
ORANJEVERENIGING BERGENTHEIM E.O.



Beste inwoners van Bergentheim en omgeving, 

Met veel plezier en trots presenteren wij u het programmaboekje van 
Koningsdag 2022. 

De afgelopen maanden hebben wij als Oranjevereniging, ondanks de toen 
nog heersende onzekerheid, met een (deels) nieuw bestuur het nodige werk 
verricht om er op 27 april een fantastische dag van te kunnen maken. 

Uiteraard is er bij ons ook wel eens twijfel geweest of het niet voor niets 
zou zijn. Maar gelukkig, ons vertrouwen bleek juist te zijn. We kunnen weer! 
Eindelijk mogen en kunnen we Bergentheim weer helemaal oranje laten 
kleuren!  Wij zijn er klaar voor, u ook?   

Dit jaar zullen we starten op het Bastingplein. Onder begeleiding van 
Muziekvereniging Beatrix zingen we uit volle borst het Wilhelmus. 

De rest van de dag zal zich in en rond het kanaal en de sporthal afspelen. 
Op de oude vertrouwde kleedjesmarkt kunnen de kinderen hun spulletjes 
aanbieden. Voor de ouderen is er de gehele dag een braderie met 
verschillende kramen. 

In de sporthal kunnen de kinderen zich vermaken op springkussens en is een 
heuse lasergame arena gebouwd. Vergeet je niet vooraf aan te melden! Dit 
kan via onze website. 

Graag dagen we jullie uit voor de middagactiviteit; een spannende 
drakenbootrace op het kanaal. Meld je aan met je buurt/ familie/ 
vriendengroep en wordt de heerser van Bergentheim!

Na zulke harde inspanning is het tijd om te genieten van livemuziek.  Een 
gevarieerd live programma met de Moscoufieten, Tennessee Aces en uiteraard 
kan ook Band’um niet ontbreken. 

Via deze weg een woord van dank aan Tony Binnenmars.  Met hem zijn we 
een samenwerking aangegaan en Veenlust zal gedurende de dag de catering 
verzorgen. Aan een hapje en drankje dus geen gebrek. 

Dank ook aan alle sponsoren, leden, vrijwilligers en iedereen die de 
Oranjevereniging een warm hart toedraagt, zonder jullie hulp is dit allemaal 
niet mogelijk. 

Graag tot ziens op Koningsdag! 
 
 Jos Hulsing 
 Voorzitter Oranjevereniging Bergentheim e.o  

Voorzitter:  Jos Hulsing 
Secretaris:  Karin Ekkel 
Penningmeester: Rutger Plaggenmarsch 
Bestuursleden: Suzanne ten Brinke  
   Arno Bunskoeken 
   Marieke Hindriks 
   Rene Horstra 
   Sander Hutten 
   Katinka Otter 
 
Website:   www.oranjeverenigingbergentheim.nl 
Mail:    oranjebergentheim@hotmail.com 
Facebook:   Oranjevereniging Bergentheim e.o.



www.mammoetinternetbureau.nl

WEBSITES & WEBAPPLICATIES





› bouwaanvragen  
› prefab fundatie  
› staalconstructies 
› borstwering  
› dak- & wandbeplating  
› trappen & bordessen

T 0523 25 14 90

bomastaal.nl



10.15 uur

10.45 uur
t/m

13.00 uur

10.45 uur
t/m

16.00 uur

12.00 uur
t/m

15.00 uur

Muziek Aubade (Bastingplein)
Aubade op het Bastingplein, onder begeleiding van 
Muziekvereniging Beatrix. 

Vrijmarkt 
De Ultieme gelegenheid voor kinderen om hun oude 
speelgoed te verkopen! Tussen 08.30 en 9.45 uur 
kunnen kleedjes en spulletjes worden neergelegd.

Braderie 
Loop rustig langs de marktkraampjes en wellicht 
vindt u de mooiste producten.

Springkussenparadijs (binnen in de sporthal) 
Verschillende springkussen voor kinderen om lekker 
uit te razen. Voor de allerjongsten is er een eigen 
peuterspringkussen.

Lasergamen (binnen in de sporthal)  
De sporthal is omgetoverd tot een ware laser arena. 
In groepjes van 5 tegen 5 strijden om de winst. Wie is 
de ultieme winnaar?

Voor kinderen van 5 t/m 13 jaar. 

13.00 uur
t/m

16.00 uur

16.00 uur

17.15 uur

20.30 uur

Drakenbootrace (voor de sporthal in het kanaal)  
Geef je op met je vrienden / familie / buurtgenoten en 
kom onder het geluid van de trommelaar als 1e groep 
over de finish. 
 
Deelname van 14 t/m 99 jaar. Tot 18 jaar altijd onder 
begeleiding van een volwassene (21+). Een groep dient te 
bestaan uit minimaal 11 personen. Opgave is per groep.

Live Muziek 
Met een gezellig terras en eten & drinken. 
Optredens van o.a.: Moscoufieten, Band‘um, 
Tennessee Aces, DJ De Grote Beer draait door.

Ledenkaarttrekking & prijsuitreiking

Einde programma

Deelnemen aan de activiteiten is voor eigen risico! Deelnemen aan de activiteiten is voor eigen risico!

LET OP!
Ivm weinig tot geen 
parkeermogelijkheden, 
kom alstublieft zoveel 
mogelijk met de fiets 
of lopend. 

SPORTHAL & KANAAL SPORTHAL & KANAAL



06 - 10 29 63 23   •   0523 - 23 20 04   •   www.autorijschooltenbrinke.nl

Persoonlijk advies • Vast voordelig tarief • Bij u aan huis

Maak nu een afspraak!
Bel 06 51 833 122

ADMINISTRATIEVE VERWERKING • JAARREKENINGEN 
BELASTINGAANGIFTE • BELASTING PLANNING • BUDGET ADVIES 

BEDRIJFSOPVOLGING • LOONADMINISTRATIE 

Kanaalweg West 54 • Bergentheim
T 0523 231 633

delange-accountancy.nl

Belastingaangifte? Wij adviseren u graag 
over uw verzekeringen, 
uw hypotheek en bij 
de aan- en verkoop 
van uw woning!

• Verzekeringen
• Makelaardij
• Hypotheken
• Bankzaken
• Pensioenen
• Arbodienst

Dedemsvaart | Hardenberg | Zwolle
0523 - 28 27 26      mail@vrieling.nl      vrieling.nl



Van der Pijlweg 10 Bergentheim | 0523-231143
www.autobedrijf-gerardbril.nl

Razend enthousiaste klanten, 
daar gaan wij voor!

AUTORIJSCHOOL

Jolanda





OPGAVE DRAKENBOOTRACE OPGAVE LASERGAMEN

Durf jij het aan om samen met je vrienden, familie of buren mee te 
doen? Wie weet win jij met je team wel de allereerste editie van de 
Drakenbootrace in Bergentheim!!! 

Deelname van 14 t/m 99 jaar. Tot 18 jaar altijd onder begeleiding van een 
volwassene (21+). Een groep dient te bestaan uit minimaal 11 personen. 
Opgave is per groep.

Betreed de Bergentheimse Laser arena, zoek dekking en versla 
je tegenstanders in deze spannende strijd! Wie wordt de ultieme 
winnaar!?

Voor kinderen van 5 t/m 13 jaar. 

OF GA NAAR: OF GA NAAR:

OPGEVEN?
SCAN DE QR CODE 
MET JE TELEFOON
EN MELD JE AAN! 

OPGEVEN?
SCAN DE QR CODE 
MET JE TELEFOON
EN MELD JE AAN! 

ORANJEVERENIGINGBERGENTHEIM.NL/PROGRAMMA ORANJEVERENIGINGBERGENTHEIM.NL/PROGRAMMA



Ontwerp • Advies • Aanleg • Onderhoud

06 - 52 29 61 95info@gpmbril.com





Kanaalweg Oost 78b
7691 CG Bergentheim
Telefoon Abert: 06 - 21 685 304
Telefoon Wim: 06 - 46 596 444
E-mail: info@alwo.nl

Kanaalweg Oost 78b
7691 CG Bergentheim
Telefoon Abert: 06 - 21 685 304
Telefoon Wim: 06 - 46 596 444
E-mail: info@alwo.nl

H. Bakker 
aardappe lhande l



Noorderweg 64

7686 CG Geerdijk 

T. 0546 - 64 18 73

 info@houthandelveneman.nl

LID WORDEN?

VRIJWILLIGE BIJDRAGE

NOG 
GEEN    
LID?!?

Om in de toekomst al onze activiteiten en 
vaste kosten te kunnen blijven dragen, zijn wij 
altijd op zoek naar nieuwe leden! Voor slechts 
een kleine bijdrage kunt u al lid worden van de 
Oranjevereniging van Bergentheim.

Via onze website oranjeverenigingbergentheim.nl
kunt u gemakkelijk het aanmeldformulier invullen. 
Of scan de QR code om gelijk op de juiste pagina 
terecht te komen!

U bent waarschijnlijk van ons gewend dat we langs de deur komen met het 
programmaboekje en een vraag om een vrijwillige bijdrage.

Omdat steeds minder mensen klein geld in huis hebben, hebben we er voor 
gekozen om hier mee te stoppen en dit doormiddel van een iDeal link te 
vervangen. 

Kunt u een wat missen? 
Scan dan de QR code. Alvast bedankt!

Op Koningsdag zelf is er natuurlijk ook weer 
de mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage 
achter te laten!







*Gordijnen *Raamdecoratie *Harde - en Zachte vloeren  

Dorpsstraat 16 – 7691 BH Bergentheim  
Tel.0523 -231934 – 06-50471317  

www.home -store.nl  

Waar vakmanschap de BOVENTOON   voert !!  



Bij deze wordt u uitgenodigd om de algemene 
ledenvergadering bij te wonen. Deze vindt plaats op 
dinsdag 17 mei 2022. Inloop vanaf 20.00 uur, start 
vergadering om 20.30 uur.

Agenda: 

1.  Opening door de Voorzitter 
2.  Mededelingen 
3.  Verslag van de vorige ledenvergadering 2021 
4.   Terugblik Koningsdag 2022 
5.   Verslag Kascontrole, uitleg door de penningmeester 
6.   Aanstellen nieuwe leden kascontrole 
7.   Wijziging bestuursleden: 
      Aftredend: Karin Ekkel (secretaris)  
8.   Vacature nieuwe bestuursleden 
9.   Rondvraag 
10. Sluiting 

Graag tot dan. 

Met vriendelijke Groet, 
Bestuur Oranjevereniging Bergentheim e.o.

Hierbij nodigt het comité ‘Herdenking Gevallenen te 
Bergentheim’ u uit aanwezig te zijn bij de jaarlijkse herdenking.   

Deze herdenking zal plaatsvinden op 4 mei a.s. bij het monument 
bij de brug te Bergentheim. 

De herdenking begint om 19.50 uur. Na een woord van welkom 
door de voorzitter zal de muziekvereniging een lied spelen. 

 Om 20.00 uur zal er 2 minuten stilte in acht worden genomen.  
Aansluitend zullen de aanwezigen twee coupletten van het 
‘Wilhelmus’ zingen.   

Daarna zullen door het gemeentebestuur, het comité, een aantal       
leerlingen van de twee basisscholen van Bergentheim en door 
enkele nabestaanden en verdere belangstellenden bloemen en 
kransen worden gelegd. In aansluiting daarop zal een gedicht 
worden voorgedragen. 

Als afsluiting van deze plechtigheid zal de voorzitter een 
slotwoord spreken. 

Hierna voor genodigden koffie drinken bij `Veur Mekaar` 

17 MEI4 MEI





HOUDEL MAKELAARDIJ
V A S T ,  G O E D  &  Z E K E R

Europaweg 25, Hardenberg
Telefoon 0523-262274 

info@slagerijveurink.nl, www.slagerijveurink.nl
www.facebook.com/Slagerijveurinkhardenberg

Slagerij Veurink
Europaweg 25, 7772 BN Hardenberg, Telefoon 0523 - 262274 

Bastingplein 2-4, 7691 BG Bergentheim, Telefoon 0523 - 231523
info@slagerijveurink.nl, www.slagerijveurink.nl

Slagerij Veurink

Europaweg 25, Hardenberg
Telefoon 0523-262274 

info@slagerijveurink.nl, www.slagerijveurink.nl

Slagerij Veurink
Europaweg 25, 7772 BN Hardenberg, Telefoon 0523 - 262274 

Bastingplein 2-4, 7691 BG Bergentheim, Telefoon 0523 - 231523

Slagerij Veurink



Kijk voor de laatste trends 
en ontwikkelingen op

www.rekla2000.nl

Contact opnemen? 
Bel naar 0523 - 23 33 09 of
mail naar info@rekla2000.nl

Maak een afspraak en kom
langs in onze showroom aan
de Kruiwiel 3 in Hardenberg


