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Aan het woord: Waarnemend burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff
Vijftig jaar Oranjevereniging Hattemerbroek; een felicitatie waard!
De Oranjevereniging in Hattemerbroek bestaat dit jaar vijftig jaar. Een mijlpaal om trots op te
zijn! Ik feliciteer u allen hier dan ook van harte mee! Al vijftig jaar mooie en verbindende
activiteiten voor en door Hattemerbroek.
Ook dit jaar staat er op 27 april weer heel wat voor u op de agenda. Traditioneel start de dag
om 10.30 uur met de aubade bij de Bouwakker. Aansluitend is er koffie en Oranjekoek. Een
mooi begin van de dag. Vanaf 13.00 uur zijn er tal van activiteiten op het terrein van Noord
Veluwe Boys. Er is de hele dag muziek en voor de kinderen zijn er heel veel springkussens en
andere activiteiten. Wat er verder voor u in petto is leest u in de jubileumuitgave van dit
programmaboekje..
Het is mooi om te zien dat ondernemers, sportvereniging en inwoners van Hattemerbroek
nauw betrokken zijn. Alweer zo’n mooi voorbeeld van Oldebroek voor, maar vooral met
elkaar.
Als waarnemend burgemeester is dit mijn eerste Koningsdag in de gemeente Oldebroek. Voor
mij is het allemaal nieuw. Ik ben dan ook zeer benieuwd en kom daarom graag een kijkje
nemen.
Ik vind het heel belangrijk om, door alle generaties heen, op 4 mei stil te staan bij hen die
gevallen zijn voor onze vrede en vrijheid. Ik roep u allen op, samen met de vrijwilligers van
uw Oranjevereniging, aan te sluiten bij de herdenking in Wezep, of elders natuurlijk. Weet dat
u, ook bij deze activiteit, van harte welkom bent!
Het is dit jaar uw Oranjevereniging voor de vijftigste keer gelukt om voor u allen, jong en
oud(er), een mooi programma te organiseren. Het enthousiasme van de organisatoren en alle
andere betrokken vrijwilligers zorgt ieder jaar weer voor activiteiten die de mensen
samenbrengt. Ik heb daar veel respect voor! Ik dank daarom al deze vrijwilligers van harte!
Ik wens u veel plezier en een goede tijd!
Hartelijke groet,
Janneke Snijder-Hazelhoff
Waarnemend burgemeester van de gemeente Oldebroek

Ook het adres voor:
*Super originele Kerstpakketten en jubileumgeschenken
*Cadeaupakketjes van streekproducten
*Leuke en lieve en stoere cadeautjes
*Uitgebreide collectie lampen en kappen en potterie
*En natuurlijk allerlei soorten(hout, stof, leer en kunststof) en maten
(maat 1 9 tot en met maat 54) klompen
*metalen auto- en tractormerk borden
*workshops(ook op aanvraag vanaf 6 personen)
*Heerlijke patat, snacks en ijs
www.nagelhouthattemerbroek.nl
Open op di-do-vrij-zaterdag
038-3761 321 /06-30798520

Voorwoord voorzitter Agnes Bekenkamp
Voor mij de 4e keer dat ik een voorwoord mag doen in ons jaarlijkse oranjeboekje. Voor ons dit
jaar een speciaal jaar, ons 50-jarig bestaan.
Daarom nu ook een andere uitgave en voorwoord dan u van ons gewend bent.
We kunnen wéér terugblikken op een mooi oranjejaar.
Sintintocht, winterwandeling, carnavalsbingo , we hebben het weer achter ons liggen. Met
Koningsdag vorig jaar als groot hoogtepunt. We hebben onszelf weer overtroffen. Hoe geweldig is
dat!? De betrokkenheid van alle Hattemerbroekers, zowel inwoners , als de verenigingen zijn top!
Ik wil graag stil staan bij 50 jaar Oranjevereniging. Er waren hoogtepunten, maar ook dieptepunten.
Bijna was deze mooie vereniging opgedoekt, maar doordat een paar Hattemerbroekers de koppen
bij elkaar hebben gestoken, is dit niet gebeurd en is het weer opgepakt.
In 2013 mocht ik zelf deelnemen in het bestuur en vanaf 2014 heb ik het voorzitterschap. Met ons
voltallig bestuur kijken we steeds vooruit. We bedenken weer nieuwe dingen, zodat we jullie
tevreden kunnen houden en jullie net zo enthousiast maken als wij, voor onze evenementen.
Mocht u iets missen in ons programma, meldt u het gerust, wij denken dan met u mee of we het
kunnen realiseren.
Dit jaar pakken we extra uit en hebben uw hulp nodig!
Bij deze Oranjekrant zit ook een oranjeslinger. Hiermee hopen wij een begin te maken en willen u,
als Hattemerbroeker, vragen ons te helpen het dorp oranje te laten kleuren rondom Koningsdag!
Wij , in samenwerking met de actieve verenigingen, school en de Bouwakker, zullen er voor zorgen
dat de bestaande bloembakken oranje gevuld worden. Ook zullen er door Hattemerbroek heen
bloembakken worden neer gehangen. Deze zullen rondom Koningsdag voorzien zijn van oranje
bloemen.
Koningsdag zullen wij om half 11 starten bij de Bouwakker , daar hijsen we de vlag, en hopen met
een kop koffie en iets lekkers oude verhalen op te halen. Want bij deze wil ik alle oud
bestuursleden en Hattemerbroekers van harte uitnodigen om zo Koningsdag te openen en stil te
staan bij ons 50 jaar bestaan.
Vanaf 13.00 gaat het feestterrein open bij NVB. Hier zal een extra groot kinderspeelveld zijn en de
hele dag is er muziek! Iedereen is welkom om dit feest groots met ons en de NVB te vieren!!
Een groot dankjewel gaat naar; Leden, sponsoren, de Bouwakker, De Smaakfactor,
Dorpsbelangen, Dorpsoverleg, speeltuin de Vogelenzang voor hun spontane actie door hulp aan
te bieden en natuurlijk onze partner in crime, de NVB! Dank jullie wel allemaal, zonder jullie kunnen
wij niet!!
Als laatste wil ik mijn TOP bestuur bedanken: Esther, Jean Paul, Petra, Rolinda, Bertus, Mandy en
Cristel . Dankzij deze toppers om mij heen, zijn we waar we nu staan! We zijn een actieve
vereniging die Hattemerbroek weer op de kaart heeft gebracht! Daar mogen we trots op zijn!
Wij kijken uit naar wat voor ons ligt, ik hoop u ook!
Agnes Bekenkamp
Trotse voorzitter

Lidmaatschap

Parkeren 27 april:

Het lidmaatschap kost 10,00 euro per jaar voor het hele

Wilt u zo vriendelijk zijn om op zaterdag 27 april zo min

Graag willen wij oud bestuursleden van de

gezin inclusief kinderen t/m 17 jaar.

mogelijk met de auto te komen naar het

Oranjevereniging Hattemerbroek uitnodigen op Koningsdag

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via de website:

terrein van Noord Veluwe Boys?

ALGEMENE UITNODIGING OUD
BESTUURSLEDEN

27 april, om 10.30 bij de Aubade in de Bouwakker.
Om naderhand, in informele sfeer, onder het genot van een

www.oranjevereniginghattemerbroek.nl

kop koffie en een gebakje elkaar te ontmoeten.

of via

Wij hopen op deze manier dat er leuke gesprekken en

info@oranjevereniginghattemerbroek.nl

ontmoetingen zullen plaats vinden na 50 jaar
Oranjevereniging

Adreswijzigingen kunt u doorgeven via:

Wij hopen u te zien!

info@oranjevereniginghattemerbroek.nl

Namens bestuur Oranjevereniging Hattemerbroek,

Wilhelmus van Nassouwe
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot aan de dood.
Een prinse van Oranje
Ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.
Mijn schild ende betrouwen
zijt gij,o God mijn Heer!
Op u zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t`aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Het Hattemerbroekse Volkslied
(melodie: in een blauw geruite kiel)
Hattemerbroek geen plek op aard,
is als jij mijn liefde waard,
jij oudste plek van deze streek .
De Veluwe was nog dor en woest,
toen bouwde men al stug en noest,
aan Hatt’merbroek ons dorp zo schoon.
1.
Die noeste vlijt bracht ons gewin,
nu leven wij hier blij van zin,
tezamen in een hecht verband.
We werken voor ons daag’lijks brood,
we delen vreugd, staan bij in nood,
in Hatt’merbroek ons dorp zo schoon.
2.
Moet ik gaan naar verre ree,
dan neem ik jou in ‘t harte mee,
mijn dorpje aan de IJsselstroom.
Dan komt jou sfeer mij voor de geest,
waarom ‘k gelukkig ben geweest,
mijn Hatt’merbroek mijn dorp zo schoon.
3.
Als ik na jaren huiswaarts keer ,
zie ik Hatt’merbroek dan weer,
dan voel ik mij zo echt weer thuis.
Want waar ik mij op aard’ bevond,
thuis ben ik, waar mijn wieg eens stond,
in Hatt’merbroek mijn dorp zo schoon.

Wij feliciteren onze koning Willem Alexander
met zijn 52e verjaardag.

Programma Koningsdag 2019 Hattemerbroek

10.30

Aubade in dorpshuis de bouwakker
Aansluitend koffie met iets lekkers,
Aangeboden door de “Oranje vereniging” Hattemerbroek

13.00

Terrein Noord Veluwe Boys open

13.00

Dj Gosé

14.30

Patrick van Eijck

15.00

Dj Gosé

15.45

Danny Heden

16.15

DJ Gosé

17.00

Hein van The Spitfires

17.30

DJ Gosé

18.00

Hein van The Spitfires

19.00

LEAD

Vlag en wimpel gebruik
Koningsdag
Vlaggen op Koningsdag is van zonsopgang tot zonsondergang met vlag en wimpel. De wimpel wordt gebruikt op verjaardagen van leden van
het Koninklijk Huis. Ook bij geboorte en huwelijk van leden van het Huis Oranje-Nassau kan de wimpel met vlag gevoerd worden.

4 mei (dodenherdenking)
Tijdens de dodenherdenking wordt de vlag halfstok gehangen, dit gebeurt van 18.00 uur tot zonsondergang.
Bij schuine vlaggenstokken van 2 tot 3 meter wordt de bovenzijde van de vlag 25 tot 50 cm onder de knop bevestigd.

5 mei (bevrijdingsdag)
Vlaggen op Bevrijdingsdag is van zonsopgang tot zonsondergang met alleen vlag.

4 mei
Ook dit jaar herdenken wij, samen met leden en Oranje Comité Wezep, hen die iets heel belangrijks deden, zij gaven namelijk hun leven, zodat wij in alle vrijheid ons leven mogen leven.
18.00 uur

De vlaggen worden halfstok gehangen

18.30

De Morgensterkerk is open voor publiek

19.00

Begin plechtigheid in de Morgensterkerk

19.35

Opstellen voor de “Stille Tocht” naar het monument, begeleid door twee tamboers
Tijdens stille tocht graag stilte in acht nemen

19.35 – 19.50

Kerkklokken luiden

19.45

Aankomst bij het monument

19.48

Ontsteken van de fakkels

19.50

Toespraak door vertegenwoordiger college B&W gemeente Oldebroek

19.58

Signaal “The Last Post”

20.00 – 20.02

Stilte

20.02

Zingen van twee coupletten van het Wilhelmus, met aansluitend het lied
“Geef vrede, Heer, geef vrede”
De samenzang wordt begeleid door De Eendracht

20.10

Kranslegging onder koraalmuziek, gevolgd door defilé.
2 kinderen uit Hattemerbroek zullen namens onze vereniging een krans leggen.
Tijdens het defilé is er voor iedereen gelegenheid om bloemen te leggen bij het monument

20.30

Einde plechtigheid

Remmits Stoffering uit Hattemerbroek is een bedrijf wat al jaren actief is en veel ervaring heeft met het stofferen of
het leggen van vloeren. Specialiteit PVC vloeren, maar alles is mogelijk. PVC, Tapijt, Marmoleum

Voor een afspraak kunt u contact opnemen met onderstaande nummers.
0654303310 of 0681475792
Neem eens een kijkje in de showroom.
Voskuilerdijk 28c Hattemerbroek j.b.remmits@planet.nl
www.pvcvloer.com

Aan het woord oud voorzitter en penningmeester André Weijmer,
Mij is gevraagt een stukje te schrijven voor de Oranje Vereniging.
In 1974 ben ik in Hattemerbroek komen te wonen.
Eind jaren 70 werd ik door het huidige bestuur van de Oranje Vereniging gevraagt om plaats te nemen in het bestuur, dat leek mij leuk en zo is het begonnen voor mij
als bestuurslid van de Oranje Vereniging.
Een gezellige periode begon, voor het organiseren van de Koninginnedag kwamen we een aantal keren per jaar bij elkaar en bespraken we wat we weer op de agenda wouden zetten.
Eigenlijk kwamen we elk jaar op hetzelfde uit, in de ochtend werd er de aubade gehouden en de zeskamp voor de schoolkinderen.
S ’Middags een puzzel- wandeltocht.
In de avond was er de dropping, met een bus werd je uitgezet in een bos. Omdat niet iedereen op tijd terug was van de dropping voordat de Bouwakker dicht was,
werd er bij een bestuurslid thuis gewacht totdat de laatste van de dropping weer terug was.
Later werden er ook volleybal wedstrijden georganiseerd.
In de week van Koninginnedag werd er een optocht gehouden door Hattemerbroek, ook werden massaal alle straten versierd.
Bij de Bouwakker was er dan een prijsuitreiking voor de mooiste straatversiering en voor de mooiste optochtwagen.
Aansluitend was er dan het Oranjebal met diverse artiesten, al deze feesten werden goed bezocht door de Hattemerbroekers en enkele Wezepers.
Omdat wij als bestuur mee moesten gaan in de tijd, en alles helaas duurder werd hebben wij met de plaatselijke duivenvereniging kunnen regelen om samen de maandelijkse
bingo te gaan houden in de Bouwakker zodat de Oranje Vereniging wat extra inkomsten kreeg.
Ook organiseerde de Oranje Vereniging elk jaar weer de jaarmarkt gehouden bij het Leeuwerikplein en op het schoolplein van de Nassauschool.
Deze markt werd goed bezocht en vond plaats net voor de bouwvakvakantie.
Uiteindelijk werd de Vereniging Dorpsbelangen opgericht en werd er door deze vereniging de jaarmarkt overgenomen.
Zelf heb ik 22 jaar in het bestuur gezeten van de Oranje Vereniging, waarvan 2 jaar als voorzitter en 5 jaar als penningmeester.
Toen ik uit het bestuur ben gegaan, heb ik nog enkele jaren maandelijks geholpen met de organisatie van de bingoavond.
Uiteindelijk kan ik wel door blijven schrijven over de Oranje Vereniging, maar dan pas het boekje niet meer in u brievenbus.
Ik wens het Oranjebestuur nog vele mooie Oranjefeesten toe, en als ik jullie programma bekijk gaat dit ongetwijfeld goed komen.
Met vriendelijke groet,
André Weijmer

Ons erelid dhr J Toebast heeft voor ons een quiz gemaakt.
Daarmee kunt u mooie prijzen winnen met als hoofdprijs een buffet voor 6
personen geheel verzorgd door Jan Toebast.
Veel succes!

1. Oranjevereniging Hattemerbroek werd in 1969 opgericht, wat was de aanleiding?
......................................................................
2. Wie was de eerste voorzitter
......................................................................
3. Wie was de eerste secretaris
......................................................................
4. Wie was de eerste penningmeester
......................................................................
5. Door wie werd na 3 maanden na oprichting de secretaris overgenomen?
......................................................................
6. Noem 2 namen die namens de Nassauschool en openbare school toegevoegd
waren aan het bestuur?
......................................................................
Degene met de meeste goede antwoorden wint de hoofdprijs!
Uitreiking 27 april na de Aubade bij dorpshuis de Bouwakker.
Inleveren voor 26 april, aan de Mezenhof 29 Hattemerbroek.

BON WINNEN VAN SOUMAN VAN € 100.00?? VERSIER JE TUIN!!
Na aanleiding van de reacties op de afzegging van de optocht, hebben wij als bestuur de koppen bij
elkaar gestoken.
Het idee ‘wie de mooiste tuin versiert wint een prijs’ sprak ons wel aan.
Dus we knallen hem erin!
Leef je helemaal uit op jouw tuin! Maak er iets moois van, met vooral veel oranjetinten en wie weet win jij
de mooie prijs!
Een cadeaubon van € 100,- van Tuincentrum Souman!!
Wij zijn heeeeeel benieuwd en kijken ernaar uit!
De winnaar zal persoonlijk door ons op de hoogte worden gebracht op uiterlijk 30 april a.s.

