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alle maatregelen, op goed uitgekozen momenten, toch nog
mooie evenementen voor jullie
kunnen organiseren.
Dit jaar presenteren wij met
veel enthousiasme weer een
vol programma. Van Koningsdag door naar de fietstocht die
vervolgens weer wordt opgevolgd door het Zoddefestival.
Na de vakantie hopen wij uit te
kijken naar de muziekfeesten.
Er staat voor jong en oud wat
leuks op het jaarprogramma.
Met trots presenteren wij dit
jaar de 6e editie van onze
glossy, waarin wij jullie meenemen in het jaar dat wij 85
jaar bestaan.
Op 15 februari waren wij verheugd dat het land weer open
mocht. In de twee achterliggende jaren hebben wij onszelf opnieuw uitgevonden.
Voor het bestuur waren het
twee intensieve jaren, waarin
wij veel geleerd hebben. Een
groot deel van de evenementen verdween van de agenda of
vroeg om een andere invulling.
Gelukkig hebben wij ondanks

Ik heb inmiddels mijn eerste
jaar als voorzitter achter de rug
en ik kijk uit naar de toekomst.
Het is mijn ambitie om het
voorzitterschap minstens tien
jaar vol te houden. Ik zie een
bloeiende vereniging die ieder
jaar weer een stapje groter
wordt, een groep vrijwilligers
die groeit, een toenemend
aantal leden, een agenda die
vol staat met evenementen en
een zeer enthousiast bestuur.
Is er weleens een eind vraag ik
me weleens af? Inmiddels kent
iedereen ons en zijn we niet meer
weg te denken uit IJsselmuiden.

Voor jullie ligt onze glossy.
Naast een groot aantal leden
en vrijwilligers zijn er ook veel
bedrijven die ons een warm
hart toedragen. Zij presenteren zich tussen onze verhalen
en herinneringen. Ga je iets kopen of heb je een klus? Kijk dan
vooral nog eens in onze glossy.
Trots ben ik op onze bestuursleden en trouwe vrijwilligers.
Vele uren worden belangeloos
besteed aan onze IJsselmuider
Oranje Vereniging en dat met
heel veel plezier.
Tot slot,
Koningsdag, de dag waarop wij
de verjaardag van onze koning
doorgaans uitbundig vieren.
Dit jaar zal dat helaas anders
zijn. Onze gedachten gaan
uit naar de mensen in en van
Oekraïne die het zeer moeilijk
hebben. Wij betreuren de gebeurtenissen daar. Koningsdag
zullen wij dit jaar dan ook organiseren met respect voor de
mensen die worden getroffen
door het oorlogsgeweld.

De afgelopen twee jaar hebben wij vanwege de
coronamaatregelen geen Koningsdag kunnen
vieren zoals wij dat gewend zijn. De jaarlijkse
IJOV Koningsdagactiviteiten, waaronder de
aubade, de gezellige vrijmarkt en natuurlijk de
IJOV Lampionoptocht zijn activiteiten waar velen jaarlijks weer naar uitkijken. Een praatje hier,
een drankje daar en een gezellig samenzijn, dat
is toch waar we allemaal van genieten?
Dit jaar pakken we het weer op en zelfs groter
dan voorgaande jaren. Vanaf zaterdag 23 april
t/m woensdag 27 april zal er een grote tent op

23 / 27 APRIL
Jubileum feestweek met
diverse activiteiten voor jong
en oud

MA 26 APRIL
Koningsnacht in de tent
op het grasveld
van 21.00 tot 01.00 uur:

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

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

ZA 28 MEI
IJOV Fietstocht

ZA 9 JULI
IJOV Zoddefestival

ZA 1 OKTOBER
IJOV Knolletjesmarkt

20 / 23 OKTOBER
IJOV Muziekfeesten in de tent

Bart Weever,
voorzitter IJOV

ZA 10 DECEMBER
IJOV Wandel/Fakkeltocht

COLOFON

IJOV bestaat 85 jaar
en dat gaan we vieren!
Het is feest dit jaar! De IJOV bestaat dit jaar
85 jaar en dat willen wij niet zomaar aan ons
voorbij laten gaan.

IJOV AGENDA
2022

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

‘Bijzondere jaren’

De OranjeGids is een uitgave
van IJ.O.V. en wordt
huis-aan-huis verspreid in
IJsselmuiden en omgeving.

het veld tegenover Van Lente komen te staan.
Dat terrein zal die dagen het centrale punt voor
al onze activiteiten worden. Kom je ook gezellig langs? Wij kunnen niet wachten om als dorp
weer gezamenlijk van de sfeer te gaan genieten.
Op zaterdag 23 april is er een gezellig evenement
op het veld en ‘s avonds houden we een pubquiz.
Op maandag 25 april gaan we hutten bouwen.
Op dinsdag 26 april is er een groots kidzzfestijn
met als klapper een optreden van Ernst en Bobby. Om 21.00 sluiten we af met de lampionoptocht en aansluitend de Koningsnacht.
Kijk op onze website www.ijov.nl voor het complete programma en het laatste nieuws.

Oplage:
5250 stuks
Opmaak:
Willem de Zeeuw
Druk:
Brainstorm IJsselmuiden
Contact IJOV:
info@ijov.nl
Bestuur IJOV:
Bart Weever (vz)
Bob Dijkema (pm)
Jolanda Prins (secr)
Hans Hartsuiker
Jacqueline Goudbeek
Michel van Dijk
Herwin van Asselt
Wilco de Ruiter
Aletta Knol

IJOV Oranje Gids
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Foto: Freddy Schinkel

IJOV bestuur 1988

IJOV bestuur 1978
Foto: Rudi Vinke

Foto: Streeknieuws

IJOV NA 85 JAAR NOG
STEEDS SPRINGLEVEND
De IJsselmuider Oranjevereniging bestaat al sinds 1937
en organiseert al vanaf het begin vele aantrekkelijke
evenementen in IJsselmuiden. De nadruk ligt daarbij
natuurlijk op de viering van Koningsdag maar de IJOV doet
al jaren veel meer dan alléén dat!
In de jaren 70 en 80 hadden
we bijvoorbeeld IJsselmuiden
Lichtdorp, de Huishoudbeurs
en de Sterkste man van
IJsselmuiden. Later kwamen
daar veel andere activiteiten
voor in de plaats zoals de
IJOV Muziekfeesten, het
IJOV Zoddefestival, de IJOV
Fietstocht, enzovoort.

Foto: Freddy Schinkel

In 2012 werd het 75 jarig
bestaan van IJOV gevierd

met een feestweek met als
klapper de Grand Prix van
IJsselmuiden, een uniek
evenement.
IJOV beschikt over bijna 90
vrijwilligers die helpen tijdens
deze activiteiten. Zonder
deze groep enthousiaste
mensen kan IJOV niets
organiseren.
We

kunnen

als

bestuur

IJOV bestuur 2008
altijd een beroep doen op
deze vrijwilligers en daar
zijn we trots op. 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, het IJOV
Zoddefestival en de IJOV
Muziekfeesten zijn veel
‘helpende handen’ nodig en
worden bijna alle vrijwilligers
ingezet. “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.

IJOV bestuur 2012

IJOV bestuur 2017

Foto: Tennekes

IJOV bestuur 2022

IJsselmuider Oranje Vereniging
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Koningsdag geopend
vanaf 10.00 uur
Hemelvaartsdag geopend
vanaf 11.00 uur

Stationsplein 1
Tel. 038 333 1455

slopen en bouwen
038 3332010 | weever.nl
6

IJOV Oranje Gids

IJsselmuider Oranje Vereniging

Voorwoord Burgemeester
Elke week deel ik mijn Kamper kiek op de wiek. Binnenkort komt
er een heel bijzondere aan: dan beleef ik namelijk mijn eerste
Koningsdag in de gemeente Kampen! Natuurlijk bezoek ik die
dag ook IJsselmuiden, waar inwoners elkaar traditiegetrouw
ontmoeten in en rondom de Burgemeester van Engelenweg.
Deze Koningsdag is heel bijzonder voor de IJsselmuider
Oranje Vereniging. De vereniging bestaat namelijk 85 jaar.
Om dat te vieren, begint het

aan de Burgemeester van Engelenweg valt van alles te beleven.
Hoogtepunt van de feestweek
is Koningsdag zelf. Van inwoners en ondernemers heb ik gehoord over de vele klassiekers,
zoals de aubade, de vrijmarkt
(de grootste van Nederland!)
en natuurlijk de lampionoptocht. Ik kijk ernaar uit om hier
persoonlijk bij te zijn en samen
te proosten op de 55e verjaardag van koning Willem-Alexander.

feest al op 23 april. Van een
gezellige Pubquiz tot een Kidzfestijn met Ernst en Bobbie, in
een grote tent op het grasveld

Hoewel de coronamaatregelen
al een tijdje niet meer gelden,
weten we uiteraard niet hoe de
vlag er op 27 april bij hangt. Een
uitdaging voor het bestuur en
de vrijwilligers van de IJOV, die
alle activiteiten desondanks vol
enthousiasme organiseren. Ik

Burgemeester Sander de Rouwe
Foto: Richard Tennekes
bedank hen voor hun inzet. Na
twee jaar van afwezigheid ben
ik ervan overtuigd dat het een
mooi feest wordt. Mede dankzij jullie kijk ik dan terug op een
ORANJE kiek op de wiek!
Fijne Koningsdag!
Sander de Rouwe
Burgemeester van Kampen

Bij slecht weer zijn wij
geopend op Koningsdag!
Meer dan 1000m2 kringloopplezier

Openingstijden:
Ma t/m Za: Van 09.00 - 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

Word voor een tientje ook een IJOV vriendje
Word jij voor een tientje ook een IJOV vriendje? Voor slechts
€10,- per jaar ben je lid van onze schitterende vereniging en met
je lidmaatschap zorg je ervoor dat wij als IJsselmuider Oranjevereniging in ons mooie dorp leuke activiteiten kunnen blijven
organiseren.
Ieder jaar organiseren wij de
IJOV Koningsdag, de IJOV
Fietstocht, de IJOV Knolletjesmarkt, het IJOV Kidzfestijn en de IJOV Muziekfeesten. Daarnaast houden wij
om het jaar het IJOV Zoddefestival, kortom voor jong &
oud is er iets te doen.

De IJsselmuider Oranjevereniging telt nu ruim 1200
leden en daar zijn wij ontzettend blij mee.

ren. Tijdens de ledenvergadering geeft onze penningmeester altijd openheid van zaken
en daaruit blijkt dat sommige
kosten, zoals vergunningsaanvragen, precariorechten,
huur van attracties, muziekkorpsen, etc. steeds duurder
zijn geworden.

Zonder jouw steun kunnen
wij niets organiseren. Het ledengeld wordt gebruikt om
leuke activiteiten te financie-

IJOV is gelukkig een financieel gezonde vereniging en dat
willen wij in de toekomst ook
graag waarborgen.

Wil jij ook lid worden? Kijk
dan op onze site info@ijov.nl
en meld je aan. Een lidmaatschap is incl. thuiswonende
gezinsleden tot 21 jaar en
gaat per huisadres. Een bijkomend voordeel is dat leden
voordeel krijgen bij diverse
activiteiten, waaronder het
IJOV KidzzFestijn, de IJOV
Fietstocht en de IJOV Muziekfeesten. Wacht niet langer en
sluit je aan bij deze gezellige
club!

IJsselmuider Oranje Vereniging
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IJOV Programma
Koningsdag IJsselmuiden
26 april / 27 april 2022

Oranje
boven

26 APRIL: LAMPIONOPTOCHT 21.00 UUR
Dit jaar hebben de Oranjeverenigingen KOV, BOV & IJOV de handen inéén geslagen voor het organiseren van een Lampionoptocht.
De Lampionoptocht zal dit jaar op dinsdag 26 april gehouden worden en zal om 21.00 uur in IJsselmuiden starten aan de Oosterlandenweg. Vervolgens zal de optocht zich verplaatsen, door diverse
straten in IJsselmuiden, naar Kampen. De volledige route is te lezen
op www.ijov.nl. Na afloop van de lampionoptocht is de tent op het
grasveld aan de Burg. van Engelenweg geopend. De uitslag van de
lampionoptocht wordt tijdens de aubade bekend gemaakt.

27 APRIL: REVEILLE 07.00 uur
Van 07.00 tot 08.15 uur zal IJsselmuiden vrolijk ontwaken. Showen drumfanfare Oranje IJsselmuiden zal met de traditionele reveille
weer door diverse straten van het dorp te zien en te horen zijn.

27 APRIL: AUBADE 09.00 uur

IJsselkade 62
8261 AH Kampen
(038) 344 73 80

w w w.idemdi tok a mp en .nl

Tapijt • Vinyl • Laminaat
PVC • Marmoleum
Gordijnen • Vitrages
Binnenzonwering • Etc

Hooijer & Tuinman
Oudestraat 209 - Kampen - Tel (038) 332 53 50

Om 09.00 uur starten wij Koningsdag met de aubade bij “De Maarlenhof”. Hier beginnen we met een aantal oude gezellige liedjes en
natuurlijk zullen wij samen het Wilhelmus zingen. Na 3 jaar gaan wij
de draad weer oppakken en hopen dat jong en oud deze dag samen
hier met ons begint. De begeleiding wordt verzorgd door Show- en
drumband Oranje en door Mannenkoor Recht deur Zee. Wij zullen
de liedjes op papier uitdelen, zodat u lekker mee kunt zingen.
In de Oranjegids staat een kleurplaat die door alle kinderen van de
basisschool mooi ingekleurd of versierd mag worden. Vanaf 08.30
uur kun je de kleurplaat inleveren bij de vrijwilligers van de IJOV die
bij “De Maarlenhof” staan. Bij inlevering van je kleurplaat krijgt je
een lot, waar je een mooie prijs mee kunt winnen. Tijdens de aubade zullen de prijswinnaars bekend gemaakt worden door de burgemeester of de wethouder van de gemeente Kampen.

27 APRIL: VRIJMARKT 10.00 uur
Tijdens de vrijmarkt, van 10.00 uur tot 17.00 uur, worden veel activiteiten georganiseerd. Op het grasveld tegenover Van Lente kunt u
terecht voor een hapje, drankje en/of om gezellig bij te kletsen met
iedereen. Voor de kinderen hebben wij diverse springkussens, waar
ze heerlijk op kunnen springen en klauteren. Verder zal er op de vrijmarkt vrolijke muziek te horen zijn van Percussieband Brobando,
KEK, de stageband van Oranje en natuurlijk het draaiorgel. Als IJOV
hebben wij deze dag hier onze basis, dus kom gezellig langs!
Let op: De Lampionoptocht is dinsdag 26 april 21.00 uur !!
Zorgt u ervoor dat het parcours vrij is van auto’s?!

Kijk altijd voor het laatste nieuws op www.ijov.nl

verhuur van:
• dakkoffers
• dakdragers
• fietsendragers
• skiboxen
• sneeuwkettingen

Spoordwarsstraat 39H IJsselmuiden

Tel. 06-573 102 16
IJOV Oranje Gids
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DE GOEDKOOPSTE
IN ZONWERINGEN!

Bij aankoop van een houtkachel en bij inlevering van
deze advertentie vanaf 1 april tot en met 31 juli:

Met de topkwaliteit
zonweringen van
Jadema weet u
precies waar u
aan toe bent!

Gratis rubberen houtmand t.w.v. € 45,10% korting op een kachel
Bij een houtkachel met een plafond aansluiting:
2 meter schuifpijp 2 mm 130/150 mm,
rozet en vloerplaat uit ons assortiment gratis.

Gegarandeerd een koel
huis deze zomer?
Neem dan nu contact
met ons op en wij
regelen het!
Houtkacheldirect
Veldoven 8
8271 RT IJSSELMUIDEN
Tel: 038-2022455
Openingstijden:
Woensdag t/m Zaterdag
10:00 tot 16:00 uur

.CO
Trekvaart 51

IJsselmuiden

www.jadema.nl

info@jadema.nl

(038) 332 87 97

IJOV ‘Keep them Rolling’ op 23 april GEANNULEERD

VRIJHEID, WAT EEN GROOT GOED
Als IJOV waren wij de afgelopen maanden volop bezig om Keep
them Rolling weer te organiseren. Een evenement om stil te
staan bij de vrijheid in ons land.
Maar tot ons grote verdriet
zagen wij de afgelopen tijd de
berichtgeving over het oorlogsgeweld in Oekraïne. Toen
wij begonnen met de organisa-

tie van dit evenement, hadden
wij er nog geen idee van dat de
oorlog op dit moment weer zo
dichtbij zou komen. Verschrikkelijke beelden komen onze

huiskamers binnen. Wij leven
mee met alle mensen die op
wat voor manier dan ook door
het oorlogsgeweld worden getroffen. Juist nu beseffen wij
dat vrijheid een groot goed is
en dat dat niet vanzelfsprekend is.
Met alle vreselijke beelden

De laatste editie van
Keep them rolling in 2015

vanuit Oekraïne op ons netvlies
vinden wij het niet gepast om
in deze tijd dit evenement te
organiseren. Daarom is besloten dat wij Keep them Rolling
doorschuiven naar zaterdag 22
april 2023.
We’ll Meet Again!

IJOV Oranje Gids

11

IJsselmuider Oranje Vereniging

BEZOEK ONZE

NIEUWE
SHOWTUIN
VAN 1000 M

2

■ blokhutten
■ terrasoverkappingen
■ garages / carports
■ shuttingen
■ glasschuifwanden
■ schroeffunderingen
■ terrasheaters
en nog veel meer....

VELE SHOWMODELLEN AANWEZIG
BEZOEKADRES Betonstraat 2 ■ 8263 BM Kampen ■ 038 - 333 18 91 ■ info@houtburcht.nl OPENINGSTIJDEN Ma – do: op afspraak ■ Vr: 10.00-17.00 uur ■ Za: 10.00-17.00 uur

Middenweg 1I Jsselmuiden
Telefoon: 06-252 424 83

Kampen 038-3314416
info@jacvdvegt.nl
12

Verhuur van:

www.potkampzinkwerk.nl

IJOV Oranje Gids

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

•mobiele telekranen
•mobiele torenkranen
•autolaadkranen
•zeecontainers

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

IJsselmuider Oranje Vereniging
Volg IJOV op
solciale media
IJOV heeft een eigen Facebooken Instagrampagina en op deze
pagina’s worden het hele jaar
door leuke nieuwtjes geplaatst
rondom onze activiteiten. Je
kunt je ook aanmelden voor de
nieuwsbrief. Ook vind je het laatste nieuws op www.ijov.nl

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

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

Voor reparaties
en bezorging
bij u thuis!

Maandag 25 april: Hutten bouwen
Haal je gereedschap maar uit de schuur, want we gaan hutten bouwen! Op maandag 25 april
is de basisschooljeugd van harte welkom op het terrein van de voormalige manege aan de
Oosterlandenweg. Wij leggen mega veel pallets klaar, zodat er weer mooie hutten gebouwd
kunnen worden. Wie bouwt de mooiste hut? Dat gaat de jury aan het eind van de middag
beoordelen.
Al meer
dan 75 Lees
jaar er alles over op www.ijov.nl
uw witgoed specialist

Ge Ook
en nemu in
Sta
dsh iden
age
n

Al meer dan 75 jaar
uw witgoed specialist

WITGOED • KLEIN HUISHOUDELIJK • GSM/TABLET • VAATWASSERS

Gen Ook i
evoeren
en REPARATIES
mu n
SWij
idreparaties
tabij
uit
ehuis,
dsuhaan
n
onze eigen
agtechnische
n u
dienst staat e
voor

Industrieweg 3G • KAMPEN
038 – 331 34 23
www.delangewitgoed.nl
@delangewitgoed

klaar. Desgewenst
kunt u uw apparaat
ook brengen aan onze
werkplaats, denk
daarbij bijvoorbeeld
ook aan uw stofzuiger
of magnetron.

WITGOED • KLEIN HUISHOUDELIJK • GSM/TABLET • VAATWASSERS

REPARATIES

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!

Industrieweg 3G • KAMPEN

www.autobedrijfnieuwbroek.nl

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.

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
IJOV Oranje Gids
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Apk, Onderhoud en reparatie van alle merken
Testen, repareren en reviseren van alle brandstofpompen
Reinigen en vervangen van roetfilters
Leveren van onder andere alle diesel onderdelen

Spoorstraat 3 / 8271 RG IJsselmuiden / Tel: 085 016 0194 / info@autoendieselservice.nl

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

TUINMACHINES: GROOTSTE KEUS IN DE REGIO !
KijkLANGS
ook eens
op OP
www.rietmanhasselt.nl
KOM
OF KIJK
WWW.RIETMANSHOP.NL

Alle IT en ICT diensten voor MKB. Snel,
betrouwbaar en zo simpel mogelijk.
Wij verkopen geen moeilijke onzin. Daarom
geven we 100% No Cure No Pay garantie.

| Zitmaaiers

dealer van:

We lossen je probleem op of je betaalt niet.
Heel simpel.

Kettingzagen | Hogedrukreinigers
Heggenscharen | Trimers/bosmaaiers
Handgereedschap
Ook volop accu-tuingereedschap

| Duwmaaiers

EIGEN WERKP

LAATS
voor service en on
derhoud

| Robotmaaiers

Mechanisatie

Tuinmachines

Zwartewaterweg 6 - Hasselt
Telefoon 038-477 12 43
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Speelgoed

Gereedschap

Kloosterweg 102a - St. Jansklooster
Telefoon 0527 24 6412

50%

IJsselmuider Oranje Vereniging

Cadeautje en kleurplaat voor alle kinderen

Dit jaar hebben wij gekozen
Ook ditKleine
jaardetails
krijgen
de leerlinin het logo worden niet gedrukt en kunnen dichtlopen.
voor een mooie toeter die de
gen van alle basisscholen uit
kinderen op school krijgen uitIJsselmuiden weer een mooi
gedeeld.
cadeau van IJOV.

Tevens kunnen alle kinderen
van IJsselmuiden meedoen
met een kleurplaatactie waarmee ze tijdens de aubade op
Koningsdag een prijsje kunnen
winnen. Wie de kleurplaat inlevert voorafgaand aan de aubade tussen 08.30 en 09.00 uur
100%
krijgt een
lootje. Met dit lot kun
je een prijs winnen.

We verloten 5 cadeaubonnen
onder de kinderen die op dat
moment aanwezig zijn bij de
trekking tijdens de aubade die
begint om 09.00 uur.
De kleurplaat staat op de volgende pagina en er liggen extra exemplaren bij Snackbar
Timmer en Readshop Schutte.

Zaterdag 23 april: IJOV PubQuiz in de tent
Wie durft de strijd aan te
gaan? Op zaterdagavond 23
april organiseren wij om 20:30
uur onze IJOV Pubquiz.
Vorig jaar is de Pubquiz door
de coronasituatie tot stand
gekomen, maar de animo was
enorm en de reacties waren na
afloop zo enthousiast dat we
hiermee doorgaan. Dit jaar kun
je de Pubquiz live in de gezellige tent bijwonen. Ben jij ook
fanatiek tijdens spelletjes?
Wij zijn van plan om in teams
van twee tot maximaal vier

personen de strijd met elkaar
aan te gaan. En weet je wat
zo leuk is? Wij zorgen voor
een ‘aangeklede Pub’ voor
nog meer sfeer. Het wordt een
avond vol spanning en gezelligheid. Hoe is jouw algemene
kennis?
Wij hebben leuke vragen voor
jullie klaarliggen en mooie prijzen geregeld.
Sluit lekker aan de 23e april en
neem je vrienden en familie
gezellig mee! Meer informatie
vind je op onze website.

Vorig jaar werd er voor het eerst een IJOV PubQuiz georganiseerd.
Toen geheel online door corona met quizmasters Julian en Herwin.

Zaterdag 23 april: Gezelligheid op het veld
In aanloop naar Koningsdag is op zaterdag 23 april van 13.30 tot
18.00 het terras geopend op het veld aan de Burg. van Engelenweg. Het veld zal die middag aangekleed worden als een soort
van festivalterrein.

wordt er verse vis gebakken en vis gerookt. Voor de kinderen zijn er
diverse activiteiten waaronder een goochelaar die op het veld zijn
trucs laat zien. En de kinderen kunnen tevens gratis hun fiets komen
versieren. Versierspullen zijn aanwezig.

Rondom het terras staan diverse foodtrucks met frites en snacks,
een poffertjeskraam, een ijscokar, etc. Ook worden er door de vrijwilligers van IJOV overheerlijke ‘Vrijheidsburgers’ gebakken en

Ook wordt er gezellige muziek gedraaid. Omdat er, in verband met
de feestweek, een grote tent op het veld staat, zal het terras bij
slecht weer naar binnen verplaatst worden.

IJOV Oranje Gids
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HET ADRES VOOR UW

PARTYVERHUUR
Huren
Aanhangers
Klimaatbeheersing
Steigermateriaal
Hoogwerkers
Betonmachines
Tuin en Park

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

(min. 10 pers.)

BBQ reuzepan
BBQ vleespakket (5 stuks vlees per persoon)
mooie opgemaakte salade
Per persoon:
Stokbrood
Bowl
kruidenboter, dillesaus,
knoflooksaus

13.50

€

Komt u uit Genemuiden, Hasselt,
Stadshagen of Westenholte?
Gebruik gratis onze aanhanger!!

BBQ arrangement 2
n
n
n
n
n
n
n
n
n

(min. 20 pers.)

tent (8.00 m x 4.00 m)
Buffettafel
BBQ reuzepan
2 statafels
2 zittafels + stoelen
BBQ vleespakket (5 stuks vlees per persoon)
mooie opgemaakte salades
Stokbrood
kruidenboter, dillesaus,
Per persoon:
knoflooksaus

14.50

€

n Bowl
n Warmhoudpan
met satésaus

Nieuw!
SumopaKKeN

Nieuw!!

{

• Div. springkussens
• Pannakooi
• Kratjeskoelers
• Enz. enz.

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

Voor buurt-, personeels- en BBQ-feesten in de omliggende gemeenten bieden wij u gratis gebruik van onze aanhangwagenservice!
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
voor €€15.95
15.95 per
per persoon.
persoon.
voor
€
€

* Biervaten zijn los verkrijgbaar tegen zeer scherp tarief!

Als extra uitbreiding op uw BBQ-arrangement!!

6-kamp
spellen

n
n
n
n
n
n

Skippieslangen
Zaklopen
Funzakken
Funslangen
tunnelkruipen
Sponsenbroek

Lees alles op
www.van-lente.nl

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

Kijk voor het complete assortiment op

www.van-lente.nl

ALEX VAN INGEN

lekker • ambachtelijk • culinair • verantwoord

IJSSELMUIDEN

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

(038) 331 82 87

De nieuwste woonideeën

Daarom deze week
Runder Saucijzen

8,99

1 kilo van 10,60 voor

Elke
dinsdag 2 rookworsten samen 4.98
Spoorstraat 21

Vleeswaren
trio
8271 RG IJsselmuiden

Zie zo, al klaar

Gebraden
fricandeau
Bedrijventerrein
Spoorlanden
Ajam ketjap
Kipfilet in milde
Tel. (038)gehakt
3314118
Gebraden
ketjap saus
Achterham
100 gram
per soort
samen

3,65

500 gram

ALEX VAN INGEN
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.

Ruime keus in:
Tapijt
Vinyl
PVC
vloeren
+ GRATIS
400
gram
Marmoleum
witte
rijst
Schoonloopmatten
Gordijnen
Inbetweens
Raamdecoratie
Binnenzonwering
Horren
Behang
Vloerkleden
Tafelkleden

4,99

(H)eerlijk
Tel
(038) 333 24kippenvlees
39
Daarom deze week
Kipsteaks
www.slagerijalexvaningen.nl
Runder SaucijzenKipfilet omwikkeld met ontbijtspek
1 kilo van 10,60 voor

16Elke

8 99
Ook
voor uw complete ,BBQ
4 stuks

dinsdag 2 rookworsten
IJOV Oranje Gidssamen 4.98

Vleeswaren trio

Gebraden fricandeau

Zie zo, al klaar

de 5e
GRATIS

6,00

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

IJsselmuider Oranje Vereniging
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Lever deze kleurplaat in voorafgaand aan de aubade
vanaf 08.30 uur en maak kans op een mooie prijs

IJOV Oranje Gids
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AUTOBEDRIJF NIEUWENHUIS
VAN ALLE MERKEN THUIS...

Tuinhuizen - Veranda’s - Houtbouw
Grafhorsterweg 2B IJsselmuiden

Toonaangevend in maatwerk!

WWW.HOUTHANDELBOER.NL

:HVWDDQYRRUMHNODDUELMKHWFUHsUHQYDQHHQXQLHNLQWHULHXU
KHWYLQGHQYDQHHQSDVVHQGHRXWILW
HQSDNNHQPHWOLHIGHHHQPRRLkado’tje voor je in.

/LHIV


www.houthandelboer.nl
'RUSVZHJD,-VVHOPXLGHQ
ZZZVWXGLRQQO

Partyverhuur
van A tot Z

Barbecue
en Catering

Tenten, statafels,
meubilair en diverse
springkussens en
attracties en nog veel
meer! Kijk op de site of
bel ons vrijblijvend!

BBQ-pakketten en
diverse buffetten zoals
hapjes en warm en koud
buffetten. Ook kun je zelf
pakketten en buffetten
samenstellen.

Met een belletje alles
van A tot Z geregeld
Dus bel 038 7110638 of surf naar
www.defeestmeesters.nl

Carlsonstraat 3-B
8263 CA Kampen
info@defeestmeesters.nl
(038) 711 06 38
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BANDEN - ACCU’S - AIRCOSERVICE - APK

WWW.NIEUWENHUISAUTO’S.NL

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

IJsselmuider Oranje Vereniging

Lachen en dansen met Ernst en Bobbie

IJOV Kidzfestijn op dinsdag 26 april
Jongens en meisjes, ook aan
jullie is gedacht tijdens de
organisatie van de feestweek
van de IJOV.
Speciaal voor jullie wordt er
een middag vol plezier en gezelligheid georganiseerd. Jullie zijn van harte welkom in en
rond de feesttent op het veld
t.o. de groentenwinkel Van
Lente op dinsdag 26 april 2022
vanaf 13:30 uur tot 16:00 uur.
Lachen en dansen
met Ernst en Bobbie

mische duo komt speciaal voor
jullie naar IJsselmuiden en ze
openen de middag om 14.00
uur met een geweldige “Soepkippenshow (ongeplukt)”. Heb
jij altijd al eens op het toneel
willen staan? Dit is je kans! Het
unieke aan deze show is dat
deze twee soepkippen kinderen, vaders, moeders, opa’s en
oma’s op het toneel mee kunnen laten doen. Zie je het al
voor je? Dat wordt toch lachen,
gieren en brullen?
Dansen en spelen
met Jazzgroep IJGV

Tijdens dit spektakel komen
er twee hele leuke gasten! Het
bekende duo Ernst & Bobbie,
wie kent ze nou niet? Dit ko-

Samen met het publiek zorgen
Ernst & Bobbie voor een super
vrolijk en muzikaal optreden.

Wanneer dit optreden na een
half uurtje is afgelopen, zetten
wij alle stoelen en tafels in de
tent aan de kant en zal er vrolijke kindermuziek in de tent
en over het veld te horen zijn.
Alle kinderen kunnen dan lekker dansen met de jazzgroep
van IJGV.
Ook onze knuffelaap en de
snoezige Koala lopen deze
middag rond voor een dansje
of om samen met jullie op de
foto te gaan. Maar dat is nog
niet alles! Wat dacht je van diverse springkussens, schminken, ballonclown Miepie,
knutselen, ponyrijden of kijken
naar de balkunsten van Bodhi
Bos? Wat een feest! Dat moet

wel een leuke middag worden.
Kom jij ook?
Samen eten en drinken
Het terras zal deze middag
voor een hapje en een drankje
geopend zijn en voor de kinderen zijn er diverse lekkernijen.
Bijna alle activiteiten tijdens
het IJOV Kidzfestijn zijn gratis,
alleen voor het eten en drinken
vragen wij een kleine bijdrage.
Doe je gezellig mee?
Het evenement zal plaatsvinden op een gesloten terrein en
gezellig langskomen kan dus
alleen met een toegangskaartje. Via een link op de website
www.ijov.nl kun je een kaartje
bestellen. Wees er snel bij want
op = op!
Wanneer je lid bent van de IJOV
dan kost een kaartje € 10,00
p.p. en voor de niet-leden kost
een kaartje € 12,50 p.p. Kinderen onder de 2 jaar hebben vrije
entree. Besluit je om vanaf dit
moment voor minimaal 1 jaar
lid te worden van de IJOV? Dan
mag je direct gebruikmaken
van de korting. De inschrijving
kan via onze website www.
ijov.nl. Een lidmaatschap kost
€ 10,00 per gezin per jaar, dus
dat is makkelijk verdiend.
Zien wij je dinsdag 26 april op
ons gezellige IJOV Kidzfestijn?

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
IJOV Oranje Gids
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Gasslangen, klemmen,
regelaars etc.

Camping
en vrije tijd

Airconditioning

Gasflessen Benegaz en
Campingaz div. maten

Koningsdag

18
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Foto: Tennekes
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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.

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 non-food.

Geen linten spannen
langs parcours
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.

AFVAL
Laat aub geen

afval en spullen achter
Na afloop van de vrijmarkt moet het gehele parcours worden schoongemaakt.
Om dit snel te kunnen doen, worden er
veel vrijwilligers van de IJOV ingezet.
Helaas laten veel mensen hun rommel en
niet-verkochte spullen langs de kant van de
weg achter en dat is uiteraard niet de bedoeling. Wij willen toch samen ons mooie
IJsselmuiden netjes en schoon houden?
Helaas draait de IJOV ook nog eens op voor
deze kosten en die kosten die liegen er niet
om. Hoe meer afval, hoe meer kosten wij
krijgen.
Onze vraag is dan ook: “Wil iedereen zijn
overgebleven handel, rommel en afval
weer meenemen naar huis?” Wij zouden
het ontzettend fijn vinden als een ieder zijn
of haar plek weer schoon en netjes achterlaat.
Ook willen we iedereen vragen alert te zijn
op afvaldumpers. Voorafgaand aan en tijdens de vrijmarkt worden er soms ook spullen gedumpt. Zie je dit gebeuren? Wil je
dan indien mogelijk een kenteken noteren
en deze doorgeven aan de IJOV? Daarmee
zijn wij heel erg geholpen. Alvast bedankt!

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.
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.
En nogmaals: De vrijmarkt is van iedereen dus bewoners langs het parcours
kunnen geen aanspraak maken op de
gemeentelijke stoep voor hun deur.

IJOV Oranje Gids
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Bezoek onze vernieuwde
showroom

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

Spoorstraat
35a		
T 06-23
Spoorstraat
56K
T 06-23
4141
1212
0909
8271
RW RH
IJsselmuiden
E info@rozendaalpoetsbedrijf.nl
8271
IJsselmuiden E info@rozendaalpoetsbedrijf.nl

Spoorstraat 56M
8271 RH IJsselmuiden

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

www.rozendaalpoetsbedrijf.nl

Machinefabriek Hasselt B.V.
Spoorstraat 33 IJsselmuiden
Tel 038-33 233 30
WWW.IJSSELMOTOREN.NL

Levering en inbouw van motoren, roeren,
stuurwerken en boegschroeven.
• Reparaties van alle boegschroeven

• Levering boegschroeven onder elke gewenste klasse
• Hydraulische stuurwerken en roeren
• Levering en revisie van motoren en keerkoppelingen
• Alle werkzaamheden boven de waterlijn
• ivr Stuurwerk keuringen

Onderhoud motoren bromfietsen

Scooters
Vele topmerken

Welkom in onze vernieuwde showroom
22
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Cellemuiden 44, 8061 RR
Postbus 4, 8060 AA Hasselt
info@machinefabriekhasselt.nl
www.machinefabriekhasselt.nl

Foto: Tennekes
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Op 26 april 2022 organiseren de BOV, KOV en IJOV
samen de lampionoptocht 2022.
Nog nooit organiseerden de drie Oranjeverenigingen samen de lampionoptocht. Vorige week besloten de besturen van de Oranjeverenigingen de handen in een te slaan
en samen de lampionoptocht te organiseren op 26 april.

schetsen snel zijn gemaakt en
bijeenkomsten van bouwgroepen toch nog kunnen plaatsvinden.

Deelnemers gezocht

De BOV, IJOV en de KOV willen de optocht dit jaar mooi
en groot maken. Ze roepen de
bevolking op om vooral mee
te doen. Het knutselen met de
kinderen is erg leuk, de kinderen vinden het schitterend en
de lampionoptocht is een fantastisch evenement om alles te
combineren.

Superleuke wagens, vrolĳk verlichte lampionnen, kinderen
in kostuums, feestnummers
van de fanfare en zwaaiende
ouders langs de weg. Dit jaar
luiden we Koningsdag weer in
met een bĳzondere voorstelling voor en door alle mensen
uit de gemeente Kampen; de
lampionoptocht !

Van “Buurman en Buurman”
tot “Minions” en een schip vol
piraten, tijdens de lampionoptocht begeven kinderen zich
voor even in hun eigen fantasiewereld. Een unieke traditie,
die inmiddels behoort tot het
Kamper cultuurgoed. Als kind
moet je een keer op een wagen
hebben gezeten. De tijd is kort
maar we hopen dat de eerste

Waar vind je meer dan
4000 soorten sierbestrating?

Gewoon in IJsselmuiden !

Iedereen heeft een fiets of
bakfiets die in een paar dagen
prachtig versierd en verlicht
kan worden. Titels als “Gewoon gezellig” en “Verschrikkelijk leuk” uit voorgaande jaren zeggen genoeg.
De waardering die men krijgt
van de toeschouwers langs de
route, de lach op de gezichten
van de kinderen gunnen we
alle deelnemers. Eigenlijk is
het heel eenvoudig om deel te
nemen met een versierde fiets,
bakfiets, skelter, lopend, etc.

Route
De route die de besturen van
de drie Oranjeverenigingen in
gedachten hebben start in IJsselmuiden en gaat over de brug
naar Kampen. De volledige
route staat vermeld op onze
website www.ijov.nl

Aanmelden
Doe je mee? Meld je dan aan
door een mailtje te sturen naar
info@ijov.nl of bas@kamperoranjevereniging.nl

IJOV Koningsnacht
Wanneer de lampionoptocht
is afgelopen, ben je natuurlijk
van harte welkom bij ons in de
tent op het veld tegenover Van
Lente.
Het Koningsfeest begint bij ons
de avond voor Koningsdag al,
want dan kun je al langskomen
voor een drankje of om gezellig
bij te kletsen met iedereen.
De tent is verwarmd en er zal
een muziekje klinken om alvast
in de sfeer te komen voor Koningsdag. Kom gerust langs!

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

HET VOORJAAR
KAN BEGINNEN!

Bij aankoop van een houtkachel en bij inlevering van
deze advertentie vanaf 1 april tot en met 31 juli:
Gratis rubberen houtmand t.w.v. € 45,10% korting op een kachel
Bij een houtkachel met een plafond aansluiting:
2 meter schuifpijp 2 mm 130/150 mm,
rozet en vloerplaat uit ons assortiment gratis.

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

Ze zijn er weer:

DE ENIGE ECHTE
KALTER AARDBEIEN!

Volop verkrijgbaar in onze boerderijwinkel
HOERA!

Vanaf half
Vanaf
13 april
april

IS DE ZELFPLUKTUIN
WEER OPEN!

En genieten op het binnenterras
Houtkacheldirect
Veldoven 8
8271 RT IJSSELMUIDEN
Tel: 038-2022455
Openingstijden:
Woensdag t/m Zaterdag
10:00 tot 16:00 uur

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

www.kalteraardbeien.nl
.CO

OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m zaterdag
van 9.00 - 17.00 uur

IJsselmuider Oranje Vereniging

LOGO PUZZEL
1

2

3

7

8

9

Alle IT en ICT diensten voor MKB. Snel,
betrouwbaar en zo simpel mogelijk.

4

5

ranje
OPartyverhuur
b6ovanveA ntot Z

Tenten, statafels,
meubilair en diverse
springkussens en
attracties en nog veel
meer! Kijk op de site of
bel ons vrijblijvend!

Met een
A to
Tuinontwerp • Tuinaanleg • Tuinonderhoudw w w.idemdi tok a mp envan
.nl
12

11

10

Dus bel 038 7
www.defeest

een veelzijdige Laten w
en gen
m
a
s
onderneming VRIJHEID

Wij verkopen geen moeilijke onzin. Daarom
ONTWIKKELAARS MET
geven we 100% No Cure No Pay garantie.
Zoek de 12 bedrijfsnamen bij
Hoekunt
creëren
we oplossing
een leefomgeving
U
uw
voor 31 mei opsturen naar:
waarin
we
ons
prettig
voelen?
Elke
bovenstaande logo’s en schrijf
Oranjepuzzel, Kluisstraat 47, 8271 XE IJSSELMUIDEN
We lossen je probleem op of je betaalt niet.IJOV
dag weer vindt IJSSELLAND nieuwe
deze hieronder op:
of versturen per email naar info@ijov.nl
Heel simpel.
antwoorden op deze vraag. Door
1.......................................................................

bijzondere projecten tot stand te

want
nzelf
a
v
t
e
i
n
n
e
1e prijs: Stofzuiger t.w.v. 99,2e prijs: Frituurpan t.w.v. 69,95
Fijne dag

2.......................................................................

De
volgende
brengen.
Door slim prijzen
om te gaankunt
met u winnen en zijn beschikbaar gesteld
door
energie.De
MetHagenpoort,
een sterke focus op Oudestraat 231-235 uit Kampen

3.......................................................................

Duitsland heeft IJSSELLAND de regie

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

midden- en noord Nederland en

over aansprekende en duurzame
projecten.

3e prijs: Tafelgrill t.w.v. 49,95

slopen en bouwen

5......................................................................
6.......................................................................

7......................................................................
8......................................................................

Plasweg 9, 8271 CE IJsselmuiden
35 woningen
Lelystad
www.lmtuintotaal.nl, info@lmtuintotaal.nl
Tel. 06-365 588 64, Laurens ten Hove / Martijn Vahl
Deze puzzel is
mogelijk gemaakt door:

038 3332010 |39 appartementen
weever.nl

Uw naam: .............................................................................................
• Veegzuigauto’s
10....................................................................
Uw adres: .............................................................................................
• Wegdekreinigers
11....................................................................
Uw Tel.nr: .............................................................................................
12....................................................................
Uw E-mail: .............................................................................................
• Incidentensupport
• Grondwerken t om vrede,
9......................................................................

18 won
apparte

Soesterberg

16 woningen
Hasselt

Bergweg 24, 8271 CD IJsselmuiden • 038 3333725 • info@ijssellandontwikkeling
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Tel. (038) 42 17 132

Koraal 81, 8271 KH IJsselmuiden,
www.vanderkolk-zwolle.nl
Tel: 038 - 332 4444 - 06 - 422
57123
Kampen Vloeddijk 46 • Kampen Dokter Damstraat 109
alfred.anneke@home.nl
IJsselmuiden Markeresplein 8

Schilderwerken - Glaswerk - Wandafwerking

www.bakkerijvermeij.nl

fu
serv
onge
ov

IJsselmuider Oranje Vereniging
Markeresplein 4
IJsselmuiden
Tel. 038-3314973
“Jaarlijks zijn er in ons land meer dan
tweeduizend schoorsteenbranden.
Het is daarom belangrijk uw schoorsteen
regelmatig te laten vegen!” – brandweer.nl
Weten hoe het met úw schoorsteen
gesteld is? j.schinkel & zn. helpt!







Oudestraat 41-43
Kampen
Tel: 038-3322522

Volop artikelen voor Koningsdag

Lampionnen , slingers, vlaggetjes, etc

brandpreventie
camera-inspectie
periodiek onderhoud
reiniging
levering / plaatsing accesoires

Maak een afspraak op één
van onze zonnebanken

meer weten? bel 06 51193202
of kijk op www.jschinkelenzn.nl

Schoorsteen schoon? J.Schinkel & zoon!

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

Bitumineuze dakbedekking
Kunststof dakbedekking
EPDM dakbedekking
Het isoleren van daken
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Pieter Oud
B. van Engelenweg 169
IJsselmuiden
Tel. (038) 33 126 19

IJsselmuider Oranje Vereniging

Terugblik op de GP van IJsselmuiden
Tien jaar geleden bestond de IJsselmuider Oranje Vereniging 75
jaar en dat werd op grootse wijze gevierd met een feestweek
en op de zaterdag het spectaculaire evenement, de GP van IJsselmuiden. We hebben toenmalig bestuurslid Rudi ten Hove gevraagd om nog eens terug te blikken op dit unieke gebeuren.
Dit evenement, ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan
van de IJOV, hebben we 10 jaar
geleden georganiseerd om de
auto- en motorracesport en
dan met name door de regionale coureurs, te promoten.
Een commissie bestaande uit
Jan Kraan, Erik Koopman, Dick
Schreuder, Gerhard van Vilsteren en ondergetekende heeft
talloze vergaderingen gehouden en diverse evenementen in
het hele land bezocht om leuke
ideeën op te doen en contacten te leggen.
De naam ‘Grand Prix’ suggereert een wedstrijdrace maar
het waren demonstratieraces
waarbij, vanwege veiligheidseisen, 80 km/uur de maximale
snelheid was. Het idee voor
een demorace kwam van Johan Kraan (een broer van onze
(toenmalige) voorzitter Jan),
die zelf actief was in de autoracesport en jaarlijks een demorace reed in Middelharnis.

We hebben met hen toen contact gelegd voor een draaiboek
en zo is eigenlijk het balletje
gaan rollen. Van diverse bedrijven en instanties hebben
we medewerking gehad om dit
evenement mogelijk te maken.
Plaatselijke winkeliers bijvoorbeeld waren die dag niet bereikbaar en hadden dus geen
omzet maar deden hier niet
moeilijk over.
De gemeente Kampen heeft
zelfs een aantal kruispunten
aangepakt en drempels weggehaald om het mogelijk te
maken om hier met raceauto’s
met een lage bodemplaat
overheen te kunnen rijden. Op
de dag zelf waren er diverse
raceklassen variërend van
een groep Solexrijders uit Tuk
(bekend van de muziekgroep
Mannenkoor Karrenspoor), via
Classic en GP racemotoren tot
Sports- en Tourcars. De lokale
motorcoureurs Danny de Boer
en Ricardo Brink ontbraken
hierbij niet en ook was er een

aparte klasse met karts waarbij Jelle Weever en Rocli van
der Scheer acte de présence
gaven.

Al met al was het een super
geslaagde dag waarbij naar
schatting 20.000 bezoekers
aanwezig waren.

Op een aantal plekken was
een paddock gemaakt waar
de auto’s en motoren op stand
konden worden bezichtigd. Op
het grasveld aan de Burg. van
Engelenweg was een VIP-tent
waar sponsoren en andere genodigden elkaar konden ontmoeten en van de races konden genieten.

Het weer werkte volledig mee;
lekker zonnetje en heerlijk
temperatuurtje en alles verliep precies volgens het draaiboek. We waren uiteraard zeer
dankbaar dat alles zo goed en
zonder ongelukken verlopen
was, maar het is de vraag of
we de Grand Prix vandaag de
dag nogmaals zouden kunnen
organiseren gezien alle maatregelen en aangescherpte
veiligheidseisen met als dieptepunt het ongeluk met monstertrucks in Haaksbergen.

Het parcours was volledig met
dranghekken afgezet en in de
bochten waren uitloopstroken
gemaakt en ook beschermd
door strobalen. Dat dit niet
overbodig was, bleek wel toen
er af en toe iemand ‘rechtdoor
schoot’.
Het hele programma werd aan
elkaar gepraat door een speaker die ook bij Eurosport als
commentator actief was. Verder was er een wedstrijdleider
die er strak op toezag dat alles
volgens de regels verliep. Bezoekers met de auto konden op
het industrieterrein parkeren
en werden met de bus naar het
parcours gebracht.

Wat mij eigenlijk het meest
van die dag is bijgebleven is dat
alles precies volgens schema
en heel rustig verliep. Iedereen wist zijn taak, we hoefden
nergens bij te sturen, geen ad
hoc-beslissingen te nemen,
iedereen genoot en na afloop
hielpen velen om alles weer op
te ruimen. Kortom heel veel
energie ingestoken maar we
kunnen er met enorm veel voldoening op terugzien.
Rudi ten Hove

IJOV Oranje Gids
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Hypotheken, verzekeringen...
Bij ons krijgt u duidelijke uitleg in
begrijpelijke taal, dat vinden we belangrijk.
Neem je contact met ons op?
Dan is de eerste stap alvast gezet.

28
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Bel ons
...
038 30
200 33

IJsselmuider Oranje Vereniging

Zaterdag 28 mei: IJOV Fietstocht

Fiets je gezellig mee? Op zaterdag 28 mei
hopen we allemaal onze fietsen weer uit
de schuur te halen. Wij gaan een mooie
route van ongeveer 45 km. uitzetten.

dus mis. Wij nodigen iedereen dan ook van
harte uit om met ons mee te gaan om te
genieten van ons prachtige Nederland en
de gezelligheid van je dorpsgenoten.

De afgelopen jaren hebben wij veel enthousiaste reacties op onze fietstochten ontvangen. Ook van ‘jongere’ dorpsgenoten. Degenen die denken dat dit evenement alleen
voor de oudere generatie is, die hebben het

Het afgelopen jaar hebben wij wegens
succes en het enthousiasme zelfs twee
fietstochten aangeboden. Weet je nog dat
we tijdens Koningsdag allemaal met ons
anderhalve meter oranjekleedje op pad

gingen? We beleven ieder jaar wel weer
wat nieuws. Zo hebben we in juni, na een
stormachtige nacht, een mooie route door
de polder gefietst. En weet je wat zo leuk
is? Iedere nieuwe fietstocht doen er weer
meer deelnemers mee.
Noteert u 28 mei alvast in uw agenda?
Meer informatie over de fietstocht vind je
binnenkort op onze website www.ijov.nl

Geef vrijheid door op 4 mei

Uw tuin e zorg!
is onz

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.

HARTOGSWEG 1A | 8271 PE IJSSELMUIDEN
06 112 543 26 | INFO@HOVENIERSBEDRIJFVAHL.NL

Het complete programma van dodenherdenking in IJsselmuiden staat te lezen op
onze website www.ijov.nl

WWW.HOVENIERSBEDRIJFVAHL.NL

ONTWERP

AANLEG

ONDERHOUD

Veenstraat 1b IJsselmuiden
Tel. (038) 33 14 557
www.muldertweewielers.nl

Veenstraat 1b IJsselmuiden
Tel. (038) 33 14 557
Veenstraat www.muldertweewielers.nl
1b IJsselmuiden

Tel. (038) 33 14 557
Veenstraat 1bwww.muldertweewielers.nl
IJsselmuiden
Tel. (038) 33 14 557
www.muldertweewielers.nl

Veenstraat 1b - IJsselmuiden - Tel. (038) 33 14 557
Tel. (038) 33 14 557
www.muldertweewielers.nl
www.muldertweewielers.nl
Veenstraat 1b IJsselmuiden

Tel. (038) 33 33 717
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

Foto: Tennekes
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Muziekfeesten in weekend van 20 t/m 23 oktober
Wat was het spannend! Tot op het laatste moment wisten wij
vorig jaar niet of de muziekfeesten door mochten gaan, maar
gelukkig werden onze inspanningen beloond met een geweldig
knalweekend voor jong en oud. Het was een prachtig feest!
Wat hebben wij veel mensen
zien genieten van de feestband
Polderrad en DJ Herman Karel.
Iedereen ging los, echt geweldig. Wij vinden het prachtig om
iedereen te zien genieten. Ook
de puzzelaars en klaverjassers
hadden samen een gezellige
avond. Er was voor iedereen

wat te beleven. Op zondag
hebben we samen met praiseband Amaze , Hennie Kremer
van het Leger des Heils en Angela Brink het mooie weekend
afgesloten.
Goed nieuws! Ook dit jaar gaan
we de IJOV Muziekfeesten

weer vieren. Kom je van 20 t/m
23 oktober 2022 ook genieten
van de gezelligheid in de tent?
De voorbereidingen voor dit
jaar zijn alweer in volle gang.
De plannen worden gesmeed
en de artiesten worden vastgelegd voor het feestweekend
in oktober. Samen gaan we
er weer een mooi en gezellig
weekend van maken. Houd je
van puzzelen? Dan kun je alvast gaan oefenen! Na het suc-

ces van vorig jaar zal dit zeker
weer voor de donderdag op de
agenda komen te staan.
Ben je nieuwsgierig naar het
programma voor het feestweekend? Zodra de planning helemaal rond is, komt er verdere
informatie op onze website te
staan.
Kijk dus regelmatig even op
www.ijov.nl voor het laatste
nieuws.

Knolletjesmarkt staat weer op programma op 1 oktober!
Weet jij wat het oudste evenement van de Oranjevereniging van IJsselmuiden is? Dat
is de IJOV Knolletjesmarkt.
Het afgelopen jaar hadden wij
helaas te maken met verwarrende coronaregels, waardoor de animo voor de leuke
activiteit iets minder was.
Desondanks was het niet minder gezellig. Er kwam zelfs een
onverwachte gast langs om de
sfeer te komen proeven tijdens
deze gezellige activiteit. Wij
waren aangenaam verrast dat
onze nieuwe burgemeester
Sander de Rouwe op zijn eerste werkdag bij ons op bezoek

kwam. Ook in 2022 hopen wij
op zaterdag 1 oktober de Oosterholthoeve weer vol te krijgen met enthousiaste kinderen
die hun overtollige speelgoed,
knuffels, boekjes of overige
spullen willen verkopen.

zetten. Hebben jullie ook leuke
verkoopspullen op de zolder
liggen? Bewaar ze dan voor

zaterdag 1 oktober! Meer informatie vind je binnenkort op
onze website www.ijov.nl

Burgemeester Sander de Rouwe kwam even een kijkje nemen op de
Knolletjesmarkt en werd welkom geheten door Bart Weever.

Wij vinden het prachtig om een
grote glimlach te zien op de gezichtjes van de kinderen wanneer ze voor een leuk bedragje
iets verkocht hebben. Tijdens
de IJOV Knolletjesmarkt hangt
er altijd een heerlijke gemoedelijke sfeer. Voor ons als
vereniging is dit dan ook een
reden om dit kleinschalige evenement weer op de agenda te

IJOV Oranje Gids
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MAATWERK
‘Een passende oplossing
voor elk interieur’

LET OP!
SLECHTS

9% BTW
vo

or particu
liere
ouder dan woningen
2 jaar!

Kijk voor meer ideeën op www.meubelmakerijwielink.nl

n’

Kerkwetering 5
Mastenbroek
Tel. 038-3447006

erk

as

Uw ﬁnancieel adviseur
voor nu én in de toekomst!

authentieke Maatwerk kapSchuur
Wanden in Zwart Zweeds Rabat en douglas vlonder
Materiaal: Douglas hout
Afmeting: L 650 cm x B 350 cm

Vanaf
1.329,-

douglaS ZweedS raBat

H 1,1-2,7
x B 19,5 van
x L 400uw
cm aﬂossingsvrije
Voorkom
risico’s
hypotheek

ACTIE
Zorgeloos genieten
van uw pensioen
Nu 14,95

Nu 34,95

Proﬁteer van de laagste
hypotheekrente
Betonpoeren
douglaS paal ooit
Fundering
18 x 18 x 50 cm

FijnBeZaagd

15 x B 15 x L 250 cm
LagereH energielasten

Wonen
gen & oVerkappingen

Bob Dijkema

ACTIE
in uw droomhuis
Nu 25,-

Hypotheekadviseur

ine:

wie link.nWilt
l u een verzekeringsupdate?

Scan de QR code en
maak kennis met Bob!

Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres!

info@boudesteyn.nl
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038-3959393

Westerkaai 78-80, 8281 BH Genemuiden
Meer informatie? Kijk op www.boudesteyn.nl

IJsselmuider Oranje Vereniging

We mogen weer!
Oranjeconcert

Hervormd Mannenkoor IJsselmuiden Grafhorst
Na twee jaar van afwezigheid door corona organiseert Hervormd Mannenkoor IJsselmuiden/Grafhorst dit jaar
weer een Oranjeconcert ter ere van de
verjaardag van onze koning.
Op 27 april staan de deuren van De Oosterholthoeve weer voor u open om dit
prachtige Oranjeconcert bij te wonen.
Naast het Hervormd Mannenkoor onder
leiding van Freddy Veldkamp kunt u genieten van Fanfare orkest Euphonia uit

Wilsum. Harry Hamer bespeelt het orgel
en Lennart Moree de vleugel

Met zandkunstenaar

Wij nodigen u allen uit om woensdag 27
april dit unieke concert te komen bijwonen. De zaal is open om 17.00 uur. Aanvang van het concert om 17.30 uur.

De landelijk bekende zandkunstenaar
Gert van der Vijver zal ons binnen het
thema Oranje en Bevrijding zijn kunsten
laten zien.

Kaarten zijn voor 10 euro te koop bij de
voorverkoopadressen of op 27 april bij
binnenkomst. Kinderen t/m 12 jaar hebben gratis toegang.

Spuitwerk / Schilderwerk
Wandafwerking
Glasservice / Vloerafwerking

Grafhorsterweg 71
IJsselmuiden
Tel. 06-346 149 04
www.kwekerijvahl.nl

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

Vraag
vrijblijvend
een offerte
aan!

Vele soorten groentezaden, bloemzaden, groenteplanten
zoals paprika-, tomaten- en komkommer planten. Scherpe prijzen!
VANAF MAANDAG 2 MEI WEER CHRYSANTENSTEKKEN

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

SchrijverOptiek
Optiek wenst
wenst
Schrijver
Koning
KoningWillem
Willem Alexander
Alexander
een
jne verjaardag
eenﬁfijne
verjaardag
Ook
voor Maxima hebben wij
Willem, wanneer kom je je
een
mooie
Ray-Ban
zonnebril
Ray-Ban
zonnebril
ophalen?
Markeresplein 9 IJsselmuiden
Tel. 038 - 33 28 000
Volop gratis parkeerruimte!

Dinsdagmiddag
en zaterdagmiddag
gesloten

IJOV Oranje Gids
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Scherp in automatisering
ICT gaat over informatie en
communicatie: essentiële onderdelen
om uw bedrijf succesvol te laten zijn.
Omdat ICT vaak als complex wordt
ervaren, nemen wij u die zorg uit handen.
Uw specialist op het gebied
van ICT en automatisering
in de omgeving van
IJsselmuiden en Kampen

Alles onder één dak
Doorn Automatisering helpt u bij al uw
ICT-vraagstukken, of het nu gaat over uw
systeembeheer of een consultancy advies
om met automatisering een efﬁciencyslag
te maken. Bij ons vindt u alle kennis
onder één dak. Door uw wensen te
combineren met onze deskundigheid,
haalt u uit ICT wat erin zit. Zonder dat u er
zelf over hoeft na te denken.

Zonder zorgen ondernemen
ICT vormt het hart van uw bedrijf.
Wij helpen u dat hart in goede conditie
te houden, zodat u zich kunt richten op
uw eigen taken en zaken. Samen gaan we
voor groei. En werken we aan een vitale
onderneming.

Spoorstraat 61, 8271RG IJsselmuiden T (038) 76 00 450 E info@doornautomatisering.com

Spack spuitwerk • Diamant spuitwerk
Latex spuitwerk • Decoratief stucwerk

w w w.hanzeafbouw.nl
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Oranje terugblik met Bort Koelewijn
27 april 2021. Toenmalig IJOV voorzitter Harold
Kip bezorgde de burgemeester, namens de IJOV,
een flesje Oranjebitter en een doe-het-zelf pakket voor het maken van een gehaktbal.
de herinneringen naar boven
waarbij de vrolijke sfeer de boventoon voerde.

Speciaal voor deze jubileumgids hebben we gevraagd aan
voormalig burgemeester Bort Koelewijn of hij nog even
samen met ons terug wil blikken op de afgelopen 12 jaar
Koningsdag in IJsselmuiden.
U heeft 12 jaar lang met ons
Koningsdag gevierd. Hoe
heeft u dat ervaren?
Koningsdag in IJsselmuiden
was elk jaar weer een bijzondere dag. We werden al vroeg gewekt door de muzikale klanken
van ‘Oranje’ tijdens de reveille.
En ik was altijd op mijn hoede
want als ze dan toevallig bij ons
in de straat kwamen wilde ik
ook langs de kant van de weg
staan om ze te begroeten dus
dat betekende vroeg uit de veren op Koningsdag.
Als college van burgemeesters
en wethouders hadden we,
mede door het programma van
de IJOV, een overvol programma. We probeerden altijd overal ons gezicht te laten zien. Het
was een erg leuke dag maar
ook een erg lange dag waarin
IJsselmuiden een heel belangrijke rol had.
Het water loopt me nog uit de
mond als ik aan de overheerlijke oranje tompoezen denk die
we van jullie kregen na afloop
van de aubade bij de Maarlenhof. Het viel ons altijd op dat
jullie alles perfect georganiseerd hadden en dat we altijd
weer warm ontvangen werden
door de mensen van IJOV.

De aubade was altijd een erg
leuk onderdeel met de muziek
van Recht deur Zee en Showen drumfanfare Oranje. Ik herinner me nog dat de tamboermaître het stokje overdroeg
aan zijn opvolger. Een prachtig
moment was dat. En ook de locatie bij De Maarlenhof is goed
gekozen.
Na de aubade gingen we naar
Kampen om vervolgens weer
terug in IJsselmuiden de vrijmarkt te bezoeken. Met jullie
enorme vrijmarkt heeft de IJOV
landelijk naam gemaakt en het
is een gigantische prestatie die
elk jaar weer geleverd wordt.
De IJOV moet heel wat maatregelen nemen om deze markt
in goede banen te leiden. De
vrijmarkt is één grote sociale
ontmoeting en bovendien vaak
gezegend met mooi weer.
Maar ik moest altijd de tijd
goed in de gaten houden want
aan het eind van de middag
moesten we weer op tijd present zijn bij het Oranjeconcert
in De Oosterholthoeve. Daarna
gingen we weer de brug over
naar Kampen om vervolgens
weer af te sluiten in IJsselmuiden voor de lampionoptocht.
Koningsdag in IJsselmuiden
brengt bij mij alléén maar goe-

En natuurlijk de afsluiting met
het IJOV bestuur en de vrijwilligers in De Vinkehorst. De vele
grappige momenten die we
daar hebben beleefd zijn onvergetelijk. De oranjebitter en
de niet te versmaden gehaktbal mochten daarbij niet ontbreken. Bij die gedachte loopt
me het smeersel nog door de
mond.
Tijdens ons 75 jarig bestaan
in 2012 werd de GP van IJsselmuiden georganiseerd. Heeft
u daar nog actieve herinneringen aan?
Ha ha ha ik was die dag helaas afwezig vanwege een
werkbezoek aan Duitsland. In
het voortraject was ik volop
betrokken en kan met het enthousiasme van jullie nog voor
de geest halen bij het presenteren van de plannen. Ik vond
het toen heel jammer dat ik
het evenement moest missen
maar heb na afloop veel lovende reacties gekregen.
U heeft ons vaak van dichtbij
meegemaakt. Heeft u nog tips
voor de IJOV?
Mijn grootste tip is: Ga zo door.
Jullie zorgen voor verbinding
in de samenleving. IJsselmuiden houdt van jullie en jullie
organiseren het hele jaar door
activiteiten voor alle leeftijden
en doelgroepen. Een prachtige
formule om mee door te gaan.
Complimenten voor de vele
uren die jullie er vrijwillig in steken. Hulde.
U heeft als burgemeester afscheid moeten nemen in co-

ronatijd. Hoe kijkt u daar op
terug?
Mijn afscheid was heel bijzonder en ondanks de beperkende
maatregelen kijken mijn vrouw
en ik daar erg fijn op terug. Ik
moet nog wel een compliment
maken naar de IJOV toe want
jullie zijn in coronatijd gewoon
doorgegaan met het organiseren van aangepaste activiteiten ondanks alle beperkingen.
Fietstochten, autopuzzeltocht,
pubquiz, etc. Jullie zijn een
vereniging die altijd komt met
originele en frisse ideeën. Niet
alléén op Koningsdag maar het
hele jaar door.
Hoe was het om als burgemeester van de gemeente
Kampen woonachtig te zijn in
IJsselmuiden?
Dat is een goeie. Laat ik zeggen dat als we aan de andere
kant van de IJssel hadden gewoond we later hadden kunnen opstaan op Koningsdag,
ha ha ha.
Heeft u nu tijd voor uw hobby’s
of zit u in het bekende ‘zwarte
gat’?
Ik ben weer student geworden
want zit op dit moment weer in
de schoolbanken voor een opleiding theologie en loop stage
als pastoraal werker in een verzorgingstehuis. Ik ga me daar
nuttig maken als professioneel
vrijwilliger en op die manier
probeer ik wat voor andere
mensen te kunnen betekenen.
Ik ben dus nog steeds zoekende naar het zwarte gat.
Bedankt voor dit prettige gesprek en de mooie jaren die we
met u mochten meemaken.
Jullie ook bedankt voor alles.
De IJsselmuider Oranjevereniging feliciteer ik met het 85
jarig jubileum en vanuit Bunschoten de vriendelijke groeten aan iedereen die dit leest.

IJOV Oranje Gids
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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.

Mastenbroek - Tel. (038) 344 62 36
Almere - Tel. (036) 529 09 36

• Grondverzet
• Transport
• Onderaanneming
• Loonwerk

www.visscherbv.nl - info@visscherbv.nl

Tuinontwerp • Tuinaanleg • Tuinonderhoud

•
•
•
•
•
•
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Reparatie
APK & Onderhoud
Aircoservice
Storingsdiagnose
Wasbox
Tanken 24/6

IJOV Oranje Gids

Plasweg 9, 8271 CE IJsselmuiden
www.lmtuintotaal.nl, info@lmtuintotaal.nl
Tel. 06-365 588 64, Laurens ten Hove / Martijn Vahl
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IJOV Zoddefestival
dit jaar op zaterdag 9 juli
Wat is er nou mooier dan vlak voor de zomervakantie gezellig met z’n allen in het
Zoddepark een festival te vieren? In 2018
hebben wij het IJOV Zoddefestival voor
het laatst georganiseerd. Vorig jaar stond
het festival met activiteiten voor jong en
oud ook op onze agenda, maar helaas
moesten wij het vanwege de coronamaatregelen annuleren.
Maar noteer het maar vast in je agenda,
want op 9 juli 2022 gaan we het opnieuw
proberen. We gaan er met z’n allen weer een
gezellige dag van maken. Er komen diverse
foodtrucks naar ons park voor heerlijke hapjes en drankjes. Zie jij jezelf al zitten genie-

ten in het zonnetje? De kinderen en jeugd
kunnen ondertussen lekker spelen op de
speeltoestellen en tussendoor zullen er geweldige shows gegeven worden. Ook op het
water zullen er activiteiten zijn en we organiseren diverse optredens van sport, muziek
en dans. Kom je een bekende tegen? Neem
dan gezellig plaats op ons terras, waar we
allemaal samen kunnen bijkletsen onder het
genot van een hapje en een drankje.
Noteer deze datum snel in je agenda, want
dit festival wil je echt niet missen! Meer
informatie volgt zo snel mogelijk op onze
website. De foto’s op deze pagina zijn gemaakt in 2018 door Richard Tennekes.

IJOV Oranje Gids
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Eerlijke prijzen
Betrouwbare reparaties
Vooruitstrevend garagebedrijf
Gediplomeerde monteurs
Onderhoud/reparatie alle merken auto’s
Eerlijk advies over onderhoud & reparaties
Lid van Bosch Autocrew en Bovag
APK keuringsstation
Al 40 jaar een vertrouwd adres

info@huismankantoorservice.nl

REPARATIE EN ONDERHOUD
Reparatie en onderhoud met eigen techn.dienst
SHARP - BROTHER – HP – RICOH

EIGEN TECHNISCHE DIENST
Verkoop van printers en MFC’s, nieuw en occasion
Kopieer en print service, inbinden, lamineren enz.

Vervaardigen van stempels, diverse formaten en kleuren

SHARP - BROTHER - RICO
Groot formaat printen, tot max. A-0+, kantoorartikelen

Diverse soorten papier, mokken en T-shirts bedrukken, enz.

PRINTSERVICE TOT A0
Neringstraat 7, 8263 BG Kampen, 038-3310790
info@huismankantoorservice.nl

INBINDEN / LAMINEREN
KANTOORARTIKELEN

Marcusstraat 3, 8263 CK Kampen
Tel. 038 - 33 14 675
info@vanschellenauto´s.nl

Neringstraat 7 Kampen
Tel. 038-331 07 90
info@huismankantoorservice.nl

www.vanschellenautos.nl

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

■

Apeldoorn

■

Breda

■

Eindhoven

■

Emmeloord

■

Genemuiden

■

Huizen

■

Meppel

www.123machineverhuur.nl
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■

Raalte

■

Rosmalen

■

Zwolle

IJsselmuider Oranje Vereniging

Oranje is er klaar voor; we zijn d’r weer!
Na twee jaar geen festiviteiten, geen Koningsdag, geen avondvierdaagse en ook geen jubileumjaar in 2020, is Show- en Drumfanfare Oranje dit jaar er zeker weer bij. Want ook al hadden we
de afgelopen twee jaren ons anders voorgesteld, toch hebben
wij als Oranje er alles aan gedaan om bezig te blijven, kansen
en mogelijkheden gecreëerd en eruit gehaald wat paste binnen
de mogelijkheden. Vanuit onze missie 'samen muziek beleven',
bleven we vooruitkijken en doelen stellen. Kortom, het nieuwe
seizoen komt eraan en wij van Oranje hebben er zin in!
Start van het muziekseizoen
Het muziekseizoen begint ook
weer en de agenda stroomt
alweer vol met verschillende
mooie optredens. Op zaterdag
23 april is ons 1e officiële optreden tijdens bloemencorso
Noordwijk en in de middag
vindt er een try-out repetitie
plaats op het voetbalveld achter de Lidl in IJsselmuiden.
Uiteraard verheugen we ons
weer op de traditionele optredens tijdens Koningsdag. Al
vroeg in de ochtend wordt u
gewekt met de muzikale klanken van onze twee orkesten.

Om 7 uur ’s ochtend starten
we met het Wilhelmus waarna
we door de straten heen gaan.
Oranje heeft na deze reveille
al jaren traditiegetrouw een
heerlijk Oranje ontbijt voor
alle majorettes en muzikanten
bij hun aan het clubgebouw.
Na dit ontbijt maken zij zich
klaar voor de welbekende Aubade. Na de aubade lopen de
orkesten een rondje over de
vrijmarkt. In de middag zal stageband Oranje een optreden
verzorgen en het einde van
Koningsdag sluiten Oranje en
Jong Oranje traditiegetrouw
af met de Brug parade om 18

uur, voordat ze medewerking
verlenen aan de straatparade
in Kampen.
Wereld Muziek Concours
Met een jaar uitgesteld maar
dit jaar staat dan toch de 19e
editie van het WMC te Kerkrade op het programma. Oranje
zal op zaterdag 30 juli op twee
onderdelen, tijdens de marsen showwedstrijden uitkomen.
Klein jubileumfeestje
In 2020 bestond de Show- en
Drumfanfare Oranje 60 jaar.
Helaas konden we dit niet vieren. Nu twee jaar laten gaan

we alsnog op 17 september
een klein feestje vieren. Dan
organiseert Oranje een jubileumtaptoe op sportpark ‘den
Uithoek’ van v.v. IJ.V.V. Voorafgaand kunt u de deelnemende
orkesten alvast zien tijdens de
straatparade en vanaf 19 uur is
de tribune geopend voor toeschouwers. Een toegangskaart
voor de taptoe is € 5,00.
Wilt u meer weten over Showen Drumfanfare Oranje of wilt
u misschien Vriend van Oranje
worden? Mail naar info@oranje-ijsselmuiden.nl of bezoek
www.oranje-ijsselmuiden.nl

SAMEN MET IJOV DE BLOEMETJES BUITEN ZETTEN
Iedereen die lid is van de IJOV
heeft in januari samen met de
ledenkaart, een “matje” met
bloemzaden gekregen met
daarop de tekst “Zullen wij
samen de bloemetjes buiten
zetten?”

Afgelopen jaar zijn er in opdracht van de IJOV dertien
prachtige bloembakken op
het Markeresplein gehangen
door Kwekerij Souman.
Diverse activiteiten van de
IJOV zijn de afgelopen 2 jaar
niet doorgegaan of aangepast naar de Corona voorwaarden die op dat moment
nodig waren. Als dank voor
vele jaren financiële steun
van ondernemers en/of leden van de IJOV, maar ook
als hart onder de riem voor
iedereen die zakelijk of privé

getroffen is door de Corona,
wilden wij op deze manier iets
terug geven aan de bevolking
van IJsselmuiden. Wij hopen
dat jullie er allemaal van hebben genoten.

Na 2 jaar mogen wij onze activiteiten en evenementen
weer oppakken, zoals wij altijd gewend waren. Daar zijn
wij natuurlijk heel blij mee

en hopen samen met u/jullie
de bloemetjes weer buiten te
zetten en mooie en gezellige
feestjes te vieren.
Wanneer u geen ledenkaart
heeft ontvangen, maar wel lid
bent, wilt u dit dan doorgeven via info@ijov.nl. Ook een
vriendelijk verzoek om wijzigingen zoals verhuizing, ander banknummer, overlijden
e.d. aan ons door te geven.

En
we
hebben
goed
nieuws……ook dit jaar zullen wij de bakken weer vullen
met prachtige bloemen. Wanneer u een keer bij onze plaatselijke ondernemers op het
Markeresplein aan het shoppen bent, kijk dan eens even
rustig rond en geniet van alle
mooie kleuren

IJOV Oranje Gids
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ONTWIKKELAARS MET EEN DOEL
Hoe creëren we een leefomgeving
waarin we ons prettig voelen? Elke
dag weer vindt IJSSELLAND nieuwe
antwoorden op deze vraag. Door
bijzondere projecten tot stand te
brengen. Door slim om te gaan met
energie. Met een sterke focus op
midden- en noord Nederland en
Duitsland heeft IJSSELLAND de regie
over aansprekende en duurzame
projecten.
18 woningen en
appartementen Zwartsluis

35 woningen
Lelystad

16 woningen
Hasselt

39 appartementen
Soesterberg

57 appartementen
Dronten

Bergweg 24, 8271 CD IJsselmuiden • 038 3333725 • info@ijssellandontwikkeling.nl • www.ijssellandontwikkeling.nl

www.admiraalbv.com

Ook eens een andere Hanzestad
vanaf het water bekijken?

Reserveer een boot bij
Hanze Bootverhuur in Hasselt!
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www.hanzeinterieur.nl

IJsselmuider Oranje Vereniging
De foto´s op deze pagina komen uit het krantenarchief van Delta Post
(fotograaf Willem de Zeeuw). Links een foto uit 1989 van de Sterkste
man van IJsselmuiden en onder de opening van de Huishoudbeurs in
1989 en 1990 met toenmalig IJOV voorzitter van Albert Holtland.

# Gereedschapslijper

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

# Vakhandel en impo
• bovenfrezen
gereedschappen.
• HM cirkelzagen
# Benelux vertegenw
• HSS cirkelzagen
# Fabricage van hoog
• metaalfrezen
• boren# Verspanend slijpen
• industriële messen

#

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

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

¤ scharen
¤ messen
¤ schaatse
¤ gazonma
¤ messen k
¤ heggensc

mertens-workwear.nl

Bergweg 6 IJsselmuiden
Tel. 038-3321122 - info@eogs.nl
IJOV Oranje Gids
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DE KENNERS VAN KAMPEN
Kampen

Grafhorst

IJsselmuiden

KENNERS VAN KAMPEN

Wilsum

Zalk

's-Heerenbroek

Kampereiland

Mastenbroek

Kamperveen

04:24 / 06:59

Berg Makelaardij
Kennis van zaken!

Als makelaar krijgen we vaak de vraag
hoe het is om te wonen in de gemeente
Kampen. Soms zijn dit mensen die voor
het eerst in Kampen willen komen wonen,
maar vaak zijn het ook inwoners uit de
gemeente zelf, die op zoek zijn naar een
andere woning in hun eigen omgeving.

En dat is de reden dat wij van Berg
Makelaardij de afgelopen periode op pad
zijn gegaan en alle plaatsen binnen de
gemeente Kampen hebben bezocht.
Graag willen we jullie de komende tijd
laten zien wat voor moois dit te bieden
heeft. Want onbekend maakt onbemind.

MEER WETEN?
Burg. van Engelenweg 52b, IJsselmuiden
Tel. (038) 333 56 20

www.bergmakelaardij.nl
een vertrouwd adres

Kijk nu naar onze afleveringen
op www.dekennersvankampen.nl
VOLG ONS OP

WWW.DEKENNERSVANKAMPEN.NL
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Koninginnedag 1996, aubade in IJsselmuiden

Koninginnedag door de lens van fotograaf Freddy Schinkel

Koninginnedag 2000, noodweer tijdens vrijmarkt

Koninginnedag 2006, aubade IJsselmuiden

Koninginnedag 1998, overnachten op de vrijmarkt
Koninginnedag 1997, aubade in IJsselmuiden

Koninginnedag 2000, aubade in IJsselmuiden

IJOV Oranje Gids
Koninginnedag 2011, topdrukte op de vrijmarkt
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*Actie geldig t/m 30 april 2022

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

