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Archief jaarverslagen

Jaarverslag oranjevereniging “Hummelo en Oranje” 2015

Het verenigingsjaar begon traditiegetrouw met de jaarlijkse ledenvergadering op
17 december 2014 in café/zaal FF naar Steef. Er was deze avond buiten de
bestuursleden, 1 lid aanwezig.

De heer Hilhorst kreeg de felicitaties namens het gehele bestuur in verband met
zijn 10 jarig jubileum als bestuurder van Hummelo en Oranje. In dezelfde
vergadering heeft de voorzitter aangegeven dat Jan Addink vanaf 1984
onafgebroken zitting heeft in het bestuur. In al die 30 jaren heeft Jan zich vol
passie en energie ingezet voor Hummelo en Oranje. De voorzitter sprak zijn
waardering uit over de oneindige creativiteit en positiviteit van Jan. Als
algemeen adjunct kun je Jan te allen tijde op pad sturen met een boodschap of
vragen om advies. Jan werd gefeliciteerd met zijn 30-jarig bestuurslidmaatschap.

De heer Addink zei zich nog te kunnen herinneren dat in 1989 Henk Maalderink
tot het bestuur trad. Al snel werden de kwaliteiten van Henk duidelijk. In de
periode 1996 t/m 2002 deed Henk het secretariaat van de vereniging. Als
secretaris legde hij voor het bestuur een fundament met als basis schema’s en
structuur. Vanaf 2003 is Henk voorzitter en het gezicht van oranjevereniging
Hummelo en Oranje. Zijn prettige mannier van omgang en samenwerking werd en
wordt door velen gewaardeerd. Henk werd gefeliciteerd met zijn 25-jarig
jubileum.

De 1e activiteit van het nieuwe seizoen was wederom de Stratenquiz. Deze
vierde editie was ook nu weer een groot succes. Zaterdag 14 maart jl. opende
quizmaster Leo Meijer in café/zaal “FF naar Steef” de avond met de mededeling
dat zich vijftien teams hadden opgegeven en dat er dus nog 1 plekje vrij was.
Ter plekke werd er een team geformeerd, waardoor we de wedstrijd met 16
teams konden beginnen.

Na de eerste 4 ronden, waarin de categorieën: Algemeen, Geografie, Gelderland,
Royalty, Muziek en Sport aan de orde kwamen, werd al wel duidelijk wie de
kandidaten voor de finale waren.

Maar aan het begin van de quiz hadden alle teams al een foto-vel gekregen met
daarop de “ogen” van diverse royalty’s en tijdens de pauze kregen ze opnieuw
een vel. Nu met foto’s van diverse paleizen. Het team dat uiteindelijk de meeste
foto’s goed had, kon hiermee 5 extra punten verdienen. Deze gingen naar het
team van de Keppelseweg, dat maar liefst alle foto’s goed had. Daarmee was dit
team zeker van een plaatsje in de “troostfinale”, waar werd gestreden om de
plaatsen 5, 6, 7 en 8. Zeker waren ook al de teams van Pennekampweg en de
Brouwerij. De teams van: De Zuylenkamp 2, De Zuylenkamp 3 en Zelhemseweg 2
moesten middels een “shootout” vraag uitmaken wie ook aan de troostfinale mee
mochten doen. Het team van De Zuylenkamp 2 wist het eerst de stem van
André van Duin te herkennen en mocht dus door.



Voor de finale hadden zich geplaatst de teams van: De Zuylenkamp 1,
Zelhemseweg 1, Dorpsstraat en Torenallee. Hier bleef het spannend tot en met
de laatste ronde. Voor de laatste ronde met de sportvragen stond het team van
Zelhemseweg 1 nog op de eerste plaats, maar nadat het team van De
Zuylenkamp 1 alle vragen in deze ronde goed wist te beantwoorden, was de
overwinning voor hen en kon het team van captain Maurits Meijer en de leden:
Ron Elsinga, John Slagter en Simon Wissink de enveloppe met daarin de eerste
prijs in ontvangst nemen. Tweede werd Zelhemseweg 1, derde Torenallee 1 en
vierde Dorpsstraat.

Het was een mooie avond met vertier, spanning en gezelligheid, waarin voor de
eerste keer gebruik werd gemaakt van een scherm op elke desk waar de
beeldvragen voor alle deelnemers goed zichtbaar waren. Al met al een mooie
start van ons seizoen 2015.

Omdat in 2015 een openluchtspel werd opgevoerd, zijn de traditionele
toneelavonden van Hummelo en Oranje in 2015 niet georganiseerd.

Op maandag zevenentwintig april jl. vond de tweede Koningsdag in Hummelo
plaats. Ondanks dat de weersverwachtingen niet zo denderend waren, begon de
dag nagenoeg droog. De temperatuur was misschien wat aan de koude kant.
Maar de organisatie kneep haar handen dicht en klaagde niet. Gezien de
weersverwachting was het prima zo. Voor de vijftiende maal organiseerde
Oranjevereniging ‘Hummelo en Oranje’ de zeskamp voor de basisschoolleerlingen
en voor de senioren. Voorafgegaan door muziekvereniging de Eendracht gingen
de deelnemers vanaf de basisschool op weg naar het feestterrein. Hier speelde
de Eendracht nog enkele nummers en natuurlijk het Wilhelmus. De schooljeugd
speelde de volgende spellen: Kapla bouwen, Rivierenspel, Tobbedansen en
Sponzenspel. Het Bierpulschuiven werd dit jaar vervangen door het spel Kapla
bouwen. Het Kapla spel (stapelen van houten blokjes) was een groot succes,
Zowel voor de deelnemers als voor het publiek. Alle kinderen deden vol overgave
mee aan de spellen. Dit jaar was er voor het eerst verwarmd water bij het
Tobbedansen. Voor veel deelnemers was dit een verademing. De uitslag was als
volgt: Eerste plaats: het team van Herbert Minkhorst, tweede plaats: het team
van Erik Dreteler, derde plaats: het team van Rinie Luesink/ Maurits Meijer,
vierde plaats: het team van Floris Meijer/Pim Meulenbeek, de vijfde plaats was
voor het team van Hans Oudhuis en als zesde eindigde het team van Anjo
Besselink.

De senioren speelden dezelfde spellen als de schooljeugd, maar nu aangevuld
met Levensgroot Puzzelen en de Bibberspiraal. Het feit dat er twaalf teams (het
maximale aantal) deelnamen aan de zeskamp geeft maar weer aan dat er
voldoende belangstelling en enthousiasme is voor dit evenement. De uitslag bij
de senioren was als volgt, alleen de eerste vier plaatsen werden vermeld: team
“Pontificaal” met teamcaptain Rinie Luesink werd winnaar, het team “De
Bloedbroeders ” met teamcaptain Sanne Rabelink behaalde samen met het team
“De Keet” van Pim Meulenbeek een tweede plaats. Het team “Allegaartje wordt
ouder” met teamcaptain Pierre Seegers werd 4 vierde.

Ook konden de liefhebbers wederom weer meedoen aan het vogelschieten. Er
waren ongeveer 50 deelnemers. De uitslag was al volgt: Romp:, dus koning, Jan
Evers. Kop: André Nijman (na loting). Linkervleugel: Karel Onstenk.
Rechtervleugel: Herbert Rabelink en de Staart was voor Evert Harenberg.



Mede dankzij het redelijke weer werd de zeskamp goed bezocht. Na de
prijsuitreiking was er dit jaar voor het eerst een live optreden van muziek en
zang. De twee zangeressen van Infidelity verzorgden de performance. Hun
optredenwas een groot succes en sloeg goed aan bij het publiek.
De bezoekers bleven lekker lang de bar bezoeken en het was er erg gezellig.
Missie geslaagd.

Het 4 mei Comité Hummelo, Keppel en Drempt heeft ook dit jaar wederom de
herdenking op 4 mei in Hummelo en Keppel georganiseerd. Het jaar 2015 was een
jubileum jaar. Bij beide herdenkingen, in Hummelo en in Hoog-Keppel, hebben
kinderen van de basisscholen een gedicht voorgelezen, waarna er gelegenheid
was voor het leggen van bloemen. Allereerst is dit gebeurd door
vertegenwoordigers van de gemeente Bronckhorst en door afgevaardigden uit
Hummelo, Keppel en Drempt, waarna een ieder de gelegenheid kreeg om dit te
doen. In Hummelo begon de korte herdenking bij de graven van vijf geallieerde
vliegers uit het Britse Gemenebest, die daar op vrijdag 4 oktober 1940 zijn
begraven. Daarna in Hoog-Keppel. In de kerk van Hoog-Keppel was een dienst
met aansluitend een stille tocht naar het oorlogsmonument, welke in 1948 op
initiatief van enkele oud-strijders is onthuld aan de Monumentenweg.
Deze stille tocht werd aangevoerd door muziekvereniging De Eendracht.

De jaarlijkse activiteiten werden afgesloten met het klootschiettoernooi op 8 mei
jl.
Twaalf teams streden hierbij om de “Bevrijdingstroffee”. Na afloop was er een
informele “afterparty” in de schuur van de familie Remmelink.

Bij alles wat er georganiseerd wordt, komt veel kijken. Daarom is het juist voor
ons als bestuur heel fijn te weten dat we terug kunnen vallen op een groot
aantal vrijwilligers die bereid zijn, waar nodig, om zich in te zetten. Daarbij
mogen we vooral de partners van de bestuursleden niet vergeten.

Familie Remmelink zijn we weer zeer erkentelijk dat we bij tijd en wijle gebruik
mogen maken van hun weiland en schuur. Ook mogen we eigenaren en
medewerkers van: hcr De Gouden Karper en café/zaal FF naar Steef niet
vergeten.

Verder was onze vereniging vertegenwoordigd bij:

Herdenkingsdienst in verband met het overlijden van burgemeester
Aalderink d.d. 25 februari jl.
Voorjaarsconcert van muziekvereniging “De Eendracht” d.d. 18 april jl.
Feestje “Alles op de (op)rit” van Gerda en Mark Jansen d.d. 20 juni jl.
Onthulling markering Joods Werkkamp Wittebrink d.d.3 oktober jl.
Vijfentwintigjarig huwelijksfeest Freek en Wilma Remmelink d.d. 10 oktober
jl.

In het verslagjaar werden 6 bestuurs- en 1 ledenvergadering gehouden.

Bij de bestuursverkiezing was L. Meijer aftredend en (gelukkig) herkiesbaar.
Aangezien er geen tegenkandidaten waren, werd Leo bij acclamatie herkozen. De
heren E. Harenberg en A. Nusselder waren aftredend en waren helaas niet
herkiesbaar. Uiteraard respecteerde het bestuur hun besluit. Gelukkig is het
bestuur wederom gelukt weer twee nieuwe goede kandidaten te werven. Johan



Bloemendaal en Hein Hoefsloot zijn op 14 december 2014 bij acclamatie benoemd
als bestuurslid.
De samenstelling van het bestuur ziet er momenteel als volgt uit: voorzitter: H.
Maalderink, secretaris: H. Heijting, penningmeester: G. Hilhorst, algemeen
adjunct: J. Addink en de leden: J. Bloemendaal, H. Hoefsloot, G. Jansen, L.
Meijer, F. Remmelink en B. Rexwinkel.

Samenvattend kunnen we terug kijken op een goed geslaagd jaar, waarbij ieder
zijn inzet heeft gegeven om op een goede wijze invulling te geven aan onze
doelstelling t.w.: “De gedachte dat Hummelo een gemeenschap is, in stand te
houden en te versterken met als achtergrond het idee dat haar inwoners
behoren tot het Koninkrijk der Nederlanden onder het huis van Oranje”.

Hummelo, 10 december 2015

Henri Heijting
Secretaris

Jaarverslag oranjevereniging “Hummelo en Oranje” 2014
Het verenigingsjaar begon traditiegetrouw met de jaarlijkse ledenvergadering op
12 december 2013 in de Gouden Karper. Er waren deze avond buiten de
bestuursleden, 2 leden aanwezig.

De 1e activiteit van het nieuwe seizoen was wederom de Stratenquiz. Deze
derde editie was wederom een groot succes. De zaal bij de Gouden Karper was
goed gevuld en iedereen zat klaar voor een avond vol gezelligheid, plezier en
strijd. Zou het team van de Brouwerij er opnieuw in slagen om de overwinning op
te eisen, of zouden ze hun meerdere moeten erkennen in een ander team?
Uiteindelijk hadden zich toch 16 teams aangemeld en na de loting welk team in
welke ronde mocht aantreden, werd begonnen met de 4 ronden, waarin de
onderwerpen: algemeen, geografie, Bronckhorst, Royalty, muziek en sport, aan
bod kwamen.

Na de eerste 96 vragen was het pauze. Vooraf hadden alle teams de opdracht
meegekregen om in te schatten wat som van de leeftijden was van alle
bestuursleden, Prinses Beatrix, koning Willem Alexander en prinses Amalia. Het
team dat dit antwoord goed had, kreeg 5 punten, welke bij het resultaat van de
eerste ronde werd opgeteld. Daarna was duidelijk wie mochten strijden op de
plaatsen 5 t/m 8. Dit waren: Zelhemseweg 1, Zelhemseweg 2, De Zuylenkamp 2
en De Zuylenkamp 3.

Toen deze ronde was afgelopen, werd het tijd voor de finaleronde. Hiervoor
hadden zich gekwalificeerd: De Zuylenkamp 1, Beatrixlaan, De Brouwerij en
Rijksweg 1. Mooi was te zien dat ook de winnaar van vorig jaar, De Brouwerij, er
ook weer bij was. Na een spannende strijd bleek het team van De Zuylenkamp 1
het sterkst en konden teamleider Maurits Meijer en zijn teamgenoten: Ron
Elsinga, John Slagter en Josée Postma de welverdiende eerste prijs in ontvangst
nemen.

Op vrijdag 4 en zaterdag 5 april waren de traditionele toneelavonden. Na veel
lezen en zoeken is het toch gelukt een geschikt stuk te vinden. Omwille van de
beperkte repeteertijd zijn er hoofdzakelijk ervaren spelers benaderd. Opgevoerd
werd het toneelstuk "Bajesbonje".Het toeval wil dat de Dremptse zangvereniging



Zanglust exact hetzelfde toneelstuk op 21 en 22 februari ter uitvoering heeft
gebracht. Wij hadden twee mooie toneelavonden met een redelijk goed gevulde
zaal.

Op zaterdag zesentwintig april vond de eerste Koningsdag in Hummelo plaats
onder een stralende zon. Voor de veertiende maal organiseerde Oranjevereniging
‘Hummelo en Oranje’ de zeskamp voor de basisschoolleerlingen en voor de
senioren. Voorafgegaan door muziekvereniging de Eendracht gingen de
deelnemers vanaf de basisschool op weg naar het feestterrein. Hier speelde de
Eendracht nog enkele nummers en natuurlijk het Wilhelmus. De schooljeugd
speelde de volgende spellen: Rivierenspel, Tobbedansen, Sponzenspel, en
Bierpulschuiven. Alle kinderen deden vol overgave mee aan de spellen. De uitslag
was als volgt: Eerste plaats het team van Hans Oudhuis, tweede plaats het
team van Elsbeth Overbeek, de gedeelde derde plek was voor de teams van
Herbert Minkhorst en Han Beek, en als vijfde eindigde het team van Rinie Lusink.

De senioren speelden dezelfde spellen als de schooljeugd, maar nu aangevuld
met Levensgroot Puzzelen en de Bibberspiraal. De uitslag bij de senioren was als
volgt, alleen de eerste drie plaatsen werden vermeld: team “de Keet” van Pim
Meulenbeek werd winnaar, het team “Allegaartje” van Pierre Seegers werd
tweede en het team “Hopla” van Bas Langeweg werd derde. Ook konden de
liefhebbers wederom weer meedoen aan het vogelschieten. Hierbij werd na 260
schoten met 56 deelnemers in de vijfde ronde de romp eraf geschoten. De
uitslag was al volgt: Romp:Karel Onstenk, Kop: Gerrit Kempers, Linkervleugel:
Henk-Jan Westhoff, Rechtervleugel: Freek Jolink en de Staart was voor Jan
Evers. Ondanks de schoolvakanties werd de zeskamp goed bezocht. Wat opviel
was dat de bezoekers opvallend lang bleven. Daarmee was en is de organisatie
uiteraard gelukkig mee.

Het 4 mei Comité Hummelo, Keppel en Drempt heeft ook dit jaar wederom de
herdenking op 4 mei in Hummelo en Keppel georganiseerd. Bij beide herdenkingen,
in Hummelo en in Hoog-Keppel, hebben kinderen van de basisscholen een gedicht
voorgelezen, waarna er gelegenheid was voor het leggen van bloemen. Allereerst
is dit gebeurd door vertegenwoordigers van de gemeente Bronckhorst en door
afgevaardigden uit Hummelo, Keppel en Drempt, waarna een ieder de
gelegenheid kreeg om dit te doen. In Hummelo begon de korte herdenking bij de
graven van vijf geallieerde vliegers uit het Britse Gemenebest, die daar op vrijdag
4 oktober 1940 zijn begraven. Daarna in Hoog-Keppel, waar de herdenking
plaatsvond bij het monument, welke in 1948 op initiatief van enkele oud-strijders
is onthuld aan de Monumentenweg. In Hoog-Keppel was ook muziekvereniging
“Olden Keppel” aanwezig om haar medewerking te verlenen aan de herdenking.

Op vrijdagavond 9 mei jl. organiseerde “Hummelo en Oranje” het bekende en
vermaarde klootschiettoernooi om de Bevrijdingstrofee. Bij aanvang van het
toernooi pakten donkere wolken zich samen boven Hummelo. Een zware regenbui
met zeer harde wind gaf een moment van een gevaarlijke situatie. Immers alle
deelnemers waren gestart en waren onderweg. Gelukkig is er niets gebeurd,
behalve dan dat de deelnemers een nat pak hadden opgelopen. Zeker niet
zonder succes, hadden wij dit jaar voor het eerst de gezellige “Afterparty” in de
schuur van de familie Remmelink. Het deed de organisatie goed te zien dat een
team met jongeren zich hadden opgegeven en zich bijzonder goed vermaakten
tijdens de afterparty.

De bestuursleden met hun partners hebben de activiteiten op zondag 28



september geëvalueerd tijdens een gezellige avond in de nieuwe woning bij de
familie Jansen. Voor de avond, die we ieder jaar organiseren om de toneelgroep
nog eens hartelijk te bedanken, konden we dit jaar, op zondag 18 mei, terecht in
de schuur van de familie Remmelink.

Ondanks de grondige voorbereidingen door Gerda, Jan en Guido is besloten de
geplande jeugdactiviteit: “Oranje4kids” voor 16 november jl. af te lassen in
verband met de te geringe opgave van deelname.

Bij alles wat er georganiseerd wordt, komt veel kijken. Daarom is het juist voor
ons als bestuur heel fijn te weten dat we terug kunnen vallen op een aantal
vrijwilligers die bereid zijn, waar nodig, om zich in te zetten. Daarbij mogen we
vooral de partners van de bestuursleden niet vergeten. De familie Remmelink zijn
we zeer erkentelijk dat we bij tijd en wijle gebruik mogen maken van hun weiland
en schuur. Ook mogen we de familie De van der Schueren niet vergeten.

Verder was onze vereniging vertegenwoordigd bij:

Nationaal Comité Inhuldiging: “Beatrix met Hart en Ziel” in Ahoy te Rotterdam
d.d. 1 februari jl.
Bedrijven en verenigingen bowlingtoernooi Dorpshuis Drempt d.d. 13 maart jl.
Verjaardagsfeest 50e verjaardag Freek Remmelink d.d. 11 april jl.
Receptie huwelijksfeest Ronald Oortgiesen en Sandra Naves d.d. 17 mei jl.
Verjaardagsfeest 50e verjaardag Brenda Rexwinkel d.d. 5 oktober jl.
Receptie 40 jarig huwelijksfeest Leida en Han Wenneker d.d. 6 december jl.

In het verslagjaar werden 6 bestuurs- en 1 ledenvergadering gehouden.

Bij de bestuursverkiezing waren: mevrouw B. Rexwinkel en de heren H.
Maalderink, G. Hilhorst en H. Heijting aftredend. Aangezien allen herkiesbaar
waren en er zich geen tegenkandidaten hadden gemeld, werden ze bij
acclamatie herkozen. De samenstelling van het bestuur ziet er momenteel als
volgt uit: voorzitter: H. Maalderink, secretaris: H. Heijting, penningmeester: G.
Hilhorst, algemeen adjunct: J. Addink en de leden: E. Harenberg, G. Jansen, L.
Meijer, A. Nusselder, F. Remmelink en B. Rexwinkel.

Samenvattend kunnen we terug kijken op een goed geslaagd jaar, waarbij ieder
zijn inzet heeft gegeven om op een goede wijze invulling te geven aan onze
doelstelling t.w.: “De gedachte dat Hummelo een gemeenschap is, in stand te
houden en te versterken met als achtergrond het idee dat haar inwoners
behoren tot het Koninkrijk der Nederlanden onder het huis van Oranje”.

Hummelo, 17 december 2014

Henri Heijting
Secretaris

Jaarverslag oranjevereniging “Hummelo en Oranje” 2013.
Na een druk jubileumjaar 2012 dacht het bestuur dat 2013 een “normaal Oranje”
jaar zal worden. Niets is minder waar…., bleek later.

De ledenvergadering werd eind 2012 op 12 december gehouden bij de Gouden
Karper. Buiten de bestuursleden en partners, waren er deze avond 2 leden



aanwezig, waarvan er later één tot het bestuur toe zou treden.

Als dank aan, alle deelnemers en deelneemsters van de revue “Oranje onderste
Boven” werd er op 20 januari 2013 een gezellige middag georganiseerd; zodat
onder het genot van een drankje en een klein hapje nog even gezellig nagepraat
kon worden ter afsluiting van de revue en een druk afgesloten jubileumjaar.

Op 28 januari jl. maakte Koningin Beatrix om 19.00 uur via een toespraak op
radio en televisie bekend dat ze afstand doet van de troon. Hiermee werd de
abdicatie aangekondigd. 

De aankondiging van de abdicatie kwam drie dagen voor de 75ste verjaardag van
de koningin en kwam bovendien in het jaar dat het Koninkrijk der Nederlanden
200 jaar bestaat. De troonswisseling vond plaats op 30 april, Koninginnedag. Al
langere tijd werd gespeculeerd over het moment van abdicatie. De plotselinge
bekendmaking door de RVD van de toespraak op radio en tv maakte snel duidelijk
dat de troonsafstand na ruim 32 jaar op handen was. Beatrix' zoon Willem-
Alexander zou haar opvolgen.

De 1e activiteit van het nieuwe seizoen was de Stratenquiz. Deze tweede editie
was wederom een groot succes. Na een laatste oproep op Facebook, formeerde
het 16e team zich en hiermee was het programma compleet. Op zaterdag 2
maart liep de zaal "FF naar Steef" al lekker vol. De kandidaten en hun supporters
zochten een mooi plaatsje om vooral maar niets te hoeven missen. Klokslag
20:00 uur opende quizmaster Leo Meijer de avond en ging de strijd van start.
Vragen in de categorieën: Algemeen, Geografie, Hummelo en Keppel, Koninklijk
Huis, Muziek en Sport passeerden de revue en zo werden eerst 4 ronden
afgewerkt, waarbij alle teams aan bod kwamen.
Uiteindelijk hadden de teams: Zelhemseweg 1, Korte Broekstraat, De Brouwerij
en de Zuylenkamp 1 zich geplaatst voor de finale. Dat de finaleronde serieus
werd opgepakt bleek wel uit het feit dat één van de deelnemers van het team
van de Zelhemseweg 1, die vorig jaar winnaar was, hiervoor zelfs veel later naar
een bruiloft ging, waarvoor hij was uitgenodigd. Dit om zijn team niet in de steek
te laten. Na een spannende strijd, waarin vooral de muziekfragmenten in de
smaak vielen, bleek het team van de Brouwerij, bestaande uit captain Pierre
Seegers en de teamleden: Frank Klein Reesink, Sjoerd Otten en Mieke Jansma de
sterkste en werd winnaar van de Straten Quiz ’13.

De 2e activiteit van het seizoen 2013 was een nieuwe jeugdactiviteit:
“Oranje4kids”
Zondag 21 april om 14:00 uur stonden de deuren van zaal de “Gouden Karper”
open en konden de kinderen naar binnen. In de zaal stonden de spelen al klaar
en na een welkomstwoordje van de spelleider van deze middag, Jan Addink, werd
de teamindeling bekend gemaakt.
Er was voor elke leeftijd wat wils. De kleintjes werden vermaakt in de
knutselhoek of werden door de dames van de grime prachtig gegrimeerd. Voor de
iets oudere kinderen was er een spellenparcours met "Koninklijke" spelen. Na het
afwerken van het parcours met o.a. Kroon werpen, een Koninklijk ren- en
verkleedspel, het lintjesregen vangspel, Koninklijk sjoelen, het gouden spijker
poepen, een Prins en Prinsessen bal‐rol spel, kasteel biljart en het schatkist
labyrint, was er tijd voor een korte pauze. Deze werd benut voor het tellen van
de punten en het nuttigen van een flesje drinken en een zakje chips.
Tijdens de spelen kwam de ster van de Oranjerevue van vorig jaar, Stella
Elferink, in haar rol van Koningin Beatrix de middag opfleuren. Ze moedigde de



kinderen aan, verzorgde aan het eind de prijsuitreiking en ging met de kinderen
op de, door Gerrit Kempers gemaakte, foto.

Intussen was een gedeelte van de zaal omgetoverd tot een disco, waar onder
leiding van “D.J. Jean” de mooie middag muzikaal werd afgesloten. Gerda, Jan,
Guido hadden deze activiteit perfect tot aan de finesse voorbereid.

Ter gelegenheid van de inhuldiging van onze prins Willem Alexander tot koning op
30 april jl. heeft de gemeente Bronckhorst haar dorpen en kernen een
koningslinde aangeboden. Het is een goed gebruik om bij Koninklijke
hoogtepunten een herdenkingsboom te planten.

Op donderdag 25 april was het een drukte van belang op het schoolplein bij
o.b.s. "de Woordhof". Leerlingen en leerkrachten van de school, bewoners van
het Hyndendael en vertegenwoordigers van de "Dorpsraad Hummelo" en
"Hummelo en Oranje" kwamen bijeen om een door de gemeente Bronckhorst
aangeboden Koningslinde te planten.

Ter gelegenheid van de troonswisseling had "Hummelo en Oranje" een
herinneringsbeker voor alle kinderen gekocht, waarvan bestuurslid Jan Addink het
eerste exemplaar symbolisch overhandigde aan de directeur van de Woordhof,
Michel Radatz.

De laatste Koninginnedag in Hummelo werd wederom een groot feest.
Hoewel het besluit om Koninginnedag volgens het “normale” programma door te
laten gaan in volle overtuiging was genomen, ondanks de abdicatie van Koningin
Beatrix en de inhuldiging van Koning Willem Alexander, was het toch even
afwachten hoeveel mensen een comfortabele plek voor de TV zouden verkiezen
boven de gezelligheid van de festiviteiten rondom de Zeskamp. Het bestuur van
“Hummelo en Oranje” had een groot TV-scherm gehuurd, waar men eventuele
hoogtepunten toch zou kunnen volgen, maar toch.

De stoet achter muziekvereniging De Eendracht, was niet erg groot, maar de
mooie muzikale klanken door de straten van Hummelo brachten de feeststemming
er direct in. Op het veld stonden intussen de eerste mensen al te wachten,
waaronder wethouder Steffens. Na een kort welkomstwoord van de voorzitter
opende de wethouder deze bijzondere Koninginnedag. Zij memoreerde het
speciale van deze laatste Koninginnedag en sprak waarderend over de wijze
waarop deze dag werd gevierd. Aansluitend bood zij de vertegenwoordigers van
de Dorpsraad Hummelo symbolisch de Koningslinde aan door de paal met
herinneringsbord te overhandigen aan: Theo Lucassen, Charles Lourens en Ria
Tolhuisen. De boom was reeds geplant bij o.b.s. “De Woordhof”.

Na de officiële opening speelde muziekvereniging De Eendracht het Wilhelmus en
konden de spelen beginnen. De schooljeugd beet de spits af en geholpen door
een lekker (Oranje) zonnetje werd het weer een groot feest. Maar ook de
aanmelding van 6 junioren en 10 senioren teams droeg daar zeker aan bij. Bij het
vogelschieten werd de romp naar beneden gehaald door Carlos Voermans. Het
team van Harold Jäger / Marga Geurtsen was bij de zeskamp junioren de winnaar
en bij de senioren het team Hopla. Al met al een zeer geslaagde dag voor
Hummelose gemeenschap. 

Het “Comité 4 mei Hummelo, Keppel en Drempt” organiseerde op 4 mei de
jaarlijkse herdenking van iedereen die door oorlogshandelingen om het leven zijn



gekomen. In Hummelo om 19.15 uur met een korte herdenking op de
begraafplaats en om 20.00 uur een herdenking in Hoog-Keppel bij het monument
aan de Monumentenweg. Bij beide herdenkingen werden gedichten voorgelezen
door leerlingen van de basisscholen St. Willibrordusschool en de Gildeschool.
Muziekvereniging “De Eendracht’ gaf haar medewerking aan de herdenking in
Hoog-Keppel.

Ter afsluiting van het seizoen 2013 organiseerde “Hummelo en Oranje” op 10 mei
jl. het bekende en vermaarde klootschiettoernooi om de Bevrijdingstrofee. De
laatste jaren neemt de belangstelling voor de deelname iets af, maar wat bleef
was de gezellige “Afterparty”, of in goed Achterhoeks: “Het feestje na afloop”.
De muzikale medewerking lag dit jaar in handen van drive-in "No Problemo".
K.S.C. Bronckhorst kwam met 75 worpen + 82 meter als winnaar uit de bus, aan
hun werd de bevrijdingstrofee overhandigd.

Het bestuur van "Hummelo en Oranje" heeft met droefheid kennisgenomen van
het overlijden van Prins Friso op maandag 12 augustus jl.

Verder was de vereniging aanwezig bij:

Verjaardagsfeest 50e verjaardag E. Harenberg d.d. 26 januari jl.
Feestelijke opening Stichting Dorpshuis Hummelo op 23 februari jl.
Bijeenkomst materiaalcommissie van gemeente Bronckhorst op 26 februari
jl.
Bijeenkomst Oranjecomité’s gemeente Bronckhorst d.d. 2 april 2013
Informatieve bijeenkomst van het Toeristisch Platform d.d. 4 april 2013
Huwelijksfeest 12 ½ week getrouwd Andre en Meike Nusselder 25 mei jl.
Huwelijksfeest 30 jaar getrouwd Jan en Ans Addink 21 september 2013
60-jarig jubileumreceptie EHBO Drempt d.d. 28 september 2013

In het verslagjaar werden 7 bestuurs- en 1 ledenvergadering gehouden.
Bij de bestuursverkiezing waren: L. Wenneker, J. Addink en F. Remmelink
aftredend. De heren Addink en Remmelink stelden zich wederom herkiesbaar en
aangezien er zich geen tegenkandidaten hadden gemeld, werden ze bij
acclamatie herkozen. Mevrouw Wenneker gaf te kennen te willen stoppen met
haar bestuurslidmaatschap. Leida Wenneker werd door de voorzitter geprezen
om het vele werk wat zij voor de oranjevereniging heeft gedaan. Als secretaris
van de vereniging was zij zeer accuraat, correct en volledig. Als goede opvolger
voor haar is Gerda Jansen in het bestuur gekomen. Zodat de samenstelling van
het bestuur er als volgt uitzag: voorzitter H. Maalderink, secretaris H. Heijting,
penningmeester G. Hilhorst, algemeen adjunct J. Addink en de leden B.
Rexwinkel, E. Harenberg, G. Jansen, L. Meijer, A. Nusselder en F. Remmelink.

Samenvattend kunnen we terug kijken op een goed jaar, waarbij ieder zijn volle
inzet heeft gegeven om op een goede wijze invulling te geven aan onze
doelstelling t.w.: “De gedachte dat Hummelo een gemeenschap is, in stand te
houden en te versterken met als achtergrond het idee dat haar inwoners
behoren tot het Koninkrijk der Nederlanden onder het huis van Oranje”.

Hummelo, 12 december 2013

Henri Heijting
Secretaris



Jaarverslag oranjevereniging “Hummelo en Oranje” 2012.
Het jaar 2012 stond geheel in het teken van het 75 jarige bestaan van
Oranjevereniging “Hummelo en Oranje”. Een jaar van heel veel organisatie en een
jaar van heel veel feest. Heel Hummelo vierde het feit dat 75 jaar geleden een
aantal inwoners van Hummelo het initiatief namen om een oranjevereniging op te
richten naar aanleiding van het huwelijk van H.K.H. prinses Juliana en Z.K.H.
prins Bernhard. Op 25 november 1937 vond deze oprichting plaats.

De ledenvergadering werd eind 2011 op 7 december gehouden bij de Gouden
Karper. Buiten de bestuursleden, waren er deze avond 3 leden aanwezig. 

Als 1e activiteit van het aankomende jubileumjaar, was in december de uitgifte
van een mooie jubileumkalender voor alle leden van de oranjevereniging. Met in
de kalender verwerkt alle festiviteiten van het jubileumjaar 2012.Een kalender
door enkele bestuursleden ontworpen, professioneel geprint en door de
bestuursleden zelf ingebonden.

Gelijk op 4 januari vond de eerste vergadering van 2012 plaats. Belangrijk punt
was op die avond de organisatie van de lampionoptocht op zaterdag 28 januari.
Deze lampionoptocht is prima verlopen. Opkomst en organisatie waren perfect,
alleen maar positieve reacties gehad. 

De volgende activiteit in het kader van het 75 jarig jubileum was de Stratenquiz:
Ik hou van Hummelo en Oranje op zaterdag 3 maart bij FF naar Steef.
Aanmelding teams was boven verwachting, zelfs meer aanmeldingen dan er plek
was. Het was een spannende wedstrijd, waarbij na een zinderende eindfinale het
team van Zelhemseweg 2 met de eer ging strijken. De avond werd afgesloten
met nog een gezellig samenzijn. Ook nu kon het bestuur van Hummelo en Oranje
terug kijken op een heel succesvol evenement en kreeg weer heel veel positieve
reacties. 

Dit jaar waren er in het weekend voorafgaand aan koninginnedag, niet de
gebruikelijke toneelavonden, maar was er bij De Gouden Karper op zaterdag 28
april de Oranjeparty.
De muziek op deze avond werd verzorgd door showorkest Climax. Als extra
stimulans om deze avond bij te wonen, maar ook als cadeautje van de
jubilerende vereniging naar de inwoners van Hummelo toe, was de verloting van
2 hele mooie prijzen. Te weten een originele Apple iPad en een ballonvaart voor
2 personen. Deze werden respectievelijk gewonnen door Corrie Nusselder en
Mieke Letteboer. Het werd een super gezellige avond, waarbij menig dansje werd
gemaakt en de dansvloer was dan ook volop bezet. Waar het bestuur op hoopte,
werd volbracht, een feestelijke avond voor jong en iets minder jong. Missie
geslaagd.

Koninginnedag 2012 was mede dankzij het stralende weer een succes. Maar ook
de aanmelding van 8 junioren en 12 senioren teams droeg daar zeker aan bij. Als
extra in verband met het jubileumjaar, was er een spectaculaire klimwand waar
driftig gebruik van werd gemaakt. Net als voorgaande jaren was er ook weer een
kleedjesmarkt voor de jeugd en een draaimolen en springkussen voor de
kleintjes. 

Bij het vogelschieten werd de romp na 179 schoten naar beneden gehaald door



Henk van Dijk. De groep van Maarten Wolvetang was bij de zeskamp junioren de
winnaar en bij de senioren de groep Hopla.
Koninginnedag 2012 werd dit jaar geopend door burgemeester Aalderink, die
samen met zijn vrouw aanwezig was op het terrein aan de Greffelinkallee.

Het “Comité 4 mei Hummelo, Keppel en Drempt” organiseerde op 4 mei de
jaarlijkse herdenking van iedereen die door oorlogshandelingen om het leven zijn
gekomen. In Hummelo om 19.15 uur met een korte herdenking op de
begraafplaats en om 20.00 uur een herdenking in Hoog-Keppel bij het monument
aan de Monumentenweg. Bij beide herdenkingen werden gedichten voorgelezen
door leerlingen van de basisscholen uit Hummelo en Hoog-Keppel.
Muziekvereniging Olden-Keppel gaf zijn medewerking aan de herdenking in Hoog-
Keppel.

Het kootschiet toernooi om de “Bevrijdingstroffee 2012” was ditmaal op zaterdag
12 mei met na afloop bevrijdingsbal bij FF naar Steef. De muzikale medewerking
lag weer in handen van Fifty Fifty Entertainment. De opkomst zowel bij het
klootschieten als bij het bevrijdingsbal was niet overweldigend, maar volgens het
bestuur was dit vooral te wijten aan het verplaatsen van de avond. In eerste
instantie was het toernooi gepland op vrijdag 11 mei. Reden voor het bestuur om
in 2013 het klootschiettoernooi toch gewoon in hun programma te laten staan.
De locatie van FF naar Steef voor het bevrijdingsbal is goed bevallen. Patatje
Metal kwam als winnaar uit de bus, aan hun werd de bevrijdingstroffee
overhandigd. Eindconclusie: opkomst minder dan er gehoopt was, maar wel een
geweldig feest.

Inmiddels was er een groep mensen al maanden in de weer voor het schrijven
van een Revue, met de bedoeling om deze voor het voetlicht te brengen op
donderdag 22 en vrijdag 23 november bij De Gouden Karper.De jubileumcommissie
bestaande uit Jan Addink, Dinie vd Barg, Erik Dreteler, Henri Heijting, Arlette
Juch, Leo Meijer, Brenda Rexwinkel en Ko van der Ven, waren al heel wat
avonden bij elkaar geweest voor het organiseren en uitdenken van allerlei
activiteiten. Maar bovenal waren ze bezig om een heuse Hummelose revue in
elkaar te zetten. En het is gelukt. In de
vergadering van 14 augustus kwam de
mededeling: het script “Oranje
(onderste) Boven" is klaar. Op dinsdag
28 augustus werd er gestart met de
toneelgroep en enkele weken later op
de maandagavond met de zanggroep bij
de familie Remmelink in de schuur. Op de
woensdagmiddag werd er met het
kinderkoor en de kinderdansgroep
geoefend in de school. Wat een
geweldige inzet van iedereen. De tijd
drong, dus iedereen moest zich ook
volledig inzetten. En het is gelukt. Drie
volledig uitverkochte zalen, een
geweldig applaus. En veel, heel veel
plezier. Iedereen heeft genoten, het publiek maar ook alle medewerkers. Het was
veel, heel veel werk. Maar wat een voldoening. Hummelo en Oranje is er trots
op, dat zij dit tot stand heeft kunnen en mogen brengen. Is er trots op dat zij
zoveel hulp heeft gekregen van zoveel mensen om er een succes van te maken.
Wat een groot feest. 



Dan was er ter afsluiting van het jubileumjaar de receptie. Deze werd gehouden
op zaterdag 1 december bij De Gouden Karper. Het was een gezellige middag
waarbij veel belangstellenden de vereniging feliciteerde met het 75 jarig jubileum.
Zelfs sinterklaas nam de moeite om het bestuur te feliciteren en een hart onder
de riem te steken. 

De oud-voorzitter Gerrit Harenberg en zijn vrouw Hennie boden de vereniging een
door Hennie zelf gemaakte oranje wimpel, met het jubileum getal 75 aan.
Locoburgemeester Paul Seesing was namens de gemeente Bronckhorst aanwezig
en roemde de zelfredzaamheid van de vereniging. Muziekvereniging de Eendracht
bracht een serenade aan de jubilerende vereniging en hun voorzitter sprak over
de bijzondere fijne samenwerking met de oranjevereniging.
Voorzitter Maalderink bedankte aan het eind van de middag alle inwoners en
bedrijven in Hummelo voor hun enthousiasme, hulp en deelname aan alle
activiteiten. Een bestuur kan van alles organiseren, maar het kan alleen maar
een succes worden als mensen willen komen en deelnemen. Hij bedankte zijn
collega bestuursleden voor het vele werk, dat met name in dit jubileumjaar is
verricht. Ook bedankte hij hun partners. Niet alleen voor hun goedkeuring en
steun, maar ook voor het werk dat velen het jaar door doen. Met deze woorden
kwam een eind aan een druk, maar heel mooi jubileumjaar. 

Als extra jubileumpunten kunnen nog genoemd worden: de mooie jubileumboog
die gemaakt werd ter ere van het 75 jarig jubileum, het vele flyeren wat de
bestuursleden afgelopen jaar hebben gedaan en het artikel dat verscheen in het
HC’03 magazine.

Verder was de vereniging aanwezig bij: 

De begrafenisplechtigheid van Caspar de van der Schueren op donderdag
14 juni. 
Bijeenkomst oprichting commissie alle verenigingen in Bronckhorst ivm
samenwerking, op uitnodiging van de gemeente Bronckhorst. 
Bijeenkomst op 8 november bij FF naar Steef, overleg activiteiten
georganiseerd in Hummelo, op uitnodiging van horeca Hummelo.

Op sportief gebied hebben we deelgenomen aan: 

Het bowlingtoernooi van Dorpshuis Drempt in februari/maart.

In het verslagjaar werden 10 bestuurs- en 1 ledenvergadering gehouden. De
bestuursvergadering van 3 oktober bij de familie Hilhorst werd gecombineerd met
het kroamschudden van hun dochter en zusje Bente. Uit naam van het bestuur
wenste de voorzitter Guido, Marieke en Milan heel veel geluk met Bente.

Bij de bestuursverkiezing waren: de heren G. Dolman, E. Harenberg en L. Meijer
aftredend. De heren Harenberg en Meijer stelden zich wederom herkiesbaar en
aangezien er zich geen tegenkandidaten hadden gemeld, werden ze bij
acclamatie herkozen. De heer Dolman gaf te kennen te willen stoppen met zijn
bestuurslidmaatschap. De heer Dolman werd door de voorzitter geprezen om het
vele werk wat hij voor de oranjevereniging heeft gedaan. Handelsmerk was zijn
rustige inbreng. En zijn motto: ut kump good zal niet snel vergeten worden. Als
goede opvolger voor hem is de heer Andre Nusselder in het bestuur gekomen.



Zodat de samenstelling van het bestuur er nu als volgt uitziet: voorzitter H.
Maalderink, secretaris L. Wenneker , penningmeester G. Hilhorst, algemeen
adjunct J. Addink en de leden E. Harenberg, H. Heyting, L. Meijer, A. Nusselder,
F. Remmelink en B. Rexwinkel.

Samenvattend kunnen we terug kijken op een fantastisch jubileum jaar, waarbij
ieder zijn volle inzet heeft gegeven om op een goede wijze invulling te geven aan
onze doelstelling t.w.: “De gedachte dat Hummelo een gemeenschap is, in stand
te houden en te versterken met als achtergrond het idee dat haar inwoners
behoren tot het Koninkrijk der Nederlanden onder het huis van Oranje”. 

Hummelo, 12 december 2012 

Leida Wenneker
Secretaris

Jaarverslag oranjevereniging “Hummelo en Oranje” 2010.
Aan het eind van 2010 komt er ook een eind aan het verenigingsjaar 2010 van
Oranjevereniging “Hummelo en Oranje”.

De ledenvergadering werd eind 2009 op 10 december gehouden bij de Gouden
Karper. Buiten de bestuursleden, was er deze avond 1 lid aanwezig. Hummelo en
Oranje vierde die avond een jubileum. Jan Addink vierde het feit dat hij al 25 jaar
bestuurslid van Hummelo en Oranje is, waarvan hij al meer dan 15 jaar de functie
van algemeen adjunct bekleed. De voorzitter roemde zijn enthousiaste karakter
en het openstaan voor nieuwe ideeën. Het bijkomende extra werk wordt door
hem niet geschuwd. Gelukkig gaat hij de komende jaren hiermee door, waarbij
hem veel succes werd gewenst.

Begin januari startte de toneelgroep met veel enthousiasme aan het blijspel:
Amor schiet zijn pijlen zelf. Het instuderen verliep prima, tot 4 weken voor de
opvoering. Regisseur Ben te Dorsthorst kreeg een ongeluk en kwam in het
ziekenhuis terecht. Niemand verwachtte dat hij voor de uitvoering nog weer
aanwezig zou zijn. Een vervanger voor de regie werd gevonden in de persoon
van Co van de Ven. Toch verraste Ben iedereen door een week voor de
uitvoering weer van de partij te zijn. Maar…..of dat alles nog niet genoeg was,
kreeg één van de toneelspelers, Gerrit Harenberg, oud voorzitter van Hummelo
en Oranje, de vrijdagmiddag voorafgaande aan de 1e uitvoering ook een ongeluk.
En dan is er een groot probleem. Gelukkig staan er dan gelijk mensen klaar om
aktie te ondernemen en zo was er ’s avonds een invaller: Gerard Smeenk. Hij had
deze rol enkele weken er voor gespeeld in Veldwijk. Maar het volgende probleem
diende zich gelijk aan: hij kon alleen op de vrijdagavond. Wat je niet voor
mogelijk houdt gebeurde. Voor de zaterdagavond speelde Leo Meijer het klaar om
in enkele uren de rol eigen te maken en gaf ook de andere spelers de kans om
hun rol vol overtuiging te kunnen spelen. Hoe goed het spel was en met hoeveel
enthousiasme en ontroering het gebracht werd, was te merken aan het
overweldigende applaus. Leo en de andere spelers hadden klasse werk geleverd. 
Op de eerste toneelavond werden de jaarlijkse koninginnedagactiviteiten
geopend door een toespraak van wethouder Glasbergen. 

Op 30 april ging onder begeleiding van de muzikale klanken van “De Eendracht”
de optocht naar de Greffelinkallee. Op het feestterrein heette voorzitter
Maalderink iedereen van harte welkom en in het bijzonder burgemeester Aalderink



en zijn vrouw. Burgemeester Aalderink
opende met een korte toespraak
Koninginnedag 2010 in Hummelo en
wenste de deelnemers veel succes.
Waarna “De Eendracht” nog enkele
nummers ten gehore bracht.

Net als de voorgaande jaren waren er
voor de kinderen enkele springkussens
aanwezig, waar ze zich bijzonder op
vermaakt hebben. De plaats van de
kleedjesmarkt was net als vorig jaar,
goed centraal gelegen. Er werd dan ook
goed verkocht door de jongelui.

Voor de jeugdzeskamp hadden zich dit
jaar maar liefst 81 kinderen aangemeld. Het team van Corrie Nusselder had het
hoogst aantal punten vergaard.Bij de senioren kwam het team van Pontificaal
voor de 3e keer als hoogst geëindigde uit de strijd. Een goede ontwikkeling is,
dat er ieder jaar ook weer nieuwe groepen bij komen. Al met al was het een
spannend en goed geslaagd festijn. 
Als captainspel hadden we dit jaar het “Rivierenspel”.
Bij het vogelschieten werd na 4 ronden Teunis Wullink koning van het
vogelschieten 2010. Samen met nog 47 schutters werd er gestreden om deze
titel.

De catering onderging dit jaar een wijziging. Door omstandigheden moest er dit
jaar naar een andere oplossing gezocht worden voor de patatwagen. De huur
was al wel geregeld, maar er was nog geen bezetting. De Oranjevereniging heeft
dit zelf op zich genomen en dat was achteraf geen verkeerde keus.

Eén maal in de vijf jaar wordt de jaarlijkse herdenking van de gevallenen,
georganiseerd door het Comité 4 mei Hummelo, Keppel en Drempt, wat
uitgebreider georganiseerd. Om 18.15 uur was er een korte herdenking en
kranslegging bij de oorlogsgraven op het kerkhof in Hummelo. Waarna er een
bijeenkomst was in de kerk in Hoog Keppel. Na deze bijeenkomst volgde, in
samenwerking met muziekverenigingen De Eendracht, een stille tocht van de
kerk naar het oorlogsmonument aan de Monumentenweg. Daar volgde een
waardige herdenking van alle slachtoffers die door oorlogsgeweld om het leven
zijn gekomen.

Dit jaar hadden zich op vrijdag 7 mei 14 teams aangemeld voor het
klootschiettoernooi. De weersomstandigheden waren goed, het was in ieder
geval droog. Er werd dan ook enthousiast gestreden om de eer en om het bezit
van de “Bevrijdingstroffee 2010”. Het team HNS 1 mocht zich na jarenlange
deelname, dan eindelijk de winnaar noemen van dit toernooi. Na afloop was er
bevrijdingsbal met muzikale medewerking van Fifty Fifty Entertainment waarbij
menigeen een dansje maakte en gelijktijdig kon men op een groot scherm de
verrichtingen daarvan zien.

Op zondag 16 mei werden de toneelspelers nog eens extra in een welverdiend
zonnetje gezet op de traditionele gezellige avond bij de familie Remmelink in de
schuur. De prestatie van de toneelspelers, met daarbij de uitzonderlijke prestatie
van Leo Meijer werd nog eens naar voren gebracht. Dit alles onder het genot



van een hapje en een drankje. De organisatie had het allemaal weer voortreffelijk
geregeld.

De bestuursleden met hun partners hebben alle activiteiten op vrijdag 11 juni
geëvalueerd tijdens een gezellige samenzijn bij de familie Heyting. Er was zelfs
een Oranjequiz georganiseerd, waarbij degene met de meeste kennis van het
Oranjehuis de winnaar was. 

Verder was de vereniging vertegenwoordigt bij:

Bijeenkomst Contactcommissie Hummelo en Keppel met als doel data van
activiteiten op elkaar af te stemmen en er een overzicht van te maken. Dit
was in het Dorpshuis te Drempt.

Op sportief gebied hebben we deelgenomen aan:

Het bowlingtoernooi van Dorpshuis Drempt.

Ook werd er dit jaar een foto van het bestuur van Hummelo en Oranje gemaakt,
begeleid van een informatief schrijven, werd het geplaatst in het huis aan huis
blad “Het Contact”.

De voorbereidingen voor het jubileumjaar 2012 zijn al in volle gang..
Oranjevereniging “Hummelo en Oranje” opgericht op 25 november 1937 zal dan
haar 75 jarig jubileum vieren. 

In het verslagjaar werden 5 bestuurs- en 1 ledenvergadering gehouden. 

Bij de bestuursverkiezing waren: de heren J. Addink en F. Remmelink en mevr. L.
Wenneker aftredend. Aangezien allen herkiesbaar waren en er zich geen
tegenkandidaten hadden gemeld, werden ze bij acclamatie herkozen.
De samenstelling van het bestuur bleef dus: voorzitter H. Maalderink, secretaris
L. Wenneker, penningmeester G. Hilhorst, algemeen adjunct J. Addink en de
leden G. Dolman, E. Harenberg, H. Heyting, L. Meijer, F. Remmelink en B.
Rexwinkel. 

Samenvattend kunnen we terug kijken op een goed geslaagd jaar, waarbij ieder
zijn inzet heeft gegeven om op een goede wijze invulling te geven aan onze
doelstelling t.w.: “De gedachte dat Hummelo een gemeenschap is, in stand te
houden en te versterken met als achtergrond het idee dat haar inwoners
behoren tot het Koninkrijk der Nederlanden onder het huis van Oranje”.

Hummelo, 6 december 2010

Leida Wenneker
Secretaris

Jaarverslag oranjevereniging “Hummelo en Oranje” 2009.
Het verenigingsjaar 2009 zit er weer op. Het jaar 2009 dat toch wel vooral
gekenmerkt wordt door een landelijk Koninginnedag dat niet snel vergeten zal
worden. Wat in Apeldoorn, waar de Koninklijke familie Koninginnedag vierde,
begon als een zonnige, feestelijke dag vol mooie verwachtingen, sloeg om naar,
hoogstwaarschijnlijk de treurigste Koninginnedag tot nu toe. Hoe in een korte tijd



de feestvreugde omsloeg tot een bizar schouwspel bij de gedenknaald in
Apeldoorn, waarbij enkele mensen zelfs het leven lieten. Hoe kon dit hier in
Nederland gebeuren.
Het tragische gebeuren was voor veel Oranjeverenigingen reden om grote
uitbundige festiviteiten af te lasten. Het bestuur van Oranjevereniging “Hummelo
en Oranje” besloot de sportieve festiviteiten die al in een ver gevorderd stadium
waren, toch voort te zetten. De voorzitter lichtte aan het eind van de dag het
besluit toe aan de aanwezigen.

Traditiegetrouw begon het verenigingsjaar met de jaarlijkse ledenvergadering op
3 december 2008 bij De Gouden Karper in Hummelo. Er waren deze avond buiten
de bestuursleden, 5 leden aanwezig.

Het kostte dit jaar meer moeite dan andere jaren om een toneelspelersgroep bij
elkaar te krijgen. De reden van het waarom is niet helemaal duidelijk, maar het
ontbreken van tijd is een groot dilemma. Toch is het gelukt om een enthousiaste
groep bij elkaar te krijgen. Op 14 januari werden dan ook de repetities gestart
van het vrolijke spel “Wie wil wie……?”. De regie was dit jaar in handen van
Henny Maalderink, die ondanks de vele nog geen of weinig ervaren spelers, op
vrijdag 24 en zaterdag 25 april een goed en mooi toneelstuk op de planken
bracht. De belangstelling voor de beide avonden was boven verwachting, het
bestuur kan dan ook terug kijken op twee goed geslaagde toneelavonden. Op de
eerste toneelavond werden de jaarlijkse koninginnedagactiviteiten geopend door
een toespraak van wethouder Baars.

Nadat muziekvereniging “De Eendracht” in optocht marcheerde door de
Greffelinkallee naar het feestterrein aldaar, heette voorzitter Maalderink iedereen
van harte welkom en in het bijzonder burgemeester Aalderink en zijn vrouw.
Burgemeester Aalderink opende met een korte toespraak Koninginnedag 2009 in
Hummelo.

Voor de kleintjes onder de aanwezigen was er een mini draaimolen en een
springkussen. Ook voor de iets oudere kinderen was er een springkussen.
Aangezien de kleedjesmarkt in 2008 een goed succes was, was er dit jaar ook
weer de gelegenheid voor de kinderen om hun waar aan de man te brengen.
De plaats van de kleedjesmarkt was nu centraler t.o.v. de spelen en de tent.
Bij de zeskamp was er een nieuw spel: Het bierpul schuiven. Op een enkele
kleine verbetering na, verliep dit gladjes. Net als andere jaren was de onderlinge
strijd onder de teams, zowel bij de junioren als bij de senioren, heel hoog. Er kan
dan ook terug gekeken worden op een spannend en sportief festijn.
Als captainspel hadden we dit jaar het “Ballontrappen”.

De belangstelling voor het vogelschieten was groot en de strijd spannend. De
vogel hield zich sterk, maar moest uiteindelijk toch de kop, de vleugels en de
staart prijsgeven. Na vier ronden kwam na een goed schot van André Otten ook
de romp naar beneden, waarmee hij de strijd besliste.
Om alle vrijwilligers te bedanken voor hun hulp om van Koninginnedag 2009 een
succes te maken, was er ’s avonds een barbecue georganiseerd. Hier werd
dankbaar gebruik van gemaakt.

Het “Comité 4 mei Hummelo, Keppel en Drempt” organiseerde op 4 mei de
jaarlijkse herdenking van iedereen die door oorlogshandelingen om het leven zijn
gekomen. In Hummelo om 19.15 uur met een korte herdenking op de
begraafplaats en om 20.00 uur een herdenking in Hoog-Keppel bij het monument



aan de Monumentenweg. Bij beide herdenkingen werden gedichten voorgelezen
door leerlingen van de basisscholen uit Drempt. Als aanvulling op de herdenking
werd er dit jaar het Wilhelmus gezongen en hield een inwoner een korte
toespraak over de oorlogstijd in onze dorpen en de beleving daarvan. Dat er een
toenemende belangstelling is voor deze herdenkingen kan als een verheugend
feit beschouwd worden.

De jaarlijkse activiteiten werden afgesloten met het klootschiettoernooi op
vrijdag 8 mei. Hiervoor hadden zich 17 enthousiaste teams aangemeld. Onder
voortreffelijke weersomstandigheden streden ze om de eer en om het bezit van
de “Bevrijdingstroffee” 2009. Het team van KSC Bronckhorst ging voor de 3e
keer met de eer strijken. Het team van de Dorpsstraat kreeg de “poedelprijs”. Dit
maal een zogenaamde heksenbezem, zodat ze volgend jaar de weg aan kunnen
vegen om een beter resultaat te bereiken. Na afloop was er bevrijdingsbal met
muzikale medewerking van Huug Loohuis waarbij menigeen een dansje maakte.

Op zondag 14 juni was er de traditionele gezellige avond bij de familie Remmelink
in de schuur. Hier werden de toneelspelers nog eens extra bedankt voor hun
inzet. Het is altijd weer gezellig om op zo’n avond onder het genot van een hapje
en een drankje elkaar weer te zien en bij te praten.
De bestuursleden met hun partners hebben alle activiteiten op zondag 31 mei
geëvalueerd tijdens een gezellige samenzijn. In verband met bestuurswijziging
vond het dit jaar plaats bij de familie Heyting.

Aangezien er vorig jaar weinig tot geen animo was voor de Play-backshow, werd
er naar een alternatief gezocht. “Hummels Talent” leek de uitdaging. Maar
ondanks dat er veel promotiewerk is verricht, het een heel professionele
uitstraling had, was de animo weer te gering om het door te laten gaan. Het
waarom is niet bekend.

Verder was de vereniging vertegenwoordigt bij:

De jaarlijkse bijeenkomst met oranjecomité’s uit de gemeente Bronckhorst
op 9 april op het gemeentekantoor te Hengelo.

Op sportief gebied hebben we deelgenomen aan:

De jaarlijkse schietwedstrijden van “S.H. ’68” op 28 en 29 december bij
zalencentrum “De Veldhoen”.
Het bowlingtoernooi van “Aktie 2009”.

Inmiddels is de eerste aanzet gedaan om voor het jubileumjaar 2012 een
feestprogramma in elkaar te zetten. Oranjevereniging “Hummelo en Oranje”
opgericht op 25 november 1937 zal dan haar 75 jarig jubileum vieren.

In het verslagjaar werden 6 bestuurs- en 1 ledenvergadering gehouden.
Bij de bestuursverkiezing waren: de heren G. Dolman, L. Meijer en H. de Vries
aftredend. De heren Dolman en Meijer stelden zich wederom herkiesbaar en
aangezien er zich geen tegenkandidaten hadden gemeld, werden ze bij
acclamatie herkozen. De heer de Vries gaf te kennen te willen stoppen met zijn
bestuurslidmaatschap. Aan een lange traditie kwam hierdoor een einde, 57 jaar
lang heeft er een De Vries in het bestuur gezeten. Als goede opvolger voor hem
is de heer E. Harenberg in het bestuur gekomen. Door omstandigheden had I.
Jansen haar werk al begin van het jaar overgedragen aan B. Rexwinkel. Zodat de
samenstelling van het bestuur er nu als volgt uitziet: voorzitter H. Maalderink,



secretaris L. Wenneker, penningmeester G. Hilhorst, algemeen adjunct J. Addink
en de leden: G. Dolman, E. Harenberg, H. Heyting, L. Meijer, F. Remmelink en B.
Rexwinkel.

Samenvattend kunnen we terug kijken op een goed geslaagd jaar, waarbij ieder
zijn inzet heeft gegeven om op een goede wijze invulling te geven aan onze
doelstelling t.w.: “De gedachte dat Hummelo een gemeenschap is, in stand te
houden en te versterken met als achtergrond het idee dat haar inwoners
behoren tot het Koninkrijk der Nederlanden onder het huis van Oranje”.

Hummelo, 10 december 2009

Leida Wenneker
Secretaris

Jaarverslag oranjevereniging “Hummelo en Oranje” 2006.
Het verenigingsjaar begon traditiegetrouw met de jaarlijkse ledenvergadering op
13 december 2005 in de Gouden Karper. Er waren deze avond buiten de
bestuursleden, 2 leden aanwezig.

Op vrijdag 21 en zaterdag 22 april waren de traditionele toneelavonden. Toch
had het toneel dit jaar een uniek karakter, door gebrek aan plaatselijke
mannelijke toneelspelers, mochten we gebruik maken van het toneeltalent van
onze burgemeester. Een verrassing voor menigeen. Opgevoerd werd het
toneelstuk “Een goed soldaat”. We hadden twee mooie toneelavonden met een
goed gevulde zaal.

Koninginnedag 2006 begon met een mooi oranje zonnetje, maar die liet ons bij
aanvang van de Zeskampspelen in de steek. Toch kunnen we zeggen dat we
ondanks de regen, terug kunnen kijken op een geslaagd Koninginnedagfestijn. Bij
de juniorenronde streden 8 teams om de eer en bij de senioren waren het er 10.
Teken dat de Zeskamp nog in de volle belangstelling staat. Ook het
vogelschieten mocht dit jaar niet klagen over de belangstelling. Muziekvereniging
“De Eendracht” zorgde voor de muzikale omlijsting.

Tot en met 2004 werd de herdenking op 4 mei en de vijfjaarlijkse festiviteiten op
5 mei georganiseerd door de gemeente Hummelo en Keppel. Nu na de herindeling
moest hiervoor een alternatief worden gevonden. Onder auspiciën van de
gemeente Bronckhorst heeft er een overleg plaats gevonden tussen de
plaatselijke oranjeverenigingen en de kerken.
Deze hebben besloten om gezamenlijk de taak op zich te nemen voor de
organisatie van de jaarlijkse herdenking, te weten om 19.15 uur een korte
herdenking op de begraafplaats van Hummelo en om 20.00 uur een herdenking in
Hoog-Keppel bij het monument aan de Monumentenweg. Het komende jaar zal
het comité Hummelo en Keppel meer vorm krijgen.

De jaarlijkse activiteiten werden afgesloten met het klootschiettoernooi op 5
mei. 17 teams streden hierbij onder het genot van een heerlijk zonnetje om de
“Bevrijdingstroffee”. Na afloop was er bevrijdingsbal met muzikale medewerking
van het orkest “Mid Live”.



De bestuursleden met hun partners hebben de activiteiten op woensdag 17 mei
geëvalueerd tijdens een gezellige avond bij de familie de Vries.
Voor de avond, die we ieder jaar organiseren om de toneelgroep nog eens
hartelijk te bedanken, konden we dit jaar, op zondag 21 mei, terecht in de
schuur van de familie Remmelink.

De jeugdplaybackwedstrijd op zaterdag 14 oktober was weer een geweldig feest.
Als uiteindelijke winnaar kwam Maaike IJsselstein naar voren. In haar eentje
vertolkte zij de groep “Blöf” met het nummer” Mens”. 14 acts werden deze
middag aan het publiek vertoond.

Bij alles wat er georganiseerd wordt, komt veel kijken. Daarom is het juist voor
ons als bestuur heel fijn te weten dat we terug kunnen vallen op een aantal
vrijwilligers die bereid zijn, waar nodig, om zich in te zetten. Daarbij mogen we
vooral de partners van de bestuursleden niet vergeten. De familie Remmelink zijn
we zeer erkentelijk dat we met Koninginnedag gebruik mogen maken van hun
weiland en schuur. Ook mogen we de fam. De van der Schueren niet vergeten.

Verder was onze vereniging vertegenwoordigd bij:

De jaarlijkse schietwedstrijden van “S.H. ’68.
Het overleg met alle verenigingen in de gemeente over de activiteiten voor
het seizoen 2006-2007 op donderdag 22 juni in het Dorpshuis te Drempt.

In het verslagjaar werden 5 bestuurs- en 1 ledenvergadering gehouden.

Bij de bestuursverkiezing waren: de heren G. Dolman, L. Meijer H. de Vries
aftredend. Aangezien allen herkiesbaar waren en er zich geen tegenkandidaten
hadden gemeld, werden ze bij acclamatie herkozen. Voor de openstaande
vacature heeft de heer H. Heyting zich kandidaat gesteld. Aangezien er geen
tegenkandidaten waren, werd hij bij acclamatie benoemd. De samenstelling van
het bestuur ziet er momenteel als volgt uit: voorzitter H. Maalderink, secretaris
L. Wenneker , penningmeester G. Hilhorst, algemeen adjunct J. Addink en de
leden G. Dolman, H. Heyting, I. Jansen, L. Meijer, F. Remmelink en H. de Vries.

Samenvattend kunnen we terug kijken op een jaar die voor een ieder van het
bestuur het gevoel gaf dat alles een plaats kreeg. Na een heel moeilijk, zwaar
jaar, was er nu het gevoel van rust. Het gevoel om met z’n allen bezig te zijn
voor dat waarvoor we gekozen zijn en hebben:
Op een goede wijze invulling geven aan onze doelstelling t.w.: “De gedachte dat
Hummelo een gemeenschap is, in stand te houden en te versterken met als
achtergrond het idee dat haar inwoners behoren tot het Koninkrijk der
Nederlanden onder het huis van Oranje”.

Hummelo, 13 december 2006

Leida Wenneker
Secretaris

Jaarverslag oranjevereniging “Hummelo en Oranje” 2005.
Het verenigingsjaar 2005 was voor ons als bestuur van oranjevereniging “
Hummelo en Oranje” niet makkelijk. Nog vol van het zware verlies van Henk
Oosterink, kregen we op zondagavond 6 maart het verdrietige bericht dat Rien



Jansen, totaal onverwacht, was overleden. Een ongelofelijk bericht, dit is toch
niet mogelijk. Je hebt het beeld nog voor ogen van nog geen week terug, dat hij
kwajongensachtig aan het sneeuwballen gooien is. En nu, moeten we het in het
vervolg zonder hem doen.
Rien, we zullen hem en zijn kenmerkende uitspraken niet snel vergeten. We
hebben niet alleen een fijn collega-bestuurslid verloren, maar ook een vriend.
Rien was bijna 8 jaar bestuurslid. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en
kinderen. Als het voor ons al zo moeilijk is, hoe zwaar is het dan voor hun.
Gesterkt door de gedachte dat Rien het beslist zo gewild had en de gedachte
dat de Oranjevereniging een belangrijke plaats in zijn leven innam, heeft ons
gesteund bij het doen slagen om van de jaarlijkse Koninginnedagevenementen
een succes te maken voor de Hummelose bevolking.

2005 is het jaar van het zilveren regeringsjubileum van Koningin Beatrix. Op 30
april was het 25 jaar geleden dat zij in de Nieuwe Kerk te Amsterdam ingehuldigd
werd. Tal van activiteiten hebben dit jaar plaatsgevonden. Zowel georganiseerd
door de plaatselijke oranjeverenigingen, als landelijk georganiseerd. In het kader
van het jubileum, heeft de Koningin aan alle provincies een bezoek gebracht.
Ook in de familiekring van de Koningin vonden enkele feestelijke gebeurtenissen
plaats.
Zo werd op 26 maart de derde kleindochter van Koningin Beatrix geboren, Luana
dochter van Prins Friso en Prinses Mabel. Felicia, de tweede dochter voor Prins
Maurits en Prinses Marilène, werd op 31 mei in Amsterdam geboren.

Op 6 juni werden Prins Willem-Alexander
en Prinses Maxima de trotse ouders van
een wolk van een dochter. Prinses
Alexia Juliana Marcela Laurentien. In de
dorpskerk te Wassenaar werd zij op 19
november gedoopt door Ds. Deodaat
van der Boon, oud-dominee van
Hummelo. Op 25 augustus was het
huwelijk van Prins Pieter Christiaan met
mevrouw Anita van Eijk op het
gemeentehuis van Apeldoorn met 2
dagen later de inzegening in de Kerk van
Noordwijk. Ook zijn broer Prins Floris
trad in het huwelijk, samen met
mevrouw Aimée Söhngen stonden zij op
22 oktober in de Naardense kerk voor
het altaar. Hun wettelijk huwelijk vond plaats op 20 oktober.

Het verenigingsjaar begon traditiegetrouw met de ledenvergadering op 15
december 2004 in de Gouden Karper. Deze avond waren naast de bestuursleden,
twee leden aanwezig.

Het toneelstuk dat dit jaar voor het voetlicht werd gebracht was er één met een
serieus karakter. Bij het publiek, dat volop op vrijdag 22 en in iets mindere mate
op zaterdag 23 april in de Gouden Karper aanwezig was, viel het goed in de
smaak. Lof voor toneelspelers en toneelcommissie. De extra aandacht die er aan
de reclame besteedt is, heeft zijn vruchten afgeworpen. 
Op 30 april konden zowel deelnemers als toeschouwers genieten van de
Zeskamp. Het was weer een prachtig spektakel, waarbij het oranje zonnetje
volop aanwezig was. Het sponzenspel, nieuw dit jaar, viel goed in de smaak. Ook



bij het vogelschieten was er een goede sfeer, eindelijk hadden we weer meer
deelnemers. 
De jaarlijkse activiteiten werden afgesloten met het klootschiettoernooi. 15
teams streden hierbij om de “Bevrijdingstroffee”. Na afloop was er bevrijdingsbal
met muzikale medewerking van het orkest “Lost Fellows”.

De bestuursleden met hun partners hebben de activiteiten op vrijdag 3 juni
geëvalueerd tijdens een gezellige avond bij de familie de Vries.
Voor de avond, die we ieder jaar organiseren om de toneelgroep nog eens
hartelijk te bedanken, konden we dit jaar terecht in de tent die tijdelijk stond bij
de familie Harenberg aan de Broekstraat. Dit vond plaats op 29 mei.

De jeugdplaybackwedstrijd op 5 november was weer een geweldig feest. Als
uiteindelijke winnaar kwam Pim Meulenbeek naar voren. Hij vertolkte Jan Smit. 18
acts werden deze middag aan het publiek vertoond.

Verder was onze vereniging vertegenwoordigd bij:

De herinneringsmarkt op 28 december in de Hessenhal te Hoog-Keppel.
Deze avond werd georganiseerd door het comité “Hummelo en Keppel ’t is
mooi gewest”. Het was een afscheidsfeest voor alle inwoners van de
gemeente Hummelo en Keppel.
De jaarlijkse schietwedstrijden van "S.H. ’68", waarbij de opkomst van de
bestuursleden niet zo groot was als andere jaren.
De bijeenkomst van het gewest Oost-Gelderland en Liemers op maandag
17 januari in zaal “Het Veldhoen”.
De herdenking van de gevallenen op dinsdag 4 mei., zowel in Hummelo, als
in Hoog-Keppel, waar vooraf aan de kranslegging een kerkdienst plaats
vond in de Hervormde kerk te Hoog-Keppel.
Het Bevrijdingsvuurwerk ter gelegenheid van 60 jaar bevrijding,
georganiseerd door het weekblad Contact van drukkerij Weevers. Dit vond
plaats in Hengelo. Enkele leden van ons bestuur hielpen met het uitdelen
van de lampions.
Het overleg met alle verenigingen in de gemeente over de activiteiten voor
het seizoen 2005-2006 op vrijdag 18 juni in het Dorpshuis te Drempt.

In het verslagjaar werden 5 bestuurs- en 1 ledenvergadering gehouden. Ook is
er nog een bijeenkomst geweest op 16 maart.

Bij de bestuursverkiezing waren: mevrouw I. Jansen en de heren R. Jansen en H.
Maalderink aftredend. Aangezien allen herkiesbaar waren en zich geen
tegenkandidaten hadden gemeld, werden ze bij acclamatie herkozen. Inmiddels is
ons bestuur versterkt in de persoon van Guido Hilhorst. Op moment van
ledenvergadering staat de vacature van R. Jansen nog open, zodat de
samenstelling van het bestuur er momenteel als volgt uitziet: voorzitter H.
Maalderink, secretaris L. Wenneker, waarnemend penningmeester en algemeen
adjunct J. Addink en de leden G. Dolman, G. Hilhorst, I. Jansen, L. Meijer, F.
Remmelink en H. de Vries. 

Juist dit afgelopen jaar hebben we als bestuursleden de gebondenheid met elkaar
gevoeld.
Laat dit voor ons een bron van inspiratie zijn om het komende jaar het werk met
veel plezier en inzet voort te zetten, zodat we op een goede wijze invulling
kunnen geven aan onze doelstelling t.w.: “De gedachte dat Hummelo een



gemeenschap is, in stand te houden en te versterken met als achtergrond het
idee dat haar inwoners behoren tot het Koninkrijk der Nederlanden onder het huis
van Oranje”.

Hummelo, 13 december 2005

Leida Wenneker
Secretaris

Jaarverslag oranjevereniging “Hummelo en Oranje” 2004.
Het verenigingsjaar 2004 was, voor zowel de koningin als voor ons als bestuur,
een jaar van hoogtepunten maar vooral ook dieptepunten.

Op 30 maart 2004 waren velen getuigen van de indrukwekkende uitvaart van
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana der Nederlanden. Aan een koninklijk
leven was een einde gekomen. Te midden van haar dierbaren is zij op 20 maart
zacht en kalm overleden. Net nog voor het eind van dit verenigingsjaar kwam op
woensdagavond 1 december het droeve bericht dat Zijne Koninklijke Hoogheid
Prins Bernhard der Nederlanden op 93 jarige leeftijd was overleden. Op zaterdag
11 december heeft de bijzetting plaats gevonden in de Nieuwe Kerk te Delft.
Binnen één jaar heeft de Koninklijke Familie tweemaal de zware gang naar Delft
moeten maken.

Z.K.H. prins Johan Friso en mevrouw Mabel Wisse Smit traden op 24 april in het
huwelijk.
Een huwelijk waaraan vooraf veel commotie ontstond met betrekking tot het
verleden van mevrouw Wisse Smit.
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Catharina-Amalia werd op zaterdag 12 juni
gedoopt in de Grote of St. Jacobskerk te Den Haag. Haar neefje Claus-Casimir,
zoon van Prins Constantijn en Prinses Laurentien, geboren op 21 maart jl., werd
op 10 oktober gedoopt in de kapel van Paleis Het Loo in Apeldoorn. Het is onze
Koningin aan te zien dat zij geniet van het grootmoederschap. Toch is haar
gezicht ook getekend door het leed van de afgelopen jaren waarin zij haar man
en haar beide ouders verloor. Ook de affaire Margarita heeft haar geen goed
gedaan.

Groot dieptepunt dit jaar voor het bestuur was het overlijden van Henk
Oosterink. Wie had dit verwacht, dat hij, zo midden in zijn levenswerk
weggenomen zou worden.. Henk die aan de vooravond stond van zijn 25 jarig
jubileum als bestuurslid, waarvan 20 als penningmeester. Een functie die hij
toegewijd en nauwgezet vervulde. Evenals al zijn creatieve taken. Wij zullen zijn
positieve inbreng en oprechte belangstelling, binnen het bestuur, ten zeerste
missen. Hoewel we hem nooit zullen vergeten, hopen we dat het verdriet om zijn
overlijden zal slijten, voor ons allen, maar zeker voor zijn vrouw, kinderen en
kleinkind.

Traditiegetrouw begon het verenigingsjaar met de ledenvergadering op 8
december 2003 in de Gouden Karper. Het aanwezige ledental voor deze avond
was een record ten opzichte van zeker de laatste 15 jaar, 9 aanwezige leden.
Reden voor deze grandioze opkomst was het afscheid van onze voorzitter de
heer Gerrit Harenberg. Na 36 jaar vond hij het tijd om op te stappen. Een
beslissing die wij als bestuur zeker respecteerden, maar ons wel erg speet. Gerrit



was toch jaren het boegbeeld van onze vereniging geweest. Dat hij dit altijd met
veel plezier heeft gedaan, hoeft geen verdere toelichting, gebleken zijn inzet van
al die jaren, zijn enthousiasme die hij ook overstraalde naar zijn
medebestuursleden en zijn jarenlange dienstverband. Nogmaals Gerrit bedankt.
Bij zijn afscheid werd hem een tinnen bord met inscriptie overhandigd en mevr.
Hennie Harenberg, die niet alleen Gerrit zijn steun en toeverlaat was, maar ook
zelf heel veel voor de vereniging heeft gedaan, ontving een boeket bloemen.

Op 9 december konden we gelijk weer aantreden, en wel voor de
lampionoptocht, die georganiseerd was ter gelegenheid van de geboorte van
Prinses Amalia. Een gezellige optocht die onder aanvoering van muziekvereniging
“De Eendracht” door de straten van Hummelo trok. Na afloop was er beschuit
met muisjes en warme chocolade. Daarbij, het genot van enkele vuurkorven en
de gezellige warme sfeer was compleet.

De festiviteiten rondom Koninginnedag begonnen dit jaar vroeg. Op 23 en 24 april
waren de traditionele toneelavonden. Het stuk dat opgevoerd werd heette “Aan
het eind van de regenboog”. Lof voor de toneelgroep en het decor. Jammer dat
de opkomst van het publiek niet overweldigend was.

Op de tweede toneelavond werd, voordat de voorstelling begon, de heer Gerrit
Harenberg onderscheiden voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging. De
erepenning met oorkonde werd hem uitgereikt door de heer Krabbenbos,
voorzitter van de Bond van Oranjeverenigingen in de Achterhoek en de Liemers.
Voor dat we op woensdag 29 april konden beginnen met het opbouwen van het
veld, waren we eerst ’s ochtends uitgenodigd op het gemeentehuis.
Onze oudvoorzitter Gerrit Harenberg, met een “smoes” gelokt naar de raadszaal
van het gemeenthuis, werd gehuldigd. Het had de koningin behaagd om hem te
benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen werden hem
uitgereikt door Burgemeester Haasjes.

Het oranje zonnetje was mede de oorzaak van een geslaagde zeskamp. De
opkomst was voortreffelijk, de animo om mee te doen groot (vogelschieten kan
nog beter, maar er was vooruitgang) en de sfeer was geweldig. Zo mooi dat het
weer met de zeskamp was, zo slecht was het op 7 mei met het
klootschiettoernooi. Nadat er sportief gestreden was om de “bevrijdingstrofee”
en ieder voorzien was van droge kleding, werd er nog gezellig nagefeest m.m.v.
de “Sleppers”.

De bestuursleden met hun partners hebben de activiteiten op woensdag 5 mei
geëvalueerd tijdens een gezellige avond bij de familie de Vries. Het deed het
bestuur deugd dat de gehele toneelgroep aanwezig was op 16 mei op de deel
van de familie Oosterink van de “Essenhorst”, om gezamenlijk met het bestuur en
de partners, na te praten en bij te praten.

Mario Winans & P. Diddy met hun song “I don’t wanna know” kwam op 30
oktober bij de jeugd playbackwedstrijd als winnaar uit de bus. Het was een
enthousiast en gezellig festijn waarbij 120 kinderen aanwezig waren met hun
ouders en/of grootouders.

Verder was onze vereniging vertegenwoordigd bij:

De bijeenkomst van het gewest Oost-Gelderland en Liemers op maandag
19 januari in zaal “Het Veldhoen”.



De herdenking van de gevallenen op dinsdag 4 mei. Zowel in Hummelo, als
in Hoog-Keppel.
Het overleg met alle verenigingen in de gemeente over de activiteiten voor
het seizoen 2004-2005 op vrijdag 18 juni in het Dorpshuis te Drempt.

Naast de min of meer officiële activiteiten heeft het bestuur ook dit jaar nog
deelgenomen aan:

De jaarlijkse schietwedstrijden van “S.H. ’68, met nadien het opeten van
de veroverde worst bij de familie Maalderink.
Het bowlingtoernooi van Aktie 2004.

Dit verslagjaar was er ook één van jubilea. De firma de Vries vierde in mei haar
125 jarig jubileum, waarbij we in de gelegenheid werden gesteld om hun daar op
vrijdag 4 juni mee te feliciteren. En op 22 mei waren we uitgenodigd door Henk
Maalderink bij de Gouden Karper om samen zijn 50ste verjaardag te vieren. Ook
werden we nog uitgenodigd door de heer G. Harenberg om bij hem thuis onder
het genot van een hapje en een drankje, hem de gelegenheid te geven om
iedereen te bedanken die een bijdrage had geleverd aan zijn benoeming tot lid in
de orde van Oranje Nassau.

In het verslagjaar werden 6 bestuurs- en 1 ledenvergadering gehouden.

Bij de bestuursverkiezing waren: mevrouw L. Wenneker en de heren J. Addink en
G. Harenberg aftredend. G. Harenberg was niet herkiesbaar, inmiddels is in zijn
plaats F. Remmelink gekozen. Binnen het dagelijks bestuur heeft hierdoor een
plaatsverschuiving plaats gevonden.
De samenstelling was hierna als volgt: voorzitter H. Maalderink, secretaris L.
Wenneker, penningmeester H. Oosterink en algemeen adjunct J. Addink en de
leden G. Dolman, I. Jansen, R. Jansen, L. Meijer, F. Remmelink en H. de Vries.
Op moment van ledenvergadering staat de vacature van penningmeester nog
open. 

Het is goed om ook dit jaar, het jaar wat de geschiedenis in gaat als een
bewogen jaar, het verslag traditioneel te kunnen besluiten met de woorden dat
we op een goede wijze invulling hebben kunnen geven aan onze doelstelling
t.w.: “De gedachte dat Hummelo een gemeenschap is, in stand te houden en te
versterken met als achtergrond het idee dat haar inwoners behoren tot het
Koninkrijk der Nederlanden onder het huis van Oranje”.

Hummelo, 15 december 2004

Leida Wenneker
Secretaris 

Jaarverslag oranjevereniging “Hummelo en Oranje” 2003.
Het verenigingsjaar 2003, het jaar waarin onze koningin haar 65e verjaardag
vierde, was voor onze vorstin opnieuw een jaar van hoogte en dieptepunten. In
dit eerste jaar zonder de steun van haar man, Prins Claus, was er eerst het
heuglijke feit dat onze kroonprins Willem Alexander en zijn vrouw prinses Máxima
wereldkundig maakten, dat zij hun eerste kindje verwachten. Vervolgens was er
de aankondiging van de verloving van Prins Friso met mevrouw Mabel Wisse Smit



en daarna de bekendmaking van Prins Constantijn en Prinses Laurentien dat zij
hun tweede kindje verwachten.
Spijtig was dan ook dat deze blijde gebeurtenissen een pijnlijk vervolg kregen
met wat “Mabelgate” is gaan heten. Naast de rationaliteit, die onze vorstin als
staatshoofd moet tonen, blijft zij natuurlijk ook de moeder, die het beste met
haar kinderen voor heeft en ze zoveel mogelijk wil beschermen. Voorwaar geen
makkelijke combinatie. Toch heeft het Nederlandse volk ons Koningshuis niet
laten vallen en kan zij nog steeds op brede steun rekenen.

Heel fijn was het bericht dat we op de valreep nog kregen, dat
op zondag 7 december j.l., prinses Máxima het leven heeft
geschonken aan een gezonde dochter.

Voor onze vereniging is dit jaar het gezegde “geen nieuws is goed nieuws” zeker
van toepassing. Want hoewel er zich geen echt bijzondere zaken hebben
afgespeeld, kunnen we toch terug zien op een goed verlopen verenigingsjaar.

Alhoewel, hoezo niet bijzonder?

Dit jaar zal als één van de weinige jaren de geschiedenis ingaan waarin maar
liefst twee playbackwedstrijden werden gehouden. De eerste op 25 januari, was
het gevolg van het feit dat degene die gepland stond voor eind vorig jaar, i.v.m.
de vele activiteiten van diverse verenigingen in Hummelo, was doorgeschoven
naar dit jaar. Om uiteindelijk weer in het “normale” ritme te komen werd op 1
november de tweede wedstrijd gehouden. Beide dagen werd duidelijk dat de
jeugd dit een geweldig festijn vindt. Op de dag in november waren ook de ouders
en grootouders welkom en die lieten zich dat geen twee keer zeggen. De zaal
zat vol – er waren maar liefst 120 mensen aanwezig - en allen vermaakten zich
kostelijk. Verder verhuisden we dit jaar voor wat betreft de “buitenactiviteiten”
van de wei van de familie Garretsen van de “Melkerij” naar de wei van de familie
Remmelink van de “Greffelink”. Een prima locatie, waar we nog lang hopen te
blijven.

Traditiegetrouw begon het verenigingsjaar met de ledenvergadering op 2
december 2002 in de Gouden Karper. Spijtig was dat er twee bestuursleden ziek
waren en er maar 1 lid aanwezig was. Ondanks dat of misschien wel dankzij,
verliep deze vergadering voorspoedig en de agendapunten konden vlot worden
afgewerkt.

De activiteiten in het kader van de festiviteiten op en rondom Koninginnedag
begonnen met de werkzaamheden van de toneelclub. Zij hebben weer kans
gezien om de juiste voorwaarden te scheppen voor de toneelclub om een
tweetal goede optredens te verzorgen. Vervolgens was er de infoavond voor de
teamleiders van de zeskamp op donderdag 24 april in “Het Wissel". Op deze
avond werd iedereen bijgepraat over het verloop van de zeskamp.

Een dag later was de eerste toneelavond met het toneelstuk "Nonnen over de
vloer". Dit stuk, dat de volgende dag opnieuw werd opgevoerd, was een groot
succes. Zowel de keuze van het stuk, als het spel, als het decor was goed. Een
groot compliment aan allen, die zich hiervoor hebben ingezet. De tweede
toneelavond werd begonnen met een toespraak van onze burgemeester,
mevrouw Haasjes van den Berg.

Op maandag begonnen de werkzaamheden met het opbouwen van het veld. Een



en ander verliep prima en ook het opzetten van de "grote" tent, hoewel nog
steeds lastig, verliep goed. De dinsdag werden de voorbereidingen afgerond en
konden we Koninginnedag vol vertrouwen tegemoet zien.

Het programma op Koninginnedag, met vogelschieten en zeskamp, verliep goed.
Hoewel met name de deelname aan het vogelschieten te gering is om de kosten
te rechtvaardigen. Aangezien we het hier over een traditie van jaren hebben, is
besloten om het volgend jaar het vogelschieten tegelijk met de zeskamp voor de
senioren te houden. Dit omdat er dan meer ouderen aanwezig zijn, die mogelijk
kunnen en willen schieten dan tijdens de zeskamp voor de jeugd.

Het spel “Spijkerbroek hangen”, welke voor het eerst onderdeel van de zeskamp
uitmaakte, werd als erg zwaar ervaren.
De festiviteiten werden afgesloten met het klootschiettoernooi om de
"bevrijdingstrofee" op vrijdag 9 mei, welke werd besloten met een bal o.l.v. “De
Sleppers” in "De Gouden Karper".

De bestuursleden met hun partners hebben de activiteiten op vrijdag 2 mei
geëvalueerd tijdens een gezellige avond bij de familie de Vries.

De datum van 1 juni voor de gezellige avond voor de toneelclub was niet door
iedereen goed onthouden, waardoor de opkomst aanzienlijk lager was dan
normaal. Toch hadden de aanwezigen een heel plezierige avond op het erf van
de familie Oosterink van de “Essenhorst”.

Verder was onze vereniging vertegenwoordigd bij:

De bijeenkomst van het gewest Oost-Gelderland en Liemers op maandag
27 januari in zaal "Het Veldhoen".
De bijeenkomst over de “Brede school” op 30 januari in het gemeentehuis.
De herdenking van de gevallenen op zondag 4 mei. Zowel in Hummelo, als
in Hoog-Keppel.
Het overleg met alle verenigingen in de gemeente over de activiteiten voor
het seizoen 2003- 2004 op vrijdag 13 juni.
De receptie in verband met het 50 jarig bestaan van de EHBO-vereniging
op zaterdag 27 september.

In het verslagjaar werden 5 bestuurs- en 1 ledenvergadering gehouden.

Ook op sportief vlak hebben we dit jaar weer gepresteerd. Allereerst natuurlijk
de jaarlijkse schietwedstrijden van “S.H. ‘68” op vrijdag 27 december 2002.
Hoewel er enthousiast is geschoten waren de resultaten maar matig. Het opeten
van de veroverde worst bij de familie Jansen van “de Kamp” was echter heel
gezellig. Vervolgens werd met twee teams deelgenomen aan het bowlingtoernooi
van "Aktie 2003" en wel op donderdag 27 maart 2003. Er werd flink gestreden,
echter het bleef beperkt tot één optreden.

Bij de bestuursverkiezing waren: G. Dolman, L. Meijer en H. de Vries aftredend.
Aangezien allen herkiesbaar waren en zich geen tegenkandidaten hadden
gemeld, werden ze bij acclamatie herkozen.
De samenstelling bleef dus: G. Harenberg (voorzitter), H. Maalderink (secretaris),
H. Oosterink (penningmeester) en J. Addink (algemeen adjunct) en de leden: G.
Dolman, I. Jansen, R. Jansen, L. Meijer, H. de Vries en L. Wenneker.



Ook dit jaar willen we de prettige samenwerking tussen onze vereniging en de
familie de van der Schueren van de “Gouden Karper” niet onvermeld laten. Het
hebben van een locatie, waar je iets kunt organiseren, is geen
vanzelfsprekendheid meer en daarom is het fijn dat dit op deze manier kan. Ook
de steun van de partners van de bestuursleden verdient het om in dit
jaarverslag genoemd te worden. Hun hulp is, naast de ondersteuning op de
achtergrond, intussen ook onmisbaar geworden bij de organisatie van de diverse
activiteiten het gehele jaar door.

Het is goed ook dit jaar dit verslag traditioneel weer te kunnen besluiten met de
woorden dat we op een goede wijze invulling hebben kunnen geven aan onze
doelstelling t.w.: “De gedachte dat Hummelo een gemeenschap is, in stand te
houden en te versterken met als achtergrond het idee dat haar inwoners
behoren tot het Koninkrijk der Nederlanden onder het huis van Oranje”.

Hummelo, 8 december 2003

Henk Maalderink
Secretaris

Jaarverslag oranjevereniging “Hummelo en Oranje” 2002.
Het verenigingsjaar 2002 was er een met hoogte- en dieptepunten. Hét
hoogtepunt was ongetwijfeld het huwelijk van Prins Willem-Alexander en Prinses
Máxima. Het Nationaal Huwelijksfeest in de Arena, welke door onze voorzitter en
zijn echtgenote werd bezocht, was een groots spektakel. Ook de
huwelijksvoltrekking op 2 februari was er één van grote allure en heel Nederland
liet zien hoe betrokken ze zich voelde met het huis van Oranje in het algemeen
en het bruidspaar in het bijzonder. De door onze vereniging georganiseerde
lampionoptocht was, mede door het mooie weer, een groot succes.

Op 8 juni 2002 kregen Koningin Beatrix en Prins Claus er een eretitel bij, te
weten die van grootouders. Op die dag schonk Prinses Laurentien, de vrouw van
Prins Constantijn, het leven aan dochter Eloise Sophie Beatrix Laurence Gravin
van Oranje-Nassau, jonkvrouw van Amsberg.

Een triest dieptepunt was natuurlijk het overlijden van Prins Claus op zondag 6
oktober. Hij was toen 76 jaar. De burgemeester verwoordde het als volgt: "Hij
was een man, die zoals blijkt uit alle reacties, in de harten van de mensen in ons
land gesloten is. Aan de warmte die hij uitstraalde, de kracht, ernst en
toewijding waarmee hij zijn zware taak uitoefende kunnen wij niet anders dan in
dankbaarheid terugdenken. Een warm mens die alom werd gewaardeerd voor zijn
groot gevoel van humor. Op zijn eigen verrassende wijze wist hij het protocol
vele malen te doorbreken. In onze gemeente hadden het zwembad en manege
"Zandewierde" zijn warme belangstelling. Zo zeer zelfs dat zijn naam vermeld
mocht worden in het comité van aanbeveling voor de verplaatsing van beide
instellingen.
Mensen, kinderen hadden zijn speciale aandacht. Een van zijn uitspraken was:
"dat men zich als mens moet bekommeren om al het kwetsbare in de wereld".
Het overlijden van Prins Claus is voor zijn gezin en familie en ook voor ons land
een zwaar verlies. Moge Koningin Beatrix en haar familie kracht en troost vinden
bij de vele goede en gelukkige herinneringen aan Prins Claus."



Veel mensen kwamen het condoleanceregister, die in Hummelo op 12 en 13
oktober in de Hervormde kerk lag, tekenen. Aan de organisatie hiervan hebben
wij als oranjevereniging ook onze medewerking verleend.

Dit verslag van het verenigingsjaar begint echter met de ledenvergadering van
17 december 2001 in het restaurant van "De Lantaarn".
Er waren maar liefst 6 leden, naast de bestuursleden die met name waren
gekomen om de, door H. Wenneker opgenomen, video van de Playbackwedstrijd
voor de jeugd te bekijken.

We hebben dit jaar 2 gezellige avonden voor de toneelclub gehad. Eerst die voor
de groep van 2001 op zondag 20 januari in “Het Wissel”. En de tweede op
zondag 9 juni bij de familie Oosterink van “De Essenhorst” voor de groep van
2002. Dit om sneller na de uitvoering gezellig te kunnen terugblikken. Dit was in
meerdere opzichten een succes. Niet alleen het tijdstip, maar zeker de locatie
leende zich prima voor deze gelegenheid.

De activiteiten in het kader van de festiviteiten op en rondom Koninginnedag
begonnen met de infoavond voor de teamleiders van de zeskamp op donderdag
25 april bij "De Lantaarn". Op deze avond werd iedereen bijgepraat over het
verloop van de zeskamp. Een dag later was de eerste toneelavond met het
toneelstuk "Lievevrouwebedstro". Dit stuk, dat een dag later opnieuw werd
opgevoerd, was een groot succes. Zowel de keuze van het stuk, als het spel,
als het decor was goed. Een groot compliment aan allen, die zich hiervoor
hebben ingezet.Op zaterdag begonnen de werkzaamheden met het opbouwen
van het veld. Hetgeen op maandag werd voortgezet. Een en ander verliep prima
met uitzondering van het opzetten van de "grote" tent. Wat daar nu precies
verkeerd ging, is nog steeds niet helemaal duidelijk, maar de werkzaamheden
verliepen dusdanig moeizaam dat we tot middernacht bezig zijn geweest om dit
voor elkaar te krijgen.

Het programma op Koninginnedag, met vogelschieten, kegelen en zeskamp,
verliep goed. Hoewel er uiteraard punten ter verbetering waren, welke in het
bestuur zijn besproken, hebben de deelnemers en kijkers zich kostelijk vermaakt
en was iedereen tevreden.
De festiviteiten werden afgesloten met het klootschiettoernooi om de
"bevrijdingstrofee" op vrijdag 3 mei, welke werd besloten met een bal o.l.v. “De
Sleppers” in "De Gouden Karper".

De bestuursleden met hun partners hebben de activiteiten op vrijdag 5 juli
geëvalueerd tijdens een gezellige avond bij de familie de Vries.

Midden dit jaar werd bekend dat de familie Keuben van “De Lantaarn” met ingang
van 1 juli de activiteiten, als gevolg van gezondheidsproblemen, zou beëindigen.
Dit betekende opnieuw een klap voor de verenigingen in Hummelo. Gelukkig heeft
de oranjevereniging veel medewerking van de heer en mevrouw de van der
Schueren van "De Gouden Karper", zodat wij op dit moment nog geen problemen
hebben. Voor de andere verenigingen en dan met name voor de wekelijkse
oefenavonden is het echter een flinke tegenslag.

Ook dit jaar hebben we weer deelgenomen aan diverse activiteiten. Allereerst
natuurlijk de jaarlijkse schietwedstrijden van “S.H. ‘68” op 28 december 2001.
Vervolgens het bowlingtoernooi van "Aktie 2002" en wel op woensdag 27 maart
2002. Er werd flink gestreden en het eerste team ging zelfs door naar de



volgende ronde. Daar is het echter bij gebleven. Desalniettemin een goed
resultaat.

Verder was onze vereniging vertegenwoordigd bij:

De bijeenkomst van het gewest Oost-Gelderland en Liemers op maandag
21 januari in zaal "Het Veldhoen".
De herdenking van de gevallenen op zaterdag 4 mei. Zowel in Hummelo, als
in Hoog-Keppel.
Het overleg over de invulling van de "brede" school in Hummelo.
De receptie in verband met het 75 jarig bestaan van muziekvereniging "De
Eendracht" op zaterdag 2 november.
Het jubileumconcert van muziekvereniging "De Eendracht" op zaterdag 16
november.

In het verslagjaar werden 5 bestuurs- en 1 ledenvergadering gehouden.
Tijdens de bestuursvergadering van 23 september is besloten om in verband met
het grote aantal activiteiten van diverse verenigingen in de komende maanden
de playbackwedstrijd te verschuiven naar januari a.s.

In het verslagjaar vierden 2 bestuursleden jubilea in hun huwelijk. Op maandag
27 mei waren Henk en Henny Maalderink vijf en twintig jaar getrouwd, hetgeen
op de zaterdag ervoor werd gevierd. En op 8 november vierden Henk en Elly
Oosterink hun veertig jarig huwelijk. Beide feesten werden gehouden in "De
Gouden Karper" en beide bruidsparen kunnen terugzien op een geweldig feest.

Bij de bestuursverkiezing waren: mevrouw I. Jansen en de heren R. Jansen, H.
Maalderink en H. Oosterink aftredend. Aangezien allen herkiesbaar waren en zich
geen tegenkandidaten hadden gemeld, werden ze bij acclamatie herkozen.
De samenstelling bleef dus: G. Harenberg (voorzitter), H. Maalderink (secretaris),
H. Oosterink (penningmeester) en J. Addink (algemeen adjunct) en de leden: G.
Dolman, I. Jansen, R. Jansen, L. Meijer, H. de Vries en L. Wenneker.

Samenvattend kunnen we ook dit jaar terug kijken op een seizoen met hoogte
en dieptepunten, maar toch opnieuw een jaar waarin we dit verslag traditioneel
kunnen besluiten met de woorden dat we op een goede wijze invulling hebben
kunnen geven aan onze doelstelling t.w.: “De gedachte dat Hummelo een
gemeenschap is, in stand te houden en te versterken met als achtergrond het
idee dat haar inwoners behoren tot het Koninkrijk der Nederlanden onder het huis
van Oranje”.

Hummelo, 2 december 2002

Henk Maalderink
Secretaris

Jaarverslag oranjevereniging “Hummelo en Oranje” 2001.
Het verenigingsjaar 2001 is voor onze vereniging een heel bijzonder jaar
geweest. Als gevolg van het grote enthousiasme van iedereen over de, vorig
jaar voor het eerst gehouden, zeskamp, waren we van plan om dat dit jaar
opnieuw te organiseren. Dit aangevuld met twee toneelavonden en de
klootschietwedstrijd om de bevrijdingstrofee. 



De toneelcommissie had de moeilijke taak om een stuk te zoeken die het mindere
succes van vorig jaar zou moeten doen vergeten. Ondanks de dreiging van een
mogelijke afgelasting als gevolg van de dreigende MKZ-besmetting, gingen de
voorbereidingen gewoon door. Toch zagen we ons genoodzaakt om in de
bestuurs-vergadering van 11 april te besluiten de zeskamp geheel af te lassen
en de toneelavonden te verschuiven naar het najaar. Tevens werd toen
besloten om dan voor de jeugd van de basis-schoolleeftijd een Playbackwedstrijd
te organiseren. Een besluit, waarvoor we veel begrip hebben ontvangen van de
mensen in Hummelo. Ook financieel viel deze afgelasting, achteraf, reuze mee.
Dit omdat de heer R. van Duppen van Cirkel Holland kans zag om de
verplichtingen m.b.t. de annulering van de huur van de attributen over te
nemen.

Veel ingrijpender echter was de ziekte van mevrouw de Vries, met als dieptepunt
haar overlijden op 30 juni. Ada was al lange tijd ziek, maar was tot het laatst
positief. Zij bleef van alles wat er om haar heen gebeurde op de hoogte en
probeerde tot op het laatst de regie van haar leven in eigen hand te houden.
Voor de Oranjevereniging heeft ze zich, als echtgenote van Henk, altijd vol
ingezet. De overweldigende belangstelling bij haar begrafenis sprak boekdelen.
Hoewel we haar nooit zullen vergeten, hopen we dat het verdriet om haar
overlijden zal slijten, voor ons allen, maar zeker voor haar man en kinderen.

Het weekend van 12 en 13 oktober stond dan uiteindelijk in het teken van de
"verlate" Koninginnedag. De twee toneelavonden verliepen prima. Alle
inspanningen van toneelcommissie, en dan met name van: J. Addink en L.
Wenneker, de bouwcommissie, bestaande uit: G. Dolman, R. Jansen, H. Oosterink
en H. de Vries, de spelers, regisseur en alle andere betrokkenen stonden borg
voor twee avonden prima toneel. Hoewel de zaal beide avonden niet vol was,
waren de reacties achteraf zeer positief. Het feit dat er beide avonden minder
mensen waren dan we gewend zijn, had ons inziens te maken met het feit dat
men in deze periode geen gevoel van Koninginnedag had en, zeker zo belangrijk,
een teveel aan bezigheden in verband met de stilte periode begin van het jaar,
waardoor vele verenigingen in korte tijd hun activiteiten ontplooiden. 
De tweede toneelavond werd geopend met een toespraak door loco-
burgemeester G. Minkhorst, die burgemeester Haasjes verving.

De playbackwedstrijd voor de jeugd was een grandioos succes. De jeugd maakte
overtuigend duidelijk dat K3 op zeer verschillende wijze opgevoerd kon worden.
In een bomvolle zaal traden de jeugdige talenten op en onder de vakkundige
leiding van L. (Huisman) Meijer, de prima techniek van J. Addink en de bijzondere
jurering door "Bølleken", die de vakjury bestaande uit de dames: I. Gibson en G.
Rexwinkel prima terzijde stond werd deze prima verlopen middag in stijl
afgesloten.

De leden van de toneelclub van het vorig jaar werden ook dit jaar bedankt voor
hun inspanningen met een gezellige avond, welke op 11 februari werd
georganiseerd.

Er werd in het verslagjaar 1 maal een ledenvergadering gehouden en 8 maal een
bestuursvergadering. De bestuursvergaderingen werden goed bezocht, maar
voor de ledenvergadering was niemand behalve het bestuur aanwezig en dat
terwijl na afloop van de vergadering de, door de heer B. Klaassen gemaakte,
video van de zeskamp werd vertoond.

Het bestuur was verder vertegenwoordigd bij de volgende gebeurtenissen:



Bijeenkomst Oost Gelderland en Liemers
Herdenking van de gevallenen in Hummelo en Hoog-Keppel
De bijeenkomst van de contactcommissie Hummelo en Keppel.

Naast de min of meer officiële activiteiten heeft het bestuur ook dit jaar nog
deelgenomen aan:

Het schiettoernooi van S.H. '68
Het bowlingtoernooi van Aktie ’01.

Bij de bestuursverkiezing waren mevrouw L. Wenneker en de heren J. Addink en
G. Harenberg aftredend. Aangezien allen herkiesbaar waren en zich geen
tegenkandidaten hadden gemeld, werden ze bij acclamatie herkozen. 
De samenstelling bleef dus: G. Harenberg (voorzitter), H. Maalderink (secretaris)
H. Oosterink (penningmeester) en J. Addink (algemeen adjunct) en de leden: G.
Dolman, I. Jansen, R. Jansen, L. Meijer, H. de Vries en L. Wenneker.

Samenvattend kunnen we terug kijken op een seizoen met hoogte en
dieptepunten, maar toch een jaar waarin we opnieuw op een goede wijze
invulling hebben kunnen geven aan onze doelstelling t.w.: “De gedachte dat
Hummelo een gemeenschap is, in stand te houden en te versterken met als
achtergrond het idee dat haar inwoners behoren tot het Koninkrijk der
Nederlanden onder het huis van Oranje”.

Hummelo, 17 december 2001

Henk Maalderink
Secretaris

Jaarverslag oranjevereniging “Hummelo en Oranje” 2000.
Het verenigingsjaar 2000 was voor de oranjevereniging "Hummelo en Oranje" een
druk jaar. Want naast de verjaardag van onze koningin werd dit jaar ook de
bevrijding gevierd. 
Toch zal dit jaar onze geschiedenis ingaan als het jaar van de Zeskamp 2000,
want dit was toch wel de activiteit, die de meeste inspanning vergde van zowel
bestuursleden, partners als vele leden.

Aangezien dit verslag direct na de jaarvergadering begint, was de eerste
gebeurtenis waarbij onze vereniging werd uitgenodigd, het feest ter ere van het
25-jarige huwelijk van Han en Leida Wenneker op 11 december. Een prachtig
feest, waar zowel de "hoofdrolspelers", als de gasten met plezier op terug
kunnen kijken. 
Direct daarna kwam er een eind aan de onzekerheid rond zaal "Besselink" door de
komst van de familie Keuben, die de zaak onder de naam "De Lantaarn" nieuw
leven inbliezen. Voor alle verenigingen en dus ook voor de oranjevereniging is het
fijn om hier weer terecht te kunnen. Want hoewel de familie de van der
Schueren van de Gouden Karper de verenigingen heel goed heeft geholpen, is
het goed om de activiteiten weer wat te kunnen spreiden.

De leden van de toneelclub van het vorig jaar werden bedankt voor hun
inspanningen met een gezellige avond, welke op 13 februari werd georganiseerd.

De festiviteiten voor dit jaar begonnen op de verjaardag van onze kroonprins
met de opvoering van het toneelstuk "De dag van het kalf". Het stuk, welke ook



de volgende dag nog is opgevoerd werd minder gewaardeerd dan andere stukken
in het verleden. Hier bleek maar weer dat een grondige voorbereiding in decor en
het oefenen, waar veel mensen heel veel tijd in hebben gestopt, niet altijd een
garantie is voor succes. De tweede toneelavond werd begonnen met een
toespraak van burgemeester Haasjes-van den Berg.

De zaterdag stond het programma, zoals eerder reeds geschreven, in het teken
van de "Zeskamp 2000". Na vele dagen van voorbereiding was het dan eindelijk
zover. Bestuur, helpers en teams waren er klaar voor en dan valt, op de dag dat
het gebeuren moet, de regen met bakken uit de hemel. Gelukkig waren de teams
al vroeg in het seizoen bij de opzet betrokken, zodat er bij allen een sfeer
bestond van "dit moet lukken". En dat deed het ook, want ondanks dat de
zekeringen er, door het vele vocht, regelmatig uitvlogen en dus de attributen,
waarop de spelen moesten worden afgewerkt, af en toe in elkaar zakten was er
een prachtige strijd tussen de teams. En de sfeer was de gehele middag, ook
later in de tent, dan ook opperbest.

Met de gang van zaken rond 5 mei toonde Nederland zich op z'n smalst. Het is
een nationale feestdag, maar heeft nu iedereen vrij, ja of nee? Een vraag die
lange tijd onbeantwoord bleef. Na veel informeren dachten we eruit te zijn. Van
de gemeentesecretaris kwam het bericht dat navraag bij het ministerie had
geleerd dat het een nationale feestdag was en dat iedereen vrij had. Direct
kwamen er berichten dat de meeste bedrijven gewoon doorwerkten. Tijdens het
overleg met de drie oranjeverengingen in Hummelo en Keppel en de gemeente
werd besloten om toch een gezamenlijk programma te organiseren voor 4 en 5
mei. 
Op 4 mei was er de herdenking van de gevallen militairen op de begraafplaats in
Hummelo. Daarna was er een kerkdienst in de hervormde kerk te Hoog-Keppel,
welke werd gevolgd door een stille tocht naar het oorlogsmonument. Hier werden
alle gevallenen in de gemeente tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Na
afloop van de herdenking was in de raadszaal van het gemeentehuis de opening
van de door de heren Han en Karl Lusink georganiseerde expositie over de
bezetting in Hummelo en Keppel. Het spelprogramma op 5 mei, welke op de brink
voor het gemeentehuis werd afgewerkt, was geholpen door het goede weer, een
groot succes.

De prima verlopen klootschietwedstrijd 's avonds om de bevrijdingstrofee, welke
werd opgeluisterd met het oranjebal met muzikale medewerking van dansorkest
"Knetter", besloot de activiteiten voor dit jaar.

Het bestuur was verder vertegenwoordigd bij de volgende gebeurtenissen:

De opening van "De Lantaarn" op 2 januari;
De receptie ter ere van het 90-jarig bestaan van de oranjevereniging
"Doesburg en Oranje" en het afscheid van de heren Krabbenbos en
Kamphuis uit het bestuur op 28 januari;
Het feest ter ere van het 25-jarig huwelijk van Caspar en Rita de van der
Schueren- Remmelink op 7 maart;
De receptie ter ere van het 25-jarig huwelijk van Frans en Doortje Janssen
van de Spar op 8 april;
De bijeenkomst van de contactcommissie Hummelo en Keppel.

Naast de min of meer officiële activiteiten heeft het bestuur ook dit jaar nog
deelgenomen aan:



Het bowlingtoernooi van Aktie ’00.

Er werd in het verslagjaar 1 maal een ledenvergadering gehouden en 6 maal een
bestuurs-vergadering. De bestuursvergaderingen werden goed bezocht, maar
ook dit jaar was de belangstelling voor de ledenvergadering zeer slecht. Behalve
het kandidaat-bestuurslid G. Dolman, was alleen mw. A. Meulenbeek, die samen
met de heer P. Vels de kas had gecontroleerd, aanwezig. 
Bij de bestuursverkiezing waren L. Meijer, D. Nusselder en H. de Vries aftredend.
D. Nusselder was niet herkiesbaar en in zijn plaats werd G. Dolman gekozen. De
samenstelling is sindsdien als volgt: G. Harenberg (voorzitter), H. Maalderink
(secretaris) H. Oosterink (penningmeester) en J. Addink (algemeen adjunct) en
de leden: G. Dolman, I. Jansen, R. Jansen, L. Meijer, H. de Vries en L. Wenneker.

De zo langzamerhand traditionele evaluatie van de activiteiten rond
Koninginnedag, bij de familie de Vries, vond dit jaar niet plaats. Door diverse
oorzaken was het er steeds niet van gekomen en toen eindelijk een datum was
afgesproken, bleek dat onze gastvrouw mw. Ada de Vries dusdanig ziek was dat
van deze gezellige avond werd afgezien. We wensen mevrouw de Vries, maar
ook haar man en kinderen veel sterkte toe in deze onzekere tijd.

Op 19 september heeft, evenals vorig jaar, een afvaardiging van ons bestuur, op
uitnodiging van jonkheer Beelaerts van Blokland, Prinsjesdag in Den Haag
bezocht. Ook dit verslagjaar zijn we met het bestuur en de partners op
kraamvisite geweest bij de familie Meijer. Dit maal ter ere van de geboorte van
Julia. Ondanks het gevaar dat er iemand wordt vergeten, willen we toch een
aantal mensen speciaal bedanken, te weten: de partners van de bestuursleden,
de heer Rien van Duppen van Cirkel Holland vakanties, de familie de Vries, de
familie de van der Schueren van “De Gouden Karper” en de fam. Garretsen van
de "Melkerij", zonder wie het niet mogelijk was geweest om activiteiten te
organiseren, zoals dit jaar is gebeurd.

Samenvattend kunnen we opnieuw terug kijken op een, voor onze vereniging,
geslaagd seizoen, waarin we opnieuw op een goede wijze invulling hebben
kunnen geven aan onze doelstelling t.w.: “De gedachte dat Hummelo een
gemeenschap is, in stand te houden en te versterken met als achtergrond het
idee dat haar inwoners behoren tot het Koninkrijk der Nederlanden onder het huis
van Oranje”.

Hummelo, 11 december 2000

Henk Maalderink
Secretaris

Jaarverslag oranjevereniging “Hummelo en Oranje” 1999.
Het verenigingsjaar 1999 is voor de oranjevereniging “Hummelo en Oranje” een
jaar geweest met wisselende gebeurtenissen. Op 6 april overleed op 92 jarige
leeftijd onze erevoorzitter, de heer J. Boland. 
Meester Boland, zoals iedereen hem kende, is 23 jaar voorzitter geweest van
onze vereniging. Hij was een makkelijk pratende man, die nooit om een woord
verlegen zat en die sinds zijn aantreden onze vereniging nieuwe impulsen gaf. Hij
was een man met gezag en als er iets geregeld moest worden, dan kwam dat
voor elkaar. Er is geen betere omschrijving voor hem dan die, welke op de
overlijdenskaart stond, n.l. “Een krachtige, zelfbewuste en sociaal bewogen man



die met een bewonderenswaardige wilskracht zijn eigen leven bepaalde en
genoot van zijn omgeving en zijn dorp”. 
Wij hebben in hem een markante persoon verloren, die tot op het laatst
betrokken was bij “zijn” oranjevereniging.

Een ander afscheid, maar dan onder prettiger omstandigheden, was dat van
onze burgemeester P.A.W. Bannink. Na 22 jaar eerste burger van onze gemeente
te zijn geweest, waarvan de laatste jaren als waarnemend, kwam er 1 februari
een eind aan zijn regeerperiode. Als dank voor zijn inspanningen voor de
verenigingen werd er op 30 januari een afscheidsmanifestatie gehouden in de
Hessenhal, waar alle verenigingen acte de présence gaven. In de organisatie van
deze, voortreffelijk verlopen, avond werd onze vereniging vertegenwoordigd door
de heer Jan Addink.

Het vertrek van de één luidt de komst in van de ander en in alle stilte werd de
heer Bannink tijdelijk opgevolgd door de heer H. Spoelstra, die de periode tot de
komst van een “echte” burgemeester zou waarnemen. Doordat de
hoofdactiviteiten van onze vereniging in deze periode plaatsvonden, hebben wij
relatief veel met hem samengewerkt en hem leren kennen als een man met een
groot hart voor verenigingen. Hij heeft aan alle uitnodigingen op een bijzonder
prettige wijze invulling gegeven en zich in korte tijd geliefd gemaakt. Maar deze
periode eindigt met de benoeming per 1 september van mevrouw S. Haasjes-van
den Berg tot “echte” burgemeester van Hummelo en Keppel. 
De kennismaking op de receptie, waar onze vereniging vertegenwoordigd was,
was positief en wij hopen dat de samenwerking met haar net zo goed mag
verlopen als met haar beide voorgangers.

De activiteiten waren dit jaar weer volgens het bekende patroon opgezet. Een
uitzondering was de ochtend voor de kinderen. Hier werd de traditionele film
vervangen door een optreden van poppentheater Hans Prein. Het
middagprogramma, welke onder prachtige weersomstandigheden werd afgewerkt,
begon met de optocht onder leiding van muziekvereniging “De Eendracht” naar
de Greffelinkallee. Hier stond voor de kinderen van groep 1 tot en met 8 een
“Spellenparcours” te wachten. Na afloop hiervan was er voor de kinderen tot 14
jaar de stoelendans en voor de ouderen waren er de bekende spelen. Evenals
vorig jaar had de heer R. van Duppen van Cirkel Holland een spel ter beschikking
gesteld, t.w. de “Levende Sjoelbak”. Helaas lukte het, door een te korte
voorbereidingstijd, niet om echt met mensen te sjoelen, maar het plezier was er
niet minder om. En de ter beschikking gestelde prijzen vonden grif hun weg naar
de winnaars.

’s Avonds werd begonnen met een toespraak van waarnemend burgemeester
Spoelstra waarna deze avond en de volgende avond het toneelstuk “Harry’s
nachtmerrie” werd opgevoerd door: Jan Addink, Riekie Baerends, Dirk-Jan
Huntelaar, Gerda IJsselstein, Ineke Jansen, Leo Meijer, Anita Nusselder, Martha
Rexwinkel, Tonnie Smeitink, Coen Timmermans, Ben de Vries en Jan Vrogten. Zij
hebben onder leiding van Henny Maalderink, gegrimeerd door Ans Addink en
Martha Rexwinkel en technisch ondersteund door Herman Harenberg, twee
uitvoeringen gegeven, waarbij de resultaten van vier maanden oefenen werd
getoond. Speciaal voor dit stuk werd door de heer Joh. Kuperij een nieuw doek
geschilderd, welke het decor een bijzondere uitstraling gaf.

Het oranjebal onder leiding van Duo Duyn besloot een goed verlopen
Koninginnedag.



Vrijdag 7 mei vond het klootschiettoernooi om de bevrijdingstrofee 1999 plaats.
De wedstrijd afgesloten met een bal, ook nu weer onder leiding van Duo Duyn,
verliep uitstekend.

Bij de bestuursverkiezing waren alle aftredende bestuursleden herkiesbaar,
waardoor de samenstelling ongewijzigd bleef. Deze was en bleef: Hr. G.
Harenberg - voorzitter, Hr. H. Maalderink - secretaris, Hr. H. Oosterink -
penningmeester, Hr. J. Addink - algemeen adjunct, Mw. I. Jansen - lid, Hr. R.
Jansen - lid, Hr. L. Meijer - lid, Hr. D. Nusselder - lid, Hr. H. de Vries - lid, Mw. L.
Wenneker - lid.

Het bestuur was vertegenwoordigd bij de volgende gebeurtenissen:

De vergadering van het gewest Oost-Gelderland en de Liemers op 18
januari;
Afscheidsmanifestatie ter ere van burgemeester Bannink op 30 januari;
De dodenherdenking op de begraafplaats in Hummelo en bij het monument
in Hoog-Keppel op 4 mei;
Receptie ter kennismaking met burgemeester S. Haasjes-van den Berg op
2 september;

Er werd in het verslagjaar 1 maal een ledenvergadering gehouden en 6 maal een
bestuursvergadering. Naast de min of meer officiële activiteiten hebben we ook
dit jaar nog deelgenomen aan:

Het schiettoernooi van “S.H. ‘68”;
Het bowlingtoernooi van Aktie ’99.

De zo langzamerhand traditionele evaluatie van de activiteiten rond
Koninginnedag, bij de familie de Vries, vond dit jaar plaats op zondag 23 mei. Op
17 juli waren onze voorzitter en zijn vrouw, Gerrit en Henny Harenberg, veertig
jaar getrouwd. Aan het feest dat beiden gaven hebben de meeste bestuursleden
en hun partners met veel plezier deelgenomen.

De barbecue, die dit jaar werd georganiseerd door de families Jansen en
Maalderink en enorm geholpen door de familie Oosterink, welke op de
“Essenhorst” werd gehouden, besloot een geslaagd seizoen.

Op 21 september heeft een afvaardiging van ons bestuur, op uitnodiging van
jonkheer Beelaerts van Blokland, Prinsjesdag in Den Haag bezocht. 
Het is altijd gevaarlijk om mensen te bedanken, omdat de kans dat iemand wordt
vergeten groot is, toch zijn we veel dank verschuldigd aan: de partners van de
bestuursleden, de heer Rien van Duppen van Cirkel Holland vakanties en de
familie de Vries. Bijzonder veel dank zijn we verschuldigd aan de familie de van
der Schueren van “De Gouden Karper”. Zij hebben het, door hun positieve
opstelling, mogelijk gemaakt dat wij al onze geplande activiteiten hebben kunnen
uitvoeren. Hierbij denken we aan: de repetities van de toneelgroep, de opvoering
voor de jeugd, de toneeluitvoeringen, de klootschietavond, maar ook de
vergaderingen.

Samenvattend kunnen we terug kijken op een geslaagd seizoen, waarin we
opnieuw op een goede wijze invulling hebben kunnen geven aan onze doelstelling
t.w.: “De gedachte dat Hummelo een gemeenschap is, in stand te houden en te
versterken met als achtergrond het idee dat haar inwoners behoren tot het
Koninkrijk de Nederlanden onder het huis van Oranje”.



Hummelo, 28 november 1999

Henk Maalderink
secretaris

Jaarverslag oranjevereniging “Hummelo en Oranje” 1998.
Het verenigingsjaar 1998 van de oranjevereniging “Hummelo en Oranje”, het jaar
waarin onze koningin haar 60-ste verjaardag vierde, zal de geschiedenis ingaan
als het jaar van het toneel. Hiermee wordt niet het opgevoerde toneelstuk
bedoeld, maar de problematiek rond de toneel-accomodatie. Dit begon met het
feit dat de toneelspelers het liefst op de dinsdag- of de donderdagavond
oefenden en dat op die avonden de zaal bij Besselink bezet was door
respectievelijk de schietvereniging en op de donderdag, om de andere week,
door de bridgeclub. Na dit eerst met de heer Besselink besproken te hebben,
werd er geprobeerd om onderdak te krijgen bij de Gouden Karper. Na overleg met
de heer de van der Schueren bleek duidelijk dat men bij de Gouden Karper de
tradities best in ere wilde houden, maar dat men niet elk jaar de
toneelactiviteiten in huis wilde. Het probleem in zaal Besselink was echter niet
alleen de oefenavond. Ook het feit dat het toneel elke keer van de basis af
opgebouwd moest worden, was een probleem. Dit werd echter opgelost door het
aanbod van bestuurslid Henk de Vries, die een toneel ter beschikking stelde, dat
makkelijker op te bouwen was. Kort daarna bleek het toneelgordijn dusdanig
slecht te zijn dat deze niet meer te gebruiken was. Ook hier schoot de heer de
Vries ons te hulp, zodat we uiteindelijk over een uitstekend toneel, met dito
gordijn konden beschikken. Medio dit jaar bleek echter dat de heer Besselink
andere plannen had met zijn zaak, waardoor het niet meer mogelijk bleek om in
zijn zaal nog een uitvoering te kunnen houden. Hierdoor hebben we alle
toneelvoorzieningen slechts eenmaal kunnen gebruiken. 
Het gesprek aan het eind van het jaar met de Gouden Karper, met betrekking tot
de nieuw ontstane situatie, verliep gelukkig dusdanig positief dat we ons in ieder
geval (voorlopig) geen zorgen hoeven te maken over de plaats van de
uitvoering.

Het toneelstuk van dit jaar, “Kontakt met Kootje”, werd opgevoerd door de
spelers: Stella Elferink, Dirk-Jan Huntelaar, Ineke Jansen, Rinie Luesink, Anita
Nusselder, Martha Rexwinkel, Tonnie Smeitink en Jan Vrogten. Zij hebben onder
leiding van Henny Maalderink, gesouffleerd door Riekie Baerends, gegrimeerd door
Ans Addink en technisch ondersteund door Herman Harenberg, twee goede
uitvoeringen gegeven. Hierbij dient zeker de gastvrijheid van de families Greven-
Elferink en Luesink genoemd te worden, omdat zij de toneelgroep dit jaar de
gelegenheid hebben gegeven te kunnen oefenen.

Dit jaar vierde onze koningin haar verjaardag in Doesburg en Zutphen. We gingen
ervan uit dat dit met name voor het ochtendprogramma gevolgen zou hebben
voor de opkomst en dit was ook zo. Op deze ochtend werd begonnen met de
traditionele filmvertoning. Na afloop hiervan was duidelijk dat we hiervoor het
komend jaar een alternatief moeten bedenken, omdat het de moderne jeugd niet
meer voldoende kan boeien. ‘s Middags werd, evenals vorig jaar, de spelen
aangevuld met een spel wat werd aangeboden door “de Cirkel”. Dit z.g.
(tafel)voetbalspel viel met name bij de (oudere) jongere goed in de smaak en
bood een welkome aanvulling op de andere spelen. 
Voor de kinderen van de groepen 1 t/m 6 werd het “Levend Ganzenbord”



georganiseerd en voor de kinderen van groep 7 t/m 8, het (tafel)voetbalspel. De
stoelendans werd dit jaar alleen gespeeld door de jeugd tot 14 jaar.

Zowel de toneelavond op Koninginnedag, die werd geopend met een toespraak
van de waarnemend burgemeester P.A.W. Bannink en werd afgesloten met een
bal onder leiding van dansorkest “String”, als de tweede toneelavond, een dag
later, waren goed bezocht.

Ook de klootschietavond verliep prima. Er werd sportief gestreden om de
bevrijdingstrofee. En het bal na afloop met muziek van Duo Duyn, verliep
gezellig.

Behalve de organisatie van de festiviteiten rond Koninginnedag, hebben we ons
ook bezig gehouden met andere bestuursactiviteiten. Zo was onze vereniging
vertegenwoordigd bij de volgende gelegenheden:

De vergadering van het gewest Oost Gelderland en de Liemers op maandag
19 januari;
De dodenherdenking op 4 mei op de begraafplaats in Hummelo en bij de
gedenknaald in Hoog-Keppel;
De bijeenkomst van de contactcommissie Hummelo en Keppel;
Het 25-jarig lustrum van het gewest Oost Gelderland en de Liemers in
Vorden op zaterdag 13 juni.

Tijdens de vergadering van het gewest op 19 januari werd ons duidelijk dat de
uitnodiging, die onze voorzitter had ontvangen om het concert ter ere van de
60-ste verjaardag van onze koningin bij te wonen, niet een van de vele was,
maar dat alleen die verenigingen een uitnodiging hadden ontvangen, die zelf ook
hun 60-ste verjaardag vierden. Voor ons was het toen te laat om een andere
vertegenwoordiger te sturen.

Naast de min of meer officiële bezigheden hebben we ook nog deelgenomen aan:

Het bowlingtoernooi van “Aktie ‘98”;
Het schiettoernooi van schietvereniging “S.H. ‘68”.

Op 8 februari zijn we met het bestuur en de partners op kraamvisite geweest bij
de familie Meijer en op 15 augustus werden de werkzaamheden van het seizoen
’98 afgesloten met een klootschietavond met barbecue bij de familie Oosterink.
Deze door de families Addink, Meijer en Oosterink georganiseerde avond, welke
uit eigen middelen werd bekostigd, verliep bijzonder plezierig.

Het bestuur, waarin het verslagjaar geen mutaties hebben plaatsgevonden,
vergaderde het afgelopen jaar vijf maal. In de vergadering van 23 november jl.
kwam het periodiek aftreden van de bestuursleden: Ineke Jansen, Rien Jansen,
Henk Maalderink en Henk Oosterink aan de orde. Allen zullen zich de komende
ledenvergadering weer herkiesbaar stellen. Er werd éénmaal een
ledenvergadering gehouden. Hier waren behalve de bestuursleden slechts twee
leden aanwezig, zijnde de kascommissie, die bestond uit de heren Wenneker en
Westhoff. Gezien de deelname aan de spelen en de belangstelling voor de
georganiseerde toneelavonden, meen ik te mogen concluderen dat men tevreden
is over het gevoerde beleid, zodat men het niet nodig vindt om de
ledenvergaderingen te bezoeken.

Ook dit jaar is de Oranjevereniging veel dank verschuldigd aan een ieder die zich
op welke wijze dan ook heeft ingezet. Speciaal denken we hierbij aan de



partners van de bestuursleden, waarop nooit tevergeefs een beroep werd
gedaan. Hierbij denken we dan aan de bezetting van de spelletjes op
Koninginnedag en de verkoop van loten. Concluderend mogen we stellen dat het
afgelopen jaar een geslaagd, jaar genoemd kan worden. Een jaar waarin we, aan
onze doelstelling, genoemd in onze statuten, t.w.: “De gedachte dat Hummelo
een gemeenschap is, in stand te houden en te versterken met als achtergrond
het idee dat haar inwoners behoren tot het Koninkrijk der Nederlanden onder het
huis van Oranje”, opnieuw op een goede wijze gestalte hebben kunnen geven.

Hummelo, 1 december 1998

Henk Maalderink 
secretaris

Jaarverslag oranjevereniging “Hummelo en Oranje” 1997.
Alvorens dit jaarverslag te beginnen, wil ik mijn voorganger de heer Gerrit Lieftink
complimenteren met zijn vooruitziende blik m.b.t. het feit dat hij waarschijnlijk de
laatste secretaris zou zijn die de notulen in het notulenboek opschreef,
aangezien het computertijdperk ook zijn intrede in de oranjevereniging zou doen.
Ook wil ik hem geruststellen met de toezegging dat ik al het opgeschrevene
zorgvuldig voor het nageslacht zal bewaren en ik hoop en verwacht dat ook mijn
opvolgers dit zullen doen.

Het verenigingsjaar 1997 stond geheel in het teken van het 60-jarig bestaan.
Vanaf het begin van het jaar zijn we bezig geweest met de voorbereidingen voor
de “Oranjerevue”. Deze revue, welke door een speciaal hiervoor gevormde
commissie, bestaande uit de dames Wilma Galesloot, Ineke Jansen en Leida
Wenneker en de heren Jan Addink, Gerrit Lusink, Henk Maalderink en Geurt
Remmelink, werd geschreven, was een grandioos succes. De beide avonden,
waarop deze werd opgevoerd, waren uitverkocht en ook de reakties achteraf
waren positief. Hieraan is door alle bestuursleden heel veel werk verzet, want
het op papier zetten is één, het uitvoeren is twee. De bouwcommissie,
bestaande uit de heren: Rien Jansen, Dirk Nusselder, Henk Oosterink en Henk de
Vries hebben veel creativiteit moeten gebruiken om een decor te maken, welke
een aantal malen veranderd kon worden; kleding moest bijeen gezocht worden;
dansen moesten uitgedacht en ingestudeerd worden; de sketches en het
toneelstukje moesten ingestudeerd worden; licht, geluid en muziek moesten
goed op elkaar afgestemd worden en tenslotte moest alles goed in elkaar
passen. Alle deelnemers van groot tot klein hebben door hun inzet en
enthousiasme deze avond tot een onvergetelijke gebeurtenis gemaakt en zonder
ook maar iemand te kort te willen doen willen we toch een paar mensen speciaal
noemen. Dit zijn: Wilma Galesloot, Paula Jolink, Gerrit Lusink en Geurt Remmelink.
Zij hebben de bijeenkomsten geleid, waarin de deelnemers hun aandeel in de
revue hebben geleerd. Op de laatste avond hebben we afscheid genomen van
Geurt Remmelink als regisseur. Hij heeft dit jarenlang gedaan en voorzitter, Gerrit
Harenberg, heeft hem uitgebreid bedankt voor alles wat hij dit jaar voor de revue
en de voorgaande jaren voor de opgevoerde toneelstukken had gedaan. Zijn
vrouw Toos werd bedankt voor het afstaan van haar man voor de vele
oefenavonden.

Om e.e.a. te kunnen betalen hebben we naast de verloting, die het vorig jaar al
had plaatsgevonden, een tweede grote inkomstenbron aangeboord, te weten
een programmaboekje. Ook hier is weer veel tijd ingestoken, maar het resultaat



was er ook naar. De mensen die hieraan hebben gewerkt zijn: Rien Jansen, Leo
Meijer en Leida en Han Wenneker. Voor dit boekje hebben we speciaal een foto
van het bestuur laten maken. De omstandigheden waren uitstekend. In het
gemeentehuis, onder de foto van onze koningin en als fotograaf iemand die dit
beroepshalve doet. Groot was dan ook de teleurstelling dat het resultaat door de
schaduweffekten bijna niet te zien was. Gezien de beperkte tijd hebben we haar
wel in het programmaboekje moeten afdrukken.

Op Koninginnedag werden na de traditionele filmochtend, s’ middags de “normale”
spelen aangevuld met een cadeau van een plaatselijke ondernemer. Hij bood ons
ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan een klimwand met bemanning aan. Een
cadeau waarvan heel veel jongeren dankbaar gebruik maakten. Aan het levend
Ganzenbord werd dit jaar niet meer deelgenomen door de kinderen van de
groepen 7 en 8. Zij hadden een eigen serie spelen. Voor beide groepen was dit
een goede ontwikkeling. Bij de stoelendans voor volwassenen ging men wat al te
fanatiek te keer. Zozeer zelfs dat ingrijpen door de voorzitter noodzakelijk was.

Ook de klootschietavond verliep prima. Er werd sportief gestreden om de
bevrijdingstrofee. En het bal na afloop verliep gezellig.

Op maandag 1 juli werd een gezellige avond georganiseerd voor alle deelnemers /
medewerkers aan de revue, in de aardappelloods van de familie Minkhorst aan de
Broekstraat. Deze avond waarop de, door de heer Bennie Klaassen opgenomen,
video van de revue werd vertoond, verliep heel plezierig.

Na de zomervakantie kwamen de voorbereidingen voor: de gezellige avond op
het Hyndendael, de spelletjesmiddag en de receptie, welke op resp. 24, 26 en 28
november werden gehouden, aan de orde. Tijdens de gezellige avond op het
Hyndendael op maandag 24 november werden een tweetal sketches uit de
Oranjerevue vertoont, t.w.: “Bertus en Elske” en “Spreekuur”. De
“boerendansers” vertoonden tweemaal hun kunsten en de gehele avond
verzorgden Eef Baerends en Gert Schreurs met hun monica’ s de muziek. Dat
men dit zeer waardeerde mag blijken uit het feit dat vele liedjes uit volle borst
werden meegezongen.

Tijdens de ochtend, voorafgaande aan de spelletjesmiddag op 26 november,
kregen alle kinderen tot en met de basisschoolleeftijd een jubileumbeker
uitgereikt. De spelletjesmiddag zelf werd goed bezocht. Vele kinderen deden
enthousiast mee aan de spelletjes.

Ter afsluiting van dit jubileumjaar hadden we tenslotte nog de receptie op
vrijdag 28 november. Het bestuur, in aanwezigheid van onze ere-voorzitter de
heer J. Boland, mocht vertegenwoordigers van vele verenigingen of andere
relaties verwelkomen. De heer Gerard Boschman, die als ceremoniemeester
optrad, zag kans ondanks het feit dat het archief in de oorlogsjaren was
vernietigd, om toch een goed beeld te schetsen van 60 jaar “Hummelo en
Oranje”. Na hem spraken burgemeester Bannink, namens de gemeente Hummelo
en Keppel en de heer E. Krabbenbos, namens het gewest Oost Gelderland en de
Liemers van de Bond van Oranjeverenigingen, waarderende woorden. De door
muziekvereniging “De Eendracht” gebrachte serenade, gevolgd door een
toespraak van hun voorzitter, de heer Freek Jolink, rondden het eerste deel van
de avond af. 
Het tweede deel van de avond bestond uit een optreden van de dames Coops
en de heren Eef Baerends en Gerrit Schreurs, die zo langzamerhand tot ons
huisorkest zijn gaan behoren. Tenslotte kon onze voorzitter, Gerrit Harenberg, de



avond en hiermee symbolisch het jubileumjaar, afsluiten. Hij stond uitgebreid stil
bij de voorgangers uit het bestuur en sprak de hoop en verwachting uit dat
“Hummelo en Oranje” nog lang zal blijven bestaan.

Ondanks de bezigheden i.v.m. het 60-jarig bestaan hebben we ook nog tijd
besteed aan “normale” bestuurszaken. Zo moest na het vertrek van de heer
Gerrit Lieftink uit het bestuur, een nieuwe secretaris benoemd worden. In de
vergadering van 20-01-97 is de heer Henk Maalderink dan ook gekozen en
benoemd. Na deze benoeming werd de samenstelling van het bestuur als volgt:

E.G. (Gerrit) Harenberg, voorzitter
H. (Henk) Maalderink, secretaris
H.J. (Henk) Oosterink, penningmeester
J.W. (Jan) Addink, algemeen adjunct
I. (Ineke) Jansen
M.B. (Rien) Jansen
L.G.A. (Leo) Meijer
D.H. (Dirk) Nusselder
H.H. (Henk) de Vries
L. (Leida) Wenneker

Het bestuur vergaderde het afgelopen jaar 9 maal. In de vergadering van 17-11-
97 kwam het periodiek aftreden van de bestuursleden Jan Addink, Gerrit
Harenberg en Leida Wenneker aan de orde. Van deze drie vroeg de heer
Harenberg zich openlijk af of het geen tijd was om op te stappen. Hij was
bevreesd dat hij een jongere in de weg zat en overwoog om zich om die reden
niet meer herkiesbaar te stellen. Gelukkig konden de andere bestuursleden d.m.v.
argumenten als: het hebben van een goede leeftijdsopbouw en een uitstekende
sfeer in het bestuur, hem van dit voornemen afbrengen. Hierdoor zullen zij zich
allen tijdens de komende ledenvergadering weer herkiesbaar stellen.

Onze vereniging was vertegenwoordigd bij de volgende gelegenheden:

De dodenherdenking op 4 mei op de begraafplaats in Hummelo en bij de
gedenknaald in Hoog-Keppel.
De bijeenkomst van de contactcommissie Hummelo en Keppel.
Een bijeenkomst van de Stichting Kogelvanger, waar de laatste
aanpassingen werden toegelicht om de kogelvanger nog veiliger te maken.
De receptie i.v.m. het 70 jarig bestaan van het Hummelo’s Gemengd Koor.

We hebben deelgenomen aan het bowlingtoernooi van “Aktie ‘97”. Ook waren de
meeste bestuursleden aanwezig op het feest van Rien en Diesje Jansen, ter ere
van hun 25 jarige huwelijk. De heer Leo Meijer en zijn vrouw Andrea werden
verblijd met de komst van “Twee kronen van zonen”, te weten Maurits en Floris.

Op 13 oktober is er een bijeenkomst geweest o.l.v. Jan Addink en Leida
Wenneker met de “oude” toneelgroep om te praten over de opvolging van Geurt
Remmelink als regisseur. Gekozen is om de komende jaren de regie wisselend
door de dames Riekie Baerends en Henny Maalderink te laten voeren, zodat ze
om beurten ook nog kunnen meespelen. Tijdens het verslagjaar is er een
uitstekende samenwerking geweest met de Hessenkoerier. Niet alleen werden
alle stukjes geplaatst, ook werd ons op belangrijke momenten een mooie plaats
toebedeeld. Tenslotte is de Oranjevereniging veel dank verschuldigd aan een
ieder die zich op welke wijze dan ook heeft ingezet. Speciaal denken we hierbij
aan de heer Han Wenneker. Nooit hebben we tevergeefs een beroep op hem



gedaan. Of het nu ging om het programmaboekje, de muziek en geluid van de
revue, het geluid tijdens de vertoning van de video of het geluid tijdens de
receptie, altijd was hij paraat. Ook hebben we altijd de steun gehad van de
partners van de bestuursleden. Te denken valt aan: de bezetting van de
spelletjes op Koninginnedag, de verkoop van loten en de hulp bij de
kinderspelmiddag op 25 november.

Concluderend mogen we stellen dat het afgelopen jaar een heel (soms te) druk,
maar zeker een geslaagd, jaar genoemd kan worden. Een jaar ook waarin we,
aan onze doelstelling, genoemd in onze statuten, t.w.: “De gedachte dat
Hummelo een gemeenschap is, in stand te houden en te versterken met als
achtergrond het idee dat haar inwoners behoren tot het Koninkrijk der
Nederlanden onder het huis van Oranje”, op een goede wijze gestalte hebben
kunnen geven.

Hummelo, 11 januari 1998

Henk Maalderink 
secretaris

Jaarverslag oranjevereniging “Hummelo en Oranje” 1996.
Het bestuur vergaderde 7 maal, welke vergaderingen trouw werden bezocht. De
oranjevereniging “Hummelo en Oranje” werd door het bestuur diverse malen
vertegenwoordigd, o.a. bij het schiettoernooi van “S.H. ‘68” en het bowlen in
Drempt.

Op 15 januari bezocht het dagelijks bestuur de vergadering van de Bond van
Oranjeverenigingen in het “Veldhoen” te Langerak, waar we in maart weer
aanwezig waren op de bruiloft van Jan en Ans Addink. Het was een mooi feest
en bedankt voor de uitnodiging. Voor 14 april werden we uitgenodigd bij Leo en
Andrea Meijer voor het kraamschudden i.v.m. de geboorte van dochter Sophie,
we hopen dat ze voorspoedig en gezond op mag groeien.

Het dagprogramma op “Koninginnedag” verliep prima en ook de toneelavonden
werden goed bezocht en er werd prima gespeeld, dank aan de spelers, regie,
toneelcommissie en medewerkers. Het klootschiettoernooi op 3 mei was weer
een succes met behoorlijke deelname.

Op maandag 14 oktober waren veel bestuursleden aanwezig op de begrafenis,
om de oud-secretaris de heer H. de Vries sr. naar zijn laatste rustplaats te
begeleiden. Hij was een geliefd persoon, die heel veel voor de oranjevereniging
heeft gedaan. Moge hij rusten in vrede.

De trekking van de verloting door notaris van Exel op 16 november was een
plezierig gebeuren wat op correcte wijze geschiedde. De receptie van ere-
voorzitter, de heer Boland ter gelegenheid van zijn 90e verjaardag op 16
november was een sfeervol feest.

1996 was voor de vereniging een rustig jaar, dus op naar het jubileumjaar 1997,
waarin meer activiteiten gepland zijn. Hopelijk worden ze een succes.

Hummelo, 9 december 1996



G.J. Lieftink 
secretaris

Jaarverslag oranjevereniging "Hummelo en Oranje" 1995.
Het bestuur vergaderde 4 maal, welke vergaderingen door de bestuursleden goed
werden bezocht. Het bestuur vertegenwoordigde de vereniging “Hummelo en
Oranje”, diverse malen bij uiteenlopende gelegenheden.
Op sportieve wijze bij het verenigingsconcours van S.H. ’68 en het
verenigingsbowlen in Drempt. Ook werd een vergadering bezocht van de
federatie van Oranjeverenigingen bij het “Veldhoen” in Langerak i.v.m. de fusie
met de Bond van Christelijke Oranjeverenigingen. Inmiddels is deze fusie tot
stand gekomen onder de naam “Bond van Oranjeverenigingen in Nederland”,
waar we bij aangesloten zijn. 

Het Oranjefeest op “Koninginnedag” was een prachtig feest, waar we met
voldoening op terug kunnen zien. Ook het “Levend Ganzenbord” voor de kinderen
was dankzij een betere voorbereiding en meer spelelementen een succes.
De toneelavonden werden goed bezocht en de toneelspelers brachten onder
regie van de heer G. Remmelink het toneelstuk “Ach wat is perfect” prima. De
toneelcommissie heeft veel werk verzet, daar het podium ook nog opgebouwd en
afgebroken moest worden. 
Een gezellig Oranjebal was een goede afsluiting van dit “Oranjefeest”.

Op 4 mei werden de doden bij de bijeenkomsten in Hummelo en Hoog-Keppel op
gepaste wijze herdacht. 

In verband met het jubileumjaar 1995, vergaderden enkele bestuursleden diverse
malen met de gezamenlijke Oranjeverenigingen in het gemeentehuis in Hoog-
Keppel, om tot een invulling te komen van een spel/feest programma op 5 mei
1995 in Hoog-Keppel. Mede door de goede organisatie en het mooie weer was
het een feestelijk gebeuren. 

Het klootschiettoernooi om de “Bevrijdingstrofee 1995” was een goed idee, de
deelname was prima en het “Bevrijdingsbal” leek de "Hummelse" kermis wel, dus
goed.

Aangezien bij de familie Addink gezinsuitbreiding is geweest met een prachtige
dochter Janni, zijn we daar wezen “kraamschudden”.
De contactavond met de toneelgroep en de bestuursleden was gezellig en prima
verzorgd. Bedankt toneelcommissie. 

Het jaar 1995 was voor ons een druk jaar maar alles wat we op het programma
hadden is prima verlopen.

Hummelo, 18 december 1995

G.J. Lieftink
secretaris

Jaarverslag oranjevereniging "Hummelo en Oranje" 1994.
Het bestuur vergaderde 4 maal, welke vergaderingen door de bestuursleden goed



werden bezocht.

Het bestuur vertegenwoordigde de vereniging bij diverse gelegenheden. Sportief
bij het concours van S.H. ’68 en het bowlingtoernooi in Drempt en als
vertegenwoordigers van de Oranjevereniging bij de receptie ter gelegenheid van
het huwelijk van de heer B. Besselink en het afscheid van de heer G. Boschman
als hoofd van de basisschool “De Woordhof”, met wie we al jaren fijn hebben
samengewerkt. Hopelijk gaat dit in de toekomst op dezelfde manier voort met
zijn opvolger. 
Ook waren we aanwezig bij diverse vergaderingen. In Januari bij de Federatie
van Oranjeverenigingen in het “Veldhoen” te Langerak en op het gemeentehuis in
Hoog-Keppel i.v.m. de verplichte kogelvanger en bespreking
Jubileumbevrijdingsfeest 1995, met de gezamenlijke Oranjeverenigingen en enkele
ambtenaren van de gemeente Hummelo en Keppel.
Tevens bezochten we de jubileumfeestavond van de “Hessenkoerier” in Hoog-
Keppel.

Het dagprogramma op Koninginnedag verliep prima en het “Levend ganzenbord"
was een redelijk succes, met wat aanpassingen misschien voor herhaling
vatbaar.
Jammer dat het vogelschieten minder aantrekkelijk is door de verplichte
kogelvanger.
De stoelendans verliep trouwens prima. Het toneelstuk “Geel met rode stippen”
werd onder leiding van regisseur G. Remmelijk leuk op de planken gezet en de
rollen werden goed vertolkt door de spelers. Een gezellig oranjebal besloot het
Oranjefeest 1994.

De toneelcommissie organiseerde wederom een gezellig samenzijn met de
toneelgroep en de bestuursleden in het “Wissel”, het was prima verzorgd en
gezellig.

1994 was een kalm en rustig verenigingsjaar voor de oranjevereniging.

Hummelo, 14 december 1994 

G.J. Lieftink
secretaris

Jaarverslag oranjevereniging "Hummelo en Oranje" 1993.
Het bestuur vergaderde 6 maal, welke vergaderingen door de bestuursleden goed
werden bezocht. 

Het bestuur vertegenwoordigde de Oranjevereniging “Hummelo en Oranje”
diverse malen bij uiteenlopende gelegenheden.
Op sportieve wijze bij het verenigingsconcours van S.H. ’68 en het
verenigingsbowlen in Drempt. Ook werden vergaderingen bezocht van de
federatie van Oranjeverenigingen en het jubileum van het Federatie district
“Achterhoek en Liemers” in Rijnwaarden. Tevens werden contacten met de
gemeentelijke overheid onderhouden bij verschillende vergaderingen en
bijeenkomsten.

Het vastleggen en verlijden op 23 maart van de statuten voor de
oranjevereniging “Hummelo en Oranje” en inschrijving bij de kamer van



Koophandel op 19 april was een mijlpaal voor de vereniging.

Het Oranjefeest 1993 opende met de Revue van de “Raddraaiers, “Uut eigen
wark” wat prima gebracht werd, maar er was te weinig publiek aanwezig.
Het dagprogramma op Koninginnedag startte traditioneel met mooie films voor de
kinderen, altijd weer een feestelijk gebeuren. 
Het middagprogramma werd eveneens behoorlijk bezocht, al was de deelname
aan de spelen minder dan vorig jaar. ’s Avonds speelden “Hummelse” spelers voor
een volle zaal het toneelstuk “Ach vader lieg niet meer” en het oranjefeest werd
besloten met een gezellig Oranjebal.

Op 28 november was er een gezellige avond in “’t Wissel”, waarbij de voorzitter
op passende wijze de toneelspelersgroep bedankte voor hun inzet. De
organisatie van deze avond was weer in goede handen van de toneelcommissie
en een woord van dank aan deze bestuurders is zeker op zijn plaats.

1993 was voor de vereniging een rustig jaar.

Hummelo, 6 december 1993

G.J. Lieftink
secretaris


