve, drie uur durende show waarin zang, dans, kennis
en quiz op swingende wijze samenkomen. De show wordt gepresenteerd door de Telekids dj-presentator.

AVONDPROGRAMMA
17.00 – 19.00
KPN Inline cup skeelerwedstrijd :
17:00
senioren dames
18:00
senioren heren
Toppers zoals, Crispijn Ariens, Gary Hekman, Inmgar Bergma, Bart Hoolwerf, Elma de Vries,
Bianca Rooseboom en Berber Vonk zorgen voor he t nodige skeelervuurwerk
18.45 – 21.00

Optocht vanuit De Hagen met eindpunt het Feesttent Stationsweg.

21:30 – 22.00
21:30 – 24.00

VUURWERK SHOW MTB FEESTTENT STATIONSWEG
BPM DANCE PARTY MTB FEESTTENT STATIONSWEG
Met DJ Martijn Westerink

ORANJE VLOOIENMARKT
Voor deelname aan de Oranje vlooienmarkt (verkoop etenswaren niet toegestaan) is reservering gewenst, de tarieven voor grondplekken zijn € 2,50 (kinderen) en € 5,00 (volwassenen). Tarief voor de marktkraam is € 20,00. Reserveren? Bel of mail Erwin Doornewaard:

VRIJDAG 27 ARPIL 2018 : MTB STREETRACE
Zoals al aangekondigd eerder in dit boekje zal er dit jaar in samenwerking met de ATB
Vereniging Oldebroek de openingswedstrijd van het Streetrace seizoen 2018 worden georganiseerd. Oldebroek heeft daarmee de landelijke primeur van dit seizoen.
De inschrijving voor deze Streetrace is geopend. In diverse categorieën kan er gestreden
worden om de prijzen.
Link voor inschrijven: http://streetraceoldebroek.nl/inschrijven/
Let op: voor alle categorien geldt dat de volgorde van inschrijving ook de volgorde van het
startveld is bij de Streetrace 2018! Schrijf je je als 20e in dan start je ook als 20e dus. Hoe
eerder je inschrijft hoe beter de startpositie in de wedstrijd is.
Er worden maar liefst 9 wedstrijden verreden in verschillende klassen. Zie volgende pagina.
Het parcours is spectaculair en uitdagend en is
rondom het Raadhuisplein gesitueerd. Zo kruist het
parcours twee maal het parcours van de skeelerwedstrijd, gaat dwars door de tuinen van het gemeentehuis en zelfs een stukje door het gemeentehuis dankzij de medewerking van de gemeente
Oldeboek. Het belooft een fantastisch spektakel te
worden. Zie onderstaande route van het parcours:

SPONSOREN MTB STREETRACE
OLDEBROEK 2018

KONINGSDAG 2018 OLDEBROEK VOOR MEKAAR!
Koningsdag 2018 is dit jaar een samenwerking tussen verschillende verenigingen. De skeelerclub de WijheRuit met Eduard Vinke en Tonnie van Tongeren en de stichting Streetrace
Oldebroek met Arie ten Hove en Marco van Doorn hebben zich samen ingezet om dit sportspektakel mogelijk te maken.

In de voorbereiding is veel tijd gestoken. Het gemeentehuis is dit jaar niet alleen het décor
van Koningsdag maar ook onderdeel van de wedstrijd. De mountainbikers zullen door het
gemeentehuis racen. Om het geheel nog spectaculairder te maken strijken Nordin Chaibi en
Stefan van Gerner samen met hun collega’s van de 102 constructiecompagnie van het 101
Geniebataljon uit Wezep neer in Oldebroek om twee grote bruggen te bouwen om zo het
skeelerparcours te kunnen passeren. Burgemeester Ardriaan Hoogendoorn, zelf ook een
vervend fietser, was erg enthousiast over de medewerking van defensie tijdens dit spektakel. Deze twee bruggen (kruispunt Tulpstaat / van Asch van Wijcklaan en splitsing Van Sytzamalaan / toerit EMTE) zullen in de week voorafgaande aan Koningsdag worden opgebouwd.
De jonge mountainbikers van de ATB vereniging Oldebroek Jordy v.d. Veen, Ruben Schoonhoven en Rick Bos zien uit naar deze openingswedstrijd van dit Streetraceseizoen.
Harry Kamstra, skeeleraar van de skeelerclub de WijheRuit, verheugt zich enorm over de
start van dit skeelerseizoen. De actieve skeelerclub is zelf ook volop bezig om een prachtig
nieuw skeelerparcours naast de Talter te realiseren.
De Chr. Oranjevereniging Oldebroek is erg blij met deze samenwerking en ziet uit naar een
volledig vernieuwd programma van Koningsdag, zowel op sportief als muzikaal gebied.

OPTOCHT VRIJDAG 27 APRIL
Ook dit jaar zal er een optocht worden gehouden, met grote en kleine wagens, fietsen,
karretjes, skelters, kinderwagens, step of skeelers etc. De thema keuze 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 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 (LET OP GEWIJZIGD):
Start 20.00 uur: De Hagen - Rustenburgsweg ( L ) - Zuiderzeestraatweg ( R ) Stouwdamsweg ( R ) - van Asch van Wijcklaan ( R ) - Stationsweg ( L ) - van Pijkerenlaan ( R ) Novelsingel ( L ) - Ds Otto Veeninglaan ( L ) - Stationsweg ( R )
Einde optocht Stationsweg bij de MTB feesttent (achter Bakker Tuinen) : alhier opstellen
langs de Stationsweg. Prijsuitreiking in de MTB Feesttent.
fietsen/voetgangers
1e prijs
: € 15,00
2e prijs
: € 12,50
3e prijs
: € 10,00
4e prijs
: € 7,50

kleine karretjes/wagens
1e prijs
: € 20,00
2e prijs
: € 17,50
3e prijs :
: € 15,00
4e prijs :
: € 12,50

kleine wagens
1e prijs
: € 50,2e prijs
: € 35,3e prijs
: € 20,-*

grote wagens
1e prijs
: € 75,2e prijs
: € 60,3e 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

Eigen import uit diverse landen
Onze collectie verandert steeds
De Kleine Winst
Zuiderzeestraatweg 220
Oldebroek

www.kleinewinst.nl

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

Zuiderzeestraatweg 164a
8096 CD Oldebroek
Tel : 0525 655 381
info@visschertechniek.nl

Officieel
dealer
van

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

Openingstijden
ma t/m za
08:00-12:00 uur
13:00-17:30 uur
woe + za
08:00-12:00 uur

info@keijl-banden.nl
www.keijl-banden.nl

Zwarteweg 24
Oude Hogeweg 2B
Klokbekerweg 160
Zuiderzeestraatweg 133
Centrumplein 3

8097 PW Oosterwolde
8085 PA Doornspijk
8081 JJ Elburg
8096 BE Oldebroek
8084 AZ ‘t Harde

0525-621278
0525-661276
0525-683747
0525-630053
0525-760160

www.slagerijvandeweg.nl

Zuiderzeestraatweg 162
8096 CE Oldebroek
Tel.: 0525-633393

U kunt bij ons terecht - Clayre & Eef
voor - At home with Marieke
- Verse bloemen
- Apple Tree
- Bastion Collection
- Braxton
onder andere
Bon Ami
Wij zijn geopend op:
Zuiderzeestraatweg 132/1 - maandag - vrijdag
09:00 - 12:00 / 13:30 bg
17:30
WENTZEL, uw schoenmaker
Bent u benieuwd of uw schoenen
geschikt zijn voor reparatie? Loop
gerust binnen voor advies.
Zuiderzeestraatweg 132
8096 CD Oldebroek
Telefoonnummer
0525 633 169
Openingstijden :
Dinsdag t/m vrijdag 09:00—12:30
13:00—18:00
Zaterdag
09:00—12:30

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.

Bovenheigraaf 20A Oldebroek
Telefoon : 0525—632308

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

Voor al uw
haarmode
natuurlijk naar

KAPSALON

M. VAN KOOT
Zuiderzeestraatweg 104
Oldebroek
Tel. 0525-631290

DICKHOF VELDMAN V.O.F.
RIJWIELHANDEL

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

Oosterwolde
0525-621456

Oldebroek
0525-633479

‘T Harde
0525-653528

Wezep
038-3374038

PROGRAMMA KONINGSDAG 2018 LOOSCHOOL
09:30
09:45 – 11:45
11:45
16:30 - 17:00

Gezamenlijke opening
Kinderspelen op het veld achter de school
Einde en uitreiking van presentje
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
18:00

Vertrek van de optocht onder begeleiding van Van Limburg
Stirum band uit Wezep
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 VRIJDAG 4 MEI 2018
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.
Vertrek naar, aankomst bij en opstellen om de "EREGRAVEN".
Dodenappel.
Zie voor namen onze website:
www.oranjeverenigingoldebroek.nl
Spelen van de "Last Post".
Twee minuten stilte.
Spelen van de "Reveille".
Kranslegging namens de bevolking Oldebroek.
Bloemlegging bij de "EREGRAVEN" door de leerlingen van
de basisscholen, instanties, groepen en individuele personen.

19.40-19.50 uur
19:50-19:57 uur

19.58-20.00 uur
20.00-20.02 uur
20.02-20.04 uur
20.05-20.15 uur

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.

OLDTIMER TRUCKERSPARADE Zaterdag 5 mei 2018
Zaterdag 5 mei is er bij en rondom het Kulturhus De Talter in Oldebroek de 5e editie van van
de Oldtimer Truckersparade Oldebroek. Aanvang 10.00 en om 10.30 begint het defilé, met
aansluitend een rondrit in de omgeving. Het zal een prachtige parade worden van oldtimer
trucks met eventueel aanhangers en opleggers, klassieke auto’s, solexen en motoren. Dit
rijdend museum zal te bewonderen zijn rondom het Kulturhus. Vanaf 10.00 arriveren de
deelnemers in Oldebroek. De toegang voor dit evenement is gratis.
Ook zullen er divers activiteiten zijn, de radio grafisch
bestuurbare trucks, stoomtruck op schaal, het classic
racing team uit Oldebroek. Addy Kalf zal zijn collectie
klassiek crossmotoren presenteren, en tevens zullen er
diverse standhouders zijn waaronder een klassieke
ijsco verkoopwagen. In de middag zal er op het plein
bij het Kulturhus De Talter optredens zijn van Daniël
Zuidema en Duo Remix. De aanwezigen kunnen dan
heerlijk genieten van de muziek en de gezelligheid op
het horecaterras.

Initiatiefnemer Freddy Lindeboon van de Oldtimer Truckersparade Oldebroek is dan ook
erg blij met de samenwerking met het Kulturhus. Samen met zijn vrijwilligers zijn er vele
uren van voorbereidingen in gestoken om zaterdag 5 mei een prachtige editie van de 5e
Oldtimer Truckersparade Oldebroek
2018 te laten plaats vinden. Kom dus
zaterdag 5 mei genieten in Oldebroek
bij het Kulturhus De Talter. Proef de
sfeer van de klassiek voertuigen uit
vervlogen tijden.
Voor meer informatie :
www.oldtimertruckersparade.nl

CHRISTELIJKE MUZIEKVERENIGING CONCORDIA
Christelijke Muziekvereniging Concordia Oldebroek
zal ook dit jaar haar medewerking verlenen aan Koningsdag. Het A-orkest aangevuld met het jeugdorkest en de slagwerkgroep zullen dit verzorgen. De
muziekopleidingen worden verzorgt door de Stichting
Muziekonderwijs Oldebroek die vanuit de vereniging
opgericht is.
Op Koningsdag is Concordia te zien tijdens de rondgang en de optocht. Op 4 mei verlenen
zij medewerking tijdens de dodenherdenking. Elk jaar mag het bestuur van de Christelijke
Oranjevereniging en de Oldebroeker bevolking weer rekenen op de medewerking van
Concordia.Op deze manier hopen
zij een steentje bij te dragen in de
feestvreugde op deze
kleurrijke dag.

PRORTOFOONS DANKZIJ RABOBANK, GEMEENTE
OLDEBROEK EN DE FIRMA SMELT EUROPE BV
Binnen ons bestuur is Jan van ‘t Hof al jaren onze coördinator verkeersregelaars. Deze
verkeersregelaars zijn nodig om diverse activiteiten tijdens Koningsdag zoals de optocht,
de rondgang van Concordia in veilige banen te leiden. Ook tijdens de Oldtimer Truckersparade regelt Jan dit. Jan zorgt ervoor dat er voldoende vrijwilligers zijn die na een opleiding (jaarlijks) als verkeersregelaar ingezet kunnen worden. Binnen de gemeente Oldebroek wordt er steeds vaker ook door andere gebruik gemaakt van de diensten van Jan en
zijn groep verkeersregelaars .
Bij een dergelijk evenement wordt voor de communicatie gebruik gemaakt van
portofoons. Deze werden altijd of gehuurd of geleend. Een grote wens was om ooit zelf
een aantal portofoons in bezit te hebben om zo niet afhankelijke te zijn van anderen echter dit vraagt een behoorlijke investering.
Naar aanleiding hiervan is geïnventariseerd wat er aan daadwerkelijk aan middelen nodig
zijn om deze wens te realiseren en is het bestuur op zoek gegaan naar financiële mogelijkheden. Het bestuur heeft de gemeente Oldebroek en de Rabobank als sponsor bereid gevonden dit te financieren met de voorwaarde dat de diensten voor meerdere verenigingen
beschikbaar is. De firma Smelt Europe BV heeft uiteindelijk een hele mooie aanbieding
gedaan (met een deel sponsoring) voor de aanschaf van 18 portofoons met toebehoren.
De Oranjevereniging Oldebroek is dan ook zeer verheugd met de sponsoring van:




Gemeente Oldebroek
Rabobank
Firma Smelt Europe BV

Foto: vlnr. Erwin Doorneweerd, Marilène van ’t Hof, Jan van ’t Hof, Michel Freriks (Foto: Jan vd Pol)

De Chr. Oranjevereniging Oldebroek heeft tijdens een gezellig samenzijn de portofoons
geleverd door Smelt Europe BV in ontvangst genomen. General Manager Michel Frelink
overhandigde namens de firma Smelt de drie koffers met de portofoons. Inmiddels wordt
Jan geassisteerd door Marilène van ’t Hof en Erwin Doornewaad bij de organisatie van de
verkeersregelaars bij de diverse evenementen in Oldebroek en omstreken.
Met Smelt Europe BV heeft de Chr. Oranjevereniging Oldebroek een professionele partner die weet wat het is om kwaliteit op het gebied van communicatie te leveren.
Smelt Europe BV is leverancier voor professionele mobiele communicatie apparatuur zoals portofoons, netwerken en softwareoplossingen. SMELT Europe staat bekend om haar
deskundige medewerkers en jarenlange ervaring op het gebied van portofooncommunicatie. Huur is ook mogelijk tegen de laagst mogelijke tarieven. Daarnaast verzorgen zij ook het transport en installatie/demontage op locatie, van enkele portofoons tot
grotere aantallen, van één dag tot een langere periode. SMELT Europe verzorgt al meer
dan 10 jaar de communicatie voor de grootste evenementen in binnen- en buitenland.
Heeft u ondersteuning van verkeersregelaars nodig. Meldt u dan zich bij Jan van ‘t Hof,
telefoonnummer 0525-631083, email : j.vanthof@ziggo.nl en vraag naar de voorwaarden
voor de levering van deze diensten.

Email : mail@bouwenmetcor.nl

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

