
Oranjefeest
2014

PR
O

G
R

A
M

M
A

B
O

E
K

JE

Oranjevereniging Kamperzeedijk

Datum: 20 en 21 juni 2014



Programma

Vrijdag
15:30 uur Officiële opening van het Oranjefeest door Wethouder Visserman 

15:45 uur  Aanvang kinderspelen onder leiding van de leerkrachten lagere 

school, Aansluitend oplaten van de ballonnen.

18:30 uur Opstellen optocht bij de Mandjeswaardbrug

19:00 uur Vertrek optocht

21:00 uur  Gezellige avond met op het programma levend tafelvoetbal, touw- 

trekken en spijkerslaan dit allemaal met de muziek van  Halbe Ananas.

Zaterdag
09:30 uur Opstellen optocht bij de Mandjeswaardbrug

10:00 uur Vertrek optocht

11:30 uur Sumoworstelen (spel)

13:30 uur Demonstratie oude ambachten, brandweerspel en goochelaar

15:00 uur Vierkamp v.a. 16 jaar en ouder. Aansluitend jeugd vanaf 12 t/m 16 jaar 

17:30 uur Barbecue

20:30 uur Mannenkoor Recht Deur Zee

23:00 uur Afsluiting Oranjefeest

Like onze pagina op www.facebook.com/ovkamperzeedijk, en mis geen 

enkele update meer van de Oranjevereniging van de Kamperzeedijk! 

Facebook
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Voorwoord
Kamperzeedijk, juni 2014

Hierbij nodigen wij, het bestuur en de commissarissen van de Oranjevereniging 

Kamperzeedijk, u uit om gezamenlijk het Oranjefeest te vieren op vrijdag 20 en 

zaterdag 21 juni a.s.

Ook dit jaar heeft de Oranjevereniging weer een aantrekkelijk programma samengesteld, 

en zij hoopt dat jong en oud massaal van het programma gebruik gaan maken.

Als locatie voor dit feest hebben wij wederom gekozen voor het terrein van de ijsbaan.

Wij rekenen op u allen, dat we er een gezellig Oranjefeest van maken.

Om de Kamperzeedijk een feestelijk aanzien te geven verzoeken wij u om op deze 

twee dagen de vlag uit te steken.

    

Bestuur en commissarissen van de Oranjevereniging wensen u een gezellig feest 

en zien u graag op de ijsbaan!

Martin Meuleman, voorzitter   
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Demonstratie 
oude ambachten
Dit jaar is het idee naar boven gekomen om oude 

ambachten te laten zien, enkele ambachten worden 

hedendaags nog steeds toegepast. Voor de oudere 

generatie is het herkenbaar en voor de jongeren is 

het van dichtbij mooi om te zien hoe er ‘’vroeger‘’ 

de werkzaamheden werden uitgevoerd.

Ook het roken van vis is een oude ambacht. 

Deze middag zal er paling en zalm gerookt gaan 

worden, die tevens te koop worden aangeboden.

Brandweerspel
De jongere generatie kan zich voor even een echte 

brandweerman/vrouw voelen tijdens dit spel!

Goochelaar
De gehele middag is er ook een goochelaar aanwezig 

die zijn kunsten zal vertonen!
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GEROOKTE ZALM EN PALING!

OUDE AMBACHTEN



Vrijdag
Om 15.30 uur zal Wethouder Visserman dit jaar het Oranjefeest officieel voor ons openen.

Na de opening starten we het programma met de kinderspelen voor de jeugd van 

de basisschool.

De vrijdagavond zullen we beginnen met de allegorische optocht, met medewerking van 

het muziekkorps Oranje uit IJsselmuiden. De route zal lopen vanaf de Mandjeswaardbrug 

tot aan het gemaal “Veneriete”om vervolgens terug te keren naar de Driester en daar 

nog een rondje doen tot in de nieuwbouw.

Na de optocht kunnen we op het feestterrein genieten van 

een potje levend voetbal, Hiervoor kan men zich opgeven 

t/m 19 juni! Voor diegene die het leuk vindt is er ook 

spijkerslaan. Het touwtrekken vindt deze avond ook plaats. 

De muzikale omlijsting van deze avond zal worden verzorgd 

door Halbe Ananas. We hopen er als hechte gemeenschap 

er ook dit jaar weer een gezellige avond van te maken.
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Allegorische optocht
Ook dit jaar zal de allegorische optocht tot twee keer toe verreden worden. De eerste keer op 

vrijdagavond en de tweede keer op zaterdagochtend. Het is daarom ook zeer zeker de moeite waard 

om een wagen te versieren, voor zover u daar nog niet mee bezig bent. Voor elke zelfgemaakte 

wagen afkomstig van de Kamperzeedijk, Mandjeswaard of Pieper die langer is dan 5 meter, ontvangt 

u € 75,- startgeld en voor elke wagen die korter is dan 5 meter krijgt u € 30,- startgeld. 

Voor de 7 mooiste of origineelste wagens is een prijs te verdienen: 

1e prijs: € 175,-  /  2e prijs: € 150,-  /  3e prijs: € 125,-

4e prijs: € 105,-  /  5e prijs: € 95,-  /  6e prijs: € 75,-  /   7e prijs:: € 75,-

Ook dit jaar kunnen er weer versierde fietsen en skelters meedoen. Deze ontvangen geen 

startgeld, maar wel prijzengeld. 1e prijs: € 20,-  /  2e prijs: € 15,-  /  3e prijs: € 10,-  /  4e prijs € 5,-

LET OP! Dit jaar is er ook een publieksprijs in het leven geroepen, zodat iedereen kan stem-

men op zijn/haar favoriete wagen. De publieksprijs levert € 50,- op! In onderstaande tabel kan 

iedereen zijn/haar keuze invullen. Het papier kan tot zaterdagmiddag 16.00 uur in de daarvoor 

bestemde bus gedeponeerd worden die in de tent staat bij de bar van de Oranjevereniging. 

Zaterdagavond zal de winnaar bekend gemaakt worden.

Het startgeld en het prijzengeld kunnen worden opgehaald op 23 juni tussen 19:30 en 20:00 uur 

in Gemeenschapscentrum ‘De Driester’.

NAAM VAN DE WINNENDE WAGEN
VOOR DE PUBLIEKSPRIJS:

INGEVULD DOOR:

ADRES:
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Zaterdag
De zaterdagmorgen begint met een herhaling van de optocht met medewerking van 

de muziekkorpsen KTK Kampen en Irene uit Hasselt. Tijdens deze optocht zullen de 

gewonnen prijzen bekend gemaakt worden. Na de optocht zijn de praalwagens zoals van 

ons gewend te bezichtigen op het feestterrein.

Na de optocht beginnen we het feest ‘s ochtends met ons eerste spel; bij dit spel gaan 

twee personen verkleed als Sumoworstelaar de strijd aan met elkaar, wie het langst 

overeind blijft is de winnaar!

De middag beginnen we met een demonstratie van oude Ambachten, de rietdekker, 

mandenmaker en een leerbewerker demonstreren het vak apart, ook het spinnenwiel  

wordt van ‘’stal’’ gehaald.

Voor de lekkerbekken onder ons is er ook een visroker aanwezig, zalm en paling wordt 

op het veld gerookt en voor de liefhebber te koop aangeboden.

Vanaf  15.00 uur gaan we verder met vierkamp vanaf 16 jaar en ouder, aansluitend 12 t/m 

16 jaar. De groep dient te bestaan uit 4 personen.  
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Elke groep die mee doet aan de verschillende spelen dient te bestaan uit minimaal 

één vrouw. Je moet je van te voren op geven, dit kan bij de tent.

Na het vierkamp kunnen we op het feestterrein genieten van een groots opgezette 

barbecue. De achtergrond muziek van deze avond zal worden verzorgd door Recht 

door Zee. We hopen er als hechte gemeenschap er ook dit jaar weer een gezellige 

avond van te maken.

Om 20:30 uur wordt na meerdere vragen tijdens de ledenvergadering gevraagd of 

het mannenkoor Recht Deur Zee niet herhaald kan worden. dit is gelukt en zal deze 

avond door hen verzorgd worden.

Wij als Oranjevereniging hopen zowel voor jong als oud een gezellig en actief 

programma te hebben samengesteld.
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Overige informatie
Kinderen van leden die niet aan de Kamperzeedijk naar de basisschool gaan, kunnen ook 

meedoen aan de kinderspelen van de vrijdagmiddag.

Opgave voor deze kinderspelen kan voor 16 juni a.s. bij Gerlinda Kampjes, tel: 038 – 344 61 24. 

Na deze datum is opgave helaas niet meer mogelijk.

Na de spelletjes van vrijdagmiddag  of op de zaterdag kunnen deze kinderen op het feestterrein 

een kaartje invullen voor het oplaten van de ballonnen. De kinderen die naar de basisschool 

aan de Kamperzeedijk gaan hebben dit op school al gedaan.

Terug gekomen ballonkaartjes kunnen worden ingeleverd bij Gerlinda Kampjes, Oostermaat 53 

te Genemuiden. 

Na de kinderspelen is er voor elk kind die op het feestterrein aanwezig is een traktatie af 

te halen in de feesttent.
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Entreeprijzen
Vrijdagavond: 16 jaar en ouder € 5,-

Zaterdagmiddag: 16 jaar en ouder € 5,-

Zaterdagavond: 16 jaar en ouder € 5,-

Op vertoon van de ledenkaart is de entree gratis.

Lidmaatschap Oranjevereniging
Een gezinskaart kost € 8,- per jaar. Onder een gezinskaart vallen ouders met hun 

kinderen tot 16 jaar. Jeugdleden vanaf 16 jaar en alleenstaanden betalen € 4,- per jaar.

Bent u nog geen lid van de Oranjevereniging of is uw adres gewijzigd?

Vul dan onderstaande bon in:

Naam: 

Adres: 

Postcode/Woonplaats:

Wenst lid te worden van de Oranjevereniging

Deze bon kan ingeleverd worden bij één van de bestuursleden of commissarissen 

op het feestterrein.

Het bestuur stelt zich op generlei wijze aansprakelijk voor schade en\of 

letsel ontstaan op of rond het feestterrein.
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Sponsoren
Het Oranjefeest 2014 wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren

Veehandel 
J. Slendebroek Kampen

Stikkenpolderweg 12
8267 AP  Kampen

G. Schaapman
Kamperzeedijk 153a

8281 PE  Genemuiden

Atelier
de Bonte Koe.nl
Kamperzeedijk

Roccy
Kleiland 9

IJsselmuiden

H van der Sluis 
en Zn. BV
Int. Transport

Schildersbedrijf
Kattenberg
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Wilhelmus
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van Duitsen bloed.
Den Vaderland getrouwe,

blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd.

Den Koning van Hispanjen
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild en mijn betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer.
Op U, zo wil ik bouwen,

verlaat mij nimmermeer.
Dat ik toch vroom mag blijven,

Uw dienaar ‘t aller stond.
De tirannie verdrijven,

die mij mijn hart doorwondt.

Vormgeving: Comceptum  •  Foto’s: Breman.net / www.kamperzeedijk.nl


