Oranjevereniging
Rheden voor Oranje
Programma 2018
10 maart				Lampionnenoptocht
12 maart				Jaarvergadering
27 april				Koningsdag
25 t/m 27 mei			
Kermis
27 mei				Jaarmarkt
27 mei				Vogelschieten
21 t/m 23 december
Kerst op het plein

Even voorstellen...
Geertjan Groot is sinds maart 2015 bestuurslid van Rheden voor Oranje en heeft vanaf
maart 2016 de voorzittershamer overgenomen. In het dagelijks leven is Geertjan
ondernemer.
Geertjan: ik vind het belangrijk om iets voor de gemeenschap te doen en het mooie
dorp, waarin wij wonen, nog mooier te maken. Daarom ben ik lid geworden van het
bestuur van Rheden voor Oranje. Voor mij is de samenwerking met andere
verenigingen en stichtingen en de ondernemers belangrijk. Wij wonen allen in dit
mooie dorp en laten wij dan ook gezamenlijk er iets moois van maken.
Patricia Bongers is sinds 2010 bestuurslid van Rheden van Oranje. Sinds kort heeft zij
de functie van secretaris binnen het bestuur. Patricia woont in Rheden en heeft een
eigen pedicuresalon.
Patricia: wij organiseren een aantal evenementen zoals de lampionnenoptocht in het
dorp. Ik vind het erg belangrijk dat deze evenementen blijven bestaan. Ook hoop ik dat
er in de toekomst meer vrijwilligers zich aanmelden, zodat iedereen kan genieten van
onze evenementen en mogelijk nog meer nieuwe evenementen kunnen ontstaan.
Jeroen Bernds is sinds maart 2016 penningmeester van Rheden voor Oranje. Jeroen is
ook coördinator van de verkeersregelaars. In het dagelijks leven volgt hij de
opleiding Elektrotechniek.
Jeroen: ik vind het belangrijk dat de Oranjevereniging en de groep verkeersregelaars
blijft bestaan in het dorp. De Oranjevereniging doet véél meer voor het dorp dan alleen
de lampionnenoptocht, Koningsdag, kermis, jaarmarkt en het vogelschieten. Zonder
deze groep enthousiaste vrijwilligers zullen een hoop activiteiten verloren gaan. Ik hoop
ook dat er meer mensen zich zullen aanmelden als vrijwilliger, bestuurslid of
verkeersregelaar en dit samen met mij en de rest van de groep willen voortzetten.
Angela Curré is sinds maart 2017 bestuurslid van Rheden voor Oranje. In het dagelijks
leven is Angela schoonheidsspecialiste-/-visagiste.
Angela: ik vind het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de activiteiten die door de
Oranjevereniging worden georganiseerd. Mede door deze activiteiten hopen wij de
saamhorigheid en betrokkenheid van bewoners in ons dorp te stimuleren. Dat is de
reden waarom ik lid ben geworden van het bestuur van Rheden voor Oranje.
Wouter Rijnbende is bij diverse verenigingen een bekend gezicht. Hij houdt zich vnl.
bezig met foto verslaglegging van hun diverse activiteiten. In 2016 heeft Wouter gehoor
gegeven aan de oproep van RVO voor nieuwe bestuursleden en hij versterkt ons team
sinds maart 2017 als bestuurslid. Voor RVO neemt hij o.a. de PR werkzaamheden op
zich, schrijft hij stukjes voor website/facebook, onderhoudt hij het contact met de
media en voert diverse hand- en spandiensten uit.
Wouter: ondanks dat mijn kinderen niet meer in de leeftijdscategorie zitten voor een
lampionnenoptocht of voor Koningsdag, realiseer ik me dat als de organisatie op te
weinig vrijwilligers rust, er op enig moment niets meer georganiseerd zal worden, en
dat mogen we niet laten gebeuren. Tijd om eerst de hand in eigen boezem te steken
door zelf ook een bijdrage te leveren.

Meer informatie? www.rhedenvoororanje.nl

Lampionnenoptocht
Op zaterdag 10 maart 2018 is de jaarlijkse lampionnenoptocht. Om ongeveer 19:00 uur verzamelen we op het
Dorpsplein bij De pomp. De optocht vertrekt om 19:15 uur.
Na afloop is er warme chocolademelk met wat lekkers. De kinderen die op een
kinderdagverblijf zitten en de basisschoolkinderen tot en met groep 4 krijgen een week
van te voren een lampion op school van de Oranjevereniging. De basisschoolkinderen
vanaf groep 5 ontvangen een week van te voren een bon voor een glowstick en kunnen
deze inleveren bij de tent van de Oranjevereniging.
De route van de optocht is:
Startpunt bij De Pomp - Groenestraat - Schoolweg - Worth Rhedenseweg - Steenbakkersweg - Zwarteweg Leeuwerikenweg - Massenweg - Korenbloemstraat - Klaproosstraat - Speenkruidstraat - Klaverstraat - Worth
Rhedenseweg - Mauritiusstraat - Europalaan - De Hoge Kamp - Koningsland - Groenestraat - Veerweg Kerkstraat - Dorpsstraat - eindpunt bij De Pomp.
De optocht wordt muzikaal begeleid door de March en Showband Rheden, Mr. H.M. van der Zandt uit Velp en
Excelsior uit Ellecom-De Steeg.

Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op maandag 12 maart om 20:00 uur en vindt plaats in het clubgebouw van
het Rhedens Fanfare Corps aan de Mauritiusstraat 58.

Koningsdag
Op vrijdag 27 april organiseert Rheden voor Oranje Koningsdag. Dit wordt gehouden op het Mr. B. van
Leeuwenplein. De activiteiten starten om 11:00 uur, de opening is om 12:00 uur met medewerking van de
March en Showband Rheden en de Brandweer. Er zijn vele activiteiten zoals: skelters, springkussens,
straattekenen, verschillende soorten fietsen, live muziek van o.a. Big Noise, kleedjesmarkt, biathlonschieten en
nog veel meer!
RvO stelt ook in 2018 het podium open voor verenigingen, bandjes of
individuelen die zijn/haar activiteiten willen tonen aan het Rhedense
publiek. Kun je zingen? Muziekspelen? Dansen? Goochelen? Of ben je
goed in iets anders? Lijkt het je leuk om jullie vereniging te promoten
met een of andere activiteit?
Schroom niet en neem contact op met Rheden voor Oranje via de mail
(koningsdag@rhedenvoororanje.nl) of via Facebook.
Wil jij ook graag spulletjes verkopen op de kleedjesmarkt? Meld je dan aan op onze website, let op: vol = vol.
De kinderen krijgen een week van te voren een lunchbon van Rheden voor Oranje op school. Met deze lunchbon mogen de kinderen tussen 12:10 uur en 13:00 uur een lunch komen ophalen bij de tent.
Voor dit evenement zijn wij ook nog op zoek naar vrijwilligers die de activiteiten willen begeleiden.
Lijkt jou dit wat? Neem dan contact met ons op!
Voor meer informatie en activiteiten op Koningsdag kijk op onze website!

Op de hoogte blijven van het nieuws en acties? Like onze Facebookpagina! www.facebook.com/rhedenvoororanje

Kermis, Jaarmarkt en Vogelschieten
Van 25 t/m 27 mei vindt de kermis plaats rond het Mr. B. van Leeuwenplein.
De openingstijden van de Kermis zijn:
Vrijdag van 14:00 uur tot 23:00 uur
Zaterdag van 14:00 uur tot 23:00 uur
Zondag van 12:00 uur tot 18:00 uur
Zondag 27 mei van 11:00 uur tot 17:00 uur is de Jaarmarkt in de Groenestraat en de Schoolweg.
Het vogelschieten is zondag 27 mei om 15:00 uur op het Dorpsplein bij De Pomp. Om mee te kunnen doen met
het vogelschieten dient u zich in te schrijven. Dit kan vanaf 14:00 uur bij de tent van de Oranjevereniging.
De kosten hiervoor bedragen 5 euro per persoon. Minium leeftijd voor deelname is 18 jaar.
Voor het volledige programma zie onze website en facebookpagina.

Kerst op het plein
Vorig jaar heeft RvO een kerstboom geplaatst bij De Pomp. Dit jaar wil RvO kerst op het plein grootser
aanpakken. RvO onderzoekt diverse mogelijkheden en is in gesprek met verschillende partijen om er een goed
en leuk evenement van te maken. Schrijft u alvast het weekend van 21 t/m 23 december in uw agenda!
Heeft u ideeën? Wilt u helpen als vrijwilliger? Of wilt u een financiële bijdrage leveren aan dit evenement?
Neemt u dan contact met ons op!

Leden
Rheden voor Oranje kan activiteiten organiseren door de financiële steun van sponsoren en leden! Zonder deze
financiële steun is het niet mogelijk om activiteiten te organiseren voor de inwoners van Rheden.
Zoals u hierboven leest, wil RvO uitbreiden, dit is echter alleen mogelijk wanneer u ook lid wordt!
Steun en word lid van de Oranjevereniging “Rheden voor Oranje”. Vul het formulier op de website in of meld je
aan bij één van onze evenementen.

Verkeersregelaars
RvO heeft een groep vrijwillige verkeersregelaars die het verkeer
regelen bij evenementen. Zonder deze evenementenverkeersregelaars
mogen er geen evenementen georganiseerd worden op de openbare
weg. Voor deze groep verkeersregelaars zoeken wij versterking.
Vind jij het leuk om bij evenementen te helpen en het verkeer in goede
banen te leiden? Dan zijn wij op zoek naar jou! Oranjevereniging Rheden voor Oranje begeleidt niet alleen haar
eigen activiteiten, maar ook evenementen van andere verenigingen en organisaties in de gemeente Rheden.
Lijkt dit jou wat? Kijk voor de volledige omschrijving en contactgegevens op de website!

Bestuursleden gezocht!
Rheden voor Oranje organiseert elk jaar de lampionnenoptocht in maart, Koningsdag in april en de kermis, de
jaarmarkt en het vogelschieten in mei. Daarnaast ondersteunen we ook andere verenigingen in de gemeente
Rheden. Ondanks dat we niet altijd in beeld verschijnen, zijn we wel actief en aanwezig. Om de continuïteit van
onze activiteiten en evenementen te waarborgen zijn wij nog op zoek naar enkele bestuursleden.
Woon je in Rheden, ben je enthousiast en wil je, samen met ons, iets moois betekenen voor ons dorp, dan heb je
alle Rheden om contact met ons op te nemen.
Email: info@rhedenvoororanje.nl		

website verkeersregelaars: verkeer.rhedenvoororanje.nl

