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Archief Voorwoorden

Voorwoord programmaboekje 2016.
Als u dit leest hebt u het eerste programmaboekje in kleur van “Hummelo en
Oranje” in handen. Het allereerste programmaboekje dateert van 1997 toen in
verband met het 60 jarig bestaan werd besloten om een jubileumboekje uit te
geven. De reden was, toen ook al, geld. We wilden proberen om extra inkomsten
te verwerven, waardoor we wat meer financiële mogelijkheden kregen voor het
jubileumjaar. En dat lukte. De jaren daarna werd weer door middel van de
herkenbare oranje folder uitleg gegeven van de geplande gebeurtenissen en
activiteiten. Het duurde nog tot 2005 voordat ons huidige programmaboekje het
levenslicht zag. Dit boekje bestond uit 17 pagina’s en had nog geen
advertenties. Dit veranderde het jaar erna. Opnieuw om extra inkomsten te
verwerven, werden een aantal acties ingezet, waaronder de verkoop van
advertenties in ons boekje.

Gelukkig waren en zijn al die jaren ondernemers bereid om een advertentie te
kopen, waarmee wij als “Hummelo en Oranje” een extra bron van inkomsten
kregen. Aangevuld met het "ledengeld" en de inkomsten op het veld, krijgen we
de begroting rond. Maar dit onderstreept weer eens hoe belangrijk de
ondernemers zijn, niet alleen voor datgene wat zij maken en/of verkopen, maar
ook voor het verenigingsleven in ons dorp.

Maar terug naar het programmaboekje. Om de advertenties van de ondernemers
nog beter tot hun recht te laten komen en om u een nog mooier boekje te
kunnen bieden, hebben we besloten om deze in kleur uit te voeren.

We hopen dat het u bevalt, maar zeker zo belangrijk is of u kunt vinden wat u
wilt weten met betrekking tot ons programma. Een programma waar weer vele
uren voorbereiding in zit en waarmee we hopen een mooi "Oranjeseizoen"
tegemoet te gaan. Een seizoen dat is begonnen met de inmiddels gehouden
Straten Quiz en dat eindigt met het toneelstuk “De Grote Vriendelijke Reus” in
oktober.

Namens het bestuur van "Hummelo en Oranje" wens ik u veel plezier met onze
activiteiten.

Met hartelijke groet,
Henk Maalderink, voorzitter

Voorwoord programmaboekje 2015.
Toneel heeft altijd een belangrijke rol gespeeld bij Hummelo en Oranje. Al het
eerste jaar na de oprichting in 1937 werd in de krant melding gemaakt van een
“Schitterend geslaagde uitvoering der Vereen. “Hummelo en Oranje”” van het



stuk: “De spion van den Prins”. Toch zult u er in ons programma van dit jaar
tevergeefs naar zoeken. Hoewel we telkens weer verrast worden door nieuw
talent, “vissen” de verenigingen v.w.b. de toneelspelers alle in dezelfde vijver en
daarom hebben we vorig jaar al besloten om in het jaar dat er een openluchtspel
wordt opgevoerd, geen toneel te organiseren. En dat is dit jaar het geval.

Dit doet me denken aan 2006, toen we een heel bijzonder nieuw talent in het
toen opgevoerde toneelstuk: “Een goed soldaat…” mochten presenteren. Henk
Aalderink, die kort daarvoor was benoemd tot burgemeester van Bronckhorst,
werd tijdens de kennismakingsbijenkomst zo enthousiast dat hij de aangeboden
rol accepteerde. Vanaf dat moment hadden hij en “Hummelo en Oranje” een
bijzondere band. Een band waaraan door zijn overlijden op 19 februari j.l. een
einde kwam. We zullen hem herinneren als een betrokken burgemeester en een
fijn mens.

Zoals elke vereniging kan “Hummelo en Oranje” alleen maar functioneren door de
inzet van vele vrijwilligers. Vrijwilligers bij de activiteiten, maar ook in het
bestuur. De afgelopen ledenvergadering hebben Evert Harenberg en André
Nusselder afscheid genomen van het bestuur. Dat betekende twee vacatures en
we zijn dan ook verheugd dat Johan Bloemendaal en Hein Hoefsloot het
bestuurslidmaatschap hebben geaccepteerd. Dit jaar zal, na 30 jaar, het laatste
jaar zijn dat Jan Addink deel uit maakt van het bestuur. Hij zal verderop in dit
boekje zijn gedachten daarover met u delen.

Een andere groep, die heel belangrijk is voor de verenigingen in het algemeen,
maar zeker ook voor ons, zijn de ondernemers. Wat zouden we moeten zonder
hun steun. Steun in de vorm van een advertentie, of het in bruikleen krijgen van
gereedschappen of andere hulpmiddelen. Het weken lang gebruik maken van een
zaal, de mogelijkheid om overgebleven dranken weer terug te brengen, enz. Het
lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet en het is goed om daar af
en toe bij stil te staan.

Als u dit leest is de derde Straten Quiz al geweest en zijn de voorbereidingen
voor de tweede Koningsdag met uiteraard de zeskamp weer in volle gang.

Ik wens u veel plezier met alle activiteiten.

Henk Maalderink, voorzitter

Voorwoord programmaboekje 2014.
Elk jaar gebeurt er wel iets waardoor de oorspronkelijke planning in de war wordt
gestuurd. Dit jaar was dat de onzekerheid over het voortbestaan van “FF naar
Steef”. Na een aanvankelijk goed bericht dat de activiteiten doorgezet zouden
kunnen worden, bleek een dag later het tegendeel. Bijzonder jammer, in de
eerste plaats natuurlijk voor Steef en Martine, maar ook voor Hummelo als
gemeenschap. 

Als Oranjevereniging zijn we enorm blij met de wijze waarop “de Gouden Karper”
ons heeft geholpen met het onderbrengen van de activiteiten, die oorspronkelijk
bij “FF naar Steef” waren gepland. Hierdoor kon het oorspronkelijke programma
volledig doorgaan. 



Achter de schermen wordt er al weer hard gewerkt om van de eerste Koningsdag
weer een mooi feest te maken. De activiteiten beginnen dit jaar op zaterdag 15
maart met de “Straten Quiz 2014”. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang
en op dit moment komen de eerste aanmeldingen al binnen. De werkzaamheden
voor de Zeskamp lopen ook op schema en ook wordt er al nagedacht over de
afsluiting van het seizoen met “Oranje4kids”.

Dit jaar hebben we ook weer een toneelstuk. Al vele decennia is toneel één van
de pijlers van “Hummelo en Oranje”. Vele spelers, die momenteel ook bij andere
gezelschappen hun talenten tonen, hebben bij ons hun eerste speelervaringen
opgedaan. Het is ons dit jaar weer gelukt om een mooie spelersgroep samen te
stellen, die momenteel vol enthousiasme bezig is met het oefenen van het
blijspel “Bajesbonje”. Toch merken we dat het soms lastig is om voor bepaalde
rollen de juiste mensen te krijgen, vandaar onze oproep op blz. 49.

U ziet het, er gebeurt weer van alles en we gaan er met z’n allen weer een mooi
feest van maken en ik wens u allen veel plezier op de eerste Koningsdag en de
andere dagen waarop we wat organiseren.

Henk Maalderink, voorzitter

Voorwoord programmaboekje 2013.
Het is bijzonder hoe door zaken, die je niet kunt beïnvloeden, ineens alles anders
wordt dan dat je had verwacht. Na een druk, maar geweldig fijn, jubileumjaar
hadden we het idee dat dit jaar wel wat rustiger zou worden. Maar dan horen
we maandag 28 januari j.l. Hare majesteit koningin Beatrix haar aftreden
aankondigen. Ineens zit je weer volop in de bestuurlijke mallemolen van
onzekerheden en reeds gemaakte plannen en afspraken. De vraag was en is, in
hoeverre mensen thuis blijven om de ontwikkelingen op de TV te volgen.
Intussen is duidelijk geworden hoe deze dag m.b.t. abdicatie en inhuldiging zal
verlopen. Er zijn eigenlijk twee blokken in de dag, waarop er op TV echt iets te
zien is. En wel van 10:00 – 11:00 uur en van 14:00 – 15:30 uur. 
’s Ochtends kan het consequenties hebben voor deelname aan de muzikale tocht
van de Woordhof naar de Greffelinkallee. De vraag is echter of de deelnemers
aan de Zeskamp hiervoor thuisblijven. Je kunt ervan uitgaan dat deze belangrijke
momenten op TV nog vele malen zullen worden herhaald, terwijl de Zeskamp aan
het eind van de dag voorbij is. Toch zullen we een TV scherm plaatsen waar u
eventueel even de ontwikkelingen kunt volgen. We zullen met de captains van
de Zeskampteams overleggen hoe de teams hiermee omgaan. We hopen hiermee
de mensen toch naar het “Activiteitenterrein” te kunnen “trekken”.

Ook op andere terreinen hebben we een iets ander programma dan in “normale”
jaren. Als u dit leest hebben we de “Straten Quiz” al gehad. Verder is er dit jaar
geen toneel. Doordat vele spelers en werkers achter de schermen net
bijgekomen waren van de revue “Oranje (onderste) Boven” en ook Stichting
Openluchtspel Hummelo “Het Enghuizen” al weer bezig is met de voorbereiding
voor een openluchtspel, hebben we besloten dit jaar over te slaan. In plaats
daarvan hebben we voor de jonge jeugd een groots Kinderfestijn: “Oranje4kids”,
waarover u verder in dit boekje meer kunt lezen.

Koninginnedag 2013 is om meerdere redenen bijzonder, maar vooral omdat het de
laatste is en dat het wordt gehouden op 30 april. Met ingang van volgend jaar



vieren we Koningsdag op 27 april. 
Hoe dan ook, als we de saamhorigheid, het gevoel van een gemeenschap te
vormen, waarin verdriet wordt gedeeld en samen feest wordt gevierd kunnen
behouden, zullen we er mooie dagen van maken. Maar voor nu wens ik iedereen
veel plezier op (de laatste ) Koninginnedag en de andere dagen, waarop we wat
organiseren.

Henk Maalderink, voorzitter

Voorwoord programmaboekje 2012.
Iedereen kent wel het nare gevoel dat je bekruipt als je een feestje wilt geven
en iemand uit je directe omgeving blijkt erg ziek te zijn of wordt op een andere
wijze met een verdrietige gebeurtenis gecon-fronteerd. Ik denk hierbij niet alleen
aan Prins Friso, die momenteel in het Wellington ziekenhuis in Londen ligt en
waarvan nog maar moet worden afgewacht of hij ooit nog bij bewustzijn komt,
maar ook aan dorpsgenoten, die ernstig ziek zijn. Je beseft dan dat je geen
recht hebt op gezondheid en geluk en dat je moet genieten van elk moment
waarop dat kan. 

Daarom willen we de 75e verjaardag van “Hummelo en Oranje” graag vieren. Het
bestuur heeft een jaarprogramma opgesteld, waarmee we in januari zijn
begonnen en waarbij er voor elk wat wils is. Daar wordt door vele mensen hard
aan gewerkt. In dit programmaboekje vindt u alle activiteiten die nog komen en
een kort verslag van wat we de afgelopen maanden al hebben gehad. 

Zoals u waarschijnlijk wel weet, is het archief van “Hummelo en Oranje” in de
oorlogsjaren verdwenen en pas vanaf 1957 zijn er weer notulen. Toch weten we
dat Hummelo en Oranje op 25 november 1937 is opgericht en dat de eerste
voorzitter de heer W. de Jager was. Ook hebben we een krantebericht uit 1938
waarin melding wordt gemaakt van: “Schitterend geslaagde uitvoering der
Vereen. “Hummelo en Oranje””. In dit artikel wordt de opvoering van het
romantisch-historische toneelspel “De spion van den Prins” beschreven, welke in
een stampvolle zaal Wassink werd opgevoerd. Hieruit blijkt dat toneel door de
jaren heen belangrijk is geweest voor onze vereniging. Toch is er ook veel
veranderd. Wie door de fotoboeken van het 50- en 60-jarig jubileum bladert, ziet
dat de spelletjes in de zaal werden afgewerkt. En wie herinnert zich niet de
morgen-gebeurtenis op Koninginnedagmorgen, waarop er een film werd vertoond.
Nu hebben we een heel evenemententerrein ter beschikking om de zeskamp en
alles wat daar bij komt, uit te kunnen voeren. 

Wat echter is gebleven, is de saamhorigheid, het gevoel van een gemeenschap
te vormen, waarin verdriet wordt gedeeld en samen feest wordt gevierd. Laten
we dat in ere houden en dan ben ik ervan overtuigd dat “Hummelo en Oranje” in
2037 haar eeuwfeest zal vieren. Maar eerst wens ik iedereen veel plezier op
Koninginnedag en de andere dagen, waarop we wat organiseren. 

Henk Maalderink, voorzitter



Voorwoord programmaboekje 2011.
Koninginnedag in Hummelo blijft een bijzonder feest. Het is een feest dat niet
alleen samen gevierd wordt, maar het wordt ook samen georganiseerd. Het
bestuur is natuurlijk verantwoordelijk voor het wat en hoe, maar zonder de
inspanning van zeer velen, is Koninginnedag, zoals wij dat kennen, niet mogelijk.
Het begint al bij het maken van dit programmaboekje. Dit kan niet gemaakt
worden zonder de steun van onze adverteerders. Ook de hulp die we op vele
andere gebieden krijgen van de ondernemers is van onschatbare waarde.

Dan hebben we het toneelstuk. Hiervoor is een flinke groep al vanaf januari bezig
om u twee fijne avonden te bezorgen. 

De teamleiders van de zeskampteams, die elk jaar weer veel moeten bellen, sms-
en of op een andere manier moeite moeten doen om hun team bijeen te krijgen
en houden. De vogel moet worden gemaakt, het veld moet worden opgebouwd.
En ook hieraan helpen velen mee. 
Op Koninginnedag zelf zijn ook weer vele mensen actief, als teamleider of als
spelleider. Op zo'n dag zijn zeker 50 mensen op één of andere manier betrokken
bij de organisatie.

Een bijzonder rol speelt muziekvereniging "De Eendracht", die elk jaar de
Koninginnedag opent met een tocht door het dorp en een muzikale bijdrage op
het feestterrein. 

En "last but not least" u. Er kan van alles georganiseerd worden, maar alleen als
u komt én meedoet, wordt het pas een echt feest. 
Gelukkig hebben we, ondanks de concurrentie van allerlei activiteiten in de
omgeving, over belangstelling niet te klagen. Daar zijn we als bestuur heel blij
mee. We hebben voor dit jaar weer een mooi programma, waarover u verder in
dit boekje meer kunt lezen, maar ook zijn we al bezig met volgend jaar. Dan
bestaat "Hummelo en Oranje" namelijk 75 jaar. Dit willen we natuurlijk niet
ongemerkt voorbij laten gaan en een speciaal ingestelde commissie, waarin naast
bestuursleden ook ander Hummeloërs zitting hebben, is volop bezig met allerlei
activiteiten. Hierover zullen we u, zo gauw dat kan, verder informeren.

Maar eerst wens ik u dit jaar een heel fijn Koninginnefeest toe met alle
activiteiten die erbij horen. Achter- of voor de schermen, of als deelnemer.

Henk Maalderink, voorzitter

Voorwoord programmaboekje 2010.
Voor een Oranjevereniging zijn data erg belangrijk. Zo is 30 april een belangrijke
dag omdat – ondanks dat ze op 31 januari jarig is - onze koningin haar
verjaardag viert. Het is de dag, waarop we jaarlijks onze verbondenheid met het
Koningshuis extra gestalte geven door de organisatie van Koninginnedag. 

Op 4 mei herdenken we de mensen die zijn omgekomen in de Tweede
Wereldoorlog en bij oorlogshandelingen in de wereld. 

Op 5 mei herdenken we de bevrijding van Nederland in 1945. 

Data waarop ook dit jaar weer de nodige activiteiten zullen plaatsvinden en



waarover u in dit programmaboekje weer de nodige informatie kunt vinden. 

25 november 1937 is de oprichtingsdatum van Oranjevereniging “Hummelo en
Oranje”. Dit houdt in dat we in 2012 onze 75e verjaardag vieren. Zo’n mijlpaal
haal je maar één keer in je bestaan en het zal u niet verbazen dat we nu al
bezig zijn met de voorbereidingen om dit op gepaste wijze te vieren. 

30 november 1984 was ook een bijzondere dag. Dit was de dag waarop in de
ledenvergadering van onze vereniging, welke werd gehouden in “De Gouden
Karper”, Jan Addink werd gekozen in het bestuur, als opvolger van Gerrit van
Eck. Dit betekende dat Jan tijdens de ledenvergadering van 10 december j.l. zijn
25 jarig jubileum vierde. Een periode om bij stil te staan. Want hoewel onze
vereniging in het verleden meer bestuursleden heeft gekend die 25 jaar of zelfs
langer bestuurslid zijn geweest, blijft het bijzonder - zeker in deze tijd, waarin
alles snel moet en op de korte termijn is gericht – dat mensen bereid zijn om zich
voor een groot deel van hun vrije tijd in te zetten voor de gemeenschap. Jan
heeft, gesteund door Ans, heel veel gedaan voor “Hummelo en Oranje” en dus
voor de gemeenschap van Hummelo en gaat daar de komende jaren ook nog mee
door. Daarvoor wil ik hem, mede namens u, van harte bedanken. 

Voor dit jaar hebben we weer een mooi programma met diverse activiteiten,
waarvoor ik u van harte uitnodig. Hopelijk zien we elkaar dan. 

Henk Maalderink, voorzitter

Voorwoord programmaboekje 2009.
Toen ik vanmorgen - zoals op alle werkdagen - werd gewekt door de
wekkerradio, werd meteen m'n aandacht getrokken door een 8-jarig meisje uit
Rheden, die bezig was met een handtekeningenactie om de viering van
Koninginnedag toch te laten plaatsvinden. Wat is namelijk het geval? De
Oranjevereniging in Rheden had besloten om n.a.v. het dalende animo voor de
festiviteiten op Koninginnedag de viering in 2009 niet te laten doorgaan. Deze
dalende belangstelling wordt veroorzaakt doordat er dan teveel mensen op
vakantie zijn als gevolg van het feit dat de scholen dan de z.g. meivakantie
hebben. 

Nu heb ik vorig jaar in dit voorwoord ook al melding gemaakt van onze zorg om
de invloed van de vakantie op deelname aan onze activiteiten. Ik schreef
toen: "De laatste jaren hebben we al te maken met het feit dat de week,
waarin Koninginnedag valt, de scholen vakantie hebben. Voor een enkel gezin
reden om er voor een korte vakantie op uit te trekken. De vraag is dus:
"hoeveel invloed heeft dit op de deelname en het bezoek aan de zeskamp?"

Inderdaad was de deelname aan de Zeskamp het afgelopen jaar het laagst ooit.
Slechts 6 teams deden mee aan de strijd om de titel van de senioren. Daar
tegenover staat echter dat de deelname aan de spelen voor de junioren gelijk
was aan de jaren ervoor en dat het bezoek aan de spelen ook goed was. Het
lijkt er dus op dat het lagere aantal teams niet direct het gevolg was van de
vakantie. Maar waaraan ligt het dan wel?

Dat deelname aan de activiteiten, die we als bestuur organiseren, niet
vanzelfsprekend is, weten we natuurlijk. Maar het werd nog maar weer eens



bewezen tijdens de voorbereidingen van de Playbackwedstrijd het afgelopen
najaar. Een groot aantal jaren hebben vele kinderen, maar ook ouders en
grootouders een geweldige middag gehad en vorig jaar liep de opgave ineens
zover terug dat ook wij moesten besluiten om dit evenement "af te blazen". U
ziet wat vandaag in Rheden gebeurt, kan volgend jaar hier ook in Hummelo
gebeuren. Dit willen we natuurlijk voorkomen en daarom willen we graag van u
weten wat u van ons programma vindt. Moeten we (voorlopig) zo doorgaan, of
wilt u wat anders en zo ja, wat dan? 

Op het terrein van de zeskamp, bij de tent zullen we een ideeënbus neerzetten.
Doet u daarin uw ideeën en voorstellen en wij zullen kijken hoe we daar invulling
aan kunnen geven. 

Voor dit jaar ga ik er vanuit dat we er met z’n allen weer een heel mooi feest
van maken en hopelijk zien we elkaar bij de diverse activiteiten.

Henk Maalderink, voorzitter 

Voorwoord programmaboekje 2008.
Het is op het moment van het schrijven van dit voorwoord bijna niet voor te
stellen dat over 6 weken de activiteiten in het kader van Koninginnedag 2008
weer beginnen. De wind buldert om het huis en er is voor vandaag zelfs een
weerswaarschuwing afgegeven door het KNMI. Onwillekeurig dwalen m’n
gedachten af naar onze eerste zeskamp in 2000. De gehele opzet was toen
nieuw en we hadden enorm veel tijd gestoken in de voorbereiding. De
weersverwachtingen waren niet echt geweldig, maar toen we ‘s morgens naar
buiten keken was het wel even slikken. Het kon niet veel slechter. Het was
koud, guur en nat. De elektriciteitsvoorziening, die tijdens de voorbereiding
uitvoerig was getest, bleek niet opgewassen tegen zoveel vocht en na elkaar
vielen de blowers, die de diverse attracties van voldoende lucht voorzagen uit.
Toch denk ik met plezier aan deze zeskamp terug. De onderlinge verbondenheid
van “we laten ons niet dwars zitten door wat slecht weer” maakte het toch een
bijzonder geslaagd feest. 

Geen enkel jaar is hetzelfde, maar dit jaar is wel heel bijzonder en dat niet alleen
omdat onze Koningin dit jaar haar 70e verjaardag viert. De laatste jaren hebben
we al te maken met het feit dat de week, waarin Koninginnedag valt, de scholen
vakantie hebben. Voor een enkel gezin reden om er voor een korte vakantie op
uit te trekken. Dit jaar is het de dag na Koninginnedag, Hemelvaartsdag. De dag
erna hebben veel bedrijven een collectieve ADV-dag ingevoerd en de vraag is
dus: “hoeveel invloed heeft dit op de deelname en het bezoek aan de
zeskamp?“. Maar was het niet Nicolaas Beets (1814-1903) die schreef dat een
mens dikwijls het meest lijdt aan het lijden dat hij vreest? 

Aan de voorbereiding zal het niet liggen, want hoewel het bestuur wat hinder
heeft van door gezondheidsprobleempjes gekwelde leden, gaan de
voorbereidingen onverminderd door. De toneelgroep is al weer druk aan het
oefenen. Het programmaboekje is, als dit voorwoord af is, gereed en alles is erop
gericht om er een “ouderwets” gezellig feest van te maken. Let wel, ouderwets
in de zin van zoals vaker in het verleden.

Rest mij nog u allen een heel fijn Koninginnefeest toe te wensen en hopelijk zien



we elkaar tijdens de diverse activiteiten.

Namens het bestuur van Hummelo en Oranje,
Henk Maalderink, voorzitter

Voorwoord programmaboekje 2007.
De tijd vliegt voorbij en alweer is het tijd om het programmaboekje voor de
activiteiten in het kader van Koninginnedag 2007 voor te bereiden. We leven in
een turbulente wereld. Alles verandert in een razend tempo en het lijkt wel of
alles anders moet. Dan is het goed dat er nog een aantal zaken zijn die elk jaar
op dezelfde tijd in ongeveer dezelfde vorm terugkeren. En één daarvan is de
activiteiten op en rondom Koninginnedag. Ook dit jaar is er weer de
spectaculaire en gezellige zeskamp, welke we voor de 7e keer met en voor u
organiseren en we hopen de 10 keer vol te kunnen maken.

Ook de toneelavonden ontbreken dit jaar niet. En we hebben weer nieuw talent
gevonden dat u graag wil laten zien waar ze de afgelopen maanden aan gewerkt
hebben. 

In dit boekje hebben we een hoofdstuk opgenomen met de titel “Op 4 mei
herdenken we, op 5 mei vieren we onze vrijheid”. Aan beide belangrijke data in
onze vaderlandse geschiedenis schenkt “Hummelo en Oranje” uiteraard
aandacht. Op 4 mei organiseren we - met het vorig jaar gevormde comité 4 mei
Hummelo en Keppel - de herdenkingen op de begraafplaats in Hummelo en bij het
monument in Hoog Keppel. En op 5 mei hebben we het Klootschiettoernooi om de
bevrijdingstrofee. Na afloop daarvan begint het oranjebal.
Dit bal is voor iedereen, ook diegenen, die niet mee hebben gedaan met het
klootschieten zijn van harte welkom, wel vragen we van hen een bescheiden
bijdrage van € 3,50 bij de entree. 

De laatste 2 jaren heb ik u onze zorgen over onze financiële situatie gemeld en ik
ben dan ook blij dat de acties, die we de afgelopen jaren hebben ingezet - en
waarmee u ons hebt gesteund - ertoe hebben geleid dat we vorig jaar positief
hebben afgesloten. 
Ook onze website mag zich in een stijgende belangstelling verheugen. Voor
diegenen die denken: “website???” Kijkt u maar eens op: www.hummelo-en-
oranje.nl en laat bijvoorbeeld middels het gastenboek weten wat u ervan vindt. 

U ziet het, het programma 2007 biedt voor iedereen wel wat en de Hummeloërs
kennende, maken we er samen weer een mooi feest van.

Ik wens u veel plezier toe.

Namens het bestuur van “Hummelo en Oranje”
Henk Maalderink, voorzitter

Voorwoord programmaboekje 2006.
Met veel plezier presenteren we het programma van de activiteiten die de
oranjevereniging “Hummelo en Oranje”, in het kader van Koninginnedag 2006,



organiseert. Voor de tweede keer in de vorm van een boekje.

Zoals we de vorige keer al hebben aangegeven, zijn de laatste jaren onze
uitgaven hoger geworden, terwijl de inkomsten nagenoeg gelijk bleven. Om te
kunnen blijven voldoen aan de wettelijke voorschriften, moesten en moeten we
steeds vaker gebruik maken van professionele diensten en materialen, die echter
ook meer geld kosten. Daarom hebben we als tweede stap, na het verhogen van
het ledengeld vorig jaar - besloten om bedrijven te vragen onze vereniging te
willen steunen door het kopen van een advertentie in dit programmaboekje. De
reacties daarop zijn hartverwarmend. Zoals u in dit boekje kunt zien hebben vele
bedrijven aan onze oproep gehoor gegeven. Het geeft opnieuw weer aan waar
een kleine gemeenschap groot in kan zijn. Het is voor ons een enorme steun in
de rug en we willen hen daar heel hartelijk voor bedanken.

Sinds vorig jaar is ook onze website “on-line” zoals dat heet. Ik nodig u van
harte uit eens een kijkje te nemen op: www.hummelo-en-oranje.nl en laat
bijvoorbeeld middels het gastenboek weten wat u ervan vindt. 

Het programma van komend jaar heeft dezelfde elementen als de laatste paar
jaar, met hier en daar wat aanpassingen. Speciale aandacht vraag ik voor het
toneel. Hier zijn weer vele mensen maanden mee bezig geweest om u een
gezellige avond te bezorgen, waarvoor u twee maal de kans krijgt. Maar het
programma biedt de dagen erna voor iedereen wat. Het zou heel mooi zijn als
het weer net zo zonnig zou zijn als vorig jaar, maar mocht dit niet zo zijn - en
daar hebben we ook ervaring mee – dan toch maken we er samen weer een mooi
feest van.

Ik wens u veel plezier toe met de komende activiteiten.

Namens het bestuur van “Hummelo en Oranje”
Henk Maalderink, voorzitter

Voorwoord programmaboekje 2005.
Hierbij doen wij u het programma toekomen van de activiteiten die de
oranjevereniging “Hummelo en Oranje”, in het kader van Koninginnedag 2005,
organiseert. De lay-out is anders dan wat u van ons gewend bent, maar wij
hopen dat het de duidelijkheid vergroot en u aanspreekt.

De laatste twee jaren zijn onze uitgaven hoger geworden, terwijl de inkomsten
nagenoeg gelijk zijn gebleven.
Om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke voorschriften, moeten we steeds
vaker gebruik maken van professionele diensten en materialen, die echter ook
meer geld kosten. We hebben dit onderwerp in de Algemene Ledenvergadering
van 15 december j.l. besproken en besloten is om het ledengeld te verhogen
naar € 3,50 per persoon of € 7,- per gezin, met kinderen tot 18 jaar. Deze
stijging is bewust zo laag mogelijk gehouden om iedereen de gelegenheid te
geven lid te blijven of te worden.

Maar mocht u ons extra willen steunen, dan kunt u dat doen bij het bestuurslid
welke bij u komt met de ledenkaart en het programma, of door een bedrag te
storten op rekening 3150.51.469 ten name van Hummelo en Oranje. 



Wij wensen u veel plezier toe met de komende activiteiten.

Het bestuur van “Hummelo en Oranje”


