Jaarverslag 2018
Hierbij wil ik jullie nog even in het kort meenemen en terugblikken op Koningsdag en het Oranjefeest in
2018.
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 konden we door
middel van een geldinzameling via de Rabobank meerdere bands vastleggen en dat zorgde samen
met de bezoekers ervoor dat een zeer geslaagde en gezellige middag was.
Na Koningsdag zijn we direct doorgegaan met de reeds opgestarte voorbereidingen voor het
oranjefeest. Dit jaar werd namelijk de 82e editie georganiseerd en de 50ste editie van de autorodeo.
Dit jaar hadden we wederom een volledige week, geheel gevuld vanaf zondag tot en met zaterdag.
Het darttoernooi was verplaatst naar de zondagmiddag en op vrijdagavond was Concours ‘d Elegance
aan het programma toegevoegd. Op deze avond konden allen inwoners en ander belangstellende al
een kijkje nemen naar de deelnemende auto’s aan de Pre 70’s autorodeo. Alleen auto’s voor 1970
konden deelnemen aan de autorodeo die gepland stond op de zaterdag erna. De autorodeo was ruim
van tevoren al uitverkocht, vele zitplaatsen waren geregeld voor de bezoekers en de zon was
veelvuldig aanwezig waardoor we kunnen terugkijken op een hele geslaagde dag. De bedoeling is dat
we volgend jaar ook weer een Concours d’Elegance gaan organiseren, tijdens dit evenement worden
ook alvast de deelnemende auto’s gekeurd, zodat dit niet meer in alle vroegte op zaterdagochtend
hoeft te gebeuren. Verder gaan we er alles aan toe om weer een extra tribune te plaatsen.
Een aandachtspunt voor aankomend jaar is het vinden van voldoende vrijwilligers. Omdat het
programma steeds uitgebreider wordt hebben wij meer vrijwilligers nodig. Zoals bij de meeste
verenigingen in Nieuwleusen geldt, is dat vrijwilligers schaars zijn, dit geldt ook voor ons. Daarom
hebben we besloten om niet alleen maar verenigingen uit Nieuwleusen toe te staan, maar ook
bijvoorbeeld vriendengroepen of een vereniging uit een andere woonplaats.
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.
Om 16.00 uur begon het darttoernooi, vorig jaar vond deze plaats op de vrijdagavond. Uit de enquête
bleek dat men zondag een geschiktere dag vond. Uit de opkomst is dit ook gebleken. Volgend jaar zal
dit evenement ook weer op zondag plaatsvinden.
Maandagavond was de 7e editie van de Oranjeloop, al jarenlang een vast en steeds populairder
wordend onderdeel tijdens de feestweek. En dit jaar met afstanden voor iedereen, want ze hadden dit
jaar nieuwe onderdelen toegevoegd.
Dinsdagavond kwam de jury van de Oranjevereniging Dalfsen de versierde straten in Nieuwleusen
bekijken. De jury uit Lemelerveld heeft volop genoten van alle mooie versieringen, hapjes en drankjes.
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De winnaars van de versierde straten werden ook dit jaar bekend gemaakt in de pauze van de
playbackshow op donderdagavond. Dit jaar was er voor het eerst een geldbedrag te winnen.
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
kon dit jaar weer lekker plaatsvinden buiten op het terrein.

Traditiegetrouw stonden de oldtimers, oude tractoren en motoren mooi opgesteld op deze ietwat
koude avond en hebben een prachtige rondrit gemaakt door het dorp.
Om 20.00 uur hadden we weer een avondje vol plezier met een ludieke bingo voor het goede doel.
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 op donderdag 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 en daarna een nieuw onderdeel, namelijk de Grote
Karaokeshow. Dit was een zeer geslaagde avond en daarom ook komend jaar weer op het
programma op de donderdagavond.
Vrijdagochtend en vrijdagmiddag vonden de kinderspelen plaats voor de leerlingen van de
basisscholen in Nieuwleusen.
Vrijdagavond groot feest in de tent met de band Papa di Grazzi. Zeer geslaagd en positieve reacties
ontvangen op deze band.
Zaterdag vond de autorodeo plaats en een wel hele bijzondere, namelijk de 50ste editie en aan deze
editie mochten alleen auto’s meedoen die ouder waren dan 1970. Het was een heus spektakel, druk
bezocht, fantastisch weer en hele mooie auto’s.
Zaterdagavond hadden we net als vorig jaar weer een spetterende avond met de 538 Drive In show.
De tent was gezellig vol.
VERVOLG ALGEMENE LEDENVERGADERING
Via deze weg wil het bestuur van de Oranjevereniging alle deelnemers, vrijwilligers, ondernemers,
vereniging, gemeente, leden en sponsoren bedanken voor hun geweldige inzet.
Nieuwleusen,15 mei 2019
L. Wiersma

