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Bam, DaaR lIGt Ie!
Wij zijn er trots op dat ook dit jaar weer het prachtig Oranjemagazine,
van maar liefst 32 pagina’s, bij u op de mat valt. Sinds 2016 geven wij dit
magazine volledig zelfstandig uit, maar zonder onze adverteerders zou dit
absoluut niet mogelijk zijn geweest. Onze hartelijke dank hiervoor.
Ieder jaar is het opnieuw een uitdaging om met een gering budget voor
iedereen iets neer te kunnen zetten, maar het is weer gelukt. De deelname
aan de activiteiten voor de jongeren blijft ook nog steeds gratis en de
jongsten krijgen zelfs een leuke verrassing.
Na veel inpraten hebben wij zelfs onze penningmeester bereid gevonden
budget vrij te maken voor een (kleiner) vuurwerk, omdat dat zo breed
gedragen wordt door de Rijssense bevolking. Dit zien wij helaas niet terug in
het aantal leden en donateurs! Deze aantallen worden ieder jaar weer een
klein beetje kleiner. Mogen wij wel op uw steun rekenen? Het is tenslotte ook
een feest voor iedereen.
Rest mij om jullie allemaal namens het bestuur, de vrijwilligers en
onze partners, hele mooie en gezellige Oranjedagen toewensen.
Olav Roeterdink, voorzitter

Koningsdag:

een koninklijk
feestje in rijssen!
Op 27 april vieren we traditiegetrouw de
verjaardag van onze Koning, Willem Alexander.
Zijne majesteit viert het dit jaar in Keistad
Amersfoort, maar ook in Rijssen staat er een
koninklijk feest op het programma.
Koningsdag is een feest voor ons allemaal en
zoals altijd heeft de Oranjevereniging weer aan
iedereen gedacht. Op verschillende plaatsen
in Rijssen kunt u deze dag terecht voor allerlei
festiviteiten. Dit jaar pakt de Oranjevereniging nog
eens extra groot uit met verschillende spellen en
een circuit voor de basisschooljeugd. Daarnaast is
er als vanouds de aubade in het Volkspark, en zijn
er verschillende grote en kleine activiteiten voor
jong en oud en een feesttent met muziek.
Op Koningsdag kunt u ook terecht in de Schildkerk
voor een speciaal inloopconcert en op zondag
28 april is er een tentdienst. Het belooft dus weer
een ouderwets gezellig en bijzonder feest te
worden.
Ik vind het fantastisch om te zien hoe vele
inwoners samenkomen om er een gezellige
en feestelijke dag van te maken. Natuurlijk
was dit niet mogelijk zonder de inzet van alle
organisatoren en vrijwilligers. Aan hen allen:
dank voor jullie onvermoeide enthousiasme
om iedereen een geweldige dag te bezorgen.
Wij kunnen deze vrijwilligers ondersteunen
door een vrijwillige bijdrage te geven aan de
Oranjevereniging of met een lidmaatschap.
‘Ons’ Oranjefeest is van en voor ons allemaal!
Ik wens u allemaal een prettige en hopelijk
zonnige Koningsdag toe.
Arco Hofland,
Burgemeester

ORANJEDAGEN 2019

3

BOUWMAAT RIJSSEN
WENST IEDEREEN
EEN HELE GEZELLIGE
KONINGSDAG!
BOUWMAAT RIJSSEN
Enterstraat 198, 7461 PE Rijssen
T 0548 519 995 | E rijssen@bouwmaat.nl

WWW.BOUWMAAT.NL

26 APRIL - VANAF 16.30 UUR - FEESTTENT

bedrijvenuurtje

Netwerken en ontmoeten in ongedwongen sfeer
Het laatste weekend van april begint met het gezelligste feest van het jaar. Dat is meteen de start
van de Oranjedagen 2019. Met jaarlijks een stijgend aantal aanmeldingen is het bedrijvenuurtje niet meer weg
te denken als aanloop naar Koningsdag. Een leuk en ongedwongen uitje voor werkgevers en werknemers.
Netwerken mag uiteraard, maar is zeker niet verplicht. En voor wie nieuwe of bestaande relaties een spontaan
feest aan wil bieden is dit de ultieme kans!

In de feesttent op de evenementenweide aan de Oosterhofweg zijn werkgevers, werknemers en relaties
welkom vanaf 16.30 uur. Het buffet gaat open om 17.30 uur. Het bedrijvenuurtje gaat vanaf 19.30 uur
naadloos over in Oolderwets Gezellig.

Aanmelden voor het bedrijvenuurtje via www.oranjeverenigingrijssen.nl/bedrijvenuurtje
Entree 19,95 euro inclusief twee consumpties en vrij gebruik van het buffet.

26 APRIL - VANAF 19.30 UUR - FEESTTENT

Oolderwets Gezellig met
Feest Directeuren en DJ N-ter-Tain
Feest Directeuren draaien overuren! Vanaf 19.30 uur is de feesttent open voor iedereen vanaf 18 jaar die zin heeft
in een feestje! Voor dat feestje zorgen de Feest Directeuren en DJ N-ter-Tain. De Feest Directeuren, welbekend in
deze regio, zwepen middels een afgewogen mix van peptalk en muziek elk feest op tot een verhoogde staat van
uitbundigheid. Het trio bewees meermalen de hele tent op zijn kop te kunnen zetten. DJ N-ter-Tain zorgt daarbij
vanachter de draaitafel voor de vetste tracks. Stilstaan is geen optie, op deze muziek dans je vanzelf.
Het wordt een stampende vrijdagavondparty met een uitermate lekkere sfeer! Gewoon, Oolderwets Gezellig!
De entree is gratis!
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DE NIEUWE NISSAN LEAF

• Tot 385 km rijbereik(1)
• Nieuwe batterij 62kWh
• 100% elektrisch, 0% uitstoot

Jutestraat 3, 7461 TS Rijssen
Tel. (0548) 51 44 14

beltmanrijssen.nl

(1) Het rijbereik tot 385 km o.b.v. WLTP: Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure. De WLTP-meetprocedure heeft als uitgangspunt dat de testcondities
de rijcondities in de praktijk zo dicht mogelijk benaderen, waardoor de vastgestelde waarden realistischer zullen uitvallen. Verschillende factoren kunnen het
werkelijke rijbereik beïnvloeden, zoals rijgedrag, de kwaliteit van de weg, de weersomstandigheden (o.a. buitentemperatuur, windkracht) en het gebruik van
airconditioning/verwarming.

LEAF

0 G/KM

0 L/100 KM (NEDC) - TIJDENS HET RIJDEN

Nieuwsgierig?
Seizoen 2019-2020

Vanaf 3 mei te boeken!

voor iedereen!

NISSAN.NL

27 APRIL - VANAF 10.30 UUR - VOLKSPARK

Een feestelijk
begin van Koningsdag
Voor veel Rijssenaren begint Koningsdag traditiegetrouw met de
aubade en het hijsen van de vlag. Dat gebeurt op het Volkspark,
bij de muziekkoepel.
Muziekvereniging Wilhelmina verzorgt om 10.30 uur, voorafgaand
aan de aubade, een sfeervol miniconcert op het park.
De aubade zelf begint om 11.00 uur. Een stencil met de teksten
van de te zingen bekende vaderlandse liederen is bij de ingang
van het park verkrijgbaar. De liederen staan ook op de website van
Oranjevereniging Rijssen.
Altijd weer een mooi moment is het aantreden van de scouts van
scouting Rijssen. “Op de donderdag voorafgaand aan Koningsdag
wordt er geoefend bij de muziekkoepel: het opkomen op het park
en het hijsen en strijken van de vlag, zodat iedere scout weet wat er
gebeuren moet”, legt Elbert Flim van Scouting Rijssen uit. En zo hijsen
de scouts op Koningsdag zelf, onder het spelen van het Wilhelmus,
de vlaggen. Burgemeester Arco Hofland houdt een toespraak. Op
het podium staan de inwoners van de gemeente die dit jaar een
onderscheiding opgespeld kregen.
Een mooie traditie met een verbindend element, waarbij iedereen van
harte uitgenodigd wordt! Een feestelijk begin van Koningsdag!

27 APRIL - VANAF 13.00 UUR - VOLKSPARK

Complete buurten
fietsen mee
Elk jaar meer deelnemers aan Oranje fietstocht
Voor de sportieve liefhebbers is er ook dit jaar weer een
fietstocht uitgezet op Koningsdag. Er kan gestart worden
van 13.00 tot 14.30 uur. De route is 23 kilometer en voor
iedereen goed te doen. Routes zijn verkrijgbaar bij de stand van
Oranjevereniging Rijssen op de evenementenweide. De kosten
hiervan zijn 2,- euro per route.
Zoals elk jaar wordt de route uitgezet door Jans Drijer.
“En altijd een andere route”, bevestigt hij. Routes uitzetten vindt
hij prachtig mooi om te doen. Dit jaar fietsen de deelnemers het
nieuwe gedeelte langs de Regge. “Allemaal nieuw aangelegde
fietspaden, met een paar gravelpaadjes waar heel goed over te
fietsen is. We gaan niet langs grote wegen, dat doen we nooit.”
De route wordt exact beschreven op papier. “Het staat er allemaal
heel duidelijk op, vergissen is uitgesloten. We hebben daarover
in al die jaren nog nooit een klacht gehoord.” Jans Drijer is er ook
secuur aan, fietst de route nog eens en loopt met zijn vrouw
Jenny de hele route vooraf.
Jans: “De opkomst is met name de laatste jaren perfect, families,
gezinnen, soms complete buurten fietsen mee. Steeds meer jeugd
van vijftien, zestien jaar, die in groepjes de route fietst. Als het
een beetje mooi weer is hebben we zo driehonderd deelnemers.”
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Koningsdag

Feest op het plein bij de Markies

DJ atlijd larstig & rob gasd’rop
HAarstraat 50

Rijssen
markiesrijssen
demarkiesrijssen

"

27 APRIL - VANAF 11.00 UUR - PARKEERPLAATS OOSTERHOFWEG

Oldtimershow van trekkers,
vrachtwagens, auto’s en meer
Voor het tweede achtereenvolgende jaar komt Oldtimer Treffen Rijssen
met een grote show van oldtimers op Koningsdag naar Rijssen.
Tractoren, auto’s, brommers staan deze dag opgesteld op de
parkeerplaats aan de Oosterhofweg. Een diversiteit aan voertuigen
en merken: van een trekker van Renault en Same tot een Volvo F88
vrachtwagen, een Kever, een oude taxi, machines van Schuitemaker
en stationaire motoren. Allemaal zo veel mogelijk in oude staat
hersteld, uitstekend onderhouden en glanzend gepoetst. De
eigenaar heeft bij elk voertuig een, vaak bijzonder, verhaal en weet
alles over het voertuig of de machine te vertellen aan iedereen die
geïnteresseerd is.
“We verwachten onder andere tientallen klassieke auto’s, die
op de morgen van Koningsdag al een toertocht door Twente
hebben gemaakt. De auto’s komen tussen 11.30 en 12.00 uur
op de parkeerplaats aan de Oosterhofweg aan”, vertelt Maarten
Steunenberg, die samen met Albrecht Klaas, Gert Jan Voortman en
Hans van ’t Hul dit evenement organiseert.

27 APRIL - VANAF 11.00 UUR - BRANDWEERMUSEUM

Ritje hoogtepunt voor
aspirant-brandweerlieden
Een ritje maken in een echte brandweerauto! Voor veel jonge
‘brandweergasten’ is zo’n rit hét hoogtepunt van Koningsdag. Vanaf
11.00 tot 15.00 uur staat de brandweerauto op de kruising van de
Kasteellaan en de Oosterhofweg. Een ritje kost 3,50 euro.
Voor het Brandweermuseum is een gezellig terras. Beide musea zijn
open op Koningsdag.

Vanaf 11.00 uur zijn de oldtimers te zien. Maarten: “Vorig jaar voor
het eerst hebben we gekozen voor een bredere opzet en dat is goed
bevallen. We hopen dat er ook deze Koningsdag zoveel animo is. Voor
de hobbyïsten is dit treffen is ook een soort van reünie. Iedereen
is even enthousiast, want welke oldtimers je ook hebt, je hebt ze
allemaal opgeknapt en je kunt ze laten zien. We verwachten dat de
parkeerplaats op Koningsdag aardig vol staat. Als het weer ook mee
zit, wordt het opnieuw een super gezellige dag.”
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Wij breiden uit!

WERKPLAATS
Kryptonstraat 39-B15
Rijssen

Breder assortiment en nieuw dealerschap

SHOWROOM

Bezoek vanaf 19 april onze nieuwe showroom

Kryptonstraat 39-B02
Rijssen
DIENSTEN
Verkoop
Onderhoud
Reparatie
PRODUCTEN
Rubberboten
Ribs
Sloepen
Outboard motoren
Trailers
Watersport- & funartikelen

DIENSTEN:

DEALERSSCHAP

PRODUCTEN:

DEALERSCHAP:

BEN JIJ OP
ZOEK NAAR
EEN LEUKE
BAAN?

OP ZOEK
NAAR EEN
BAAN IN
DE BOUW?

Bij ons heb
je een ruime keus!

Bij ons heb
je een ruime keus!

Bijvoorbeeld in de logistiek,
metaalbewerking, als bijr
ijder,
(industrieel) schoonmaker,
productiemedewerker. of

Bijvoorbeeld als timmerma
metselaar, stukadoor, schilden,
magazijnmedewerker, r,
bouwopruimer, etc.

Zoek jij een baan in Rijssen en omgeving?
Solliciteer direct! Kom langs, mail je cv of solliciteer online
via onze website.

Bel voor meer info:
Mail je cv naar:
Of kom langs!
0548 - 74 50 16
rijssen@koersoostpersoneel.nl Bouwstraat 7a in Rijssen

WWW.KOERSOOSTPERSONEEL.NL

Wil jij aan het werk in de bouw?
Er zijn diverse banen beschikbaar; voor vakkrachten en leerlingen, parttime
of fulltime, tijdelijk of vast.
Solliciteer bij Koers Oost Bouwdiensten!
Onze voordelen: loon volgense Bouw CAO, direct pensioenopbouw en extra
vrije dagen.
Bel voor meer info:
Mail je cv naar:
0547 -200 252 info@koersoostbouwdiensten.nl

Of kom langs!
De Bleek 32c in Enter

WWW.KOERSOOSTBOUWDIENSTEN.NL

27 APRIL - VANAF 11.00 UUR - KASTEELTUIN HAVEZATE DE OOSTERHOF

Oosterhoffair: een zeer gevarieerd aanbod
De kasteeltuin van havezate De Oosterhof staat ook op deze
Koningsdag vol met kramen. Op die kramen een gevarieerd aanbod
van zeer diverse artikelen. Hobbyïsten, kunstenaars, verenigingen en
bedrijven presenteren hier hun (bijzondere) producten en promoten
hun club of hun goede doel.
De standhouders komen vooral uit Rijssen en omgeving en er zit voor
jong en ouder wel iets bij. Uiteraard zijn er de goede doelen kramen,
zoals die van de Stichting Run2Heal Rijssen. Run2Heal zamelt geld in
voor het Roparunteam, het team loopt voor mensen die leven met
kanker. Er worden lootjes verkocht en er is een kinderactiviteit.
Er zijn stands met wijn, maar ook met broodje gehaktbal. Naast de
lekkernijen is er een gevarieerd aanbod van producten, waaronder
houten decoraties, roestfiguren, kinderkleding, kaarten, kunstgras,
PVC-vloeren, Italiaanse producten uit Umbria, de bruidsfotograaf staat
er, parfum, geurpotjes, keramiek, schoonmaakartikelen, asperges en
aardbeien, babyartikelen en huidverzorging. Dat is lang niet alles.
Kom zelf kijken, slenter langs de kramen, maak een praatje, bekijk
de fair met een drankje vanaf het terras. Voor de kleintjes ligt er een
springkussen.
De Oosterhoffair begint om 11.00 uur en duurt tot 17.00 uur en is
gratis toegankelijk.

27 APRIL - V.A. 07.00 UUR - TANKSTATION SANDERMAN

rmc opent seizoen met
Koningsrit
Traditiegetrouw opent de Rijssense Motor Club (RMC) het
seizoen in alle vroegte met een autopuzzelrit, de Koningsrit,
op zaterdag 27 april.
Gestart wordt bij tankstation Sanderman, Nijverheidstraat 21.
Alle puzzelaars kunnen tussen 07.00 uur en 07.30 uur de weg
op voor een mooie route door het mooie landschap van de
gemeente Rijssen-Holten.
De RMC is een vereniging die al vanaf 1945 puzzelritten
organiseert die verreden worden op Koningsdag en een aantal
zaterdagen in de gemeente Rijssen-Holten. Er wordt gereden in
twee klassen: de Sportklasse, deze is voor ervaren deelnemers,
en de Toerklasse, deze is voor minder ervaren deelnemers.
De uitzetter probeert ieder jaar weer leuke vragen, geintjes,
valkuilen in de rit te verwerken; mocht de verkeerde keuze
worden gemaakt dan wordt de deelnemer altijd weer door een
opvanger naar de goede route geleid. Voor de kinderen is er een
zoekwedstrijd. Met na afloop een prijsje voor elk kind dat mee
doet.
Finish en prijsuitreiking zijn bij tankstation Sanderman,
de prijsuitreiking is om circa 09.15 uur. U wordt van harte
uitgenodigd om eens mee te doen. Voor leden is het
inschrijfgeld gratis, voor niet leden 6,- euro.
Meer informatie is te vinden op: www.rmc-rijssen.nl
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Bedankt
ondernemers!
En daar plukken
wij allemaal
de vruchten van!

www.eshuismode.nl
Grotestraat 2, Rijssen
fysiorijssen_koningsdag_2019_DEF.pdf
0548 - 512 216
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KINDERFYSIOTHERAPIE

HANDTHERAPIE

LOOPTRAINING BIJ ETALAGEBENEN

Centrum voor Fysiotherapie Molenstraat 36, Rijssen 7462 TL, Tel. 0548-514726

COOL2BFIT

27 APRIL - VANAF 10.30 UUR - PELMOLEN

Tom Brandriet
verdedigt zijn titel
Wie wordt de nieuwe schutterskoning? Vorig jaar mocht Tom Brandriet
de koningsmantel omhangen. Wie het nu wordt? Op Koningsdag
wordt dat beslist tijdens het vogelschieten. De inschrijving start om
10.00 uur; de deelnemers kunnen zich melden op het schietterrein
bij de Pelmolen. Deelname kost 7,50 euro, inclusief consumptiebon
(zo betaalt iedereen mee aan het winnaarsrondje).
Er wordt geschoten op een houten vogel. Voor degene die de kop,
staart of vleugels er af schiet, zijn er prijsjes. De grote winnaar is de
schutter die de romp van de vogel schiet. De nieuwe schutterskoning
wordt vervolgens per in triomf in een speciale bolide naar café
Spekhorst vervoerd, waar rond 12.30 uur de huldiging wacht!
Het was vorig jaar de eerste keer dat Tom Brandriet meedeed aan
het vogelschieten op Koningsdag. “Vroeger heb ik wel eens een buks
in de hand gehad, maar de laatste tien jaar niet meer”, vertelt de
35-jarige tegelzetter bij Tegelwerken Totaal. Samen met familieleden
van zijn moeders kant, de Polhoudfamilie, toog hij ’s morgens richting
Pelmolen. “We waren met een man of vijftien. Mijn broertje Theun
schoot vlak voor mij, die schoot de vogel er al bijna af.”
Het geluksschot kwam vorig jaar van Tom. “Ik wist niet precies hoe het
bij het vogelschieten in zijn werk ging, maar het was me wel bekend
dat je even naar Spekhorst moest en dat het daar dan volle bak was.
Het is niet echt mijn ding om in de belangstelling te staan, maar ik
vond het toch hartstikke mooi om mee te maken.”
Hij gaat zijn koningstitel te verdedigen, natuurlijk bijgestaan door een
grote groep familieleden. Zich inschieten voor de tijd doet hij niet:
“Vorig jaar ging het ook goed zonder oefenen. En als ik de kans krijg,
schiet ik hem er gewoon weer af.”

Aan de wieken van de Pelmolen wappert
op Koningsdag het rood-wit-blauw: een
feestelijke gezicht.
“Normaal is de molen zaterdags niet open voor het publiek, maar op
Koningsdag tijdens het vogelschieten wel”, vertelt Gerrit ter Horst,
voorzitter van stichting Pelmolen Ter Horst. De molen aan de Regge,
Pelmolenpad 9a, is die morgen gratis te bezichtigen. “Bezoekers
kunnen hier terecht voor koffie of thee, het winkeltje van de
Pelmolen is dan ook open. Daar verkopen we onze eigen biologische
lijnolie en lijnkoeken en diverse meelproducten, waaronder de
Pelmolenkoekmix.” Gerrit is er die ochtend zelf bij. “Als er voldoende
wind is gaan we die morgen ook olie slaan.”

‘‘Als ik de kans krijg,
schiet ik hem er gewoon weer af’’
ORANJEDAGEN 2019

De achtkantige stellingmolen werd in 1752 gebouwd door Jan te Horst
en ging in het najaar van 1975, na restauratie, open voor het publiek.
De industriemolen is nog steeds in bedrijf. Bij voldoende wind is
zaterdagmorgen op Koningsdag te zien hoe men vroeger olie sloeg.
Tot een uur of elf, half twaalf. “Als de vogel er af geschoten is, wordt
het ineens stil bij de molen”, weet Gerrit. De schutterskoning, met
in zijn kielzog de andere schutters, vertrekt naar het centrum van
Rijssen. Dan sluit ook de Pelmolen haar deuren.
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keuring & inspectie

oortman
keuring & inspectie

Wij zijn gespecialiseerd in het keuren van:

Elektrisch handgereedschap
Ladders & Trappen
Steigers
E.H.B.O.
Valbeveiliging
Hijs Hef materiaal
Bouwliften
Brandblussers
Prins Bernhardstraat 34 | 7462 GT Rijssen
T 0548-518323 | F 0548-516495
M 06-14677382 | E info@voortmankeuringen.nl

www.voortmankeuringen.nl
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27 APRIL - VANAF 13.00 UUR - PARKVIJVER

Scouting pakt groots uit op Koningsdag
Traditiegetrouw is ook dit jaar op Koningsdag Scouting OosterhofNiej Begin van de partij. Hun clubopkomst op de zaterdagmorgen is
die dag even ‘verplaatst’ naar het Volkspark in Rijssen. Hier laten de
scouts zien hoe het er op de zaterdagochtenden aan toe gaat rond de
blokhutten van scouting Oosterhof-Niej Begin. Wil je kennismaken met
scouting, dan is dit een perfecte gelegenheid!
De scouts beginnen vrijdagochtend al op te bouwen. “We moeten een
heel veiligheidsplan indienen om dit allemaal voor elkaar te krijgen.
Bijvoorbeeld, de kabelbaan over het water moet gekeurd. We hebben
een lijstje waarop we af moeten tekenen dat om de zoveel uur iemand
gecontroleerd heeft of de knopen nog stevig zitten”, vertelt Elbert Flim,
teamleider bij de Bevers.

27 APRIL - VANAF 11.30 UUR - EVENEMENTENWEIDE
Op Koningsdag van 13.00 tot 16.00 uur is het dan zover. Dan kun
je je eigen broodje bakken boven een echt vuur, je laten schminken,
stoer over de survivalbaan klauteren of griezelen als je aan een
kabeltje boven het water hangt. Met je familie of vrienden kun je een
kanotripje maken op de vijver. Er staat een koek-en-zopie tent. Scouts
die meedoen aan de internationale Jamboree verkopen onder andere
boterkoek, lekkere rocky road en knutselfrutselpoppetjes, om met de
opbrengst een deel van hun deelname te bekostigen.
Natuurlijk is er ook informatie te krijgen over scouting, het
lidmaatschap, de spelgroepen en andere scoutingactiviteiten. Elmert:
“We kunnen die dag laten zien wie we zijn, wat we doen en dat we in
Rijssen een heel actieve scouting hebben. Het is niet alleen een drukke
dag, maar zeker ook een leuke dag. We willen iedereen, jong en oud,
uitdagen om langs te komen op de scoutinglocatie!”

Tollenbak en Rattenval
in spelletjescircuit
Voor kinderen van zes tot twaalf jaar is er weer een superspellencircuit met in totaal zes verschillende oud-Hollandse spelen.
Natuurlijk zijn dat weer andere spelletjes dan vorig jaar!
Eén van de spellen heet Tollenbak en daarbij moet je de tol snel
laten draaien om zoveel mogelijk pionnen om te gooien. Of je nou
een ervaren tol-draaier bent, of dit voor de eerste keer doet: het
maakt niets uit! Met een beetje geluk draait jouw tol de meeste
pionnen om!
Een ander spel is de Rattenval. Hierbij moeten twee spelers
zoveel schijven met punten uit de bak halen. Als de val dichtklapt,
heeft de speler met de meeste punten gewonnen. Spannend:
kom jij met de meeste punten uit de val?
De spellen staan verspreid opgesteld op de evenementenweide.
De jeugd kan van 11.30 tot 16.00 uur alle spelletjes proberen!
Deelname is gratis.
Stempelkaarten zijn verkrijgbaar bij de stand van de Oranjevereniging op de evenementenweide. Voor elke volle stempelkaart stelt
IJssalon Van Otten uit Rijssen gratis een ijsje beschikbaar!

ORANJEDAGEN 2019
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ProgRamma OranjedaGEN
VRIJDAG 26 APRIL
16.30 - 19.30 uur

Bedrijvenuurtje, locatie feesttent evenementenweide.

19.30 uur

Oolderwets Gezellig, Dé grootste reünie van Rijssen met DJ N-ter-Tain en
de Feest Directeuren. Locatie feesttent evenementenweide.

19.30 uur

Oranjeconcert met Rijssens Mannenkoor, locatie Schildkerk.

KONINGSDAG 27 APRIL
07.00 - 07.30 uur

Koningsrit RMC, start Tankstation Sanderman, Nijverheidsstraat 21.

10.30 - 11.00 uur

Concert Wilhelmina Rijssen, locatie Volkspark.

11.00 - 11.30 uur

Aubade en vlag hijsen, met muziekvereniging Wilhelmina en Scouting Rijssen, locatie
Volkspark.

10.30 uur

Vogelschieten, locatie terrein bij de Pelmolen met om circa 12.30 uur huldiging
Schutterskoning, locatie café Spekhorst, Grotestraat 26.

11.00 - 15.00 uur

Rondrit brandweerauto bij Rijssense musea, Kasteellaan 1.

11.00 - 17.00 uur

Oosterhoffair, locatie Havezate De Oosterhof, Kasteellaan.

11.00 - 16.30 uur

Oldtimer treffen, parkeerplaats Oosterhofweg

13.00 - 14.30 uur

Oranjefietstocht, start evenementenweide/Oosterhof, kaarten verkrijgbaar bij stand

11.30 - 16.00 uur

Spellencircuit, locatie evenementenweide.

11.30 - 16.00 uur

Wipe out Circuit, vanaf 12 jaar, locatie evenementenweide.

18.45 - 19.45 uur

Inloopzangavond, Schildkerk, locatie Schild.

19.00 uur

Oranjeconcert door Jeugdkoor Jubilate, Jongerenkoor Sjaloom en Gemengd Koor Cantica,

Oranjevereniging.

locatie Zuiderkerk, Jacob Ruysdaelstraat 1.
21.45 uur

Vuurwerk, locatie Enterstraat, Kasteellaan, Oosterhofweg.

FEESTTENT EVENEMENTENWEIDE
11.00 - 00.00 uur

Feesttent met gezellige muziek en het grootste terras van Rijssen met springkussen!

12.00 - 19.00 uur

Feesttent met gezellige muziek en het grootste terras van Rijssen, springkussens en

19.00 - 00.00 uur

Feesttent met gezellige muziek van DJ Lars & Mc Venom en de band Sesam Sensation.

demonstraties van Dansstudio Dynamiek! Entree gratis!
Entree gratis!

ACTIVITEITEN PARKGEBOUW
11.00 - 17.00 uur

Kinderplein met onder andere penalty schieten, springkussens, schminken,
cupcake-versiertent, popcorn- en suikerspinkraam en ijskraam.

11.30 - 19.00 uur

Bordan Muziekkoepel met Sara Smiles, De Boogie Kears en Spanish Fly.

13.00 - 16.00 uur

Scouting, diverse activiteiten, locatie Volkspark.

ACTIVITEITEN CENTRUM RIJSSEN
11.00 – 16.00

Rijssen kleurt Oranje! Koopzaterdag en het centrum van Rijssen zal in het teken staan van

11.00 – 20.00

Gezellige terrassen met live-muziek bij verschillende horecabedrijven

straattheater en andere activiteiten. Mooie acts voor jong en oud zullen de aandacht trekken!

ZONDAG 28 APRIL
15.00 uur

Oecumenische samenkomst, locatie feesttent evenementenweide.

Onze sponsoren,
de Club van Oranje
Accountantskantoor Pouw

Harbers Trucks

Rabobank Rijssen-Enter

Akor

Harmeling Interieurs

Reggeborgh Vastgoed Management

Asito Rijssen

Hart van Rijssen

Repair & Protection

Autobedrijf Baan Twente

Het Notarieel

Restaurant ’t Brodshoes

Autobedrijf Beltman Rijssen

Heutink Primair Onderwijs

RVC Industriële Verpakkingen

Aveco de Bondt

Hoveniersbedrijf De Brekeld

Schuitemaker Machines

Averesch Bouwontwikkeling en Realisatie

Installatiebedrijf Plas

Stegeman Installatie Management

Baan Administratie en Adviesbureau

Installatiebedrijf Ter Harmsel

Stichting Horeca Parkgebouw

Bandwerk Internet- en reclamebureau

Jan Harbers Holding

Te Wierik Beheer

BDC Ingenieurs & Architecten

Jan Ligtenberg Financieel Advies

Ter Harmsel Kachels

Bloemsierkunst Van de Berg

Janssen Timmerwerken

Ter Steege Holding

Bordan Accountants & Adviseurs

Kapsalon Henk Lassche

Team Snijders Makelaars

Bouwbedrijf Nieuwenhuis

Kon. Volker Wessels Stevin

Tuin Totaal Twente

Bruins en Smeijers Tegelzetbedrijf

Kreijkes Interieur

Typeschool Riessen

Bureau Plesse

Kunstgras Rijssen

Van Buuren

Businessclub Bij de Tijd

Lucky

Van Dam Groep

Dannenberg Tegelwerken

NDB Compactkraanverhuur

Van Eden Boomverzorging

Employment Profit Rijssen

Nijhof Wassink/Nijwa Rijssen

Van Losser Installatietechniek

Evi Verlichting

Nijhuis Bouw

Van Otten Broodspecialist

Femi’s Eetcafé

Optica Lichtarchitectuur

Veneklaas Packaging

F.I.T. bv

P & K Kraanbedrijf

Volker Wessels Bouwmateriaal

Gebri Plastics

Peugeot Ruesink Rijssen

Voortman Keukens

G.J. van Losser Beheer

Polybouw Aluminium

Voortman Metaal Recycling

Gildeslager Goossen

Poortman Tegelzetbedrijf

Voortman Steelgroup

GroeiZaken

PRM Kunststoffen

www.fotorijssen.nl

Wij danken de bovenstaande bedrijven voor de steun aan de Oranjevereniging Rijssen. Zonder de bijdrage van
deze bedrijven zou het niet mogelijk zijn om Koningsdag Rijssen zo groots te organiseren.
Draagt u of uw onderneming Koningsdag in Rijssen ook een warm hart toe? Word dan ook lid van de Club van
Oranje en meld u aan via één van de bestuursleden of via de website: www.oranjeverenigingrijssen.nl

KONINGSDAG 2019
ORANJEDAGEN
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RUITERKAMP
Woondecor

Toe aan een geheel nieuw interieur of gewoon een
frisse wind door je huis? Bij Ruiterkamp Woondecor
kunt je altijd wel wat vinden naar jouw smaak!

Je bent van harte welkom in onze winkel in het centrum van
Nijverdal. Onder het genot van een kopje kofﬁe kun je een
keuze maken uit onze uitgebreide collectie. Zo wordt het
inrichten van de woning of bedrijf een feestje. Kijk op onze
website voor meer informatie en volg ons op facebook
Woninginrichting-Aanhuis.nl (Nijverdal)

Keizerserf 40 - Nijverdal - tel: 0548-612870
www.eenmooievloer.nl - www.ruiterkampwoondecor.nl

•
•
•
•
•

voordelig tanken
verse broodjes
gehaktbal uit jus
snacks en patat
softijs en milkshakes

Jutestraat 5, 7461 TS Rijssen, 0548-51 63 98

info@temorsche.nl, www.temorsche.nl

BRINKS
Uw verhuizing met zorg geregeld
tis
Vraag gra
aan!
uw offerte

Wij kunnen meer dan
60 soorten kunstgras
leveren .
Ook hebben wij meer
dan 20 verschillende
kleuren.

Wij staan ook dit jaar weer op de Oosterhoffair
Ruime keuze uit
meerdere soorten
PVC vloeren.

- Nationale en internationale verhuizingen zowel particulier als zakelijk
- Inventaris en inboedel opslaan in geventileerde, verwarmde containers

Ook bekende
merken.

- Specialist in het inhuizen van keukens, badkamer meubilair en interieurs
- Medewerkers zijn opgeleid voor montage en demontage

www.brinks-verhuizingen.nl
Butaanstraat 12, 7463 PG Rijssen
Tel:+31 (0)548 538698
verhuizingen@brinkstransport.nl

Kunstgras en Vloeren Rijssen
Holterstraatweg 26
06-42814461
www.kunstgrasrijssen.nl

27 APRIL - VANAF 11.30 UUR - EVENEMENTENWEIDE

Kratje klimmen, mega Wipe-out kasteelbaan,
Sweeper, Heracles Pannaveld

Voor de jongeren vanaf 12 jaar wordt op Koningsdag een aantal giga
uitdagingen geplaatst op de evenementenweide.
Een super leuk spel is het krat-klimmen. Wie stapelt de kratten het
hoogst? De deelnemers kunnen de kratten stapelen terwijl ze er zelf
op staan en proberen op deze manier zo hoog mogelijk te komen.
Het lijkt eenvoudig maar hoe hoger er gestapeld wordt, hoe meer
de stapel begint te wankelen… Concentreer je, stapel de kratten
metershoog en bereik tenslotte de top!
Hij ligt er weer, de mega Wipe-out kasteelbaan van maar liefst 46,5
meter! Deze baan stond vorig jaar ook opgesteld en was een groot
succes. Laat zien in welke goede conditie je bent op de Wipe-out
baan! Klimmen, kruipen, rollen, vallen en glijden: het komt allemaal aan
bod. Een super hindernisbaan!

ORANJEDAGEN 2019

Dan de sweeper. Hieraan kunnen meerder spelers tegelijk meedoen.
Iedere deelnemer staat op een plateau en moet daar zo lang mogelijk
op zien te blijven staan terwijl er één of twee armen ronddraaien.
Spring je steeds over die ronddraaiende arm, buk je op tijd, of laat je je
van je plateau ‘sweepen’? Ben jij de laatste die overeind blijft staan?
Dit jaar staat er ook een en vet cool Heracles pannaveld om even
lekker fanatiek te voetballen. Probeer die bal in de goal te krijgen en
laat dat nou net niet zo’n groot formaat goal zijn…
Koningsdag is je helemaal sportief uitleven op de evenementenweide.
Je kunt de spellen proberen van 11.30 tot 16.00 uur. Deelname is
helemaal gratis. Bij de attracties staat professionele begeleiding, maar
deelname is wel op eigen risico.
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nder één dak. Twee topmerk
SUZUKI VOOR EEN

onder één dak

SUPER PRIJS

VITARA

WIJ WENSEN
IEDEREEN EEN
FIJNE KONINGSDAG

Twee topmerken
SWIFT onder één IGNIS
dak.

ONTDEK SUZUKI BIJ AUTOMOBIELBEDRIJF SCHREURS
Nijverdalseweg 138 . 7461 AH Rijssen . Tel 0548 - 518860 . www.autoschreurs.nl

Twee topmerken
onder één dak.
in goede handen

anaf 3 12.495,-

Fiat 500 vanaf 3 12.495,-

Hyundai ix20 vanaf 3 15.995,-

Gecombineerd brandstofverbruik: 4,3 - 8,2 (l/100 km) / 23,3 - 12,2 (km/l); CO2 - emis
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Gezamenlijke munt
Het Parkgebouw, de Oosterhoffair en de evenementenweide
voeren tijdens de Oranjedagen een gezamenlijke munt.
De munten kunnen zowel bij het Parkgebouw als op de
evenementenweide en op het terras op de Oosterhoffair gekocht
worden en kunnen daar ook worden gebruikt. Ze gelden tijdens
Koningsnacht vrijdag 26 april en op Koningsdag zaterdag 27 april.
Op 27 april worden de munten ook bij Lucky aangenomen.

27 APRIL - VANAF 11.00 UUR - FEESTENT

De feesttent barst
uit haar voegen!

Na afloop van de Oranjedagen kun je de munten zaterdagnacht
van 27 op 28 april nog inleveren bij Lucky. Gekochte munten
worden niet retour genomen.

27 APRIL - 18.45 UUR - SCHILDKERK

Koningsdag was vorig jaar één groot feest en
ook dit jaar gaan wij ervoor zorgen dat het een
geweldige dag wordt voor jong en oud.
In de feesttent gaat Koningsdag goed gevierd worden met
verschillende leuke activiteiten voor jong en oud. Natuurlijk is er weer
het grootste terras van Rijssen waar je met z’n allen supergezellig
kunt zitten. Voor de kinderen liggen er springkussens. In de tent
treden ’s middags de dansers van Dansstudio Dynamiek op! Kom
kijken en geniet!
’s Avonds barst de feesttent uit haar voegen. Zin om te dansen?
DJ Lars en MC Venom zorgen ervoor dat je niet stil kan blijven staan
in de tent!
Voor het ultieme oranje-feestgevoel zorgt de band Sesam Sensation.
Sesam Sensation staat voor beleving en passie. De aller vetste
hits worden afgewisseld met de dikste dance classics in een
spectaculaire show vol interactie en humor. Sesam Sensation brengt
altijd de show die aanslaat bij het publiek om er samen met de
bezoekers een geweldige belevenis van te maken! Niet voor niets
vroegen Veronica Top-40 en Radio 538 coryfeeën Erik de Zwart en
Jeroen Nieuwenhuize de met meerdere awards onderscheiden band
voor hun 50 jaar Top-40 Live theater tour. Op Koningsdagavond te
zien, te horen en te beleven op de evenementenweide in Rijssen.

Koningsdag in de Schildkerk
Een breed scala aan liederen klinkt Koningsdag door de aloude
Schildkerk op het Schild. Van de Watergeus die Den Briel vordert, tot de
blanke top der duinen. Van het karretje op de zandweg en de koppige
Hannes op klompen tot de Zilveren Vloot en de draaiersjongen in de
blauwgeruite kiel. Een aantal bekende gezangen staat eveneens op
het programma. Het inloopconcert wordt afgesloten met het Twents
Volkslied en het Wilhelmus.
Van 18.45 tot 19.45 uur kan iedereen op elk gewenst moment vrij
binnenlopen via de hoofdingang onder de toren en meezingen;
alleen luisteren kan ook. Bij de ingang van de Schildkerk vind je
programmablaadjes met de liederen. Organist Frits Berkhoff en Ryan
Eertink bespelen het orgel, kosteres Jenny Zandvoort zorgt in de kerk
voor een goed verloop.
De entree is gratis. Er wordt geen collecte gehouden, wel staat een bus
voor een vrije gift en die is bestemd voor de Oranjevereniging Rijssen.
Ook buiten de kerk kan men meezingen. Boekjes met de liedteksten
worden bezorgd bij de verzorgingshuizen en aanleunwoningen in
Rijssen, die aangesloten zijn op de kerkomroep van de Schildkerk. Dit
inloopconcert wordt daarop uitgezonden. “De boekjes liggen klaar in
de centrale hal en in de huiskamer van de zorginstellingen”, vertelt
Miranda de Goeijen. De teksten kunnen ook via de app of website van
Oranjevereniging Rijssen gedownload worden.

Ook meezingen in verzorgingshuizen

ProGramma FEesttenT
11.00 - 00.00 uur

Feesttent met gezellige muziek en het
grootste terras van Rijssen, springkussens
en demonstraties van Dansstudio
Dynamiek! Entree gratis!

19.00 - 00.00 uur

DJ Lars, MC Venom en Band Sesam
Sensation Entree gratis!

ORANJEDAGEN 2019
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Bouwstraat 39 | 7462 AX Rijssen | 0548 - 218 218 | info@jligtenberg.nl | www.jligtenberg.nl

Alles onder 1 dak

Altijd deskundig,
altijd dichtbij

Sanitair • Installatietechniek • CV-ketels • Onderhoud • Zonnepanelen

Ter Harmsel Morsweg 7a, Rijssen - telefoon 0548 512 113
info@terharmsel-rijssen.nl www.terharmsel-rijssen.nl

sanitair en installatietechniek

27 APRIL - VANAF 11.00 UUR - VOLKSPARK

Koningsdag:
gezellig met
de kids naar
‘t Park!
Een miniconcert van Wilhelmina, de aubade,
heel veel kinderplezier en heerlijke muziek. Dat
zijn de hoofdingrediënten van Koningsdag 2019
in het Volkspark.

In de muziekkoepel wordt direct na de aubade
muziek gedraaid. ’s Middag is het genieten van
lekkere muziek door de Rijssense Bands Sarah
Smiles, Spanish Fly en de Boogie Kearls.

In het prachtige Volkspark is het heerlijk
onderuitzakken op gras en terras. Dat
begint natuurlijk al met het miniconcert
van Muziekvereniging Wilhelmina en de
aubade die ook dit keer op het terrein
voor het Parkgebouw plaats vinden (meer
informatie hier over vindt u elders in dit
programmaboekje).

Dicht bij het terras en het speeltuintje zal
Clown Debby zal de kleintjes vermaken met
leuke ballonnen, dansjes en grapjes, is er een
springkussen en kunnen de allerkleinsten
zich prima vermaken. Maar ook voor de jeugd
vanaf een jaar of 6 is er voldoende te beleven.
Naast de activiteiten van Scouting Oosterhof
Niej Begin, zijn er allerlei leuke dingen te doen,
zoals penaltyschieten met snelheidsmeter, een
springkussen en nog veel meer!
In het Volkspark staan diverse kraampjes
en tentjes waar gegeten en gedronken kan
worden. Natuurlijk zijn ook het restaurant
en het terras van het Parkgebouw geopend.
Er kan overal betaald worden met munten van
de Oranjedagen.
Ook aan de allerkleinsten is gedacht. Binnen, in
het Parkgebouw, is een baby-verschoonruimte
aanwezig en gelegenheid om flesjes en
hapjes op te warmen. Daarnaast is er (tegen
een kleine vergoeding) ruim voldoende
toiletgelegenheid. De entree en de meeste
activiteiten in het Volkspark zijn gratis!

Komt d’r in! Vie maakt ‘r
saamn nen mooin dag van!

ORANJEDAGEN 2019
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KONINGSDAG 27 APRIL
Winkels open:
11.00 - 16.00 uur
Gezellige terrassen
Live muziek
Springkussens
Straattheater
www.winkeleninrijssen.nl

24 uur beschikbaar en
bereikbaar. Vele faciliteiten,
waaronder het houden van
(kerk)diensten, condoleances
en koffietafels
Bel voor meer informatie
0548 545 656

27 APRIL - VANAF 11.00 UUR - CENTRUM RIJSSEN

Het centrum van Rijssen kleurt Oranje!
Op Koningsdag, zaterdag 27 april, is het gezellig vertoeven in het
centrum van Rijssen. Ondernemersvereniging HABI en de horeca
pakken uit. Nagenoeg alle winkels in het centrum zijn open van
11.00 tot 16.00 uur en het publiek wordt vermaakt met
straattheateracts. Op Koningsdag worden de terrassen in het centrum
uitgebreid en zorgt live-muziek op meerdere podia voor een gezellige
Oranjesfeer. Op plein De Hoge Wal treedt vanaf 12.00 uur de band
Update op en aansluitend zorgen de DJ’s Altijd Larstig & Rob Gas D’rop
en RRDJ Crew voor muziek. Zaterdag is het ook nog marktdag.

Bloeiende steltenlopers, met rokken van bloemblad en kronen vol
knoppen steken, al wandelend, ver boven het publiek uit.
Dan is er nog de schipper, een levend standbeeld, een verweerd
koperen beeld dat standvastig achter zijn roer staat.

De acteurs van het Straattheater zorgen op Koningsdag voor extra
gezelligheid. Op verschillende plekken in het centrum, Haarstraat,
Elsenerstraat en Grotestraat, zijn spectaculaire en vrolijke optredens te
zien, vanaf 11.00 tot 15.50 uur.

De Sprookjesboom brengt ook muziek, en niet alleen muziek, ook
zeepbellen en bloeiende bloemen. Een muzikale boom op wielen.

Het Speeldoosje is een dromerige, lieve, verhalende dansact waarbij
het sprookje tot leven komt. Al draaiend op een sokkel, als een
poppetje in een muziekdoosje, ontwaakt het meisje en danst zolang
de klanken klinken uit het doosje.

Het is niet alleen Koningsdag, maar ook echt lente in het centrum van
Rijssen. Kom winkelen en genieten op 27 april! Parkeren is gratis.

Het Kermispaardje, het stalen ros met de dame Margootje, trekt
door het centrum. Swingend op haar showpony en al levensliederen
zingend rijdt deze zangeres rond. Wie kent ze niet, de liedjes van Wim
Sonneveld en Willeke Alberti.
ORANJEDAGEN 2019
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Ontvang een dinerbon
bij aanschaf van uw
trouwpak of maatkostuum!

2 Ledûb actie overhemden
voor € 119,95* + Gratis
Victorinox zakmes

* Verkoopprijs geldt voor Ledûb actieshirts, beschikbaar in meerdere
pasvormen, mouwlengtes en dessins. Zolang de voorraad strekt,
vraag naar de voorwaarden.

IN SAMENWERKING MET

Meer weten?
Kijk op koedijkmode.com

Jan Willem ter Harmsel:
‘Alles waar je ogen van gaan
sprankelen moet je doen’
Jan Willem ter Harmsel (34) is sinds vorig jaar bestuurslid van de
Oranjevereniging Rijssen. Hij is mede-verantwoordelijk voor de
vernieuwde website. Een overzichtelijke website, met daarop alle ins
en outs van de Oranjevereniging Rijssen, van programma tot foto’s van
eerdere Oranjedagen, van liedteksten tot het downloaden van de app.
Alle nieuwtjes staan er zo snel mogelijk op. Daarnaast verzorgt hij de
marketing en de public relations.
Jan Willem, geboren en getogen Rijssenaar, is ruim twee jaar
franchisenemer van uitzendbureau In Person aan de Enterstraat in
Rijssen. “Zelf ben ik ooit via een uitzendbureau aan het werk gegaan,
en dat voelde voor mij als een afstand, een drempel.” Door zijn
werk, onder andere bij de Kaja, deed hij vele contacten op, die hij nu
uitstekend kan benutten. Zijn missie: een verlengstuk zijn voor een
bedrijf en een kruiwagen voor de kandidaat. “Mensen moeten zich al
thuis voelen in dit kantoor. Ik wil niet alleen weten welk werk iemand
wil doen, maar ook wat iemands hobby’s zijn, wat hem dagelijks
bezighoudt, waar z’n ogen van gaan sprankelen. Mijn doel is dat de
werknemers na een half jaar een contract krijgen aangeboden en dat
lukt in negentig procent van de gevallen.” Zijn devies: ‘Alles waar je
ogen van gaan sprankelen moet je doen’.

75 jaar vrij:
versier je straat

Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat ons land bevrijd
werd van de nazi terreur. Op 5 mei 2020 vieren we 75
jaar vrijheid.
De Oranjevereniging Rijssen roept de Rijssenaren op
rond die tijd hun straat of buurt te versieren. Maak een
plan, samen met je buren. Besteed gezellige avonden
aan het uitwerken van die plannen, bouw zo aan de
saamhorigheid in je buurt en versier volgend jaar rond
Koningsdag en Bevrijdingsdag je straat!
Natuurlijk zijn er ook weer prijzen te winnen maar
misschien nog wel belangrijker: eeuwige roem voor de
mooiste versierde straat!
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‘Koningsdag is de mooiste dag van het jaar’

Dat devies geldt wat Jan Willem zelf betreft niet alleen voor zijn werk,
maar ook voor de invulling van zijn vrije tijd. Sinds een jaar maakt
hij deel uit van het bestuur van de Oranjevereniging Rijssen. Vraag
hem naar de activiteiten rond en op Koningsdag, vraag hem naar de
inzet van het bestuur daarvoor, en zíjn ogen sprankelen. Koningsdag,
vroeger Koninginnedag, vindt hij de mooiste dag van het jaar. “Dat
leeft hier echt. Die dag bleven we met de vriendengroep in Rijssen. We
begonnen thuis met een oranjebittertje, dan begon je in het centrum
en liet je je langzaam afzakken richting park en de Oosterhof. Op dat
rondje kwam je heel veel mensen tegen, ook mensen die je heel lang
niet gesproken had, die je eigenlijk alleen op die dag sprak. Dat is nog
steeds zo.”
Twee jaar geleden was hij op het Bedrijvenuurtje. “Het Bedrijvenuurtje
is een goede generale voor Koningsdag, daar ontmoet je ook veel
mensen. Ik kwam er Olav Roeterdink tegen en vertelde hem dat ik
het zo tof vond dat het bestuur met zo weinig middelen zulke dagen
voor elkaar kan krijgen. En bood mijn diensten aan.” Het aanbod werd
door het bestuur met beide handen aanvaard. Dit jaar voor het eerst
verzorgt Jan Willem mede de website, de marketing en een stukje pr.
“Dat voelt goed. Het is een hartstikke leuke club mensen. Allemaal
vrijwilligers, allemaal gedreven mensen met ieder de eigen skills.
Een hecht team dat klaar staat voor elkaar. Dat moet ook, wil je zo’n
geweldig feest kunnen realiseren.”
Het organiseren van de Oranjedagen is veel werk. “Er komt veel bij
kijken. Ik hoop dat mensen die meedoen aan dit feest, en dat zijn er
echt veel, begrijpen dat deze Oranjedagen niet vanzelfsprekend zijn. Al
ruim een half jaar van tevoren staat een supergemotiveerd team klaar
om het Bedrijvenuurtje en Koningsdag in veilige en gezellige banen te
leiden. Ik zou dan ook feestgangers willen oproepen: steun ons werk,
wordt donateur. Het geld wordt goed besteed aan een fantastische
dag die we samen beleven.”
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29 APRIL - VANAF 14.30 UUR - FEESTTENT

Koningskind

‘Koningskind’ is het thema van de
interkerkelijke samenkomst, die zondag 28
april gehouden wordt in de feesttent op de
evenementenweide aan de Oosterhofweg.

HENRIET PREUTER:

‘Koningsdag is een gezellige, drukke dag’
Meer tijd om te genieten, kortom, gewoon iets meer vrije tijd. Dat is één van de
redenen waarom Henriet Preuter-Zwoferink (47) dit jaar waarschijnlijk voor het laatst
met haar snackwagen tijdens Koningsdag bij de evenementenweide staat.
Decennia lang beleefde ze Koninginnedag en nu Koningsdag in de snackwagen. “Mijn
vader stond al met de patatwagen op Koninginnedag op het park, toen ik dertien,
veertien jaar was”, vertelt ze. Ze weet nog dat er één Koninginnedag was die totaal
verregende. “We hadden van alles ingeslagen, maar er kwam geen klant. Je kon
ook niet opruimen, want stel dat het droog werd, dan heb je ineens mensen voor je
wagen staan. Je spreekt af en dan moet je er toch staan. Buienradar was er toen nog
niet.”
Later nam ze de snackwagen over van haar vader en staat zelf dit jaar voor het
negentiende jaar in de wagen bij het Oranjefeest. “Eerst op het park, sinds een aantal
jaren op het paadje naast de evenementenweide, op de hoek van de Kasteellaan.”
Henriet nam vorig jaar al afscheid van meerdere locaties waar ze met haar
snackwagen stond. “Alleen de grote markten hier in de regio houd ik nog aan, zoals
de Paardenmarkt in Enter, de Pinkstermarkt en Koningsdag.”

Deze laagdrempelige oecumenische
bijeenkomst is bedoeld voor het hele
gezin, alle leeftijden en alle achtergronden.
Het programma is voorbereid door een
commissie die bestaat uit leden van diverse
Rijssense Kerken. De organisatoren zijn
blij dat deze samenkomst dit jaar voor het
zevende jaar op rij doorgaat. Lucky voelt zich
verbonden met dit mooie initiatief en heeft
daarom aangegeven dat de kerken weer
gebruik mogen maken van de tent.
Het belooft een gevarieerde middag te
worden. Zang en samenzijn staan voorop.
Dominee Arjan Oosterwijk verzorgt de
overdenking. Voor de muzikale omlijsting
zorgt de Ontmoetingsband die ondersteund
wordt met muzikanten van andere kerken.
De entree is gratis. Wel wordt een
collecte gehouden en deze is bestemd
voor de stichting Run2Heal, een stichting
die inzet voor het verbeteren van de
levensomstandigheden van kankerpatiënten.
Aanvang 15.00 uur. Vanaf 14.30 uur is de
tent open. Iedereen is welkom.

Op Koningsdag is de wagen vanaf negen uur open. “Vanaf elf uur begint het echt te
lopen en om half één ben je het drukst.’’ Het assortiment bleef in die jaren ongeveer
hetzelfde. “De meeste vraag is er naar een zakje patat, een broodje hamburger of
braadworst, een frikadel en een kroket.”
Ze vindt Koningsdag een gezellige, lekker drukke dag. “Die dag is zo voorbij. Ik sluit
zo’n beetje tegelijk met de feesttent. Ja, dan voel je je benen wel. Dan gaat het ook op
huis aan.”

27 APRIL - 19.00 UUR - ZUIDERKERK

Oranjeconcert
Zuiderkerk

Op Koningsdag, zaterdag 27 april, is er een
Oranjeconcert in de Zuiderkerk. Daaraan
nemen deel Jeugdkoor Jubilate onder leiding
van Otto Zwolsman, Jongerenkoor Sjaloom
onder leiding van Jan-Geert Heuvelman en
Gemengd Koor Cantica onder leiding van
Edwin Velvis.

26 APRIL - 19.30 UUR - SCHILDKERK

Oranjeconcert Rijssens Mannenkoor
Het Rijssens Mannenkoor houdt ook dit jaar aan de vooravond van Koningsdag, vrijdag 26
april, een Oranjeconcert in de Schildkerk te Rijssen.
Het concert is in eerste instantie bedoeld voor de oudere medeburgers en bewoners van
de zorgcentra in Rijssen. Dit jaar treedt alleen het Rijssens Mannenkoor op onder leiding van
dirigent Jaap Kramer en met medewerking van fluitist Kees Alers en organist Jorrit Woudt.
Het concert bijwonen is gratis. Aan de uitgang wordt een collecte gehouden, een bijdrage
wordt op prijs gesteld.

Het concert in de kerk aan de Jacob
Ruysdaelstraat 1 begint om 19.00 uur.

ORANJEDAGEN 2019
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Dodenherdenking 4 mei 2019 op twee
dagen en twee plaatsen
Dit jaar worden in Rijssen de oorlogsdoden
herdacht op twee dagen en twee plaatsen.
In verband met de Joodse sabbat worden de
joodse plaatsgenoten een dag eerder
herdacht. Op vrijdagmiddag 3 mei is er een
herdenking om 16.00 uur op de Joodse
begraafplaats aan de Arend Baanstraat.
Deelnemers aan de Stille Tocht verzamelen
zich op de parkeerplaats van sportcomplex de
Koerbelt. Op de begraafplaats is voor mannen
een hoofddeksel verplicht en iedereen wordt
vriendelijk verzocht niet op de graven te lopen.
Het kaddisj, het gebed voor de overledenen,
wordt voorgelezen in het Hebreeuws en het
Nederlands. Leerlingen van openbare
basisschool De Salto leggen bloemen bij het
monument op de begraafplaats.
Zaterdagavond 4 mei zijn er om 20.00 uur
herdenkingspechtigheden bij het oorlogsmonument aan de Lentfersweg. Aan deze
herdenking werken het koperensemble van
muziekvereniging Wilhelmina, het Hervormd
Kerkkoor en de Scouting Rijssen mee.
Basisschoolleerlingen dragen gedichten voor.
De Dodenherdenking op zaterdag 4 mei bij het
oorlogsmonument wordt voorafgegaan door
een interkerkelijke bezinningsbijeenkomst in

de hervormde Schildkerk. De bijeenkomst
wordt deze keer geleid door dominee S. W.
Janse. Stadsorganist Dick Sanderman bespeelt
het orgel. De bijeenkomst duurt van 19.00 tot
19.30 uur. De hoofdingang van de Schildkerk
gaat open om 18.45 uur.
Na afloop van de bezinningsbijeenkomst
kunnen de bezoekers desgewenst aansluiten
bij de Stille Tocht naar het oorlogsmonument.
Opstellen tussen het stadhuis en de Schildkerk
in de Kerkstraat. Eerst komen de kransdragers,
dan de nabestaanden, Burgemeester en
Wethouders, het Comité Herdenkingen Rijssen
en de andere deelnemers.
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Bij de herdenkingsplechtigheid aan de
Lentfersweg is een erewacht aanwezig van de
Rijssense brandweer en de Nationale
Reservisten. Hoornblazer Johan Kalter blaast
The Last Post. Het koperensemble van
Wilhelmina speelt koraalmuziek. De kransen
worden gedragen door oud-mariniers en
scouts. Locoburgemeester Ben Beens houdt
een toespraak. Er worden kransen gelegd en
ter afsluiting zingt men gezamenlijk het
Wilhelmus.

27 APRIL - VANAF 21.45 UUR - NABIJ FEESTTENT

Soberder vuurwerk, coole attracties voor de 12+ jeugd
Koningsdag wordt afgesloten met het traditionele vuurwerk, dat om 21.45 uur begint en
gehouden wordt op het terrein tussen Enterstraat, Groenewegje, Oosterhofweg en Kasteellaan.
Het wordt een ietwat soberder vuurwerk. “We hebben een beperkt budget en hebben er voor
gekozen om meer geld te besteden aan sportieve attracties voor de jeugd vanaf 12 jaar. Vorig
jaar sloegen deze spellen ontzettend goed aan bij die doelgroep, vandaar dat we ook voor dit
jaar een aantal coole spellen uitgezocht hebben waarvan we hopen dat de jongeren er enthousiast gebruik van maken. Dat betekent dat op het vuurwerk bezuinigd moest worden”, vertelt
voorzitter Olav Roeterdink.
Desalniettemin kan het publiek toch genieten van prachtig siervuurwerk dat de lucht in gaat.
Wellicht, als zich dit jaar meer sponsoren en meer donateurs melden, is er volgend jaar, wanneer
we 75 jaar bevrijding vieren, wel weer een groots vuurwerk te beleven!
ORANJEDAGEN 2019

Vormgeving
Martijn Ontwerpt

Drukwerk
Kopieercentrum Rijssen

Word lid of donateur van
Oranjevereniging Rijssen!
Het bestuur van Oranjevereniging
Rijssen heeft ook dit jaar weer een
gevarieerd programma neergezet. Jong
en oud kan weer genieten van deze
feestelijke Oranjedagen, waar velen al
naar uitkijken.
Het zou dan ook wel heel erg gaaf
zijn als dit gewaardeerd werd met
een enorme toename van leden! Om
ook een sfeervolle Koningsdag in de
toekomst te kunnen organiseren heeft
de Oranjevereniging Rijssen meer
leden nodig.
Draag je de Oranjedagen in Rijssen
ook een warmt hart toe? Wordt dan lid
voor 15,- euro per jaar, of donateur
voor 7,50 euro per jaar. Meld je aan
via de website! Of schiet tijdens de
Oranjedagen een bestuurslid aan!
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