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Voor Detacheren,
Uitzenden en Payrolling
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem dan vrijblijvend contact op met één van
onze vestigingen of bezoek onze website.
Bent u op zoek naar werk? Bekijk het vacature aanbod op onze website.
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Q BALKBRUG
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Q MARKELO
Q ASSEN
www.sebo-personeelsdiensten.nl
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IJsselmuider Oranje Vereniging

de georganiseerde activiteiten. Ook advertenties van
vele sponsoren die de IJOV
een warm hart toedragen.
Dit geeft financiële armslag
waardoor we een volwaardig programma kunnen bieden. Ondernemers, we zijn
als IJOV trots op u en danken u voor uw steun. Zonder u was dit niet mogelijk!

Al sinds 2008 maakt ons
bestuurslid Willem de
Zeeuw voor de IJOV de
Oranjegids. De eerste jaren als krant en nu al voor
het vijfde jaar in de vorm
van een ‘glossy’. Naast het
benaderen van de sponsoren verzorgt Willem ook
de gehele opmaak en de
redactie. Daar zijn we trots
op!
Voor u ligt weer een compleet blad met verhalen, terug- en vooruitblikken van

Op de onlangs gehouden
ledenvergadering is besloten de contributie van de
IJOV per 2020 te verhogen
naar tien euro per jaar. Na
tien jaar was dit voor de
toegenomen prijzen noodzakelijk. Voor deze bijdrage
van omgerekend 84 cent
per maand maakt u als lid
bijvoorbeeld een reveille,
aubade of lampionoptocht
mogelijk. Zo kunnen deze
tradities in ere worden gehouden, ondanks dat ze
zelf geen geld opbrengen.
En inderdaad.. een niet- lid
krijgt ook dit blad, kan ook
genieten van de muziek van

muziekkorpsen en dweilorkesten, of lekker kuieren
over de vrijmarkt.. Maar u
als lid hebt dit mede mogelijk gemaakt. Daar mag u
best trots op zijn.
Tenslotte ben ik trots op
ons bestuur en onze vrijwilligers. Ook zij maken zich
dit jaar weer druk om bij
de vele activiteiten plezierige en ontspannen uurtjes
te geven aan de bezoekers.
En ik kan u verklappen: Het
is niet belangeloos... want
ook een bestuurslid of vrijwilliger voelt trots en plezier tijdens of na een evenement, als jong en oud weer
genoten heeft en alles weer
mooi verlopen is!
Veel leesplezier en tot ziens
bij de diverse activiteiten.

Een super geslaagde dag vol
met vertier en muziek voor
jong en oud op een unieke locatie. Het IJOV Zoddefestival

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

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

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

ZA 29 JUNI
Fietstocht/wandeltocht

ZA 5 OKTOBER
Knolletjesmarkt

DO 10 OKTOBER
Ouderenactiviteit in tent

VR 11 + ZA 12 OKTOBER
Muziekfeesten in feesttent

ZO 13 OKTOBER

Harold Kip,
voorzitter IJOV

Praise evenement in feesttent

17 + 18 FEBRUARI 2020
IJOV KidzzFestijn

IJOV Zoddefestival succesformule
Afgelopen zomer werd voor
de derde keer het IJOV Zoddefestival gehouden in het
Zoddepark van IJsselmuiden.

IJOV AGENDA
2019

Wijzigingen in het programma voorbehouden. Volg altijd het laatste nieuws op www.ijov.nl

“Trots”

wordt om het jaar gehouden
dus de eerstvolgende editie
vindt volgend jaar plaats in de
zomer van 2020.

COLOFON
De OranjeGids is een uitgave
van IJ.O.V. en wordt
huis-aan-huis verspreid in
IJsselmuiden en omgeving.
Oplage:
5250 stuks
Samenstelling en opmaak:
Willem de Zeeuw
oranjegids@ijov.nl
Druk:
Brainstorm IJsselmuiden

Foto: Tennekes

Contact IJOV:
info@ijov.nl
Bestuur IJOV:
Harold Kip (vz)
Gerwin Oostendorp (pm)
Bart Weever (secr)
Willem de Zeeuw
Hans Hartsuiker
Jolanda Prins
Jacqueline Goudbeek
Bob Dijkema
Michel van Dijk

IJOV Oranje Gids
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IJOV beschikt over
bijna 50 vrijwilligers
Op de foto ziet u het bestuur van de IJsselmuider
Oranjevereniging. Het bestuur bestaat uit negen personen
en allemaal hebben we veel plezier in het organiseren van
leuke activiteiten voor IJsselmuiden.
IJOV
beschikt
tevens
over bijna 50 vrijwilligers
die helpen tijdens deze
activiteiten. Zonder deze
groep enthousiaste mensen
kan IJOV niets organiseren.
We zijn erg blij met deze
mensen. Om Koningsdag te
kunnen organiseren doen we
een beroep op bijna al onze
vrijwilligers. Vooral tijdens

de vrijmarkt en tijdens het
IJOV Zoddefestival zijn veel
‘helpende handen’ nodig.
Ook tijdens de Muziekfeesten
en het Zoddefestival worden
bijna alle vrijwilligers ingezet.
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 elke
activiteit komen we met de
vrijwilligers bijeen voor een
gezellige ‘evaluatie’. 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 IJOV bestuur bestaat
uit Harold Kip, Gerwin
Oostendorp, Bart Weever
Willem de Zeeuw, Hans
Hartsuiker, Jolanda Prins,
Jacqueline Goudbeek, Bob
Dijkema en Michel van Dijk.

Word voor een tientje ook een IJOV vriendje!
wordt geregeld. Een lidmaatschap geldt voor het hele gezin
dus gaat per huisadres. Bijkomend voordeel is dat leden
voordeel krijgen bij diverse ac-

tiviteiten waaronder het IJOV
KidzzFestijn, de IJOV Fietstocht en dit jaar ook bij de IJOV
Muziekfeesten.

IJOV KidzzFestijn 2019
weer gezellig druk
Word voor een tientje ook een
IJOV vriendje! Voor slechts 10
euro per jaar bent u lid van
onze schitterende vereniging
en met uw lidmaatschap zorgt
u ervoor dat wij als IJsselmuider Oranjevereniging leuke
activiteiten kunnen blijven
organiseren in IJsselmuiden.
Tijdens de afgelopen ledenvergadering is besloten om de
jaarlijkse contributie te verhogen van € 7,50 naar € 10,-. De
contributie is de afgelopen tien
jaar niet verhoogd en mede
door de stijgende kosten hebben we moeten besluiten het
ledenbedrag aan te passen.
De IJsselmuider Oranjevereniging telt nu ruim 1250 leden en
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daar zijn we erg blij mee. Zonder uw steun kunnen we niets.
Het ledengeld wordt gebruikt
om leuke activiteiten mee te
organiseren.
Tijdens de ledenvergadering
geeft onze penningmeester
altijd openheid van zaken en
daaruit blijkt dat sommige kosten zoals vergunningaanvragen, precariorechten, huur van
attracties, muziekkorpsen, etc.
steeds duurder zijn geworden.
IJOV is gelukkig een financieel gezonde vereniging en dat
willen we in de toekomst ook
graag waarborgen.
Wilt u ook lid worden? Stuur
een mailtje met uw naam en
adres naar info@ijov.nl en het

IJOV Oranje Gids

De eerste activiteit van dit
jaar was het IJOV KidzzFestijn dat op maandag en dinsdag in de voorjaarsvakantie
plaatsvond.
Verdeeld over twee dagen kwamen er weer een paar honderd
kinderen af op dit evenement.

Het IJOV KidzzFestijn vindt
elk jaar plaats in de voorjaarsvakantie. De Oosterholthoeve
staat dan helemaal vol met
springkussens en andere opblaasbare
speeltoestellen
waarop de kids zich heerlijk
kunnen uitleven. Ook was er
weer gratis schminken.

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

IJOV Oranje Gids
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Op zoek naar sierbestrating?
Verkoop van:
Sierbestrating

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

Natuursteenbestrating

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

Gebakken bestrating
Siertegels
Kantopsluitingen en
muurelementen
Siergrind en brokken

Vele soorten groentezaden, bloemzaden, groenteplanten zoals paprika-,
tomaten- en komkommer planten. Scherpe prijzen!
VANAF 1 MEI WEER CHRYSANTENSTEKKEN

Waterpartijen
Tuinmeubelen
Veranda’s
Barbecues

www.hoveniersbedrijfvahl.nl
Ontwerp-Aanleg-Onderhoud

A-KEUS
RESTPARTIJEN

OP ONS KOOPJESPLEIN
Veel soorten, op is op

WONING
Sierbestrating
Uw expert op het gebied van sierbestrating
Kom vrijblijvend langs voor advies over aanleg en onderhoud
Eckertstraat 4 - Kampen - Tel. 038-333 30 11 woningbestrating.nl

Dames&heren! Knipbeurt nodig?
Bel Ruth Vahl, 06-488 387 28

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

Voor meer informatie zie:
www.vanpijkerenautos.nl

7FSIVVSLPSUFFOMBOHFUFSNJKO

De nieuwste woonideeën

Heja Autoverhuur
Kleiland 4A

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

8271 RV IJsselmuiden

Ook kunt u bij ons terecht
voor import & export

(Industrieterrein Zendijk)

Ons bedrijf is gericht op de verkoop van:
Bedrijfsauto’s, Pickup’s en 4x4’s

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

Kijkt u gerust naar het
aanbod op onze website
www.vanpijkerenautos.nl

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
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Baan 10 IJsselmuiden Tel. (038) 331 37 61
www.vandenberginterieur.nl - Volg ons via Facebook en Twitter

IJsselmuider Oranje Vereniging

Voorwoord Burgemeester
Voor dag en dauw koopjes
scoren op de vrijmarkt, met
slaperige ogen achter de reveille aanfietsen en uit volle
borst meezingen bij de aubade. Wie in IJsselmuiden
woont, heeft het allemaal
weleens meegemaakt.
Tradities zijn er om in stand
gehouden te worden. Daarom
staat Koningsdag ook dit jaar
weer in het teken van oude,
vertrouwde activiteiten. We
hangen de vlag uit, maken plezier en heffen het glas op de
verjaardag van onze koning:
gefeliciteerd!
Elk feestje kent gangmakers.

In IJsselmuiden zijn dit de ruim
veertig vrijwilligers van de IJsselmuider Oranje Vereniging.
Van oudsher organiseren ze
alle activiteiten in het dorp. Zo
ook dit jaar.

Nog even en het is zover: op
zaterdag 27 april snijden we
de oranjekoek aan, tekenen
we rood-wit-blauwe strepen
op onze wangen en zoeken we
elkaar op.

Naast de traditionele reveille,
aubade en vrijmarkt valt er nog
veel meer te beleven. Je kunt
bijvoorbeeld aan een mooie
fietstocht meedoen, de knolletjesmarkt bezoeken of gezellig
wat komen drinken bij het muziekfeest. De dag wordt afgesloten met de lampionoptocht,
het sfeervolle spektakel waarin
familie, vrienden en bekenden
de hoofdrol spelen. Een feest
van herkenning!

Daarmee staat de verjaardag
van onze koning symbool voor
verbinding: het feest brengt
ons dichter bij elkaar. De vrijwilligers van de IJsselmuider
Oranje Vereniging zorgen er
op hun beurt voor dat iedereen een mooie dag beleeft. Wil
je de vrijwilligers bedanken?
Versier je huis dit jaar dan met
wat extra vlaggetjes. Wanneer
je goed luistert, klinkt het geklapper van de vlaggetjes als

Bij slecht weer zijn wij
geopend op Koningsdag!

Meer dan 1000m2 kringloopplezier

Openingstijden:
Maandag 		
Dinsdag		
Woensdag		
Donderdag		
Vrijdag			
Zaterdag		

een applaus. En dat is precies
wat de gangmakers van de IJsselmuider Oranje Vereniging
verdienen.
Fijne Koningsdag!

Bort Koelewijn,
Burgemeester van Kampen

gesloten
10.00 - 17.00 uur
10.00 - 17.00 uur
10.00 - 17.00 uur
10.00 - 17.00 uur
10.00 - 17.00 uur

Wij halen uw oude verkoopbare spullen gratis bij u op. Ook complete inboedels en woning bezemschoon opgeleverd.
Maar u kunt uw spullen ook afleveren bij ons. (aan de achterzijde van ons pand tijdens openingstijden)
Bent u slecht ter been? Ook aan de achterzijde van ons pand is een personenlift aanwezig!

Veldoven 9 - IJsselmuiden - Tel. 06-405 311 74 - www.kringloopfelix.nl

Twee IJOV vrijwilligers
geridderd!!
De jaarlijkse lintjesregen was vorig jaar voor
de IJOV extra speciaal want tijdens de jaarlijkse lintjesregen zijn twee van onze trouwe
vrijwilligers, Jan Kraan en Andre Westendorp,
beide benoemd tot lid in De Orde van OranjeNassau. De onderscheidingen werden uitgereikt door Burgemeester Bort Koelewijn in de
Stadsgehoorzaal.

IJOV Oranje Gids
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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 30 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
en goede doelen !!
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 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 nonfood.

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 tape,
lint en touw 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.

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.
Wilt u uw overgebleven handel, rommel en de door u
zelf gespannen linten allemaal meenemen naar huis.
Graag uw plek weer schoon en netjes achterlaten.
We willen iedereen oproepen alert 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.

Blijf binnen het parcours
Het begin en het einde van het parcours wordt
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.

Foto: Tennekes

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 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.
Het parcours loopt over de Burg. van Engelenweg (van Sportlaan tot Burg. Visserweg) en de
lus Erfgenamenstraat, Zandbergstraat, Dijkgraafstraat.
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Voor reparaties
en bezorging
bij u thuis!

Al meer dan 75 jaar
uw witgoed specialist
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ook brengen aan onze
werkplaats, denk
daarbij bijvoorbeeld
ook aan uw stofzuiger
of magnetron.

)NDUSTRIEWEG ' s KAMPEN
038 – 331 34 23
www.delangewitgoed.nl
@delangewitgoed

Koningsdag
geopend

Wij zijn
op Koningsdag
geopend

van 10.00 tot 17.00 uur

Voor reparaties
en bezorging
bij u thuis!
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REPARATIES

Wij voeren reparaties
uit bij u aan huis,
onze eigen technische
dienst staat voor u
klaar. Desgewenst
kunt u uw apparaat
ook brengen aan onze
werkplaats, denk
daarbij bijvoorbeeld
ook aan uw stofzuiger
of magnetron.

)NDUSTRIEWEG ' s KAMPEN
038 – 331 34 23
www.delangewitgoed.nl
@delangewitgoed

Ruim 600 soorten vaste planten
uit eigen kwekerij
Volop perkplanten uit eigen kwekerij

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

JADEMA
TOPKWALITEIT ZONWERINGEN
DE GOEDKOOPSTE IN DE REGIO
SCREENS & ROLLUIKEN
SNEL GELEVERD EN GEMONTEERD

BESTELLEN
OF INFORMATIE

038 - 332 87 97

info@jadema.nl

trekvaart 51

Oranje
boven

IJSSELMUIDEN
WWW.JADEMA.NL

JADEMA ZONWERING

ALTIJD DE GOEDKOOPSTE

w w w.idemdi tok a mp en .nl

IJOV Oranje Gids

IJsselkade 62
8261 AH Kampen
(038) 344 73 80
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IEDERE DAG VERRASSEND
VEEL VOORDEEL BIJ PLUS

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

www.plus.nl

Anne-Jan van Dijk | IJsselmuiden | T: 038 203 80 13 |
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verhuur van:
• dakkoffers
• dakdragers
• fietsendragers
• skiboxen
• sneeuwkettingen
Spoordwarsstraat 39H IJsselmuiden

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

Nieuw op vrijmarkt:
Opblaasbare Lasergame Arena!
Dit jaar komt er een extra attractie bij voor
de jeugd vanaf 12 jaar op het grasveld. Een
spectaculaire opblaasbare lasergame arena!
De arena heeft vele compartimenten met een
ingewikkelde doolhof structuur. In de binnenwanden zijn verschillende raampjes en deuren
verwerkt, maar ook doodlopende paden zullen jouw pad kruisen. Het lasergamen wordt
een echte uitdaging!

Springen
op het veld
Voor slechts € 1,50 kunnen de kinderen tot 12
jaar op Koningsdag ook
dit jaar weer de hele
dag springen op de vele
springkussens die staan
op het veld aan de Burg.
van Engelenweg. Dit
jaar staat er een hindernisbaan, een vliegtuig en diverse springkussens. De kinderen
krijgen een stempel en
kunnen de hele dag inen uit lopen.

ponyrijden
en klimwand
Ook op het grasveld
kunnen de kinderen
pony rijden en is er
als extra attractie een
echte grote klimwand
waarop je, onder begeleiding, heel hoog kunt
klimmen.
IJOV Oranje Gids
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SNACKBAR

Middenweg 1
IJsselmuiden
Telefoon:
06-25242483

Timmer

www.potkampzinkwerk.nl

Stationsplein 4
Kampen
Tel. 038-333 14 55

Koningsdag geopend vanaf 10.00 uur
Hemelvaartsdag geopend vanaf 11.00 uur

Kampen 038-3314416
info@jacvdvegt.nl

Verhuur van:

Markeresplein 7 Tel. 038 3636099
www.juwelier-daniels.nl

•mobiele telekranen
•mobiele torenkranen
•autolaadkranen
•zeecontainers

•internat. transporten
•exeptioneel transport
•rijplaten + schotten
•heftruck

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

Breda

Q

Eindhoven

Q

Emmeloord

Q

Genemuiden

Q

Huizen

Q

Meppel

www.123machineverhuur.nl
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Q

Raalte

Q

Rosmalen

Q

Zwolle

IJsselmuider Oranje Vereniging
Betaalbaar maatwerk!
Laat u verrassen door de vele
mogelijkheden die wij bieden

• Bezoek onze showroom en showtuin van ruim 1000m2
• Je vindt er alléén al meer dan 20 verschillende overkappingen.
• Naast maatwerk vele modellen van Woodvision, Hillhout, Gadendreams, etc.

www.houtburcht.nl

Betonstraat 2 - Kampen - Tel. (038) 333 18 91
info@houtburcht.nl / www.houtburcht.nl

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

KORTE BERICHTEN IJOV
Adreswijziging
doorgeven

Foto’s Koningsdag
op de website

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

Er worden tijdens Koningsdag
foto’s gemaakt die zo snel mogelijk geplaatst worden in het
fotoalbum op www.ijov.nl.

De allereerste vrijmarkt van IJOV

Live muziek
op de vrijmarkt
Percussieband Brobando, een
draaiorgel, een boerenkapel en
een dweilorkest zullen de hele
dag zorgen voor live muziek en
entertainment tijdens de vrijmarkt. Ook zal Show- en drumfanfare Oranje na afloop van de
aubade de vrijmarkt bezoeken.

Een foto van de eerste vrijmarkt in IJsselmuiden
op 30 april 1991. Het evenement is de afgelopen
jaren duidelijk gegroeid.
Deze foto is gemaakt ter hoogte van Burgemeester van Engelenweg 74 en komt uit het
krantenarchief van DeltaPost.

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

Snel een verstuiver, injector of brandstofpomp?

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 Aubade verloting
Voorafgaand aan de aubade kunnen de kinderen van
de basisscholen hun kleurplaat inleveren bij de dames
van de IJOV en krijgen dan een lot. Deze kleurplaten
hebben zij op school ontvangen bij het cadeautje (rugzak) van IJOV. Tijdens de aubade worden de winnaars
bekend gemaakt door Burgemeester Koelewijn.

We hebben kennis van de industrie en begrijpen uw wensen en eisen.
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.

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 mee kunnen doen, 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 het startgeld.
Iedere ondernemer kan zich aanmelden voor de reclamekaravaan. Dit kan ter plaatse of van te voren via een
mailtje naar info@ijov.nl. Opstellen in de Zandstraat
bij de kruising Burg. Van Engelenweg/Dorpsweg.
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Dieseltech

Spoorstraat 3 8271 RH IJsselmuiden
T. 085 016 0194 info@dieseltech.nl www.dieseltech.nl
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Uw computer in goede handen

Fiets versieren bij
PLUS Supermarkt
Anne-Jan van Dijk
Op woensdag 25 april zijn alle kinderen van IJsselmuiden welkom
om bij PLUS Anne-Jan van Dijk hun fiets te komen versieren tussen 14.30 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.

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

PC Plan
Al vanaf
vanaf
Al

€ 30,32,50**

Kom langs in onze winkel!

incl. btw

*Eerste 45 minuten,
daarna € 12,50 per 15 minuten
#VSHWBO&OHFMFOXFH]"-*+TTFMNVJEFO]5FM  ]JOGP!WSDEOM]XXXWSDEOM

Keep Them Rolling
Het is nu nog vroeg om
details te kunnen melden
maar IJOV is bezig met de
voorbereidingen voor het
organiseren van Keep Them
Rolling ter gelegenheid van
75 jaar bevrijding in april 2020!

Terras open bij
De Vinkehorst
Spuitwerk
Schilderwerk binnen/buiten
Wandafwerking
Vraag
Glasservice
vrijblijvend
Vloerafwerking een offerte

aan!

Tel. 06-316 392 50
www.vanolstschilderwerken.nl

In 2015 werd dit grootschalige
evenement voor het laatst georganiseerd in samenwerking met IJsselmuidenaar en oorlogskenner Ab Roetman.
Foto’s van deze laatste editie zijn te zien
in het fotoboek op www.ijov.nl

Op Koningsdag kunt u
bij De Vinkehorst vanaf
07.00 uur genieten van
een heerlijk kopje koffie
met gebak of een ander
drankje. Zowel de zaal,
het terras en de keuken
zijn geopend.

IJOV Oranje Gids
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BALLONNEN
Veenstraat 1b IJsselmuiden
Veenstraat 1b IJsselmuiden
Veenstraat
1b557
- IJsselmuiden - Tel. (038) 33 14 557
Tel. (038) 33 14Tel.
557(038) 33 14
www.muldertweewielers.nl
www.muldertweewielers.nl

www.muldertweewielers.nl

SNOEP

SPORTPRIJZEN

WÄÄã÷üô°°üƺ»ȩǁƻǀƺWB$ ÷÷ÄÝâþÑÀÄãȩƹƿƻǂƽǂƻƻƿǀ
4°°÷ü3þÝÀÄôLđÄÄđÑÄÝÄô÷

ALEX VAN INGEN
lekker • ambachtelijk • culinair • verantwoord

Wist u dat veel van onze producten
E-nummers en glutenvrij zijn!!
Bijv. Rookworst, runder verse worst, saucijzen,
Wellness spekblokjes, etc.
ontbijtspek,

HET ADRES VOOR UW
Barbeque Service
9 PARTYVERHUUR

Daarom deze week
Runder Saucijzen
1 kilo van 10,60 voor

8, 9

Kijk voor ons complete
Elke dinsdag
2 rookworsten
samen 4.98
assortiment
op www.van-lente.nl

Vleeswaren trio

BBQ arrangement 1

Zie zo, al klaar

(min. 10 pers.)

BBQ arrangement 2

(min. 20 pers.)

SUZ &QZO
-reuzepan
Markeresgang 5 - IJsselmuiden
Gebraden
AjamQketjap
BBQ fricandeau
Tent (8.00 m x 4.00 m)
Q BBQ vleespakket (5 stuks vlees per persoon)
Q Buffettafel
Kipﬁ
let
in
milde
Q Mooie
opgemaakte salade
Q BBQ
reuzepan + GRATIS 400 gram
Gebraden
gehakt
Per persoon:
Q Stokbrood
Q 2 statafels
ketjap
saus
Q
Bowl
Q
2
zittafels
+ stoelen witte rijst
Achterham
€
50 Q BBQ vleespakket (5 stuks vlees per persoon)
Q Kruidenboter, dillesaus,

www.suzenzo.nl

3,65

knoflooksaus

13.

4,99

Q Mooie opgemaakte salades

Q Stokbrood
500 gram
100 gram
Q Kruidenboter, dillesaus,
Komt u uit Genemuiden, Hasselt,
knoflooksaus
per soortStadshagen of Westenholte?
Q Bowl
Q Warmhoudpan
samen Gebruik gratis onze aanhanger!!
met satésaus

ALEX VAN INGEN

Per persoon:

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

NIEUW !
{
www.van-lente.nl
N
E
OPAKK kippenvlees
SUM(H)eerlijk

lekker • ambachtelijk • culinair • verantwoord

Wist u dat veel van onze producten
Dorpsweg 85
E-nummers en glutenvrij zijn!!
Bijv. Rookworst,IJsselmuiden
runder verse worst, saucijzen,
ontbijtspek, spekblokjes, etc.
Als extra uitbreiding
uw BBQ-arrangement!!
Tel (038)op 333
24 39

6-kamp
99
spelleOokn voor uw complete8,BBQ

Daarom deze week
Q Skippieslangen
Kipsteaks
Q Zaklopen
www.slagerijalexvaningen.nl
Runder SaucijzenKipﬁlet
Q Funzakken
omwikkeld met Le
ontbijtspek
es alles op
1 kilo van 10,60 voor

16Elke

Q Funslangen
Q Tunnelkruipen
Q Sponsenbroek

4 stuks

www.van-lente.nl

dinsdag 2 rookworsten
IJOV Oranje Gidssamen 4.98

Vleeswaren trio

Gebraden fricandeau

Zie zo, al klaar

Kijk voor het complete assortiment op

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

Nieuw!!

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

de 5
GRATIS
e

6,00

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 fietstocht
op zaterdag 29 juni

IJsselmuider Oranje Vereniging

Op zaterdag 29 juni gaat de IJOV voor de zesde
maal een fietstocht organiseren. Deelname aan
de fietstocht bedraagt voor IJOV leden € 2,50 en
niet-leden betalen € 5,- per persoon. Dit bedrag is
inclusief koffie/thee en diverse versnaperingen onderweg. Er is weer een route van 25 kilometer en 45
kilometer. Na afloop van de fietstocht zal er voor
de liefhebbers weer een BBQ gehouden worden.
De fietstocht start vanaf het
terrein voor Sporthal De Oosterholthoeve. De lengte van de
fietstocht is ongeveer 45 kilometer. De deelnemers kunnen
starten tussen 13.00 en 13.30
uur en de tocht zal, inclusief
pauzes, ongeveer 4 uur duren.
Voor aanvang van de fietstocht
wordt de route uitgedeeld.

U kunt zich opgeven via emailadres info@ijov.nl maar u kunt
ook een briefje in de bus doen
bij de IJOV voorzitter Harold
Kip, Veenstraat 25, 8271 VP
in IJsselmuiden. Graag even
aangeven met hoeveel personen u wilt komen. Opgeven is
niet verplicht maar wel prettig
i.v.m. de catering onderweg.

Ook korte route
En vindt u 45 kilometer te lang?
Dan kunt u ook meedoen met
de korte fietsroute van circa 25
kilometer. Een leuke aanrader
voor gezinnen met kinderen.

BBQ
Na afloop van de fietstocht
wordt er een gezellige barbecue gehouden. Opgeven is hier
echter wel verplicht. Leden
betalen voor deze barbecue

Afgelopen jaar ging de route langs Stadshagen en Hasselt en
staken we de Vecht over bij het Haersterveer. Dit jaar gaan we
weer een heel andere kant op.
10,- p.p. en niet leden 15,- p.p.
inclusief drinken. Kinderen tot
12 jaar betalen de helft.
Actie Fietsmaatje
Bent u alléén en twijfelt u nog
om mee te fietsen? IJOV start
dit jaar met Actie Fietsmaatje.
Wij vinden het jammer dat
mensen om die reden niet mee
fietsen en we gaan bij de start
groepjes maken van mensen
die alléén zijn zodat het fiet-

Ook de jongste deelnemers aan de korte fietsroute genieten volop

sen leuker wordt. “We weten
natuurlijk niet hoeveel mensen
hierop afkomen maar we gaan
het gewoon proberen. Als mensen bij de start aangeven dat ze
voor de Actie Fietsmaatje komen gaan we ons best doen”
aldus Harold Kip van IJOV.
De fietstocht wordt georganiseerd in samenwerking met de
plaatselijke rijwielzaken Mulder
Tweewielers en Brink Bikes. Zij
zorgen onder meer voor een bezemwagen en reserve fietsen.

ONZE ORANJE SPECIALITEITEN
Geldig op vrijdag 26 april

Nieuw dit jaar:
De IJOV Wandeltocht!!
IJOV start dit jaar met een
wandeltocht op zaterdag 29
juni. Deze IJOV wandeltocht
wordt op dezelfde dag gehouden dan de IJOV Fietstocht.
We zijn op dit moment druk bezig met de voorbereidingen en

ORANJEKOEK
nu slechts € 7,00
ORANJE TOMPOEZEN
per stuk € 1,50

we kunnen nu nog geen verdere informatie geven over starttijd en lengte van de tocht.
Houdt u de komende tijd dus
de kranten, de IJOV website en
de IJOV facebookpagina in de
gaten voor het laatste nieuws!

Markeresplein 8 Tel. 038-331 20 61
www.bakkerijschrijer.nl info@bakkerijschrijer.nl

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

www.autobedrijfnieuwbroek.nl
IJOV Oranje Gids
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Bij ons altijd 1 euro per zak !

AUTOBEDRIJF NIEUWENHUIS
VAN ALLE MERKEN THUIS...

Kalter Witlof
‘WithLove’
Hartogsweg 22

De
allereerste
Oranje
Gids
We waren als bestuur
van IJOV blij verrast
toen we afgelopen
zomer de allereerste
Oranjegids uit 1937
van iemand kregen
overhandigd.
Zoals bekend is de
IJOV opgericht in 1937
dus het programmaboekje is dus een uniek
exemplaar waarvan
we blij zijn dat deze
bewaard is gebleven.
Omdat we dit boekje
graag met de inwoners van IJsselmuiden
willen delen hebben
we hem bijna in zijn
geheel voor u afgedrukt op de komende
vier pagina’s in deze
Oranjegids.
Heeft u ook oude
documenten die betrekking hebben op
de IJOV? Neem dan
contact op met het
bestuur of mail naar
info@ijov.nl
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BANDEN - ACCU’S - AIRCOSERVICE - APK

WWW.NIEUWENHUISAUTO’S.NL
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STOEPVERKOOP
Op koningsdag

2e hands
fietsen !

I

J

S

S

E

L

M

U

I

D

E

N

Burg. van Engelenweg 159 IJsselmuiden Tel (038) 333 24 25
www.brinkbikes.nl

IJOV Oranje Gids
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download
SNAPARAMA
Bestel nu je mooiste foto’s
vanaf je smartphone of
tablet!
Koraal 81, 8271 KH IJsselmuiden,
Tel: 038 - 332 4444 - 06 - 422 57123
alfred.anneke@home.nl

Schilderwerken - Glaswerk - Wandafwerking

4 mei
Geef vrijheid door.
Dit thema staat de
laatste jaren centraal bij de Nationale dodenherdenking
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
oorlog om het leven
kwamen.
Het complete programma van dodenherdenking in IJsselmuiden staat te
lezen op onze website www.ijov.nl

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

IJsselmuider Oranje Vereniging

Fashion for men & women
Markeresplein 1
IJsselmuiden

Young Fashion Store
Dorpsweg 83
IJsselmuiden

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

www.everyone.nl

www.actieslijter.nl

IJsselmuider Oranje Vereniging
Bezoek onze vernieuwde
showroom

Spoorstraat 56 d-e IJsselmuiden Tel. 038-3322332
www.misolzonwering.nl

Spoorstraat 56K

T 06-23 41 12 09

8271 RH IJsselmuiden E info@rozendaalpoetsbedrijf.nl

www.rozendaalpoetsbedrijf.nl

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

Spoorstraat 56M
8271 RH IJsselmuiden

Tel. (038) 333 80 64
www.vbbadvies.nl

Spoorstraat 21
8271 RG IJsselmuiden
Bedrijventerrein Spoorlanden
Tel. (038) 3314118

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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Cadeautje en kleurplaatactie
voor alle kinderen
Dit jaar hebben wij gekozen
voor een mooie rugzak die de
kinderen op school krijgen uitgedeeld. De leerlingen krijgen
bij de rugzak ook een kleurplaat
waarmee ze tijdens de aubade
op Koningsdag een prijsje kunnen winnen.
Ook dit jaar krijgen de leerlingen van alle basisscholen uit
IJsselmuiden weer een mooi
cadeau van IJOV.

Wie de kleurplaat inlevert krijgt
een lootje. Met dit lot kun je
een prijs winnen.

Burgemeester Koelewijn doet
de trekking en we verloten 5
cadeaubonnen onder de kinderen die op dat moment aanwezig zijn bij de trekking tijdens
de aubade.
De aubade begint om 09.00 uur
en inleveren van de kleurplaat
kan van 08.30 tot 09.00 uur. De
aubade vindt plaats voor het
grasveld bij De Maarlenhof.

De Aubade populair in IJsselmuiden
Waar vele Oranjeverenigingen de afgelopen jaren noodgedwongen zijn gestopt met
de traditionele 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 kinderen van
verschillende scholen het landelijke lied ‘Fitlala’ 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 ‘Pasapas’. De voorberei-

dingen hiervoor zijn nog in
volle gang.
Ook de muzikale invulling van
Show- en drumfanfare Oranje,

Jong Oranje en Mannenkoor
Recht Deur Zee is onmisbaar
en zal zeker niet ontbreken.
Oranje speelt enkele stukken
en ook zullen zij het Wilhelmus

Dit jaar vijf muziekkorpsen in lampionoptocht

Foto: Tennekes

Het streven van IJOV is om elk
jaar vijf muziekkorpsen naar
IJsselmuiden te halen die tijdens de lampionoptocht zorgen voor de muzikale noot.
Dat wordt steeds moeilijker
omdat er steeds minder muziekkorpsen zijn in de regio en
de bestaande korpsen worden
dus steeds meer gevraagd.
Vorig jaar konden we minder
korpsen krijgen en hadden we
ter ´compensatie´ een vuur-

begeleiden. Recht deur Zee zal
voorafgaand aan de aubade
ook enkele liedjes zingen. We
zien u graag bij de aubade voor
de Maarlenhof.
spuwer ingehuurd als extra
attractie. Mede om deze reden hebben we als IJOV een
werkgroep opgestart die zich
met de invulling van de lampionoptocht bezig gaat houden.
Hierin worden nieuwe ideeën
met het oog op de toekomst
onder de loep genomen.
Dit jaar hebben we weer vijf
korpsen te weten; Show- en
Drumfanfare Oranje, Jong
Oranje, Het Kamper Jachthoornkorps, Het Kamper Trompetterkorps en Jong KTK.

IJOV Oranje Gids
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Leusink wand- en plafondafwerking is gespecialiseerd in het stucadoren en spuiten van wanden
en plafonds. Met ons brede aanbod in materialen en toepassingen kunnen we uw wanden en plafonds
aanpassen naar uw specifieke wensen. Zo leggen we de perfecte basis voor uw interieur.
Bekijk onze website en bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ondernemersstraat 14
8271 RS IJsselmuiden
T (038) 332 13 53
E info@leusinkstuc.nl

KLEURADVIES
STUCADOREN
SPACKSPUITEN
SAUS SPUITEN
SIERPLEISTER
KEIM
SIERLIJSTEN
BETON CIRE
BUITENGEVEL
ISOLATIE

HET VOORJAAR
KAN BEGINNEN!
Ze zijn er weer:

DOORN AUTOMATISERING

Scherp in automatisering

DE ENIGE ECHTE
KALTER AARDBEIEN!

Volop verkrijgbaar in onze boerderijwinkel
HOERA!

ICT gaat over informatie en communicatie:

Zonder zorgen ondernemen

essentiële onderdelen om uw bedrijf succesvol

ICT vormt het hart van uw bedrijf. Wij helpen u dat hart

te laten zijn. Omdat ICT vaak als complex wordt

in goede conditie te houden, zodat u zich kunt richten

ervaren, nemen wij u die zorg uit handen.

op uw eigen taken en zaken. Samen gaan we voor groei.
En werken we aan een vitale onderneming.

Alles onder één dak
Doorn Automatisering helpt u bij al uw ICTvraagstukken, of het nu gaat over uw systeembeheer
of een consultancy advies om met automatisering een
ªĔ³ ÌĄæÅ«í ËÂ Ìϟ³¿ÓÌæý³ÌíòÅÅ Â ÌÌ³æ
onder één dak. Door uw wensen te combineren met
onze deskundigheid, haalt u uit ICT wat erin zit. Zonder

Uw specialist op het gebied
van ICT en automatisering
in de omgeving van
IJsselmuiden en Kampen

dat u er zelf over hoeft na te denken.

Vanaf half
Vanaf
13 april
april

IS DE ZELFPLUKTUIN
WEER OPEN!

En genieten op het binnenterras
KADO NODIG? BESTEL VIA ONZE WEBSHOP EN WIJ BEZORGEN VOOR JE!
Tuindersweg 2-1 IJsselmuiden
@kalteraardbeien
/kalteraardbeien.demoestuin

www.kalteraardbeien.nl
Spoordwarsstraat 25a, IJsselmuiden
T (038) 76 00 450
E info@doornautomatisering.com
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OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m zaterdag
van 9.00 - 17.00 uur

IJsselmuider Oranje Vereniging

ICT gaat over informatie en communicatie:

essentiële onderdelen om uw bedrijf succes

te laten zijn. Omdat ICT vaak als complex wo
ervaren, nemen wij u die zorg uit handen.

u benieuwd naar de mogelijkheden?
LOGOBent
PUZZEL
Neem dan vrijblijvend contact op met één van
Alles onder één dak

Doorn Automatisering helpt u bij al uw ICT-

vraagstukken, of het nu gaat over uw systeembeh

of een consultancy advies om met automatiserin

ªĔ³ ÌĄæÅ«í ËÂ Ìϟ³¿ÓÌæý³ÌíòÅÅ Â ÌÌ³

onder één dak. Door uw wensen te combineren m

2

1

4
6 website.
onze vestigingen
of5bezoek onze

onze deskundigheid, haalt u uit ICT wat erin zit. Zo

3

dat u er zelf over hoeft na te denken.

VLQJYRRUHONHWXLQƏ

Bent u op zoek naar werk? Bekijk het vacature aanbod op onze

.:$/,7(,735,-60$$7:(5.

7

8

BALLONNEN

9

SNOEP

12

11

10

SPORTPRIJZEN

Q IJSSELM
Q BALKB
Q NIJKER
Q MARK
Q ASSEN

WÄÄã÷üô°°üƺ»ȩǁƻǀƺWB$
 ÷÷ÄÝâþÑÀÄãȩƹƿƻǂƽǂƻƻƿǀ
U kunt uw oplossing voor 31 mei 2019 opsturen naar:
Zoek de 12 bedrijfsnamen
bij
4°°÷ü3þÝÀÄôLđÄÄđÑÄÝÄô÷
IJOV Oranjepuzzel, Groenendael 209, 8271 EM IJsselmuiden
bovenstaande logo’s en schrijf
Trekvaart 139, 8271 AD IJsselmuiden T (038) 3315250 E info@AKDo

deze hieronder op:

De volgendeQprijzen
A A N G E Skunt
LOTEu
N winnen
B www.sebo-personeelsdienst
I J F I S C Oen
U Nzijn
T E N beschikbaar
R E G I S T E R B E Lgesteld
ASTING ADVISEUR
door
De
Hagenpoort,
Oudestraat
231-235
uit
Kampen
1.......................................................................
8*/$60$$7:(5.29(5.$33,1*
$87+(17,(.(0$$7:(5..$36&+885

EHUJLQJGXEEHOHGHXUHQPHWPHONJODV
:DQGHQLQ=ZDUW=ZHHGV5DEDWHQGRXJODVYORQGHU
2.......................................................................
SULYDF\µVKXWWHU¶HOHPHQW
0DWHULDDO'RXJODVKRXW
HULDDO'RXJODVKRXW
$IPHWLQJ/FP[%FP
3.......................................................................
HWLQJ/FP[%FP

4......................................................................

Vanaf

5......................................................................
1.329,6.......................................................................

'28*/$69,6,21
7......................................................................
.$36&+885
&20)257

8......................................................................

'RXJODVKRXW
9......................................................................
%XLWHQPDDW
FP[FP
10....................................................................
*HOHYHUGDOV
NDQWHQNODDU
11....................................................................
ERXZSDNNHW

1e prijs: Montana Airfryer t.w.v. 139,95
2e prijs: AEG Stofzuiger t.w.v. 99,'28*/$6=:(('65$%$7
3e prijs: Braun
Koffiezetter t.w.v. 59,95
+[%[/FP

Deze puzzel werd
mogelijk gemaakt door:

Nu 34,95

ACTIE
Nu 14,95

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

%(72132(5(1
Uw adres: '28*/$63$$/
.............................................................................................
)XQGHULQJ
),-1%(=$$*'
[[FP +[%[/FP

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

12....................................................................
ACTIE
Uw E-mail: .............................................................................................
6'(9(5$1'$¶6%(5*,1*(1 29(5.$33,1*(1
Nu 25,-

%HVWHOQXRRNRQOLQH

IJOV
Hagenpoort
delen prijzen uit
287+
$ 1en
'(De
/:
, ( /, 1. 1/
De winnaars van de vorige
Oranjepuzzel hebben eind
oktober hun prijs weer in ontvangst genomen. De Oranjepuzzel stond afgedrukt in de
vorige Oranjegids van IJOV en
ook in deze editie staat weer
een puzzel waarmee leuke
prijzen zijn te verdienen.
Ook dit jaar werden de prijzen,
een stofzuiger, friteuse en een
Senseo weer beschikbaar gesteld door De Hagenpoort aan
de Oudestraat in Kampen.

“Wij als IJOV onderhouden
warme banden met de heren
van De Hagenpoort en we zijn
daarom ook blij dat zij onder
andere de prijzen voor onze
Oranjepuzzel willen sponsoren” aldus PR-man van IJOV
Willem de Zeeuw

de fam. Wolf. De tweede prijs,
een Fritel Frituurpan, werd
gewonnen door de fam. Steen

Redeker en de derde prijs, een
Senseo koffiezetter, was voor
de fam. Lingeman.

De eerste prijs, een AEG stofzuiger, werd gewonnen door
Op de foto ziet u de winnaars, samen met
Louis Brugge van De Hagenpoort en Harold,
Bob en Gerwin namens het IJOV bestuur.

IJOV Oranje Gids
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# Gereedschapslijperij voor o.a.:

Gereedschapslijperij voor o.a.:
• scharen		
• messen		
• schaatsen		
• gazonmaaiers		
• messen kartelen
• heggenscharen

¤ scharen
¤ messen
¤ schaatsen
¤ gazonmaaiers
¤ messen kartelen
¤ heggenscharen

Markeresplein 4
IJsselmuiden
¤ bovenfrezen
Tel. 038-3314973
¤ HM cirkelzagen

¤ HSS cirkelzagen
Oudestraat 41-43
¤ metaalfrezen
Kampen
¤ boren
Tel: 038-3322522
¤ industriële messen

Volop artikelen voor Koningsdag

# Vakhandel en importeur van verspanende
• bovenfrezen
gereedschappen. Lampionnen , slingers, vlaggetjes, etc
• HM cirkelzagen
# Benelux vertegenwoordiging G-Man hand,- en snoeizagen.
• HSS cirkelzagen
# Fabricage van hoogprecies gereedschap.
• metaalfrezen
Maak een afspraak op één
• boren# Verspanend slijpen tot 5100 mm.
van onze zonnebanken
• industriële messen

# Gereedschapslijpe

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

¤ scharen
Pieter Oud
Bergweg 6 IJsselmuiden
¤ messen
Tel. 038-3321122 - info@eogs.nl
¤ schaatse
¤ gazonma
Passie voor¤ messen
slopen & bouwen
¤ heggens
Drogisterij
Schoonheidssalon

Tasveld 58,
8271 RW IJsselmuiden,
Tel (038) 33 24 920
www.pbschilderwerken.nl

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

sinds 1934

# Vakhandel en impo
gereedschappen.
# Benelux vertegenw
# Fabricage van hoo
# Verspanend slijpen

Ontwikkelen | Slopen | Bouwen | Onderhoud

Haatlanderdijk 6, Kampen
T 038 333 20 10
twitter.com/weeverbv
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IJOV Muziek

Op vrijdag 11 oktober en
zaterdag 12 oktober worden
dit jaar de IJOV muziekfeesten
gehouden in de feesttent.
Op vrijdag is de muziekavond
voor de jeugd. Net als vorig
jaar zal DJ Nieck de muziek
verzorgen. Toegang vanaf 15
jaar. Op de zaterdagavond
gaan we voor de ‘oudere jeugd’
een 80’s en 90’s Party houden.
Verdere details over de IJOV
Muziekfeesten volgen nog.
Zie www.ijov.nl en Facebook.

Foto’s: Tennekes

Op donderdag 10 oktober is er
in de tent een ouderenactiviteit
en op zondag 13 oktober de
jaarlijkse praisedienst.
De foto’s zijn gemaakt op de
muziekfeesten van vorig jaar.

schoorsteenveegbedrijf
06 51 19 32 02

IJOV Oranje Gids
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IJsselmuider Oranje Vereniging
(Advertorial)

‘Ik vind het lekker.
En heb nu tenminste
geen pijn meer
in mijn buik.’

Moeder én dochter gelukkig
‘Ik vind het lekker en heb nu tenminste geen pijn meer in mijn buik.’ Yael te Lindert
(9 jaar) glundert als ze vertelt over haar nieuwe ontbijt, yoghurt met een halve portie
Malsovit VezelMuesli. ‘Ik kan nu twee rondjes om het voetbalveld rennen.’
Yaels moeder, Renske te Lindert, kreeg
Malsovit VezelMuesli van een vriend, die zag
hoe zij dagelijks aan het strijden was voor
haar dochter: ‘Yael heeft al acht jaar lang
problemen met haar darmen. Acht jaar lang pijn
en wanhoop. Ze eet nu een half jaar Malsovit
VezelMuesli en het werkt fantastisch.
Geen suiker
In één portie Malsovit VezelMuesli zit 9 gram vezels. Dat is drie keer meer dan in gewone muesli
en meer dan in een volkoren boterham. ‘Voor mij
is het bovendien belangrijk dat er geen suiker,
zout of vet is toegevoegd,’ legt Renske uit.

Nieuwe dynamiek
Yael had weinig energie door haar problemen.
‘Eerst tenniste ik alleen maar,’ vertelt ze trots,
’nu tennis, dans én skeeler ik.’ Renske glimlacht
als ze toevoegt: ‘Fijn he? De dynamiek in het
hele gezin is anders. Mijn dochter is eindelijk
gelukkig.’

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

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
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Jouw

keus voor

inspirerend
wonen

We hebben o.a.
de volgende merken:

•
•
•
•
•

APK & onderhoud
Aircoservice
Voor elke storing, een passende oplossing
Wasbox
Tanken 24/6

Terras op grasveld en extra grote tent!!

Feest begint al vóór Koningsdag
Op het veld tegenover Van
Lente staat op Koningsdag
weer een extra grote tent
met terras. Het is elk jaar
gezellig druk op het terras.

Foto: Tennekes

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 € 1,50
Terwijl uw kinderen zich vermaken kunt u vanaf het terras uw kinderen prima in de
gaten houden.

kunt u er gezellig iets komen
drinken. De tent is geopend
van 21.00 tot 01.00 uur. Om
alvast in de stemming te komen voor Koningsdag zullen
we maar zeggen.

De avond voor Koningsdag

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

Het koninklijk gezin in een sloep. Foto: ANP

Het terras op het grasveld
wordt al vele jaren verzorgd
door de heren van de F1 Express. Deze vriendengroep
bezoekt elke jaar een Formule-1 wedstrijd met hun speciale F1 bus. Deze bus staat
ook op het veld en dient als
thuisbasis van IJOV.
Als IJOV zijn we druk met
de organisatie op en rond
Koningsdag en zijn blij dat
het terras in goede handen
is van de F1 Express. Voor
ons een zorg minder en alles
wordt tot in de puntjes verzorgd door de heren.

IJOV Oranje Gids
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MAATWERK

‘Een passende oplossing voor elke tuin en interieur’
AMBACHTELIJK - UNIEK - GOEDE KWALITEIT/PRIJS - MAATWERK

Ə

5.
Kerkwetering 5 - Mastenbroek - Tel. 038-3447006
www.houthandelwielink.nl
www.meubelmakerijwielink.nl
info@houthandelwielink.nl
info@meubelmakerijwielink.nl
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We zien u graag in onze showroom voor
nog meer ideeën voor maatwerk

Foto’s: Tennekes

IJsselmuider Oranje Vereniging

De Lampionoptocht moet
toch blijven in IJsselmuiden?
Als we in IJsselmuiden de lampionoptocht in stand willen houden dan kunnen we niet met z’n allen langs de kant van de weg
blijven staan maar moeten we massaal mee gaan doen aan de
lampionoptocht.
Natuurlijk zijn we als IJOV blij
dat er zoveel mensen langs de
kant van de weg staan om te
kijken naar de lampionoptocht
maar we hopen ook dat er weer
meer mensen mee gaan doen
aan dit prachtige evenement.
Uit onderzoek is gebleken dat
kinderen het schitterend vinden om mee te doen maar ze
zijn wel afhankelijk van bijvoorbeeld ouders om deelname
mogelijk te maken.
We willen daarom vragen aan
verenigingen, buurten, straten,
scholen, etc. om de handen uit
de mouwen te steken en met
elkaar een mooie wagen (groot
of klein) te gaan maken.

En is het niet in het groot dan
maar in het klein. Want je kunt
ook komen met een versierde
kar, skelter of fiets en dat kan
ook met meerdere vriendjes of
vriendinnetjes. En misschien
heeft je vader wel een mooie
aanhangwagen die achter de
auto kan. Die kun je mooi versieren en daarmee kun je ook
meedoen. Misschien is er wel
een (groot)ouder met een trekhaak achter de auto. 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 lampionoptocht zullen spelen.

Startgeld voor iedereen
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,-.
Op onze website www.ijov.nl
kun je lezen in welke categorie
je valt. Inschrijven is gratis en
kan voorafgaand aan de lampionoptocht bij het monument
aan de Burg. van Engelenweg.

Route Lampionoptocht
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.

Meedoen met de
Reclamekaravaan
Vele bedrijven doen ieder jaar
mee aan de reclamekaravaan
tijdens de lampionoptocht in
IJsselmuiden.
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 per
email via info@ijov.nl
Aanmelden kan ook ter plaatse, voorafgaand aan de lampionoptocht. U kunt zich tussen
20.00 en 20.45 uur opstellen in
de Zandstraat. De kosten bij
deelname aan de reklamekaravaan bedragen 50,- per voertuig.

Uw verzekering
op orde?
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. Kijk
voor alle info op www.ijov.nl.
Op de website vindt u ook
de regels waar de wagen aan
moet voldoen.

IJOV Oranje Gids
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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
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fullservice bij
ongeval en
overlast
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Hervormd Mannenkoor pakt uit bij Oranjeconcert
Op 27 april verzorgt het Hervormd Mannenkoor IJsselmuiden/ Grafhorst het
jaarlijkse oranjeconcert in de Oosterholthoeve te IJsselmuiden. Dirigent en
koor hebben weer een gevarieerd programma weten samen te stellen voor
jong en oud. Elk jaar is het ook weer een
belevenis om samen met het publiek de
vaderlandse liederen te zingen.
Foto Herman ten Berge

Naast het mannenkoor verlenen Harry
Hamer (orgel), Lennart Morrée (vleugel),
Gert Pannekoek (bariton), Dronten &
District Pipe Band en Dwarsfluitkwartet
Fluitique hun medewerking.
Dit concert staat onder de leiding van dirigent Freddy Veldkamp. De zaal is open
vanaf 17:00 uur en het concert begint om

17:30 uur. De prijs in de voorverkoop is
€7,50 per persoon, aan de zaal €10,-, kinderen t/m 12 jaar gratis toegang.
Voorverkoop adressen: Schrijver Optiek
(IJsselmuiden), Van Lente Groenten en
Fruit (Kampen/IJsselmuiden), Boekhandel De Rank (Kampen).

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!

Dinsdagmiddag
en zaterdagmiddag
gesloten

MELKKOMPLEET IJSSELMUIDEN

De Rijdende Winkel, altijd in uw buurt

Wilt u ook de
rijdende winkel
in uw straat?
Bel met
G. Eikelboom
Tel. 06-20854333
Zaterdagmorgenactie: Krat Heineken € 10.99
Ophalen aan de Kraton 3

Partner van
veilig werk
Koekoeksweg 4b - 8271 PC IJsselmuiden
038 3314 320 - workwear@mertens-groep.nl

IJOV Oranje Gids

mertens-workwear.nl
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Aanneming van grond-, straat-, riool- en transportwerken
Vrachtauto’s, kippers, mini-, mobiele- en rupskranen
Verhuur van grondverzetmachines, o.a. shovels
Verhuur van draglineschotten en rijplaten
Verkoop van zand, grond, etc.

Grondverzet • Transport
Onderaanneming • Loonwerk
Mastenbroek - Tel. (038) 344 62 36
Almere - Tel. (036) 529 09 36

www.visscherbv.nl - info@visscherbv.nl

IJOV Knolletjesmarkt
op zaterdag 5 oktober
De oudste activiteit van de IJsselmuider Oranjevereniging is de
Knolletjesmarkt. Deze rommelmarkt voor kinderen vindt elk
jaar in oktober plaats in De Oosterholthoeve
De Knolletjesmarkt is een echte rommelmarkt voor kinderen.
Kinderen spreiden hun kleedje
uit over de vloer van de Oosterholthoeve en verkopen vanaf
hun kleedje hun overtollige

spullen. Dit jaar wordt de IJOV
Knolletjesmarkt gehouden op
zaterdag 5 oktober. Aanvang:
08.00 uur. Einde 12.00 uur.
Deelname en entree: 50 cent.

Wanneer kan de vlag uit?
Nederland kent geen wettelijke regels voor het gebruik
van de vlag. U mag als burger,
bedrijf of organisatie op alle
dagen van het jaar de vlag
uithangen. Er zijn wel regels
voor het vlaggen vanaf Rijksgebouwen. Die staan in de
vlaginstructie. Burgers, bedrijven en organisaties kunnen de instructie volgen als
richtlijn. Dit is niet verplicht.
U mag dus altijd de vlag uithangen. Bijvoorbeeld bij een
feestelijke gebeurtenis als een
huwelijk of het slagen voor een
examen. Ook halfstok vlaggen
bij een overlijden mag. Er is
geen wet die vlaggen verbiedt
of bepaalt hoe u moet vlaggen.
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Wel zijn er gebruiken en regels
(protocol) voor het uithangen
van de vlag. Ook is het de gewoonte dat u de vlag niet laat
hangen tussen zonsondergang
en zonsopkomst.
Vlag én wimpel gaan op gebouwen van de Rijksoverheid
uit op Koningsdag en op de
verjaardagen van Koningin
Máxima, Prinses Beatrix en de
Prinses van Oranje.
De komende tijd kan de vlag
weer vaak in top. Namelijk op
27 april Koningsdag, 5 mei,
bevrijdingsdag en 17 mei, verjaardag van Maxima. Op 4 mei
hangen we de vlag halfstok van
18.00 tot zonsondergang.

IJsselmuider Oranje Vereniging

Berg Makelaardij
Voor het besteverkoopresultaat!

Berg&FOWFSUSPVXEBESFT
Makelaardij
Voor het besteverkoopresultaat!
&FOWFSUSPVXEBESFT

Erik

Esmé

doortastend
makelaar wonen

boekhoudkundig
en controlerend

Henk-Wim

vakbekwaam bedrijfsmatig
en agrarisch specialist

Joke

Petra

Kimberley

gemotiveerde
teamplayer

enhousiast en deskundig
makelaar wonen

zorgvuldig en
vooruitstrevend

Erik
8BULMBOUFO[FHHFOPWFS#FSH.BLFMBBSEJK

Esmé

Karin

creatief en
betrokken

Henk-Wim

Wat klanten zeggen over Berg Makelaardij
doortastend
makelaar wonen
*L[PVEF[FNBLFMBBS[FLFSBBOCFWFMFOCJK
WSJFOEFOPGGBNJMJF
"MMFTWFSMJFQFJHFOMJKLHFXPPOQSJNB7BOBGIFU
"Ik zou
deze makelaar zeker
FFSTUFDPOUBDUEBDIUFO[FNFFNFUPO[FTJUVBUJF
Joke
aanbevelen
bij vrienden of familie!
"MMFWSBHFOXFSEFOTOFMFOEFTLVOEJH
gemotiveerde
CFBOUXPPSE%FNBLFMBBSLXBNNFUFFO
AllesNBSLUDPOGPSNFQSJKTWPPS[PXFMEFXPOJOHBMT
verliepteamplayer
eigenlijk gewoon prima.
IVOFJHFONBLFMBBSTWFSHPFEJOH
Vanaf
het eerste contact dachten ze

mee met onze situatie.

boekhoudkundig
vakbekwaam bedrijfsmatig
en controlerend
en agrarisch specialist
*L[PVEF[FNBLFMBBS[FLFSBBOCFWFMFOCJK
*L[PVEF[FNBLFMBBS[FLFSBBOCFWFMFOCJKWSJFOEFOPG
WSJFOEFOPGGBNJMJF
GBNJMJF1FUSBIFFGUFFOHPFEFJOTDIBUUJOHHFNBBLUNCUEF
)FUDPOUBDUWFSMJFQQSJNB"MMFTXFSE
"Ik
zou deze makelaar zeker
“Ik zou deze makelaar zeker
WSBBHQSJKT.BLLFMJKLCFSFJLCBBSWPPSWSBHFO0PL,BSJO
WPMHFOTBGTQSBBLFOPQUJKEHFSFHFME5PU
TUPOEPOTBMUJKEWSJFOEFMJKLUFXPPSE)FFMFSHCFEBOLUWPPS
Kimberley
Petra
Karin
aanbevelen
bij vrienden of familie!
aanbevelen bij vrienden
of familie!
[FMGTIFUFOFSHJFMBCFMBBOUPF
EFWFSLPPQWBONJKOBQQBSUFNFOU
enhousiast en deskundig
zorgvuldig
en
creatief en
makelaar wonen
vooruitstrevend
betrokken
Het
contact verliep prima. Alles werd
Petra heeft een goede
inschatting
volgens afspraak en op tijd geregeld.
gemaakt m.b.t. de vraagprijs.
Tot zelfs het energielabel aan toe."
Makkelijk bereikbaar voor vragen.

8BULMBOUFO[FHHFOPWFS#FSH.BLFMBBSEJK

Alle *L[PVEF[FNBLFMBBS[FLFSBBOCFWFMFOCJK
vragen werden snel en deskundig
beantwoord.
De makelaar kwam met
WSJFOEFOPGGBNJMJF
"MMFTWFSMJFQFJHFOMJKLHFXPPOQSJNB7BOBGIFU
een www.bergmakelaardij.nl
marktconforme
prijs voor
FFSTUFDPOUBDUEBDIUFO[FNFFNFUPO[FTJUVBUJF
zowel
de
woning
als
hun eigen
"MMFWSBHFOXFSEFOTOFMFOEFTLVOEJH
makelaarsvergoeding.”
CFBOUXPPSE%FNBLFMBBSLXBNNFUFFO

*L[PVEF[FNBLFMBBS[FLFSBBOCFWFMFOCJK
WSJFOEFOPGGBNJMJF
Burg. van Engelenweg
)FUDPOUBDUWFSMJFQQSJNB"MMFTXFSE
WPMHFOTBGTQSBBLFOPQUJKEHFSFHFME5PU
52b, IJsselmuiden
[FMGTIFUFOFSHJFMBCFMBBOUPF

Tel. (038) 333 56 20

'VOEB
CFPPSEFMJOH
Ook Karin stond mij
altijd vriendelijk



*L[PVEF[FNBLFMBBS[FLFSBBOCFWFMFOCJKWSJFOEFOPG
te woord! Heel erg bedankt voor de
GBNJMJF1FUSBIFFGUFFOHPFEFJOTDIBUUJOHHFNBBLUNCUEF
WSBBHQSJKT.BLLFMJKLCFSFJLCBBSWPPSWSBHFO0PL,BSJO
verkoop van mijn appartement!”
TUPOEPOTBMUJKEWSJFOEFMJKLUFXPPSE)FFMFSHCFEBOLUWPPS
EFWFSLPPQWBONJKOBQQBSUFNFOU

NBSLUDPOGPSNFQSJKTWPPS[PXFMEFXPOJOHBMT
IVOFJHFONBLFMBBSTWFSHPFEJOH

'VOEBCFPPSEFMJOH
www.bergmakelaardij.nl



Burg. van Engelenweg
52b, IJsselmuiden
Tel. (038) 333 56 20
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T/M DINSDAG 30 APRIL

ORANJE INBOUWWEKEN
BIJ DE HAGENPOORT

Gratis
inbouw

Apparaten
w
ingebouwd orden gratis
door onze e
igen
servicemon
teurs

inbouw n
tie
inbouw koelkaste ,- comibni bouw
c
u
d
n
i
m
9
s
r
9
e
s
2
s
f
a
a
w
t
n
a
a SIEF GRATIS vana agnetrons kookplaten
va
v
f
549,- vanaf 449,vanafIEF4G9RA9TIS,- INCLUINBOUW
INCLUSIEF
GRATIS
INCLUS
SIEF GRATIS
INBOUW

INBOUW

INCLU
INBOUW

*Exclusief technische aanpassingen (indien nodig). Informeer vrijblijvend in de winkel.

SPECIAAL VOOR KONINGSDAG:
Tot en met dinsdag 30 april
ontvangt elke kopende klant vanaf 50,-

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

