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De Koning
wordt 50 jaar

13 17 31
Afscheid van
drie kanjers

No Brakes live
op de vrijmarkt

Aubade
‘nieuwe stijl’

IJsselmuider Oranje Vereniging

SNACKBAR

Grafhorsterweg 71
IJsselmuiden
Tel. 038-331 67 15
www.kwekerijvahl.nl

Timmer

Welkom in onze boerderijwinkel voor verse
groenten, fruit en witlof van eigen teelt.
Tevens ruime keus in streekproducten

Stationsplein 4
Kampen
Tel. 038-333 14 55

Vele soorten groentezaden, bloemzaden, groenteplanten zoals paprika-,
tomaten- en komkommer planten. Scherpe prijzen!

VANAF 1 MEI WEER CHRYSANTENSTEKKEN

Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie - Utiliteitsbouw
Koekoeksweg 17b - 8271 PC IJsselmuiden

Koningsdag geopend vanaf 10.00 uur
Hemelvaartsdag geopend vanaf 11.00 uur

Tel. (038) 3388422 Mob. 0622738270
E-mail: dekker.electro@hetnet.nl
www.dekkerelektrotechniek.com

Verhuur voor en door professionals!

Bel GRATIS 0800 53 53 123
Tuin- en
parkmachines,
generatoren en
verlichting

Bouw- en
graafmachines,
verreikers

Hoogwerkers,
steigers en nog
veel meer!

Dronten

Q

Apeldoorn

Q

Emmeloord

Q

Genemuiden

Q

Huizen

Q

Meppel

Q

Raalte

www.123machineverhuur.nl
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Q

Rosmalen

Q

Zwolle

IJsselmuider Oranje Vereniging

Voorwoord van
de IJOV voorzitter
50 jaar. Je zou het niet zeggen
maar het is toch echt zo. En
wat onze koning typeert is zijn
enorme Oranjegevoel. Dit wil
hij ook graag met de bevolking
delen en wanneer we het koningspaar bij sportwedstrijden
zien spat de energie en het
enthousiasme er vanaf. Het
mooie daarvan is dat het ons
ook weer energie geeft om op
zijn verjaardag weer een prachtig feest te organiseren.
Beste mensen,
Voor u ligt de nieuwe Oranjeglossy van de IJsselmuider
Oranjevereniging. Met dank
aan onze redacteur en samensteller Willem de Zeeuw die
altijd weer met veel passie en
energie de glossy samenstelt.
Het jaar 2017 is in meerdere opzichten een bijzonder jaar. De
IJsselmuider Oranjevereniging
bestaat 80 jaar. Een hele prestatie voor een vereniging om
zolang te bestaan en zoveel te
organiseren. Daarnaast wordt
onze koning Willem Alexander

27 april kent natuurlijk in IJsselmuiden een vast programma
maar de muzikale omlijsting is
groot. De dag begint officieel
met de aubade om 09.00 uur
ter hoogte van de Maarlenhof.
Ik roep u op om in grote getale
hierbij aanwezig te zijn. Alle
kinderen krijgen een lampion
uitgereikt die ze ’s avonds kunnen laten branden langs de
route van de lampionoptocht.
Bij de lampion zit ook een lot
en de burgemeester zal tijdens
de aubade een drietal prijzen
trekken. De muziek en zang
wordt verzorgd door show en

drumfanfare Oranje en het
mannenkoor Recht Deur Zee.
Vanwege het 80 jarig bestaan
zullen er extra activiteiten op
het programma staan in de
week van de muziekfeesten. In
ieder geval zal dit een activiteit
zijn voor de ouderen. Verder
zijn we nog in onderhandeling
om het programma verder uit
te breiden. Te zijner tijd zal het
definitieve programma via de
huis aan huis kranten en onze
website www.ijov.nl bekendgemaakt worden.
Wat ik u alvast wel kan verklappen is dat de muziekfeesten dit
jaar op vrijdag en zaterdag een
vrije entree hebben. Op de vrijdagavond zullen er meerdere
DJ’s muziek draaien en op de
zaterdagavond zal er een plaatselijke band in combinatie met
een DJ de avond verzorgen.
Hiernaast vindt u de data van
alle IJOV activiteiten in de IJOV
Agenda. Noteert u de data alvast in uw agenda?
Ik wens u allen veel leesplezier.
Een heel fijn jaar en zie u graag
op al onze activiteiten.
Jan Kraan, voorzitter IJOV

IJOV AGENDA
2017

WOE 26 APRIL
De avond voor Koningsdag
van 21.00 tot 01.00 uur:
Muziek op het veld

DO 27 APRIL
07.00 uur Reveille
09.00 uur Aubade
10.00 uur Vrijmarkt
21.00 uur Lampionoptocht

DO 4 MEI
20.00 uur Dodenherdenking
(programma op www.ijov.nl)

ZA 8 JULI
Fietstocht met barbeque

VR 22 SEPTEMBER
Voorstelling voor ouderen

VR 22 SEPTEMBER
Muziekfeesten in feesttent

ZA 23 SEPTEMBER
Muziekfeesten in feesttent

ZO 24 SEPTEMBER
Praise evenement in feesttent

ZA 7 OKTOBER
Knolletjesmarkt

26 + 27 FEBRUARI 2018
Megakidzz Festijn
Wijzigingen in het programma
voorbehouden. Volg altijd het
laatste nieuws op www.ijov.nl

Terras op grasveld groot succes

Feest begint al vóór Koningsdag
Op het veld tegenover Van
Lente staat op Koningsdag
weer een tent met terras.
Het is elk jaar gezellig druk
op het terras.
Op Koningsdag gaat het
terras open vanaf 07.00 uur.
U kunt er terecht voor koffie, bier en frisdrank. Naast
het terras is het speelterrein
voor de kinderen tot 12 jaar.
Die kunnen hier de hele dag
gebruik maken van de vele
springkussens voor 1 euro.

Terwijl uw kinderen zich
vermaken kunt u vanaf het
terras uw kinderen prima in
de gaten houden.

men voor Koningsdag zullen
we maar zeggen. Dus fietst
u na afloop van de Kamper
lampionoptocht langs de

tent? Stap dan even af en
kom gezellig binnen. De
kachel brandt en de muziek
staat aan.

Het Koningsfeest in IJsselmuiden begint al op de
avond voor Koningsdag.
Want de avond voor Koningsdag is de tent op het
veld geopend en kunt u er
gezellig iets komen drinken. De tent is geopend van
21.00 tot 01.00 uur. Om alvast in de stemming te koIJOV Oranje Gids 2017
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Jolanda
Prins

Harold
Kip

Foto Richard Tennekes

IJsselmuider Oranje Vereniging

Jan
Kraan

Gerwin
Oostendorp

Jacqueline
Goudbeek

Mogen wij ons even voorstellen...
Op de foto ziet u het vernieuwde bestuur van de IJsselmuider
Oranjevereniging. Het bestuur bestaat uit acht personen
en allemaal hebben we veel plezier in het organiseren van
leuke activiteiten voor IJsselmuiden.
IJOV
beschikt
tevens
over bijna 40 vrijwilligers
die helpen tijdens deze
activiteiten. Zonder deze
groep enthousiaste mensen
kon IJOV niets organiseren.
We zijn erg blij met deze
mensen. Om Koningsdag te
kunnen organiseren moeten
we nagenoeg al onze
vrijwilligers inzetten. Vooral
tijdens de vrijmarkt zijn er

Bart
Weever

Hans
Hartsuiker
Willem
de Zeeuw

gehaktballen en komen we,
samen met burgemeester en
wethouders, bijeen.

veel ‘helpende handen’ nodig
voor allerlei zaken.

organiseren, invulling van de
activiteiten, taakverdeling,
sponsoring,
aanvraag
vergunningen,
financiën,
afspraken maken, komen
aan de orde. Alles wordt
besproken.

Tijdens IJOV evenementen
zijn alle IJOV’ers voorzien van
opvallende oranje kleding
zodat wij altijd herkenbaar
zijn en u de organisatie aan
kunt spreken.

Het bestuur, en dat zijn
overigens ook vrijwilligers,
vergadert een keer per
maand.
Tijdens
deze
vergaderingen wordt er
veel besproken en worden
beslissingen
genomen
over de vele activiteiten.
Punten zoals; wat gaan we

Onze vrijwilligers zijn altijd
weer bereid om hun vrije dag
op te offeren voor de IJOV. “Er
met z’n allen een geweldige
dag van maken voor
IJsselmuiden” dat is ons doel
en na afloop van Koningsdag
sluiten we de dag feestelijk
af met oranjebitter en

Het IJOV bestuur bestaat uit
Jan Kraan (voorzitter), Harold
Kip (secretaris), Gerwin
Oostendorp
(penningmeester) en de algemeen
bestuursleden: Willem de
Zeeuw, Hans Hartsuiker,
Bart Weever, Jacqueline
Goudbeek en Jolanda Prins.

Extra geldprijzen bij Lampionoptocht
Alle deelnemers aan de lampionoptocht krijgen een geldprijs. Bij
de grote wagens (A categorie) ligt dat tussen de 150, en 15,-. Bij
de B-categorie tussen de 50,- en 10,- en bij de C-categorie tussen
de 50,- en de 5,-.
Maar dit jaar hebben we extra
prijzen omdat onze Koning
Willem Alexander zijn 50e verjaardag viert. Het thema van
deze actie is “Hoera, de Koning
is 50”. De drie mooiste en origineelste deelnemers in de B
en C categorie ontvangen een
geldprijs van 50,- extra op hun
normale prijs.
Verderop in deze Oranjegids
kun je lezen in welke categorie
je valt als je bijvoorbeeld wilt
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komen met een versierde kar,
skelter of fiets of dat je met
meerdere vriendjes of vriendinnetjes mee wilt doen.

tocht zullen spelen, Dat zijn Show- en
Drumfanfare Oranje en Jong Oranje uit
IJsselmuiden, het Kamper Trompetterkorps, Jong KTK en het Kamper Jachthoornkorps

Hoe meer kinderen er meedoen hoe leuker en langer de
lampionoptocht gaat worden.
De IJOV heeft ook dit jaar weer
vijf muziekkorpsen gecontracteerd die tijdens de lampionop-

IJOV Oranje Gids 2017

De koning wordt 50!

IJsselmuider Oranje Vereniging

Trekvaart 139, 8271 AD IJsselmuiden T (038) 3315250 E info@AKDoorn.nl www.akdoorn.nl
Q AANGESLOTEN BIJ FISCOUNT EN REGISTER BELASTING ADVISEURS
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Knikarmschermen
Markiezen
Vraag nu
Screens
vrijblijvend
Rolluiken
‘n voordelige
Garagedeuren offerte !
Enzovoort
Handelsstraat 3 Kampen Tel (038) 333 10 00 www.abmazonwering.nl info@abmazonwering.nl

Plasweg 25 IJsselmuiden
Tel. 038-33 33 717
www.dierenkliniekijsselmuiden.nl

Uw computer in goede handen

Word lid van IJOV
Ondergetekende geeft zich
op als lid van de
IJsselmuider Oranje Vereniging

De contributie bedraagt € 7,50 per jaar
Naam.............................................................................
Adres.............................................................................
PC-Woonplaats..........................................................
Handtekening ...........................................................
Stuur deze bon op naar de ledenadministratie:
IJOV, Antwoordnummer 2127, 8270 WB Kampen
(postzegel niet nodig) Of mail naar info@ijov.nl
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Maak nu een einde aan uw PC zorgen. Wij checken uw PC
en/of laptop op defecten en lossen kleine problemen direct op.
Virussen en spyware behoren tot het verleden.
Met het PC Plan is uw computer in deskundige handen.

OOK KUNT U BIJ ONS TERECHT VOOR:

t"BOTDIBGWBOVX1$MBQUPQ
t"BOTDIBGWBO1$POEFSEFMFO
FOSBOEBQQBSBUVVS
t4FSWJDFBBOIVJT
Kom langs in onze winkel!

PC Plan
Al vanaf

€ 30,- *
incl. btw

*Eerste 45 minuten,
daarna € 12,50 per 15 minuten
#VSHWBO&OHFMFOXFH]"-*+TTFMNVJEFO]5FM  ]JOGP!WSDEOM]XXXWSDEOM
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Dit jaar bestaat de IJsselmuider Oranje Vereniging 80 jaar.
Met dit heugelijke feit wil ik de
vereniging van harte felicite 4 1*)$)". &,$%" )0 ,4*," )1$%/"," ) ren. De vereniging neemt een
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Bestel nu je
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De vrijmarkt IJsselmuiden
een publiekstrekker van formaat
IJSSELMUIDEN - De IJsselmuider Oranjevereniging is er erg trots op dat de vrijmarkt in de afgelopen 25 jaar is uitgegroeid tot één van de grootste vrijmarkten
van Nederland. Organisatorisch is het ieder jaar weer een enorme klus en om
het allemaal goed in de hand te houden zijn er regels opgesteld. We hopen ook
dit jaar weer op uw medewerking en begrip. De vrijmarkt vindt plaats op 27
april. Laten we er met z’n allen weer een gezellige dag van maken.

Regels commerciële verkoop
IJSSELMUIDEN - Er gelden
duidelijke regels voor wat betreft de vrijmarkt op Koningsdag in IJsselmuiden. Wilt
u met commerciële handel
(food en/of non-food) gaan
staan dan moet u zich opgeven bij de IJOV via Bart Weever: vrijmarktijsselmuiden@
gmail.com
Deze regels gelden ook voor
particulieren, stichtingen en
goede doelen. Er zijn geen uitzonderingen. De tarieven zijn:
50,- per meter voor food en
25,- per meter voor non-food.

De vrijmarkt is vrij voor mensen
die hun overtollige spullen willen verkopen. De IJOV vraagt u
vriendelijk om geen hinderlijke
linten of andere obstakels te
plaatsen. Deze worden door
IJOV weggehaald om ongelukken te voorkomen. En tevens
willen we u verzoeken om uw
eigen linten na afloop van de
vrijmarkt zelf weer los te maken en mee te nemen.
Bewoners langs het parcours
kunnen geen aanspraak maken op de gemeentelijke stoep
voor hun deur.

Blijf binnen het parcours
Het begin en het einde van
het parcours worden duidelijk aangegeven met bordjes.
Het is dus de bedoeling dat u
binnen dit gebied blijft. Gaat
u toch buiten het aangegeven parcours zitten dan wordt
u verzocht om een andere
plaats te zoeken.

politie, ambulance en brandweer. Binnen het parcours zijn
er voldoende mogelijkheden
voor het vinden van een goede
plaats. En als u dit aangeeft willen de vrijwilligers van IJOV u
hier graag mee helpen. Ze zijn
te herkennen aan hun oranje
kleding met logo van IJOV.

Eén van de redenen hiervoor
is de veiligheid. Als u met uw
spullen buiten het parcours
gaat staan worden hierdoor
de straten en kruispunten te
smal voor hulpdiensten zoals

Het parcours loopt over de
Burg. van Engelenweg (van
Sportlaan tot Burg. Visserweg)
en de lus Erfgenamenstraat,
Zandbergstraat,
Dijkgraafstraat.
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Afvalprobleem vrijmarkt
Na aﬂoop van de vrijmarkt moet het gehele parcours
in sneltreinvaart schoongemaakt worden omdat een
paar uur later de lampionoptocht dan weer van start
gaat aan de Burg. van Engelenweg. Om dit snel te
doen worden veel vrijwilligers van IJOV ingezet.
Veel mensen laten hun rommel en niet-verkochte spullen achter langs de kant van de weg en dat is niet de
bedoeling. De IJOV draait op voor deze kosten en die
liegen er niet om. Hoe meer afval, hoe meer kosten
voor IJOV. Ook dit jaar worden alle standhouders op
hun verantwoordelijkheid gewezen en er is aan het
einde van de dag toezicht.
Wilt u uw overgebleven handel, rommel en de door u
zelf gespannen linten allemaal meenemen naar huis.
Graag uw plek weer schoon en netjes achter laten.
We willen iedereen oproepen altert te zijn op afvaldumpers. Ook voorafgaand en tijdens de vrijmarkt worden
er soms spullen gedumpt. Als u dat ziet wilt u dan, als
dat lukt, kentekens noteren en dat doorgeven aan de
IJOV. Wij zijn daar erg mee geholpen.

hag • verantwoord
lekker • ambachtelijk • culinair
e
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Wist u dat veel van onze producten
E-nummers en glutenvrij zijn!!
Bijv. Rookworst, runder verse worst, saucijzen,
ontbijtspek, spekblokjes, etc.

Daarom
deze week
Voor reparaties
en bezorging
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Saucijzen Al meer dan 75 jaar
bij u thuis!
uw witgoed specialist
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IJsselmuider Oranje Vereniging

Koningsdag
geopend

8,99

Elke dinsdag 2 rookworsten samen 4.98
Wij zijn

Vleeswaren
trio
)NDUSTRIEWEG ' s KAMPEN

Zie
zo, al klaar
klaar. Desgewenst

Gebraden
038 – 331 34fricandeau
23
www.delangewitgoed.nl
Gebraden
gehakt
@delangewitgoed
Achterham
reparaties
100 Voor
gram
en bezorging
per soort
bij u thuis!
samen

3,65

op Koningsdag
geopend

kunt u uw apparaat

ook brengen aan onze
Ajam
werkplaats,ketjap
denk
daarbij bijvoorbeeld
Kipﬁ
letuwin
milde
ook aan
stofzuiger
of magnetron.
ketjap
saus

+ GRATIS 400 gram
witte rijst

van 10.00 tot 17.00 uur

4,99Ruim 600 soorten vaste planten

500 gram

ALEX VAN INGEN

uit eigen kwekerij

7)4'/%$ s +,%). (5)3(/5$%,)*+ s '3-4!",%4 s 6!!47!33%23

REPARATIES
lekker • ambachtelijk • culinair • verantwoord

Wij voeren reparaties

uit bij u aan huis,
Wist u dat veel van onze producten
onze eigen technische
Dorpsweg
85
dienst staat voor u
E-nummers
en
glutenvrij
zijn!!
klaar. Desgewenst
)NDUSTRIEWEG ' s KAMPEN
kunt u uw apparaat
ook brengen
aan onze
Bijv. Rookworst,IJsselmuiden
runder verse worst,
saucijzen,
werkplaats, denk
038 – 331 34 23
bijvoorbeeld
ontbijtspek, spekblokjes,daarbij
etc.
www.delangewitgoed.nl
ook aan uw stofzuiger

Volop perkplanten uit eigen kwekerij

(H)eerlijk
Tel
(038) 333 24kippenvlees
39
Daarom deze week
Kipsteaks
www.slagerijalexvaningen.nl
@delangewitgoed

of magnetron.

Runder SaucijzenKipﬁlet omwikkeld met ontbijtspek
1 kilo van 10,60 voor

de 5e
GRATIS

8 99
Ook
voor uw complete ,BBQ
4 stuks

6Zuiderzeestraatweg
34 Hattem Tel. 038-444 90 42
,00
www.kwekerij-souman.nl

Elke dinsdag 2 rookworsten samen 4.98

7FSIVVSLPSUFFOMBOHFUFSNJKO

Zie zo, al klaar

Gebraden fricandeau
Gebraden gehakt
Achterham

Ajam ketjap
Kipﬁlet in milde
ketjap saus

+ GRATIS 400 gram
witte rijst

Voor meer informatie zie:
www.vanpijkerenautos.nl

Vleeswaren trio

De nieuwste woonideeën

3,6is5gericht op de verkoop
4,99van:
Ons bedrijf
500 gram

Bedrijfsauto’s, Pickup’s en 4x4’s

8271 RV IJsselmuiden

t#FESJKGTBVUPT

(H)eerlijk kippenvlees
Kijkt u gerust naar
het
Kipsteaks

Ruime keus in:
Tapijt
Laminaat
Vinyl
PVC vloeren
Marmoleum
Schoonloopmatten
Gordijnen
Inbetweens
Raamdecoratie
Binnenzonwering
Horren
Behang
Vloerkleden
Tafelkleden

Bel voor een vrijb
lijvende
offerte naar: 038
-338 88 94

aanbod op onze website
Kipﬁlet omwikkeld met ontbijtspek
www.vanpijkerenautos.nl
4 stuks

de 5e
GRATIS

(Industrieterrein Zendijk)

Ook kunt u bij ons terecht
voor import & export

Heja Autoverhuur
Kleiland 4A

100 gram
per soort
samen

6,00

t1FSTPOFOWFSWPFS

Van Pijkeren Auto´s

Het adres voor
verhuur en verkoop van:

Kleiland 4 - IJsselmuiden (Industrieterrein Zendijk)
Tel. 038-331 47 90 Fax. 038-332 77 46
E-mail: info@vanpijkerenauto’s.nl

www.vanpijkerenautos.nl

Baan 10 IJsselmuiden Tel. (038) 331 37 61
www.vandenberginterieur.nl - Volg ons via Facebook en Twitter
IJOV Oranje Gids 2017
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PLUS Thuis
Met ‘PLUS Thuis’ kunt u door
middel van een skype-verbinding
virtueel boodschappen doen bij
ons in de winkel. Eén van onze
medewerkers zal ervoor zorgen
dat u de hele supermarkt door
zult gaan om uw boodschappen
bij elkaar te pakken.

1
Maakt contact
via www.skype.nl.
U belt naar ‘PLUS
Anne-Jan van
Dijk’. U komt dan
in verbinding met
één van onze
medewerkers.

4
U kunt kiezen
om de verbinding
te verbreken of
wachten tot dat
de boodschappen
zijn aangeslagen
en u de prijs weet.

2

De boodschappen 5
kunnen bij u bezorgd worden of u
maakt gebruik van
ons ophaalpunt.

3
De medewerker
zal de boodschappen uit het
rek halen en in het
winkelwagentje
plaatsen.

Wij rekenen voor 6
‘PLUS Thuis’
dezelfde verzamelen bezorgkosten
zoals u dit van ons
gewend bent.

De medewerker
neemt de tablet
mee naar een
winkelwagentje.
Vanaf dan kunt
u boodschappen
doen

Openingstijden: ma-wo 8.00-20.00 // do-vr 8.00-21.00 // za 8.00-20.00

plus.nl

Anne-Jan van Dijk�/�Markeresplein 2 // IJsselmuiden // T: 038 2038013

Passie voor
slopen & bouwen
sinds 1934
Ontwikkelen | Slopen | Bouwen | Onderhoud

Genuakade 1 Kampen
T 038 333 20 10
twitter.com/weeverbv
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Jeugd in de prijzen
In de Oranjegids van vorig jaar stond een kleurplaat
waarmee leuke prijzen te winnen waren. De trekking
heeft onlangs plaatsgevonden en daarom kunnen we
nu de winnaars bekend maken in deze Oranjegids. De
drie winnaars hebben een waardebon ontvangen van
Intertoys; 1e prijs 25,-, 2e prijs 15,- en 3e prijs 10,-.
En de winnaars zijn geworden: Annelie Kleijer, Sven
Sterk en Loes Stam. Zij kregen de prijs uitgereikt
door ons nieuwe bestuurslid Jacqueline Goudbeek.

Muziek op de vrijmarkt

Route Lampionoptocht

Percussieband Brobando, een draaiorgel, een boerenkapel en een dweilorkest zullen de gehele dag zorgen
voor live muziek op de vrijmarkt. Bij Eetcafé Mario’s en
bij de Vinkehorst is de keuken en het terras open.

Burg. van Engelenweg, l.a. Dijkgraafstraat, l.a. Slenkstraat, r.a. Schoutstraat, r.a. Hogehuisstraat, r.a. Erfgenamenstraat, l.a. Burg. Van Engelenweg, l.a. Burg. Visserweg, l.a. van Diggelenweg, l.a. Dorpsweg.

HET ADRES VOOR UW
Oranje
boven Barbeque Service

PARTYVERHUUR

Kijk voor ons complete
assortiment op www.van-lente.nl
BBQ arrangement 1

(min. 10 pers.)

BBQ arrangement 2

(min. 20 pers.)

IJsselkade 62

Q BBQ reuzepan
Q Tent (8.00 m x 4.00 m)
8261 AHQ Kampen
Q BBQ vleespakket (5 stuks vlees per persoon)
Buffettafel
Q Mooie
Q BBQ
(038) 344
73 80reuzepan
w w w.idemdi
tok aopgemaakte
mp en .nl salade
Per persoon:
Q Stokbrood
Q 2 statafels
Q Bowl
Q 2 zittafels + stoelen
Q Kruidenboter, dillesaus,
Q BBQ vleespakket (5 stuks vlees per persoon)
knoflooksaus
Q Mooie opgemaakte salades
Q Stokbrood
Q Kruidenboter, dillesaus,
Per persoon:
Komt u uit Genemuiden, Hasselt,
knoflooksaus

13.50

€

Stadshagen of Westenholte?
Gebruik gratis onze aanhanger!!

NIEUW!
SUMOPAKKEN

Q Bowl
Q Warmhoudpan
met satésaus

14.50

€

SUPER PERSONEELSFEEST OF
BUURTBBQ PAKKET (vanaf 50 pers.)
Tent afm. 6.00 m x 12.00 m of 2 kleinere tenten naar keuze
Q Div. stokbroodsausjes
3 Buffettafels
Q Verse bowl
5 Statafels
Q Satésaus in warm3 Zittafels
20 Stoelen
houdpan
Q Voorgekookte mini1 Biertap incl. koolzuur*
1 Krat met bierglazen
krieltjes
Q Voorgekookte piepers
2 BBQ reuzepannen incl. gas
4 Stukken vlees per persoon
in schilletje
Q Wokgroente
Mooi opgemaakte salades
Q Gemengde sla
Gesneden stokbrood
Q Paddomix
Barbecue poffers (gevulde
pofaardappelen met kruidenboter)
Q Focacciabrood (dit brood dient u te verwarmen op de BBQ)
Q Mayonaise / BBQ saus / Zigeunersaus / Joppiesaus
Q Caterplates (bord, mes, lepel, vork en vakjes voor saus
van zware kwaliteit)
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

uw!!voor het complete assortiment op
NieKijk

Voor buurt-, personeels- en BBQ-feesten in de omliggende gemeenten bieden wij u gratis gebruik van onze aanhangwagenservice!

{
www.van-lente.nl
t Div. springkussens
t Pannakooi
t Kratjeskoelers
t Enz. enz.

Bovenstaand kunnen
kunnen wij
wij u
u aanbieden
aanbieden voor
voor een
een scherpe
scherpe prijs
prijs van
van
Bovenstaand
€
€
18.95
18.95 per
per persoon.
persoon. Mocht
Mocht u
u bovenstaand
bovenstaand arrangement
arrangement willen
willen
afnemen zonder
zonder de
de tent,
tent, kunnen
kunnen wij
wij u
u bovenstaand
bovenstaand aanbieden
aanbieden
afnemen
15.95 per
per persoon.
persoon.
voor €€15.95
voor
* Biervaten zijn los verkrijgbaar tegen zeer scherp tarief!

Als extra uitbreiding op uw BBQ-arrangement!!

6-kamp
spellen

Q
Q
Q
Q
Q
Q

Skippieslangen
Zaklopen
Funzakken
Funslangen
Tunnelkruipen
Sponsenbroek

Lees alles op
www.van-lente.nl

Kampen: tel. (038) 331 28 29
IJsselmuiden, tel. (038) 331 82 87

VOOR VRAGEN KUNT U CONTACT OPNEMEN MET:
Gert-Jan van Lente (winkel Jan van Arkelstraat 75 te Kampen)
tel. 038 - 331 28 29
Harold van Lente
(winkel Burg. van Engelenweg 157 te IJsselmuiden) tel. 038 - 331 82 87

IJOV Oranje Gids 2017
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VERKEERSREGELAARS
VOOR:
• VEILIGHEID RONDOM
UW PROJECT
• KRUISPUNTOVERNAMES

Of het nu gaat om een totale wegafsluiting, het overnemen van een kruispunt, of het

verkeer op een veilige manier langs uw project leiden, wij bieden u graag een passende
oplossing. Ook staan wij u graag bij met uw parkeerbeheer tijdens evenementen.

Wij verstaan onze taak, en dat is het verkeer zo adequaat, vlot en vooral zo veilig mogelijk

laten doorstromen. De ﬂexibiliteit en ervaring binnen onze organisatie is van groot belang

voor uw aanvragen. Doordat veel van onze verkeersregelaars ook in andere functies binnen

• WEGAFSLUITINGEN

ons bedrijf werkzaam zijn in de Infra- en wegenbouw, zijn we erg ﬂexibel in onze planning.

• HULP BIJ INCIDENTEN

Laat onze unieke formule en gedrevenheid uw gemak zijn!

• EVENEMENTEN

Bent u geïnteresseerd, en zoekt u een betrouwbare partner in het verkeersregelaarswerk,

• PARKEERBEHEER

neemt u dan gerust contact met ons op. Wij staan graag voor u klaar!

IJSSELMUIDEN:
Grafhorsterweg 2a
IJsselmuiden
Tel. (038) 33 22 888

ERKEND
VERKEERSREGELAAR
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NIJKERK:
Amersfoortseweg 130b
Nijkerkerveen
Tel. (033) 82 00 330

BALKBRUG:
Zwolseweg 18a
Balkbrug
Tel. (0523) 820 330

www.sebo-trafﬁcservices.nl

IJOV Oranje Gids 2017

MARKELO:
Grotestraat 34a
Markelo
Tel. (0547) 214 008

IJsselmuider Oranje Vereniging

Markeresplein 7 Tel. 038 3636099
www.juwelier-daniels.nl
Wij ontwikkelen en produceren klant specifieke
installaties voor de procesindustrie.
Tevens leveren wij voor de bakkerij- en keukensector klant specifieke oplossingen als het gaat
om: rvs werktafels, rvs constructies,
rvs gereedschap wagens, etc.

Constructieweg 41-2 Kampen Tel. 038 444 07 60
info@powatech.nl www.powatech.com

Afscheid van drie kanjers
Het bestuur van IJOV heeft
afscheid genomen van drie
bestuursleden. Marian Last en
Marjan Kraan nemen na respectievelijk 14 en 15 jaar afscheid
van het bestuur en omdat zij
langer dan tien jaar in het bestuur hebben gezeten zijn ze
beide benoemd tot erelid.

Ook Jan van den Berg heeft na
zes jaar afscheid genomen van
het IJOV bestuur. Alle drie hebben ze de afgelopen jaren een
belangrijke bijdrage geleverd
aan het succes van IJOV.
Marjan en Marian hebben veel
betekent voor IJOV en hun in-

zet was altijd weer enorm. In
de volksmond werd dit onlosmakelijke duo altijd M&M genoemd.
“Als voorzitter heb ik het niet
altijd gemakkelijk gehad. Want
de dames waren goed gebekt
maar hebben ook zeker voor
vernieuwing gezorgd. Waar
het bestuur nog wel eens in
de algemeenheid sprak waren het de dames die specifiek aandacht vroegen voor
de bijzondere groepen in de
samenleving en onder onze
leden. Denk hierbij aan de kinderen en de ouderen. Afwisselend wordt dan ook voor deze
groepen iets georganiseerd.
Kritisch maar vol humor maakten de dames deel uit van het
bestuur. Hoogtepunt was toch
wel de organisatie rond het 75
jarig bestaan van de IJOV. Daar
is een High Tea voor ouderen
georganiseerd alsmede een

kindercircus. Op beide activiteiten waren M. en M. verkleed
aanwezig. Verder mag hier genoemd worden de organisatie
van de praisedienst op zondag
in het weekend van de muziekfeesten, een activiteit die elk
jaar druk bezocht wordt vanuit
vele gezinten” aldus Jan Kraan
Jan van den Berg heeft na ruim
zes jaar het bestuur verlaten
omdat hij te druk is met zijn
bedrijf ‘De Feestmeesters’. Jan
was de afgelopen jaren één van
de kartrekkers en is de bedenker van het IJOV KidzzFestijn
en heeft samen met mede bestuurslid Willem de Zeeuw het
IJOV ZoddeFestival bedacht.
We hebben erg veel te danken
aan de vertrekkende bestuursleden en willen ze bedanken
voor hun jarenlange inzet. We
zijn blij dat het drietal wel actief blijft als vrijwilliger binnen
IJOV. Het bestuur is versterkt
met twee nieuwe leden, namelijk Jacqueline Goudbeek en
Jolanda Prins. En daar zijn we
erg blij mee.

IJOV Oranje Gids 2017
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Programma Koningsdag
27 april IJsselmuiden
07.00 – 08.15 uur Reveille

Snel een verstuiver, injector of brandstofpomp?
Hebben kennis van de industrie en begrijpen uw wensen en eisen.

Snel een verstuiver, injector of brandstofpomp?
Wij hebben kennis van de industrie en begrijpen uw wensen en eisen.

Door Showband en drumfanfare Oranje, Jong Oranje
en een Dweilorkest zal de traditionele reveille in ons
dorp worden verzorgd. U wordt gewekt door de vrolijke klanken van de muziek.

08.30 – 09.00 uur Uitdelen lampionnen
Voorafgaand aan de aubade gaan we aan alle kinderen
van IJsselmuiden lampionnen uitdelen zodat de lampionoptocht ‘s avonds extra gezellig wordt. De lampionnen met stokjes worden gratis aangeboden. Eén voorwaarde: Het kind moet zelf komen en krijgt maximaal
één lampion per kind.

Voertuigdiagnose
Testen, repareren en reviseren van alle brandstofpompen
Testen, repareren en reviseren van alle verstuivers
Reinigen en vervangen van roetfilters
Leveren van diesel onderdelen

Dieseltech

| Appelhof 6 | 8465 RX Oudehaske
T 0513 677 135 | info@dieseltech.nl | www.dieseltech.nl

09.00 – 10.00 uur Aubade
Tijdens de aubade worden er oude gezellige liedjes gezongen en we gaan beginnen met het Wilhelmus. IJ.O.V.
hoopt dat er ook dit jaar weer veel IJsselmuidenaren,
jong en oud, aanwezig zullen zijn, zodat de liederen
weer geweldig zullen klinken. De aubade vindt plaats
op het grasveld voor de Maarlenhof. De begeleiding
wordt verzorgd door Show- en drumfanfare Oranje en
door Mannenkoor Recht deur zee. De liedjes worden op
papier uitgedeeld.

Dieseltech

Spoorstraat 3 8271 RH IJsselmuiden
T. 085 016 0194 info@dieseltech.nl www.dieseltech.nl

10.00 – 17.00 uur Vrijmarkt
Tijdens de vrijmarkt worden veel activiteiten georganiseerd. De meeste vinden plaats op het grasveld tegenover Van Lente. De tent zal dienen als ontmoetingsplaats en ook het IJOV bestuur heeft er haar ‘basis’.

21.00 – 22.15 uur Lampionoptocht
Deze traditionele optocht waar scholen, verenigingen
en particulieren aan kunnen meedoen, zal mede door
de inbreng van de muziekkorpsen weer een succesvol
geheel worden. Opgave kan vanaf 19.30 uur op de hoek
Dorpsweg/Burgemeester van Engelenweg. Na afloop
van de lampionoptocht krijgt iedere deelnemer bij inlevering van het startnummer hun startgeld.
Iedere ondernemer kan zich aanmelden voor de reclamekaravaan. Dit kan ter plaatse of van te voren bij
Gerwin Oostendorp, tel. 06-238 783 35. Opstellen in
de Zandstraat bij de kruising Burg. Van Engelenweg/
Dorpsweg (naast Dzuba en Mulder Tweewielers)
14
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verhuur van:
• dakkoﬀers
• dakdragers
• ﬁetsendragers
• skiboxen
• sneeuwkettingen
Spoordwarsstraat 39H IJsselmuiden

Tel. 06-573 102 16
of 038-331 17 36

IJsselmuider Oranje Vereniging

IJOV fietstocht en BBQ op zaterdag 8 juli
Op zaterdag 8 juli gaat de IJsselmuider Oranjevereniging
voor de vierde maal een fietstocht organiseren. De fietstocht is voor leden van IJOV
gratis en niet-leden betalen
2,50 per persoon. En dat is inclusief koffie/thee en diverse
vernaperingen onderweg.
Ook hebben de deelnemers de
mogelijkheid om na afloop van
de fietstocht mee te doen met
een gezellige barbecue maar
dat is niet verplicht. U kunt dus
ook alleen meedoen met de
fietstocht.
De fietstocht start vanaf het
terrein van de nieuwe ijsbaan
en onderweg wordt er gezorgd
voor de nodige consumpties.
De lengte van de fietstocht
is ongeveer 40 kilometer. De
deelnemers kunnen starten
tussen half 1 en half 2 en de
tocht zal, inclusief pauzes, on-

geveer 4 uur duren. Voor aanvang van de fietstocht wordt
de route uitgedeeld.
En vindt u 40 kilometer te lang?
Dan kunt u ook meedoen met
de korte fietsroute van circa
20-25 kilometer. Een leuke
aanrader voor gezinnen met
kinderen.
U kunt zich opgeven via emailadres info@ijov.nl maar u kunt
ook een briefje in de bus doen
bij de IJOV secretaris Harold
Kip, Veenstraat 25, 8271 VP in
IJsselmuiden. Graag even aangeven met hoeveel personen u
wilt komen.

Een beeld van de IJOV fietstocht van vorig jaar. Toen ging de route
langs Zwartsluis, Belt-Schutssloot en Hasselt. Dit jaar gaan we
weer een heel andere kant op.

Opgeven is niet verplicht maar
wel prettig i.v.m. de catering
onderweg.

en Brink Bikes. Zij zorgen onder
meer voor een bezemwagen en
reserve fietsen.

De fietstocht wordt georganiseerd in samenwerking met de
plaatselijke fietswinkels Mulder

Na afloop van de fietstocht
wordt er een gezellige barbecue gehouden.

Profiteer van onze
maand-acties!!
Dorpsweg 83 IJsselmuiden Tel. 038-3320096

Leden betalen voor deze barbecue 10,- per persoon en niet
leden 15,- per persoon inclusief
drinken. Kinderen tot 12 jaar
betalen de helft. Opgeven via
info@ijov.nl of via secretaris
Harold Kip, Veenstraat 25.

Scherp in
automatisering
Uw specialist op het gebied van ICT en Automatisering

Fashion
for men & women
Markeresplein 1
IJsselmuiden
Young Fashion Store
Dorpsweg 83
IJsselmuiden

Spoordwarsstraat 25a
8271RD IJsselmuiden

www.everyone.nl

T (038) 76 00 450
E info@doornautomatisering.com

www.doornautomatisering.com

IJOV Oranje Gids 2017
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Koningsconcert
Herv. Mannenkoor

ONZE ORANJE SPECIALITEITEN
Geldig op dinsdag 25 en woensdag 26 april

ORANJEKOEK NU 6,50
ORANJE SOEZEN NU 1,60
ORANJE TOMPOUCEN
NU VOOR 1,40

Op 27 april verzorgt het Hervormd Mannenkoor IJsselmuiden/ Grafhorst het jaarlijkse Oranjeconcert in De
Oosterholthoeve te IJsselmuiden. Het koor heeft een mooi
programma weten samen te
stellen voor jong en oud.

bone) hun medewerking. En
dit alles staat onder leiding van
dirigent Freddy Veldkamp. De
zaal is open vanaf 17:00 en het
concert begint om 17:30. De
prijs in de voorverkoop is €7,50
per persoon aan de zaal €10,kinderen t/m 12 jaar gratis.

Naast het mannenkoor verlenen Harry Hamer (orgel),
Jan Lenselink (vleugel), Leon
Koppelman (panfluit), Gerd.
Wensink (euphonium/trom-

Voorverkoop adressen: Schrijver optiek IJsselmuiden, Van
Lente groente en fruit (Kampen/ IJsselmuiden), Boekhandel de Rank (Kampen).

Autobedrijf Nieuwbroek
Koekoeksweg 15 8271 PC IJsselmuiden
Tel. 038 - 331 65 59
E-mail: info@autobedrijfnieuwbroek.nl

www.autobedrijfnieuwbroek.nl

schoorsteenveegbedrijf
06 51 19 32 02

Schrijver Optiek wenst
Koning Willem Alexander
HHQğMQHYHUMDDUGDJ
Ook voor Maxima hebben wij
een mooie Ray-Ban zonnebril
Markeresplein 9 IJsselmuiden
Tel. 038 - 33 28 000
Volop gratis parkeerruimte!

16
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Dinsdagmiddag
en zaterdagmiddag
gesloten

www.morefotografie.nl

IJsselmuider Oranje Vereniging

‘No Brakes’ live op de vrijmarkt
bij Eetcafé Mario´s
De coverbandsensatie No Brakes is regelmatig te vinden op diverse regionale podia van feesttenten, festivals en andere evenementen. En ook speelt deze enthousiaste topgroep op bruiloften en bedrijfsfeesten!!!
Wat is de oorzaak van het succes van No Brakes? De liefde….
De liefde voor muziek en de
vriendschap onderling!!! Want
dat is waar deze band voor
staat: Vriendschap, Liefde voor
muziek en Feest!!! En dat zie je
als toeschouwer direct terug.
De lol spat van het podium af…
De coverband No Brakes speelt
alle genres met gemak. Disco,
Rock, Pop, oud en nieuw.
De 6 koppige formatie wordt
gedragen door stevige ritmes
en opzwepende baspartijen.
Melodieuze gitaar en toetsen maken deze band tot een
heerlijke muziekmelange, die
wordt gecompleteerd door een
beeldschone zangeres en enthousiaste zanger.
Deze formatie betreedt de podia ook dikwijls onder de naam
Loat Goan. Loat Goan neemt

het feestpubliek mee naar de
betere meezingknallers… van
Hazes tot De zangeres zonder
Naam en van The Shorts tot
aan Siske de Rat… allemaal wereldhits binnen de Nederlandse
grenzen. Kijk op de facebookpagina’s van No Brakes en Loat
Goan of op www.no-brakes.nl
voor de speeldata!
Op de Vrijmarkt zal de band
optreden op het terras van Eetcafé Mario’s. Dat doen ze zowel als ‘No Brakes’ en als ‘Loat
Goan’.
Eetcafé Mario’s
IJOV en Eetcafé Mario’s werken al vele jaren met veel plezier samen. IJOV is blij met een
terras op deze locatie omdat
de bezoekers van de Vrijmarkt
ook op dit gedeelte van het
parcours even kunnen genieten van een hapje, een drankje
en gezellige muziek. “Sinds wij

Wellness - Groothandel - Opleidingscentrum

Eetcafé Mario’s zijn gestart in
IJsselmuiden pakken we groots
uit tijdens Koningsdag. Ook dit
jaar hebben we weer een groot
terras waarvan een gedeelte
overdekt is. Er is dus de gehele

dag gezellige muziek. En als
het echt slecht weer wordt dan
speelt de band binnen en gaan
we het feest binnen vieren”
vertelt Tuygun.
“Op Koningsdag zijn we vanaf
9.00 uur geopend. Ook is onze
keuken de gehele dag geopend
en hebben we allerlei heerlijke
gerechten. Ook buiten staan
onze koks te bakken.
‘s Avonds binnen verder
Na afloop van de lampionoptocht gaat bij ons het feest
binnen verder. De bar is dan
geopend. Ook is er gezellige
muziek en blijft het tot in de
kleine uurtjes gezellig. De toegang is gratis!

Gezelligheid op het terras
bij Mario’s. Foto: Tennekes

Oranjefeest bij
Mario’s op Koningsdag!

VANAF 9.00 UUR GEOPEND
Overdekt terras en binnen zijn alle zalen open

TERRAS MET BAND EN DEEJAY
Band ‘No Brakes’ live van 14.00 tot 17.30 uur
‘s-Avonds Oranjefeest binnen

BAR EN KEUKEN GEOPEND

Zowel binnen als buiten zijn de bars geopend
Zowel binnen als buiten kunt u heerlijk eten
NU SPECIAAL KOFFIE MET ORANJEGEBAK!!

Dorpsweg 17 IJsselmuiden
Tel. 038 - 85 31 114
www.eetcafemarios.ml

SUZ & ZO - Markeresgang 5 - IJsselmuiden

www.suzenzo.nl

Ook voor uw feesten en partijen.
Bel voor meer informatie rechtstreeks met Tuygun Dasdemir,
06-150 227 58.
IJOV Oranje Gids 2017
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een veelzijdige
onderneming

• Veegzuigauto’s
• Wegdekreinigers
• Incidentensupport
• Grondwerken
Ruimzichtweg 6
8043 PK Zwolle
Tel. (038) 42 17 132
www.vanderkolk-zwolle.nl

18
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fullservice bij
ongeval en
overlast
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Koningsdag
Vanaf 07.00 uur:
zaal, terras en keuken open
Ook kunt u bij ons terecht voor
zalenverhuur, dansen en danslessen

‘t Danshuus &
Locatie:
B.v. Engelenweg 100
IJsselmuiden

DE
VINKE
HORST

nieuwenhuis

07-05-2004

08:14

Pagina 1

Al 50 jaar uw Bovagvakgarage
Voor een actueel
occasionaanbod kijk op
www.nieuwenhuisautos.nl
e modellen

ing

rskort
a
Voorja
divers
De kwaliteit waar u mee rijdt!

De kwaliteit waar u meer rijdt!

Plasweg 45 - IJsselmuiden - Tel. 038-33 155 40
Dealer van Anssems en Hoka aanhangwagens

Plasweg 45 IJsselmuiden Tel. (038) 33 155 40 www.nieuwenhuisautos.nl

Nostalgische voorstelling en High-Tea
voor ouderen op 22 september
“Waar blijft de tijd” gratis aangeboden door IJOV
De IJsselmuider Oranjevereniging bestaat dit jaar 80 jaar en om
dit te vieren gaan we een extra activiteit organiseren voor ouderen uit IJsselmuiden. Op vrijdag 22 september gaan we in de grote
zaal van De Maarlenhof een Nostalgische Voorstelling en een
High-Tea organiseren en dit wordt gratis aangeboden door IJOV.
De voorstelling wordt gegeven door Theatergroep Mooi
Weer en heeft de naam ‘Waar
blijft de tijd’. Als mevrouw Van
Rhenen de oude klok van haar
opa wil laten repareren in de
winkel van meneer Verhoeven blijkt het daar nog 1954
te zijn. Hoe kan dat en vooral:
hoe kom je daar weer uit? Was
het leven indertijd trouwens

niet veel aangenamer dan nu?
De hoofdpersonen steggelen
daarover in een programma vol
leuke liedjes van toen.
Er volgt een levendige uitwisseling van verhalen tussen de
twee hoofdpersonen, die ieder in hun eigen tijd leven. Een
voorbeeld: De lagere school.
Neemt u weer eens plaats in

de houten schoolbankjes van
het oude klaslokaal, met de
platen van Jetses aan de muur
en het pennendoosje. En weet
u het nog: 1600, Slag bij Nieuwpoort? Nee, dan moet u beslist
weer even op herhaling, bij die
strenge juffrouw Luus.
Een opvallend repertoire aan
liedjes maakt dit programma
zeer de moeite waard. Tussen
de voorstelling door zullen de
dames van IJOV weer een overheerlijke High Tea verzorgen,
net zoals ze dat vijf jaar geleden tijdens het 75 jarig bestaan

van IJOV ook gedaan hebben
(zie foto hieronder).
De gratis voorstelling met High
Tea vindt plaats op vrijdag 22
september om 14.30 uur in de
grote zaal van De Maarlenhof
en is bedoeld voor bewoners
van De Maarlenhof en de aanleunwoningen en voor 70+ leden van IJOV.
U kunt zich opgeven voor 8
september via email: info@
ijov.nl of telefonisch na 19.00
uur bij Jacqueline Goudbeek,
tel. 038-333 09 80.

IJsselmuider Oranje Vereniging

Dealer van Honda, Stihl, Wiper, Viking en Jonsered
Onderhoud / Service

Grafhorsterweg 83-c Grafhorst Tel (038) 331 19 08
www.lmbovanasselt.nl

Fiets versieren bij
PLUS Supermarkt
Anne-Jan van Dijk
Op woensdag 19 april zijn alle kinderen van IJsselmuiden welkom
om bij PLUS Anne-Jan van Dijk hun fiets te komen versieren tussen 15.00 tot 17.00 uur. Het fiets versieren gebeurt voor de supermarkt op het Markeresplein. Er zijn geen kosten aan verbonden
en alle materialen zoals buizen en slingers zijn ruim op voorraad.

# Gereedschapslijperij

Gereedschapslijperij voor o.a.:

STOEPVERKOOP
Op koningsdag

2e hands
ﬁetsen !

I

J

S

S

E

# Vakhandel en import
• bovenfrezen
gereedschappen.
• HM cirkelzagen
# Benelux vertegenwo
• HSS cirkelzagen
# Fabricage van hoogp
• metaalfrezen
• boren# Verspanend slijpen t
• industriële messen

•Vakhandel en importeur van verspanende gereedschappen.
•Benelux vertegenwoordiging G-Man hand,- en snoeizagen.
•Fabricage van hoogprecies gereedschap.
•Verspanend slijpen tot 5100 mm.
L

M

U

I

D

E

N

Burg. van Engelenweg 159 IJsselmuiden Tel (038) 333 24 25
www.brinkbikes.nl
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• scharen
• messen
• schaatsen
• gazonmaaiers
• messen kartelen
• heggenscharen

¤ scharen
¤ messen
¤ schaatsen
¤ gazonmaa
¤ messen ka
¤ heggensch
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Bergweg 6 IJsselmuiden
Tel. 038-3321122 - info@eogs.nl

IJsselmuider Oranje Vereniging

Gratis entree Muziekfeesten
op vrijdag en zaterdag
Op vrijdag 22 september
en zaterdag 23 september
worden dit jaar de IJOV
muziekfeesten
gehouden
in de feesttent. De grote
feesttent biedt plaats aan 800
personen.
De locatie van de tent is nu
nog niet bekend maar die
informatie volgt zo spoedig
mogelijk via de media.
Op vrijdag is de muziekavond
voor de jeugd. Op dit moment
zijn we nog in onderhandeling
over de invulling van deze
avond. Toegang vanaf 15 jaar.

Vanwege het 80 jarig bestaan
van IJOV hebben we besloten
dat we geen entree gaan
vragen. Dus iedereen vanaf 15
jaar kan gratis naar binnen.
80’s /90’s Party
Op de zaterdagavond gaan
we voor de ‘oudere jeugd’ een
80’s en 90’s Party houden. Een
gezellige avond waarbij een
band en een DJ de avond gaan
vullen. Ook op deze avond is de
toegang gratis.
Verdere details over de IJOV
Muziekfeesten volgen nog.
Zie www.ijov.nl en Facebook.

Foto: Richard Tennekes

IJOV Praisedienst

Als afsluiting van het muziekweekend is er op zondagmiddag
24 september weer een bijzondere praisedienst in de tent.

Vernieuwd

TERRAS/SPEELTUIN
Kom gezellig langs in onze vernieuwde speeltuin
met terras. Geopend op maandag t/m
zaterdag van 9.00 - 17.00 uur.

VANAF 18 APRIL

ZELFPLUKTUIN

weer geopend!
Kwekerij! Speeltuin!

Aardbeien! Terras!
Zelfpluktuin!

Genieten!

Bij alle acties geldt: op = op!
Aardbeienkwekerij
Richard en Annet Kalter
Tuindersweg 2-1 IJsselmuiden
@kalteraardbeien
/kalteraardbeien.demoestuin

KalterAardbeien.nl

Foto: Richard Tennekes

4 mei Nationale
dodenherdenking
Geef vrijheid door. Dit thema staat de laatste
jaren centraal bij de herdenkingen op 4 mei.
Vrijheid doorgeven is meer dan ooit nodig. Dagelijks kunnen wij
zien wat oorlogsgeweld teweeg brengt. Dat wij hier al zo lang in
vrijheid mogen leven , hebben wij aan andere mensen te danken.
Aan mensen die hun leven er voor over hadden om ons de vrijheid terug te geven. In de twee minuten stilte mogen wij hen gedenken , die in de oorlogen om het leven kwamen. Het complete
programma van dodenherdenking 2017 in IJsselmuiden staat te
lezen op onze website www.ijov.nl

IJOV Oranje Gids 2017
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Bestel uw bloemen veilig,
makkelijk en snel op
natuurlijkrosalie.nl
Hogehuisstraat 7 IJsselmuiden • Tel. (038) 33 33 65 • www.natuurlijkrosalie.nl

Spoorstraat 56K

T 06-23 41 12 09

8271 RH IJsselmuiden E info@rozendaalpoetsbedrijf.nl

www.rozendaalpoetsbedrijf.nl

Veenstraat 1b IJsselmuiden
Veenstraat
1b - IJsselmuiden - Tel. (038) 33 14 557
Tel. (038) 33 14 557
Baan
32
Ens
- Tel (0527) 253 720
www.muldertweewielers.nl

www.muldertweewielers.nl

Schutte
Kantoorboekhandel

SCHUTTE

Markeresplein 4 IJsselmuiden Tel. 038-3314973

Spoorstraat 33 IJsselmuiden
Tel 038-33 233 30
WWW.IJSSELMOTOREN.NL

Volop artikelen voor Koningsdag

Waar vind je meer dan
4000 soorten sierbestrating?

(FVǀNJN*+ǆFLMTJEFNȉ
Onderhoud motoren bromfietsen

Scooters
Vele topmerken

Welkom in onze vernieuwde showroom
22
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Lied voor de Koning

werd geleid door ‘hofpredikant’ dominee
Henk Kater.

Lang zal hij leven, gelukkig en goed
Dan doen wij ook met wat durf en wat moed
Hoe we ook onderling allen verschillen
Ieder kan helpen bij wat wij graag willen
Dan is er niemand meer werk’lijk alleen
Eén voor ons allen en allen voor één.
Als we na kijken, ook werkelijk zien
Als we naast horen ook luist’ren misschien
En dan begrijpen en stoppen met haten
Als we dan lachen en eindelijk praten
Dan komt ’t goed, dus geef me je hand
En loop met me mee door dit prachtige land.
Een plaats om te leven voor ons allemaal
Wij spreken tenslotte dezelfde taal.
Lang zal hij leven, gelukkig en goed
Dan doen wij ook met wat durf en wat moed
Hoe we ook onderling allen verschillen
Ieder kan helpen bij wat wij graag willen
Dan is er niemand meer werk’lijk alleen
Eén voor ons allen en allen voor één.

De Koning is 50
Kroonprinses Beatrix werd in de avond
van 25 april 1967 opgenomen in het
Academisch Ziekenhuis Utrecht. Twee
dagen later kwam prins Willem-Alexander ter wereld. Op vijf plaatsen in het
koninkrijk werden naar traditie 101 saluutschoten afgevuurd.
Zijn vader deed op 2 mei de geboorteaangifte in het stadhuis van Utrecht. “Wij
noemen hem Alexander”, aldus prins
Claus over de roepnaam.
Op 2 september 1967 werd hij gedoopt
als lid van de Nederlandse Hervormde
Kerk. De doopdienst vond plaats in de
Grote of Sint Jacobskerk in Den Haag en

Tekst: Coot van Doesburgh
Melodie: Edwin Schimscheimer

Het huwelijk van Willem-Alexander met
Máxima werd op 2 februari 2002 in de
Grote Zaal van de Beurs van Berlage voltrokken door burgemeester Job Cohen
van Amsterdam. De kerkelijke inzegening gebeurde in de Nieuwe Kerk door
dominee Carel ter Linden, voormalig
predikant van de Haagse Kloosterkerk
en tevens de dominee bij wie WillemAlexander in 1997 belijdenis had gedaan.
Op 30 april 2013 volgt Zijne Majesteit
Koning Willem-Alexander zijn moeder
op als Koning der Nederlanden. Het koningspaar heeft drie dochters, Prinses
Catharina-Amalia (de Prinses van Oranje), Prinses Alexia en Prinses Ariane.
Dit jaar wordt de Koning dus 50 jaar. Hij
zal zijn verjaardag vieren in Tilburg. Dit
zal via de NPO live op TV te volgen zijn.
De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen heeft ter gelegenheid van de 50e
verjaardag van Koning Willem-Alexander
een nieuw nationaal lied aangeboden.
Dit lied hebben we hiernaast afgedrukt.
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Voor slechts 1,- kunnen de kinderen op Koningsdag ook dit
jaar weer de hele dag springen op de vele springkussens die
staan op het veld tegenover Van Lente. Dit jaar staat er een
stormbaan van 15 meter, diverse springkussens en een klimglijbaan. Voor 1,- krijgen kinderen een stempel en kunnen ze
de hele dag in- en uit lopen. Dit jaar zijn er extra veel springkussens.

ponyrijden en bungee trampoline
Ook op het grasveld kunnen de kinderen ponyrijden en is er
als extra attractie een grote bungee trampoline waarmee je
vele meters in de lucht kunt springen.
IJOV Oranje Gids 2017
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Dagelijks inzicht
in omzet en marges

“Met één druk
op de knop
actuele cijfers”

www.bakertillyberk.nl/zwolle

De buitenspeelgoed
specialist in de regio

An independent member of Baker Tilly International

JOHN’S

WEAR
veelzijdig in bedrukkingen

Skelters
Traptrekkers
Trampolines
Speelhuisjes

www.rietmanshop.nl

Zwartewaterweg 6 Hasselt Tel. 038-4771243
24
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Wij
bedrukken
alles
Voor het bedrukken van o.a.:
Kleding - Spandoeken
Rollbanners - Stickers - Enz.
Ook kleine aantallen mogelijk
Markeresplein 24 IJsselmuiden - Tel. 06 - 48 64 41 62

schappen uit het

Maak nu een einde aan uw PC zorgen. Wij checken
uwenPCin het
rek halen
Sebo
is
op
zoek
naar
échte
aanpakkers.
winkelwagentje
IJsselmuider
Oranje VerenigingMense
en/of laptop op defecten en lossen kleine problemen
direct
op.
plaatsen.
Virussen en spyware
het verleden.
hetbehoren
juistetothout
zijn gesneden. Voel jij je aange
Met het PC Plan is uw Meld
computer
deskundige
je indan
nu bij handen.
ons aan!

FVǀNJN*+ǆFLMTJEFNȉ

LOGO
PUZZEL
OOK KUNT U BIJ ONS TERECHT VOOR:

1

2

3
4
5
6
t"BOTDIBGWBOVX1$MBQUPQ
Openingstijden:
ma-wo 8.00-20.00 // do-vr 8.00-21.00 // za 8.00-20.00
t"BOTDIBGWBO1$POEFSEFMFO
FOSBOEBQQBSBUVVS
t4FSWJDFBBOIVJT Anne-Jan van Dijk�/�Markeresplein
Al vanaf
12
11
9
10
*
Kom langs in onze winkel!

PC Plan

7

8

8271 AD IJsselmuiden T (038) 3315250 E info@AKDoorn.nl www.akdoorn.nl

N BIJ FISCOUNT EN REGISTER BELASTING ADVISEURS

IJSSELMUIDEN:

€ 30,incl. btw
NIJKERK:

45 minuten, 130b
Grafhorsterweg 2a *Eerste
Amersfoortseweg
daarna
€
12,50
per 15 minuten
IJsselmuiden
Nijkerkerveen
Tel. (038) 33 22 888
Tel. (033) 82 00 330

#VSHWBO&OHFMFOXFH]"-*+TTFMNVJEFO]5FM  ]JOGP!WSDEOM]XXXWSDEOM

#G

BALKBRUG:

Coevorderweg 46b
Balkbrug
Tel. (0523) 820 330

Zoek de 12 bedrijfsnamen bij
bovenstaande logo’s en schrijf
deze hieronder op:

U kunt uw oplossing voor 31 mei 2017 opsturen naar:
IJOV Oranjepuzzel, Dorpsweg 91, 8271 BL IJsselmuiden

1.......................................................................

De volgende prijzen kunt u winnen en zijn beschikbaar gesteld
door De Hagenpoort, Oudestraat 231-235 uit Kampen

2.......................................................................
3.......................................................................
4......................................................................
5......................................................................

1e prijs: Philips Stofzuiger t.w.v. 99,2e prijs: Inventum Frituurpan t.w.v. 69,95
3e prijs: Senseo Koffieapparaat t.w.v. 59,95

6.......................................................................
7......................................................................
8......................................................................
9......................................................................
10....................................................................

Deze puzzel werd
mogelijk gemaakt door:

Uw naam: .............................................................................................

11....................................................................

Uw adres: .............................................................................................

12....................................................................

Uw Tel.nr: .............................................................................................

An independent member of Baker Tilly International

Winnaars IJOV Oranjepuzzel
De winnaars van de Oranjepuzzel uit de vorige IJOV Oranjegids zijn weer
bekend. De Hagenpoort stelt de prijzen elk jaar aan de IJOV beschikbaar.
De winnaars waren Christa Pennekamp (prijs: frituurpan), Anneke Kalter
(prijs: Senseo koffieapparaat), Petra Riezebos (prijs: stofzuiger). Wil u ook
kans maken op een mooie prijs? Puzzel dan mee!!

IJOV Oranje Gids 2017
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Sebo is op zoek naar échte aanpakkers. Mensen die uit
het juiste hout zijn gesneden. Voel jij je aangesproken?
Meld je dan nu bij ons aan!

IJSSELMUIDEN:

Grafhorsterweg 2a
IJsselmuiden
Tel. (038) 33 22 888
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NIJKERK:

Amersfoortseweg 130b
Nijkerkerveen
Tel. (033) 82 00 330

IJOV Oranje Gids 2017

BALKBRUG:

Zwolseweg 18a
Balkbrug
Tel. (0523) 820 330

MARKELO:

Grotestraat 34a
Markelo
Tel. (0547) 214 008

IJsselmuider Oranje Vereniging

rachrst
Gvoroor oenik
derneme
rachst
Actief in G
vele
sectoren,
eik
roroon
dernemer
vo
te weten:
Tuinbouw
Actief in vele sectoren,
te weten:

Openbaar Groen
Tuinbouw

IndustrieOpenbaar Groen
Bouw

Industrie

Handel

Bouw
Handel

Transport
Transport
dienstverlening
ZakelijkeZakelijke
dienstverlening

7>CC:C"
7>CC:C"
@DGI
@DGI
>C@6BE:C
>C@6BE:C

Dé specialist op het gebied van
Dé specialist op het gebied
van
bedrijfskleding,
persoonlijke
bedrijfskleding, persoonlijke
beschermingsmiddelen
en
beschermingsmiddelen en
hygiëneproducten
hygiëneproducten

Koekoeksweg
4b IJsselmuiden T. 038-3314320
.RHNRHNVZHJEö3&,-VVHOPXLGHQö7  
www.mertens-groep.nl/safety
www.mertens-groep.nl/fafety

.RHNRHNVZHJEö3&,-VVHOPXLGHQö7  
www.mertens-groep.nl/safety

Maak een afspraak op één
van onze zonnebanken

DJ9:HIG66I&*)@6BE:C
DJ9:HIG66I&*)@6BE:C

www.klaaslichtenlampen.nl

MELKKOMPLEET IJSSELMUIDEN
Wilt u ook de
rijdende winkel
in uw straat?

Drogisterij
Schoonheidssalon
Koraal 81,
8271 KH IJsselmuiden,
Tel (038) 33 24 920
www.pbschilderwerken.nl

Bel met
G. Eikelboom
Tel. 06-20854333

Pieter Oud
B. van Engelenweg 169
IJsselmuiden
Tel. (038) 33 126 19

De Rijdende Winkel, altijd in uw buurt

IJOV Zoddefestival weer in 2018
Het IJOV Zoddefestival heeft
vorig jaar voor de tweede keer
plaatsgevonden op 3 september. En vanaf nu gaan we het
Zoddefestival om het jaar organiseren. Dus de volgende
editie zal plaats vinden in de
zomer van 2018.

En natuurlijk hadden we ook
dit jaar weer niet te klagen
over het weer. Het was zonnig
en droog. Een prima festivalweertje dus.
De organisatie van het IJOV
Zoddefestival vergt ieder jaar
veel energie en tijd van bestuur

en vrijwilligers en daarom hebben we besloten om het Zoddefestival om het jaar te organiseren.
Het IJOV Zoddefestival is een
uniek evenement met ieder
jaar een andere invulling. Als er
mensen zijn die ideeën hebben

voor de editie van 2018 kunnen
ze die mailen naar zoddefestival@ijov.nl.
De bijgaande luchtfoto is gemaakt tijdens het IJOV Zoddefestival van het afgelopen jaar.
Foto: DFS Media. Meer foto’s
zijn te zien op www.ijov.nl

Na de succesvolle eerste editie van het festival was ook de
editie van vorig jaar een groot
succes. Er was van alles te doen
voor jong en oud waaronder
vele attracties, waterballen,
kameelrijden, enzovoort. Ook
de optredens op het podium
vielen in de smaak bij het publiek. De band Different had
de eer om de avond muzikaal
af te sluiten. De zoddemarkt
was groots opgezet en ook de
scouting was actief en er waren
oude ambachten.
Achterin het Zoddepark was
een motorhome ingericht met
motoren, auto’s en karts.

IJOV Oranje Gids 2017
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Reglement
Lampionoptocht
Beoordeling door de jury
1.Beoordeling door de jury vindt minimaal tweemaal plaats, in ieder geval tijdens en aan het einde van de tocht.
2.Ook de verlichting op de wagens zal
worden beoordeeld.

www.recyclingkampen.nl

www.houtburcht.nl

3.Schijnwerpers en spots waarmee hoge
lichtsterkten worden bereikt kunnen tot
een lagere waardering leiden.
Reglement lampionoptocht
Voor deelname worden op de avond van
de lampionoptocht, tot uiterlijk 20.30
uur, drie soorten groepen ingeschreven.
Inschrijving is kosteloos en deelname
voor eigen risico.
Indeling in groepen
Groep A: Particuliere groepen, particulieren, versierde wagens, scholen, verenigingen, organisaties instellingen e.d.
(uitgezonderd politieke groeperingen).
Alle genoemde deelnemende groepen
dienen samengesteld te zijn uit tenminste 7 personen.
Groep B: Particuliere groepen e.d. samengesteld uit maximaal 6 personen,

Kijkt u eens op onze website
en laat u verrassen door
de mogelijkheden die wij
bieden omtrent betaalbaar
maatwerk in en om uw tuin

Nieuw in 2017:
Een volledig vernieuwde showtuin van maar liefst 1000m2.
Volop modellen van Hillhout,
Woodvision en Gardendreams,
daarnaast veel maatwerkmodellen. Kom gerust eens langs
voor inspiratie en informatie.
We hebben ruim 15 verschillende overkappingen staan!

Wat begon als eenvoudig tuinhoutbedrijf is inmiddels uitgegroeid tot een all-round
tuinhout en maatwerk specialist. Ons terrein is 4500m2 groot en we zijn dealer van
Woodvision, Hillhout, Bearcounty, Trendhout, Gardendreams, Sunrooms, Luxxout
en Nesling. We beschikken over een eigen deskundig montageteam.

Betonstraat 2 - Kampen - Tel. (038) 333 18 91
info@houtburcht.nl / www.houtburcht.nl
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Groep C: Deelnemers met versierde fietsen, skelters e.d. (1-2 personen).Uitzonderingen worden bepaald door de jury.
Algemene bepalingen
1.Alle deelnemers, voor de A- groepen
één vertegenwoordiger, dienen zich voor
deelname te melden bij de inschrijving.
Hier worden de nodige aanwijzingen en
deelnamenummers verstrekt.
2.Het deelname-nummer dient goed
zichtbaar bevestigd te worden op het
voertuig. De linkervoorzijde heeft hierbij
de voorkeur.
3.Tijdens de tocht dienen alle A- groepen
een tussenruimte van ongeveer 15 meter
in acht te nemen. Andere deelnemers
dienen de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
4.Tijdens de tocht is het meevoeren van
brandende fakkels met open vuur ten
strengste verboden.
5.Gelet op de brandpreventie dienen de
nodige voorzorgsmaatregelen te worden genomen b.v. door het meevoeren
van een brandblusapparaat en/of (brand)
dekens.
6.Het is de deelnemende A- groepen
toegestaan beperkte mate reclame mee
te voeren in de vorm van borden met
maximale afmeting van totaal 1m x 1m
tezamen.
7.Deelnemers zijn verplicht een zo groot
mogelijke inspanning te doen voor het
voeren van feestverlichting in vorm van
lampions.
8.Te allen tijde zijn de deelnemers verplicht de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
9.Breedte: 2,55 m; hoogte 4m; totale
lengte 15 m.

IJsselmuider Oranje Vereniging

Spaar nu voor PLUSpunten
bij PLUS Anne-Jan van Dijk!

Hoe werkt het?
U koopt 1 PLUSpunt bij elke
euro aan boodschappen*.
Een PLUSpunt kost 2 cent.

Spaart u al voor PLUSpunten bij PLUS Anne-Jan van Dijk? Het PLUSpuntenspaarsysteem is namelijk het meest winstgevende spaarsysteem van Nederland waarbij
u maarliefst 50% winst maakt. Ook kunt u sparen voor diverse kortingen die zelfs
nog meer voordeel opleveren bij de diverse samenwerkingspartners
van PLUS Anne-Jan van Dijk.

Om uw PLUSpunten te
sparen krijgt u een gratis
spaarkaart.
Als u 200 PLUSpunten
gespaard heeft, heeft u
uw spaarkaart vol. U heeft
dan voor €�4,- aan zegels
gespaard.

2x sporten of
zwemmen bij
Sportcentrum
Sonnenberch

+

Indien uw spaarkaart vol is,
kunt u deze weer inleveren bij
de kassa. Per vol gespaarde
spaarkaart krijgt u €�6,contant retour. (Dat is 50%
winst per spaarkaart!)

1x een hoofdgerecht
bij Restaurant
De Vijfsprong

+

1x een bioscoopkaartje te gebruiken
bij Movie Unlimited
Bioscoop Kampen

5 Om het extra interessant te
maken, kunt u er ook voor
kiezen om de volle spaarkaarten niet in te leveren
voor contant geld, maar
voor kortingsbonnen bij
Restaurant De Vijfsprong,
Sportcentrum Sonnenberch
of Bioscoop Movie Unlimited.
De korting op deze bonnen
is zelfs nog hoger dan €�6,-.

VOOR MAAR

12.00
Alléén bij
PLUS Anne-Jan van Dijk!

* Van de actie zijn uitgezonderd: geneesmiddelen, alcohol, tabak, zuigelingenvoeding, boeken, telefoonkaarten, postzegels, cadeaubonnen, toegangstickets, loten, beltegoed, statiegeld en emballage en eventuele overige niet wettelijk toegestane artikelen.

plus.nl

Openingstijden: ma-wo 8.00-20.00 // do-vr 8.00-21.00 // za 8.00-20.00

Anne-Jan van Dijk�/�Markeresplein 2 // IJsselmuiden

Korte berichten IJOV
Uw verzekering
op orde?

Volg IJOV
op Facebook

Adreswijziging
doorgeven

Meedoen met de
Reclamekaravaan

Voor scholen en bedrijven die
meedoen aan de lampionoptocht is het verstandig om te
melden aan de eigen verzekering dat er wordt deelgenomen
aan de lampionoptocht. Voor
meer informatie verwijzen wij u
naar onze website www.ijov.nl

IJOV heeft een eigen Facebookpagina en op deze pagina
worden het hele jaar door leuke
nieuwtjes geplaatst rondom al
onze activiteiten. Volg ons dus
op IJOV - IJsselmuider Oranje
Vereniging. En heeft u geen
Facebook dan kunt u ook voor
al het laatste nieuws kijken op
www.ijov.nl

Wij willen onze leden vriendelijk
oproepen om bij verhuizing een
adreswijziging door te mailen
naar info@ijov.nl

Vele bedrijven doen ieder jaar
mee aan de reclamekaravaan
tijdens de lampionoptocht in
IJsselmuiden.

Foto’s Koningsdag

Duizenden mensen staan er
langs de kant van de weg. Dus
het is een goede manier om
voor weinig geld reclame te
maken voor uw bedrijf, stichting of vereniging. Deelnemers
kunnen zich aanmelden voor
deze reclamekaravaan bij Gerwin Oostendorp, telefoonnummer 06-238 783 35.

Bestel nu je
mooiste foto’s
vanaf je
smartphone
of tablet

download
SNAPARAMA

Oudestraat 34 Kampen (to Hema)
www.fotorama.nl

Cadeautje voor
de kinderen
Ook dit jaar krijgen alle 1500
kinderen van alle basisscholen in IJsselmuiden weer een
leuk presentje van IJOV. Dat
presentje wordt vlak voor Koningsdag bezorgd op de scholen. Wat het dit jaar gaat worden is nog een verrassing.

Er worden tijdens Koningsdag
foto’s gemaakt die zo snel mogelijk geplaatst worden in het
fotoalbum op www.ijov.nl. In
dit fotoalbum ziet u foto’s van
al onze activiteiten.

5 muziekkorpsen
Er zullen dit jaar vijf muziekkorpsen spelen tijdens de lampionoptocht: Show- en Drumfanfare Oranje, Jong Oranje,
Kamper Trompetter Korps,
Jong KTK en het Kamper Jachthoornkorps.

Aanmelden kan ook ter plaatse,
voorafgaand aan de lampionoptocht. U kunt zich tussen
20.00 en 20.45 uur opstellen in
de Zandstraat. (achter Dzuba
schildersbedrijf) De kosten bedragen 50,- per voertuig.

IJOV Oranje Gids 2017
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Spoorstraat 56 d-e IJsselmuiden Tel. 038-3322332
www.misolzonwering.nl

Jouw

keus voor

inspirerend
wonen

We hebben o.a.
de volgende merken:

Wij zijn Koningsdag
geopend!
Burgemeester van Engelenweg 149
IJsselmuiden Tel. 038-333 33 18
www.hengelsporttotaalkampen.nl

Meer energie om te bewegen,
met Malsovit VezelMuesli
Arjan Klein uit Arnhem wil in topconditie zijn.
Hij werkt als beveiliger en houdt gewoon van
sporten. Maar Arjan is ook liefhebber van
lekker eten en kwam niet altijd aan sporten
toe. Waardoor hij toch te zwaar werd.
Toen hij 122 kilo woog, voelde hij de
noodzaak om af te vallen. Dat lukte aardig.
Hij viel 15 kilo af. Maar daar bleef het dan ook
bij. Op het moment dat bij Arjan ook nog diabetes
werd ontdekt, werd de noodzaak tot goed bewegen
nog groter. Want teveel gewicht kan zorgen voor
een instabiel bloedsuikerniveau.
‘Ik heb van alles uitgeprobeerd,’ vertelt Arjan.
‘Maar wat ik ook probeerde, mijn bloedsuikerspiegel bleef op en neer gaan. Tot ik in aanraking kwam met Malsovit VezelMuesli. Dat
zorgde voor een rustiger spiegel en tegelijk
voor meer energie om te bewegen.’
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(Advertorial)

Malsovit VezelMuesli bestaat uit graanvlokken en zemelen,
aangevuld met abrikozen, rozijnen en dadels. Er is geen vet,
suiker of zout toegevoegd. Arjan merkt dat hij minder snel
honger krijgt als hij ontbijt met Malsovit. Zijn maag en darmen
zijn tot rust gekomen. En dus komt Arjan weer aan sporten toe.
‘Ik weeg nu 98 kilo, 24 kilo minder dan een paar jaar geleden.
Dat heb ik zonder twijfel te danken aan Malsovit VezelMuesli,
in combinatie met sporten. Ik ben gelukkig dat ik Malsovit heb
leren kennen en zou het iedereen willen aanraden.’
Voor informatie, verkoopadressen en online bestellen:
www.malsovit.nl
Ook verkrijgbaar bij de drogist en G&W Gezondheidswinkel.
Telefonisch kan ook: 085 0653286.

3 x meer vezels
dan gewone muesli.
Geen suiker, zout
of vet toegevoegd!

IJsselmuider Oranje Vereniging

Aubade ‘nieuwe stijl’ slaat aan
Waar vele Oranjeverenigingen de afgelopen jaren noodgedwongen zijn gestopt met de tradiotionele aubade vanwege gebrek
aan belangstelling komen de inwoners van IJsselmuiden massaal naar de aubade. IJOV doet er alles aan om de aubade, de
muzikale start van Koningsdag, in stand te houden.
Vorig jaar hebben we de aubade nieuw leven ingeblazen
door enkele vernieuwingen
door te voeren. Het podium
heeft een nieuwe locatie gekregen waardoor ook de bewoners van De Maarlenhof beter
zicht hebben op wat er op het
podium gebeurt. Ook plaatsen
we geluidsboxen in de aula
van De Maarlenhof zodat de
bewoners alles goed kunnen
verstaan en kunnen meezingen
met de liedjes.
Vorig jaar hebben kinderen
van verschillende scholen het
landelijke lied Hupsakee ten
gehore gebracht en dat was
erg succesvol. Ook het daarbij

behorende dansje was erg leuk
en zorgde voor een extra vrolijke noot tijdens de aubade. Ook
dit jaar gaan we weer een extra
lied doen, namelijk het nieuwe
lied ‘Okido’. De voorbereidingen hiervoor zijn nog in volle
gang. Ook de muzikale invulling van Show- en drumfanfare
Oranje en Mannenkoor Recht
deur Zee is onmisbaar en zal
zeker niet ontbreken.

aubade bezoeken kunnen een
gratis lampion afhalen voorafgaand aan de aubade. Vorig
jaar zijn we hiermee gestart en
het was een enorm succes. Het
is natuurlijk de bedoeling dat
al deze lampionnen ‘s-avonds
gebruikt worden tijdens de lampionoptocht zodat er extra veel
lampjes op de wagens en langs
de kant te zien zijn.

Alle kinderen die een lampion
ophalen krijgen tevens een
lootje. Tijdens de aubade gaat
Burgemeester Koelewijn drie
winnaars bekend maken door
drie winnende lotnummers
uit een emmer te trekken. De
kinderen krijgen ter plekke de
prijs overhandigd. Een extra
reden om dus naar de aubade
te komen.

Vorig jaar zijn we gestopt met
de ballonnenwedstrijd en
daarvoor in de plaats zijn we
gestart met een nieuwe actie,
namelijk het uitdelen van lampionnen aan alle kinderen van
IJsselmuiden. Kinderen die de

Bij slecht weer zijn wij
geopend op Koningsdag!

Openingstijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

gesloten
09.00 - 17.00 uur
09.00 - 17.00 uur
09.00 - 17.00 uur
09.00 - 20.00 uur
09.00 - 16.00 uur

Wij halen uw oude verkoopbare spullen gratis bij u op. Maar u kunt uw spullen ook aﬂeveren bij ons.

(aan de achterzijde van ons pand tijdens openingstijden) Bent u slecht ter been? Er is ook een personenlift aanwezig!

Veldoven 9 - IJsselmuiden - Tel. 06-405 311 74 - www.kringloopfelix.nl
U vindt ons naast Formido en boven Kloppenburg!

IJOV Oranje Gids 2017
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ORANJE INBOUWWEKEN
BIJ DE HAGENPOORT
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*Exclusief technische aanpassingen (indien nodig). Informeer vrijblijvend in de winkel.

INCLUSIEF
INBOUW

SPECIAAL VOOR KONINGSDAG:
Omdat de Koning 50 jaar wordt:
ontvangt elke kopende klant vanaf 50,-

EEN GRATIS ORANJEBOEKET
Oudestraat 231-235 Kampen
Tel. 038-332 22 25
Eigen technische dienst.

