Notulen ledenvergadering donderdag 24 oktober 2019
Aanwezig:

Jan ten Have, Martin Reilink, Gerrit Hazelaar, Reinie Wuestman, Teun
Ruiterkamp,
Henk Jimmink, Erwin Haarman, Cristian Slettenhaar, Anja Heijenk, Evert
Woudenberg, Jessica Lamberink, Ineke Stegeman, Frank Hazelaar, Jan Olde
Loohuis, Eppe Valkeman en Wendy Rouwenhorst

Afwezig:

Ellemijn Boerman, Marcel kl. Lebbink, Marcel Beltman, Monique Brokken
Actie

1. Opening
Graag wil ik iedereen van harte welkom heten op de ledenvergadering van de
Oranjevereniging Harfsen-Kring van Dorth
In het bijzonder wil ik welkom heten onze ereleden Reinie Wuestman, Jan ten Have, Teun
Ruiterkamp en Henk Jimmink.
Het jaar 2019, een jaar waarin we vooral door zijn gegaan met de ingrediënten van
afgelopen jaren aangezien we van mening zijn dat het programma zoals we die nu hebben
over het algemeen goed in de smaak vallen bij de inwoners van Harfsen.
Ook een jaar waarin we een paar forse investeringen hebben gedaan vooral op het gebied
van de stroomvoorziening met de aanschaf van kabels en rijplaten over de Lochemseweg
ivm stroomvoorziening in de tent. Ook hebben we samen met de Hamac geïnvesteerd in
een aantal nieuwe verkeersborden aangezien we altijd de hekken en borden kunnen
gebruiken van de Hamac. Als het goed is verdienen we deze binnen een paar jaar terug
maar het drukt wel op het financiële plaatje van dit jaar.
Maar vooral een jaar waarin we al stevig aan het bomen zijn geweest over het volgend jaar,
en dan met name over de viering van het 75 jarig bestaan van de Oranjevereniging.
Grotendeels hebben we het programma in de steigers staan, het wordt een druk jaar maar
we hebben er zin in.

2. Notulen 23 oktober 2018
Worden vastgesteld.

3. In- en Uitgaande post:
Uitgegaan: Uitnodiging ereleden
Ingekomen: Afmeldingen van Marcel Beltman, Marcel Klein Lebbink, Monique Brokken,
Ellemijn Boerman.
4. Evaluatie activiteiten 2019
Midwinteravond
Onze eerste activiteit in 2019 was de Midwinteravond. Deze werd gehouden op zaterdag
23 februari in Hoeflo. Als gast hadden we Ernest Beuving, een veelzijdige conferencier uit
Exel die reeds in Lochem voor een uitverkochte schouwburg had gezorgd. Het massaal
toegestroomde publiek werd verrast met vele typetjes en toepasselijke sketches. Voor veel
mensen was dit een eerste kennismaking met deze conferencier maar voor Ernest Beuving
was dat geen probleem, Ik ken hen ook niet allemaal was zijn commentaar. Dat deze
avond zowel bij het publiek als bij hemzelf in goede aarde viel bewijst wel het feit dat hij
zowat als laatste deze avond verliet.
Koningsdag 2019 (26 en 27 april)
We begonnen vrijdag 26 april met een uitvoering van de toneelvereniging De Veldhoekers.
Voor een volle zaal werd het stuk Een beeld van een man opgevoerd, wat zeer in de
smaak viel bij het publiek. Om 21:30 startte bij het Rad van Avontuur de gebruikelijke
Koningsnacht met The Blue Mondays. Dit feest duurde tot in de kleine uurtjes.
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Zaterdag 27 april
Naar aanleiding van het succes van vorig jaar betreffende het koningsontbijt hebben we
besloten dit voort te zetten. Voor het ontbijt hadden zich ongeveer 90 mensen opgegeven.
Na het ontbijt zijn we vanaf Hoeflo met de versierde fietsen in optocht achter de muziek aan
richting het plein gegaan waar we om 10.30 het Wilhelmus hebben gezongen en de vlag
gehesen. Na het uitdelen van de overheerlijke oranjebitter was het tijd voor de peuters en
kleuters die konden genieten van een poppenkast voorstelling in Ons Gebouw. Dit
poppentheater werd verzorgd door Dubbele Jan.
Vanaf 11.15 kon men zich inschrijven voor de fietstocht. Echter aangezien er slecht weer
werd voorspeld en het af en toe regende was de aanmelding hiervoor minimaal.
Ongeveer 20 personen hebben hieraan deelgenomen en deze waren unaniem van mening
dat deze route en de bezienswaardigheden zeer de moeite waard waren. De route ging
namelijk via diverse bijzondere locaties zoals de theetuin, camping de Huurne,
Educatieboerderij Groot Koerkamp en het Kattendorp.
Gezien het weer hebben we de rest van het middagprogramma verplaatst naar Hoeflo.
In de foyer speelde de band Deddeleft, in de muziekzaal was de rommelmarkt en buiten
verzorgde scouting Gorssel diverse spelletjes voor de kinderen.
S avonds werd als afsluiting van de koningsdag nogmaals het toneelspel Een beeld van
een man opgevoerd door de Veldhoekers.
Ondanks het slechte weer toch een geslaagde koningsdag.
Dodenherdenking
Op zaterdag 4 mei hebben we weer stilgestaan bij de jaarlijkse dodenherdenking.
In Harfsen herdenken we dan alle oorlogsslachtoffers bij het graf van Ynze Dikkerboom en
Christine van Heesch. Lopend vanuit het centrum ging de stoet richting het graf waar op
deze plek bloemen werden gelegd, korte toespraken worden gehouden en gedichten
worden voorgelezen. Om 20.00 uur houden we 2 minuten stilte welke wordt afgesloten met
het Wilhelmus.
Namens de gemeente was aanwezig Dhr. Van Zeyts.
Ook werden er dit jaar voor het eerst officieel bloemen gelegd door de kerk van Harfsen en
door de familie van Ynze Dikkerboom.
Harfsens Feest
Donderdagavond 6 juni
Donderdagavond werd er om 19:00 uur gestart met de buurtspelen. In en rond de tent en in
het Rad van Avontuur waren acht buurten aan het strijden voor de titel wie er dit jaar de
beste buurt is van het Harfsens Feest. De competitie begon met klootschieten, klaverjassen, op de camping, ten val brengen en party games. Nadat Johan Wichers keamink de
Schutterskoning van 2018 de kermis had geopend werd er gestart met de variété met als
thema Musical. Centrum Zuid-West kwam hier als winnaar uit de bus en mocht nogmaals haar ABBA medley ten gehore brengen.
Daarna gaf Free Willy een spetterende show tot in de late uurtjes.
Vrijdag
Kinderoptocht
Vrijdagochtend werd er alweer vroeg gestart met een vossenjacht voor de basisschoolkinderen. ’s Middags was de kinderoptocht onder muzikale begeleiding van Soli Deo Gloria.
De kinderoptocht was een bonte verschijning door het dorp met prachtige versierde en verklede kinderen.
Buurtspelen
Vrijdagmiddag was het tijd voor de tweede ronde van de buurtspelen. Alle acht buurten traden weer aan voor de titel: beste buurt van het Harfsens Feest. Het was nu tijd voor jeu des
boules, tel- en duwspel, quiz en creatief onderdeel. Bij het creatieve onderdeel was het
thema “Straattheater door de jaren heen”. Het was een mooie verschijning en het creatieve
gehalte van de buurten was hoog. Daarna werd er in de tent de quiz-kahoot gespeeld. De
buurten konden via een telefoon antwoord geven op de vragen. In verband met code oranje
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betreffende het weer hebben we de band De Bankdirecteuren in de tent laten spelen. Verschillende Harfsenaren traden samen met de Vordenaren op, de sfeer zat er goed in.
Vrijdagavond stond in het teken van “Housewarming”. Het Jong Harfsen Feestteam en Mr
Jingles zorgde ervoor dat het één groot feest werd.
Zaterdag
Het schuttersfeest
Het zaterdagprogramma begon in alle vroegte met het vogelschieten bij de familie Klumpenhouwer. Maar liefst 264 deelnemers hadden zich ingeschreven voor het vogelschieten
en bij het kaartschieten 113 dames en 36 mannen. Er waren dus ruim 400 deelnemers present. Om 8:30 werd het eerste schot gelost door de Schutterskoning van 2018, Johan Wichers. Na 117 schoten werd de kop naar beneden geschoten door Bas Korterink. Daarna
volgende Henk Broekgaarden met de staart, Wesley Maquiné met de rechter vleugel en Joris Slagman met de linker vleugel. Het verlossende schot kwam na 587 schoten. Erik Plekkenpol schoot de vogel naar beneden, hij mag zich Schutterskoning van 2019 noemen.
Hierna ging de stoet richting de tent waar het schuttersfeest los barstte onder leiding van
de 100% Powerband.
Middagprogramma
Na het schuttersfeest was het tijd voor het finalespel van de buurtspelen. Dit spel zou gespeeld worden door de jongeren t/m 17 jaar. Helaas waren we door het weer genoodzaakt
om dit spel te laten vervallen. De Deurdweilers speelde na het schuttersfeest in de tent. Het
dweilorkest dat nét even anders is.
Om 16:00 maakte de jeugd plaats voor de 66-plussers op de baan van de botsauto’s. Veel
opa’s en oma’s en andere 66-plussers hadden brede glimlachen op hun gezicht. Na zoveel
jaren weer rijden in de botsauto’s was een hele belevenis en zeker voor herhaling vatbaar.
Daarna was er live muziek op de punaise naast de feesttent van partyband Heer en Meester.
Optocht
Om half 8 was het al weer tijd voor de start van de optocht, opnieuw onder muzikale begeleiding van Soli Deo Gloria. De optocht ging door het dorp met voorop de koets van Schutterskoning Erik Plekkenpol. Voordat de prijsuitreiking van de optocht bekend werd gemaakt, werden de uitslagen van de buurtspelen en straatversiering bekend gemaakt. Plaatselijk Belang deelde ook dit jaar weer een prijs uit voor de leukste straatversiering. Uiteindelijk ging de prijs naar de Sleedoorn. Daarna was de uitslag van de buurtspelen. De derde
plek was voor ‘t Broek, de tweede plek voor de Koekoek en de winnaar van de buurtspelen
2019 was Centrum Zuid-West. De jury van de optocht had de moeilijke taak om de prijzen
te verdelen. Bij de loopgroepen was de derde plek voor “te zat om te lopen”, de tweede
plek voor “#metoo” en de eerste plek was voor “het strijkorkest”. De derde plek bij de wagens was voor “de songcontest”, tweede plek voor “het wordt steeds gekker, heel Harfsen
moet aan de groene stekker” en de eerste plek ging naar de Heren van Dorth met “de witwas machine”. Tevens werd er nog een prijs uitgereikt aan groep 8. Na de prijsuitreiking
maakte Soli Deo Gloria zijn nieuwe orkest bekend. Het nieuwe orkest krijg de naam Het
Havre (HArfsens VRienden Ensemble). Het officiële gedeelte werd afgesloten met het zingen van het Wilhelmus.
Daarna stond in een bomvolle tent de band The Roussers te spelen. Ze zetten tot in de late
uurtjes een geweldige show neer.
Vrijwilligers
Net als vorig jaar hebben we ook dit jaar hulp gehad van vele vrijwilligers. Zowel achter de
bar als met het opruimen, iedereen hielp de Oranjevereniging massaal mee, waardoor het
ook dit jaar allemaal weer goed verliep. We willen de vrijwilligers dan ook super bedanken
voor hen inzet. Zonder hun inzet was het feest niet zo geslaagd geweest.
Al met al kunnen we terugzien op een zeer geslaagd Harfsens Feest.

5. Verslag Penningmeester

Cijfers toevoegen
Dit jaar hebben we een paar forse investeringen gedaan zoals aanschaf van kabels en
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rijplaten voor de stroomvoorziening. Ook hebben we samen met de Hamac geïnvesteerd in
een aantal verkeersborden aangezien we altijd de hekken en borden kunnen gebruiken van
de Hamac,
6. Verslag kascommissie
Gerrit Hazelaar en Martin Reilink zijn bij Ineke geweest en hebben geconstateerd dat de
kas keurig voor elkaar was en alles snel na te zoeken is.

.

7. Verkiezing lid kascommissie
Martin Reilink heeft 2 jaar in de kascommissie gezeten en is nu aftredend. Eppie bedankt
Martin voor zijn inzet. Teun Ruiterkamp biedt zich aan om volgend jaar met Gerrit de
boeken door te nemen.
8. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn:
Henk Jimmink, Marcel Beltman, Jessica Lamberink, Anja Heijenk en Ellemijn Boerman.
Allen gaan door.
9. Bespreking activiteiten 2020, Oranjevereniging 75 jaar!
Midwinteravond (begin februari)
Geen suggesties, commissie buigt zich hierover
Harfsen bevrijd 5 april
Commissie buigt zich hierover
Koningsdag 27 april
Dit is volgend jaar op een maandag. Aan het programma wordt nog gewerkt maar zal in
grote lijnen waarschijnlijk gelijk zijn aan afgelopen jaar. Alleen heeft de
toneelvereniging De Veldhoekers aangegeven komende jaren niet beschikbaar te zijn om
voor de Oranjevereniging een toneelstuk op te voeren i.v.m. andere
evenementen. Hier zal dus een andere invulling aan moeten worden gegeven.
Dodenherdenking 4 mei
I.v.m. het 75 jarig bevrijding zullen we dhr Yme Bloemenaal vragen om ook een verhaal te
vertellen. Ynze Dikkerboom was een broer van zijn moeder.
Bevrijdingsdag 5 mei
Dit wordt een dag in samenwerking met alle plaatsen van de gemeente Lochem.
Hier is een werkgroep voor samengesteld die al ongeveer 1.5 jaar bezig is met diverse
plannen. Waarschijnlijk komt er weer een fietstocht langs alle bekende oorlogspunten. In
samenwerking met de Kerk en de elf marken komt er een tentoonstelling in de kerk over
Ynze Dikkerboom en Christine van Heesh en de oorlog in Harfsen en omstreken. Ook zal
er waarschijnlijk deze dag de onthulling zijn van het kunstwerk van het plaatselijk belang. In
hoeverre en of dit wordt ingeweven in het programma van de Oranjevereniging is nog niet
bekend. Daar zal nog overleg over gepleegd moeten worden met het plaatselijk belang.
Alle plaatsen in de gemeente Lochem hebben een budget gekregen van 2500 euro voor
het organiseren van evt evenementen.
Harfsens Feest 11,12,13 juni
Zelfde opzet als afgelopen jaren alleen de buurtspelen op locatie i.v.m. jubileumjaar.
Deze vinden plaats op 26 april zondag Dag voor Koningsdag, 1 juni maandag tweede pinksterdag.
Jubileumfeest in weekend van 18,19,20 sept
Tent via Stegeman, hij verzorgt ook catering, aankleding, personeel, toiletwagen, aggregaat.
Planning globaal:
Vrijdag middag 17 sept. Programma voor de schooljeugd.

Pagina 4 van 5

Vrijdagavond. Officiële gedeelte, Receptie voor genodigden o.a. alle leden. Evt. stukjes uit
Harfsen trekt aan de klokke. Muziek Het Heerst. Wanden met oude foto’s enz.
Zaterdag avond:
Feest avond met band. Geen officieel tintje.à la Harfsens Feest
Voor de jeugd tussen 12 en 18 jaar, Spooktocht/Smokkeltocht.
Zondagmorgen:
Frühshoppen, vanaf 11.30 uur.
Het ligt nog in de bedoeling om een glossy magazine uit te geven, Deze zal ongeveer verschijnen Half Augustus.
10. W.v.t.t.k

11. Rondvraag
Teun vraagt of de 2500,- euro die de Oranjevereniging ontvangt van de gemeente, mag dat
vrij besteed worden?
12. Sluiting
Eppie dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng. En wenst iedereen een wel thuis.
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