Jaarverslag 2016
Hierbij wil ik jullie nog even in het kort meenemen en terugblikken op Koningsdag en het Oranjefeest
in 2016.
De bedoeling was dat we in 2016 voor de 3e keer Koningsdag zouden gaan vieren in het Palthebos.
Echter, het weer hielp niet mee. Het sneeuwde zelfs nog op de avond voor Koningsdag en daarom
heeft het bestuur van de oranjevereninging besloten het feest te verplaatsen naar het Witte Peerd.
Een mooi en warm alternatief. De tocht voor de versierde straten ging helaas niet door, maar wel
konden de kinderen hun mooie versierde fiets laten zien aan de jury en zo zijn er toch nog prijzen
verdiend. De brunchen Oranjepop zijn naar binnen verplaatst bij het Witte Peerd. De bands Short
Notice en Erwijn Nijhoff zorgden voor de muzikale omlijsting en samen met de bezoekers maakten ze
er een zeer geslaagde en gezellige middag van.
Na Koningsdag zijn we direct doorgegaan met de reeds opgestarte voorbereidingen voor het
oranjefeest. Dit jaar werd namelijk de 80e editie georganiseerd. Het jaar 2015 was voor het
oranjefeest een natte bedoeling, vandaar dat we in 2016 de tent hebben aangepast. We hebben er
een mooie en ruime buitenbar aan toegevoegd. Deze oranjefeesten was de zon volop aanwezig wat
geresulteerd heeft in druk bezocht Oranjefeest.
De oranjefesten begonnen op zondag met een kerkdienst. Het is mooi om te zien dat steeds meer
Nieuwleusenaren, jong en oud, hun weg weten te vinden naar de dienst op zondagochtend.
Dinsdagavond kwam de jury van de Oranjevereniging Dalfsen de versierde straten in Nieuwleusen
bekijken. De jury heeft volop genoten van alle mooie versieringen, hapjes en drankjes. De winnaars
van de versierde straten werden dit jaar bekend gemaakt in de pauze van de playbackshow op
donderdagavond.
Woensdag stond in het teken van vele traditionele activiteiten, maar ook nieuwe activiteiten.
De dag werd begon om 13.30 uur en werd geopend door onze voorzitter Patrick. Daarna konden
kinderen met ouders plaatsnemen op de kleedjesmarkt en hun waren aanbieden.
Traditiegetrouw stonden de oldtimers, oude tractoren en motoren mooi opgesteld op deze zonnige
avond en hebben een prachtige rondrit gemaakt door het dorp.
Om 20.00 uur hadden we een nieuwe activiteit op het programma staan: een Bingo met ontzettend
veel prijzen die gewonnen konden worden. De opkomst was geweldig, waarbij de vrouwen ietwat in de
meerderheid waren. Een ontzettend geslaagde avond vonden wij.

Speciaal voor de kleuters uit de groepen 1 en 2 van de basisscholen in Nieuwleusen én voor de
kinderen van de kdv’s in Nieuwleusen kwam Bultje het Konijn naar onze feesttent. De kinderen
hebben ook dit jaar weer genoten van een fantastische voorstelling van Bultje en zijn kinderen.
’s Avonds was het weer tijd voor de Playbackshow, lokale DJ’s en een karaoke.
Vrijdagochtend en vrijdagmiddag vonden de kinderspelen plaats voor de leerlingen van de
basisscholen in Nieuwleusen.
Vrijdagavond
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Via deze weg wil het bestuur van de oranjevereniging alle deelnemers, vrijwilligers, ondernemers,
vereniging, gemeente, leden en sponsoren bedanken voor hun geweldige inzet.
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