Jaarverslag 2017
Hierbij wil ik jullie nog even in het kort meenemen en terugblikken op Koningsdag en het Oranjefeest
in 2017.
Koningsdag kon dit jaar weer plaatsvinden in het Paltebos. De weersvoorspellingen waren ietwat
regenachtig, maar op de dag zelf hebben we de zon veelvuldig gezien. We zijn de dag gestart met
een grote opkomst voor de versierde fietsen.
Wij als bestuur kijken terug op een zeer geslaagde e brunch en Oranjepop. Dit jaar zorgde een
bijzondere band 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 81e editie georganiseerd. Het jaar 2016 was heel erg zonnig en
daardoor ook druk bezocht. 2017 was ietwat regenachtiger, maar daardoor niet minder leuk en zeker
zo goed bezocht.
Dit jaar hadden we een volledige week, geheel gevuld vanaf zondag tot en met zaterdag. De
oranjeloop was verplaatst naar de maandagavond en op vrijdag hadden we een nieuw onderdeel,
namelijk een darttoernooi. Leuke onderdelen die volgend jaar zeker terug gaan komen. Althans, hier
gaan we hard ons best voor doen,
De oranjefeesten 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.
Maandagavond was de Oranjeloop, al jarenlang een vast onderdeel tijdens de feestweek, maar nu
een eigen avond.
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 ook dit jaar bekend gemaakt in de pauze van de playbackshow op
donderdagavond.
Woensdag stond in het teken van vele traditionele 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. De kleedjesmarkt
vond dit jaar in de tent plaats in verband met het regenachtige weer.
Traditiegetrouw stonden de oldtimers, oude tractoren en motoren mooi opgesteld op deze ietwat
koude avond en hebben een prachtige rondrit gemaakt door het dorp.
Ook hadden we een nieuw onderdeel: Bubbel Voetbal.
Om 20.00 uur hadden we weer als vanouds een avondje vol plezier met Boerenblond.

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. Dit jaar was het een ander thema, namelijk
Nieuwleusen Got Talent. DJ Flow won deze avond en hebben we gelijk weten te strikken voor een
optreden tijdens Koningsdag 2018.
Vrijdagochtend en vrijdagmiddag vonden de kinderspelen plaats voor de leerlingen van de
basisscholen in Nieuwleusen. In verband met de weersomstandigheden waren ook deze naar binnen
in de tent verplaatst.
Vrijdagavond groot feest in de tent met de band De Euro’s. Zeer geslaagd en positieve reacties
ontvangen op deze band.
Zaterdag vond de autorodeo plaats en een wel hele bijzondere. In natte weersomstandigheden
hebben wij het toch voor elkaar gekregen een droge baan weten te realiseren. Wij hebben namelijk de
baan gewoon ingepakt. Dankzij speciaal plastic van Wilderboer is dit mogelijk geweest. Wij zijn
Wildeboer dan ontzettend dankbaar voor deze oplossing.
Zaterdagavond hadden we net als vorig jaar weer een spetterende avond met Q-music. De tent was
gezellig vol.
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