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Zomerdienst: 30 april tot 1 september
Maandag t/m vrijdag
6:30 tot 20:00 uur
Zater-, zon- en feestdagen 9:00 tot 20:00 uur
Lente- en Herfstdienst: april en september
Maandag t/m vrijdag
6:30 tot 19:00 uur
Zater-, zon- en feestdagen 9:00 tot 18:00 uur
Winterdienst: 1 oktober tot 1 april
Maandag t/m vrijdag
6:30 tot 19:00 uur
Zaterdag
9:00 tot 17:00 uur
Zon- en feestdagen
10:00 tot 17:00 uur
1 januari en 25 december gesloten.
Bij hoog water wordt niet gevaren!
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Hallo allemaal,
Kunnen, mogen, en willen we weer een kermis organiseren?!
Gesteund
door
donateurs,
sponsoren,
vrijwilligers,
exploitanten, leveranciers, en O.S leden, is het antwoord hier
op: “ja, natuurlijk gaan we ervoor!”.
In de corona tijd zijn een aantal leden gestopt, zij hebben een
mooi afscheid en bedankje gekregen van de Oranjestichting.
Ook zijn er nieuwe leden geworven en we wensen hen heel
veel plezier binnen de Oranjestichting.
Eindelijk na 2 jaar in April een eerste mooie, gezellige
‘Koningsdag XXL’ gevierd. Deze konden we een beetje zien
als een try-out voor de aankomende jaren. We hopen hier een
mooie vervolg aan te kunnen geven samen met de bewoners
uit onze mooie dorpen.
De voorbereidingen rondom de Kermis 2022 zijn al in volle
gang. De vele werkgroepen zijn al bezig met denken, bouwen,
plannen en organiseren van allerlei activiteiten. Wat hebben
ze dit gemist! En wat zijn we dankbaar dat al deze vrijwilligers
moeiteloos en vol enthousiasme weer met en voor ons aan de
slag gaan!

DE VOORZITTER VERTELT

Mogen we weer?

Voor de kermis van 2022 is er een mooi vol programma
bedacht voor jong en oud, zoals in deze uitgave te lezen is.
Rest mij nog te zeggen dat we U tijdens de opbouw week
graag zien. Alleen lukt, maar SAMEN is beter.
Ik wens iedereen een hele fijne en gezellige kermis 2022 toe!
Tot dan!
Hans Rewinkel
Voorzitter Oranjestichting Olburgen-Rha
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Tel. 0575-45 20 87
Dames - Heren - Kinderen
volgens afspraak - ook ‘s avonds

www.doenenlatenopwielen.nl • 06 46 03 14 45

Dambroek 9, 7223 DT Baak
Telefoon 0575-442089

www.autobedrijfniesink.nl
APK Keuring
Schade herstel
Ruitreparaties

6

In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s
Onderhoud alle merken
Airco controle en reiniging

ADAS-systeem kalibreren t.b.v. camera en veiligheidssystemen

Opbouw...
2019

Druk...?

WC’s moet

en goed zij

n...

Ed! Wat maak ie dan?
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Ontdek EuroParcs Marina Strandbad,
een perfect gelegen uitvalsbasis aan het water
Direct aan de IJssel • Villa’s, tiny houses, chalets, waterlodges &
kampeerplaatsen t/m 6 pers. • Eigen jachthaven & kano- en bootverhuur

Boek je vakantie op europarcs.nl
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Liever persoonlijk contact? Bel dan met ons
klantencontactcentrum via +31 (0)88 070 8090
of mail naar kcc@europarcs.nl

Even terug in de geschiedenis, ja in 2019 is er geschiedenis
geschreven tijdens het vogelschieten in Olburgen. Richard
had me de vrijdagavond opgegeven, ik had de laatste paar
jaar al niet meer geschoten, ik als reactie ”prima schiet ik de
vogel er ook af”. Thuis wordt wel eens gezegd, je kunt beter
raar praten als raar doen… De zaterdagmorgen, vogelschieten,
dan gebeurt het dan toch: Koning worden van Olburgen/Rha!
De felicitaties ter plekke en de huldiging in de tent, een
bijzondere ervaring. De zondagmorgen met het gezin naar
de brunch, op het podium voor een ieder goed zichtbaar.
Kortom een mooie kermis 2019.
En dan 2020 geen kermis wel een kleine optocht op de
vrijdagavond waarin het koningspaar mocht meerijden aan
de kop van een kleine optocht door Rha en Olburgen. De
Oranjestichting had voor de zondagmiddag een gezellige
middag georganiseerd waarbij ik als aardigheidje een
serenade voor de aanwezigen heb gebracht.

DE SCHUTTERSKONING

Terug in de geschiedenis

2021 Geen kermis, het koningschap begint al gewoon
te worden, wie is er langer koning? Een moment om
ervaringen uit te wisselen? Jawel Koning Willem-Alexander
een brief gestuurd en daarin geopperd om eens bij elkaar in
de keuken te kijken. Via zijn Persoonlijk Adviseur een reactie
teruggekregen dat de koning de wens begreep maar dat dit
geen vervolg zou krijgen.
6 augustus 2021, de dag dat ik 60 jaar werd, bezoek op afstand
door de oranjestichting waarbij een sombrero en vlaggen
werden overhandigd, welk ook verder in Rha en Olburgen zijn
rondgedeeld.
Nu de komende kermis 2022. Voor sommige beroepen ben je
in de wieg gelegd of het is een roeping…?
Ik wens jullie allen een mooie kermis toe, geniet ervan!
Groeten,
Rudy Schooltink.
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ONDERHOUD - REPARATIE - REVISIE
BEMIDDELING - AANPASSINGEN
WWW.ROMATEC.NL - INFO@ROMTAC.NL - 06 13 82 72 77
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DE SCHUTTERSKONING
2019
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PARTNERS
van de kermis
12

EuroParcs
Marina Strandbad

autobedrijf
niesink

bremer
tuning en reparaties

attractiebedrijf
d. Aalders

GB Omheining

rijkaart
elektrotechniek

Gerritsen
Autoschade

Showline

autobedrijf
kluit

signaal
reclame

opdam
schietsalon

lmb
huurnink

Aal
aanhangwagens

bremer
infra

jansen
steeds voorwaarts

romatec
machinetechniek

Bronk Events
Horeca dienstverlening

autobedrijf
melgers

Vleesboerderij
Garritsen

MvdB Accountancy b.v.

De oranje stichting olburgen & rha bedankt haar partners
voor hun financiele bijdrage en het mogelijk maken van de kermis!

Hoge Wesselink 2
7221 CJ Steenderen
T 0575 45 19 74

info@autobedrijfmelgers.nl • www.autobedrijfmelgers.nl

SUPERMARKT AALDERINK
DORPSSTRAAT 14-16 • STEENDEREN • 0575-451206
https://www.coop.nl/steenderenaalderink/supermarkten/steenderen-aalderink/3551
Facebook: Coop.Aalderink.Steenderen • Email: Aalderink.Steenderen@coop.nl
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UITSLAGEN 2019

GROTE WAGENS

1.
2.
3.

De Piratenboot
Droomparken
all-inclusive-lijnolburgen-rha

Publieksprijs:
De piratenboot

LOOPGROEPEN &
KLEINE WAGENS
VOLWASSENEN
1. Rupsje nooitgenoeg
2. wij GEVEN DE OPTOCHT kleur
3. de pleegirls
14

1.
2.
3.

Aanmoedigingsprijs:

JEUGD
Tjap tjoy
ik ga op vakantie
en neem mee
opgetrommeld v/d
optocht

de pleegirls

SCHUTTERSKONING: Rudy Schooltink
RECHTER VLEUGEL: Alex Rijkaart
LINKER VLEUGEL: Christel Rijkaart
STAART: Uma Geelen
KOP: Jaqueline wagenvoort

UITSLAGEN 2019

VOGELSCHIETEN

WINNAARS ZESKAMP
Dubbel deckert
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RMIS

WENST U EEN GEZELLIGE KE

Pasman, reeds 42 jaar speciliast op het gebied van verbrandingsmotoren
Revisie van motoren, zoals: krukas slijpen, cilinderkoprevisie
Levering van motoren, generatoren, pompsets, wkk’s
Service en onderhoud, 24/7 bereikbaarheid
Verhuur van generatorsets op projectbasis
Ontwerp en bouw van besturingssystemen

www.pasman.com
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KENNERS VAN KRACHT

Op vrijdag 12 augustus kunnen de kinderen van 2 tot 13 jaar hun
vrijkaartjes tussen 15.00 en 16.00 uur ophalen bij:
Familie Kreuzen - Zandweide 12 te Olburgen.

INFO

VRIJKAARTJES OPHALEN - 12 AUG

OPTOCHT - 12 AUG - 19.00 UUR
Zowel loopgroepen, versierde fietsen, versierde skelters/karren, kleine wagens
als grote wagens mogen deelnemen. Vooraf aanmelden is wenselijk, dit kan via:

osolburgenrha@gmail.com.

Check voor deelname het volledige reglement op onze website; www.olburgen-rha.nl.
Graag extra attentie voor de verzekering en veiligheid van kleine en grote wagens.

Start- en prijzengeld
Groepsindelingen
Individuelen/kleine wagens jeugd
Individuelen/kleine wagens volw.
Grote wagens

Startgeld
€5,00
€5,00
€50,00

1e prijs
€10,00
€10,00
€25,00

2e prijs
€7,00
€7,00
€15,00

3e prijs
€5,00
€5,00
€10,00

Publieksprijs €20,00 - aanmoedigingsprijs €15,00.

Prijsuitreiking aansluitend in de feesttent op het kermisterrein.

beoordeling
Sinds 2017 is er de gescheiden verdeling en beoordeling tussen
de volwassen en jeugdige deelnemers bij de individuelen en kleine wagens.
De beoordeling wordt uitgevoerd door een onafhankelijke jury. Zij beoordeelt op
verschillende fronten. Belangrijk is dat de naam van de groep of wagen duidelijk
zichtbaar getoond wordt, bij voorkeur op een bord vóór de groep of wagen.
Stemmen voor de publieksprijs is mogelijk via de briefjes welke tijdens de optocht
uitgedeelt worden in het publiek. Na afloop van de optocht kunt u deze inleveren
bij één van de leden van de Oranje Stichting.

route
Start optocht bij monument op de Rhabergseweg richting Olburgen. Rechtsaf
Olburgseweg op, dorpskern Olburgen betreden, weg vervolgen tot afslag Roggeland.
Linksaf het Roggeland op, rechtsaf de Capellegoedweg op. Grote en kleine wagens
rechtsaf de Olburgseweg op en hier aan rechterzijde van de weg parkeren.
Loopgroepen kunnen rechtdoor het kermisterrein op voor de gezamenlijke afsluiting.
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DONDERDAG 11 AUGUSTUS

BETALEN MET PIN IN DE
FEESTTENT MOGELIJK

21:00 UUR - VAT AAN SLAAN!
Grote viering afronding opbouw kermisterrein

Voorinschrijving vogelschieten!

VRIJDAG 12 AUGUSTUS
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TUSSEN 21.30 EN 22.30 UUR

19:00 UUR - OPSTELLEN OPTOCHT OP RHA
19:30 UUR - START OPTOCHT
20:30 UUR - OPENING KERMISTERREIN

Lees meer op
pagina 17!

20:45 UUR - FEEST MET “DJ - Jeffrey”
21:30 UUR - UITSLAGEN OPTOCHT
MET PRIJSUITREIKING!

Prijsuitreiking vindt
plaats in de feesttent

Van 22.00 uur tot 23.30 uur
inschrijven vogelschieten!

DAG
Lees meer op
pagina 21!

Vanaf 18 jaar
€10,- entree!

11:00 UUR - START VOGELSCHIETEN
13:00 UUR - HULDIGING SCHUTTERSKONING(IN)
& MUZIEK IN DE FEESTTENT
14:00 UUR - START KINDERSPELEN

AVOND
21:00 UUR - LIVE MUZIEK MET

In ‘GRIEKSE stijl ‘!
Lees meer op
pagina 23!

ZATERDAG 13 AUGUSTUS

“BAD SHOES”

ZONDAG 14 AUGUSTUS

11:00 UUR - BRUNCHEN IN DE FEESTTENT
13:30 UUR - START ZESKAMP
16:00 UUR - FEEST MET

“TIJDERBROOD”

21:00 - AFTERPARTY
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PARTNERS
van de kermis
20

bouwmarkt
de tolbrug

Ravenshorst
installatietechniek

forellenvisvijver
Breukink

Bronckhorster
brewing company

FAM gosselink
“maker vogel”

Colors@home
gosselink

Derksen interieur

boerderijwinkel
Fruitbedrijf horstink

ArCI
regiobank

Kapsalon
gewoon jansen

coop aalderink
supermarkt

Breehegge

welkoop
toldijk

autobedrijf
aal

Pasman motoren
en aggregaten

gerritsen
grafmonumenten

BAptista
carwash systems

CDB Techniek

vishandel
LITJES

attractiebedrijf
d. wolters

Doenenlatenopwielen.nl

Peace in design

De oranje stichting olburgen & rha bedankt haar partners
voor hun financiele bijdrage en het mogelijk maken van de kermis!

Deelname vanaf 16 jaar mogelijk voor alle (oud)-inwoners
en partners. Opgave mogelijk op donderdagavond na het ‘vat aan slaan’,
vrijdagavond na de prijsuitreiking in de feesttent of zaterdagochtend
vanaf 10.30 uur tot aanvang vogelschieten.
Gelieve u op te geven voor aanvang vogelschieten!

INFO

VOGELSCHIETEN - 13 AUG - 11.00 UUR

Regels Vogelschieten
Kosten voor deelname €8,00 voor 1 schot, €15,00 voor 2 schoten. Maximaal 2
schoten per persoon per ronde.
1e ronde: schieten op de kop, vleugels, staart & romp. (Plaatsvervangers toegestaan)
2e & 3e ronde: schieten alleen op de romp. (Plaatsvervangers niet toegestaan)
Vanaf 4e ronde: €1,00 per schot bijbetalen. (Plaatsvervangers niet toegestaan)

prijzengeld vogelschieten
Romp
Kop
Staart
Vleugel L/R

€100,00 Schutterskoning(in)
€15,00
€15,00
€15,00

KINDERSPELEN - 13 AUG - 14.00 UUR
Zaterdagmiddag zal er rond 14.00 uur gestart worden met een heuse
“Tour de Kermis”. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van zowel de zeskamp
spellen als de aanwezige attracties. Deelname is mogelijk tot +- 13 jaar. Opgeven
is niet nodig, de groepen worden terplekke verdeeld.
Voor de allerkleinsten is er een speciale ‘speeltent’ ingericht
Louise Rewinkel als begeleidster een oogje in het zeil zal houden.

waar
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Dit jaar vindt er wederom een gezellige brunch plaats. Deze zal dit jaar in
‘Griekse stijl’ zijn ingericht in de feesttent op het kermisterrein.
Opgeven kan middels het bijgevoegde opgave formulier. Mocht u
deze niet ontvangen hebben dan kunt u contact opnemen via de
contactgegevens in het colofon achterin het boekje.

INFO

BRUNCH - 14 AUG - 11.00 UUR

ZESKAMP - 14 AUG - 13.30 UUR

Deelname aan de zeskamp is mogelijk vanaf +- 13 jaar met een groep van
minimaal 5 personen. Opgeven is mogelijk op zondag vanaf 12.00 tot 13.00
uur in de feesttent op het kermisterrein. Inschrijfkosten bedragen €10,00 per
groep. De zeskamp start om 13.30 uur.

Regels zeskamp
Maximaal 5 personen per groep per spel.
Per groep is een begeleider van 18+ verplicht.

Ieder spel duurt 3,5 minuut.
Deelname geheel op eigen risico.

OPENINGSTIJDEN ATTRACTIES
Vrijdag
Zaterdag
20.30 tot +- 21.00 uur 11.00 tot +- 21.00 uur
Draaimolen
Schiettent/Zweefmolen 20.30 tot +- 01.00 uur 11.00 tot +- 01.00 uur
20.30 tot +- 01.00 uur 11.00 tot +- 01.00 uur
Snackwagen
niet aanwezig
niet aanwezig
Viswagen

Zondag
12.00 tot +- 21.00 uur
12.00 tot +- 21.00 uur
12.00 tot +- 22.00 uur
12.00 tot +- 22.00 uur
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Organisatie Communicatie Productie Entertainment

Proost!

Op een goeie kermis

Giesbeek

Schadeherstel

06 30 77 50 65

Spuitwerk

Uitdeuken

E-mail: gerritsenautoschade@gmail.com

24

info@bronkevents.nl

Uitdeuken zonder spuiten

Mob: 06 - 22 21 79 64

Hoi ik ben Christel Rijkaart (voor sommige nog steeds Christel
Lebbink). Mij is gevraagd een stukje te schrijven over mijn beleving
van de kermis.
Ik ben geboren een week na de kermis, in dit jaar is pa koning
geworden. Ook vlogen toen de kogels door een garagedak in Dieren.
Dit is mijn begin als kermisganger...
Mijn herinnering begint bij de lagereschooltijd. Wij mochten
meedoen met de spelletjes op zaterdagmiddag. Schieten bij Bertus
en Alie was het leukste (thuis stiekem oefenen met de luchtbuks).
De kermis kan natuurlijk niet beginnen zonder optocht. Daar heb ik
heeeeeeel vaak aan meegedaan en doe dat nog steeds. Vroeger zat
ma voor ons uren achter de naaimachine om iets moois voor ons
allen te maken. In de loop van de tijd heb ik vaak met Hubert te
Braake en Richard Metze (maar er waren nog vele anderen) heel wat
mooie creaties gemaakt.
Op het veldje van de familie Baars heb ik heel wat rondjes gereden
in de botsauto`s, Tegenwoordig kijk ik naar de mensen in de zweefmolen (het is mij te zweverig).
Op zaterdag is natuurlijk het vogelschieten toen om 10.00 uur,
tegenwoordig om 11.00 uur. Het vogelschieten gebeurde met steeds
minder mannen en er werd toen ingevoerd dat de dames ook mee
mogen schieten. Heel verrassend is het natuurlijk voor jullie dat ik
daar aan meedoe. Danielle en Thea hebben het al een keer gered om
koningin te worden, bij mij ontbreekt die titel nog, maar wie weet is
2022 een goed jaar.
In 1989 ben ik verhuisd naar Duiven. Natuurlijk bekeken of daar
kermis vieren een optie is. Natuurlijk niet, want daar mogen de
dames niet mee schieten. Dus elk jaar in Augustus worden de
tassen gepakt om het weekend in Olburgen door te brengen.
Eerst nog met z`n tweeën maar een week na de kermis in 1992 is er
gezinsuitbreiding. Inmiddels zijn er 2 meisjes geboren en die
MOETEN mee naar de kermis. Op de Pipeluur met ma als oppas
hebben ze een mooi weekend en ik een lekker kermisweekend. De
kinderen hebben natuurlijk ook de schiettent van Bertus en Alie
ontdekt. (luchtbuks schieten mag niet meer)

Met de paplepel ingegoten

Met de paplepel ingegoten!
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DE SPECIALIST IN :

Tel.: 0575 45 11 13
Nijverheidsweg 15

Olburgseweg 44
7225 NB Olburgen
T 06 155 461 05
www.cdbtechniek.nl
info@cdbtechniek.nl
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Volgens mij heb ik maar 1 kermis gemist (kan bijna niet waar zijn) door
een vakantie in Frankrijk. In dit jaar werd zwager Jan Baars koning.
Tegenwoordig WILLEN de kinderen zelf kermis vieren in Olburgen.
Ze vragen er zelfs vrij voor. Hierdoor is de Pipeluur net te ver weg
(4 fietsen meenemen is niet te doen) en daarom heb ik naar een
andere plek gezocht. Op het Roggeland kan er wel geslapen worden
en Pension de Zwanen is geboren. Dank je Marijke.
Op zondag gaan we altijd brunchen. Ma met haar kroost. Altijd weer
gezellig. ’s Middags de zeskamp. Heel lang was ik een fanatieke
deelnemer. Tegenwoordig moedig ik het team van dochters met
aanhang, neefje Robbin en nichtje Sanne aan. ‘S middags lekker
bijkletsen met alle bekenden van vroeger die zondagmiddag als
reünie zien.
In de loop der jaren zijn er nog meer veranderingen geweest. Het
weitje van Baars is nu het weitje aan de Veerweg. Nu is alles centraal
opgesteld en super gezellig. Complimenten voor het comité.
Schieten bij Alie en Bertus (helaas zonder Bertus), is nog steeds heel
leuk, alle sterren worden er nog steeds afgeschoten en het traditionele gezinskiekje schieten gaat ook gewoon door. Dit jaar met
kleinkind Lana erbij natuurlijk.

Met de paplepel ingegoten

In 1999 probeert het comité iets nieuws: “Vogelknuppelen”. En raad
eens wat, ik word knuppelKoningin (een kleine titel is al binnen).

Dus gezien mijn verhaal, als je in Olburgen bent geboren MOET je
kermis blijven vieren in Olburgen. Dus kom 12,13,14 Augustus naar
Olburgen om kermis te vieren en om te zien of ik het red om dit jaar
koningin te worden
Allemaal een heel gezellig kermis weekend gewenst!
Christel
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Bent u op zoek naar service?,
onderhoud of een occasion

EEN VERTROUWD ADRES

WWW.AUTOBEDRIJF-AAL.NL
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Hoi, ik ben Bram Lebbink en ik woon in steenderen. ik vier ook
in olburgen kermis. ik doe dit jaar met een vriendje mee aan
de optocht en ik vind de optocht super leuk. Andere jaren deed
ik met de familie mee. maar het aller leukst is de schiettent van
Alie. Als ik schiet, schiet ik op sterretjes en ik spaar die punten
op en als ik al wat leuks heb gezien houd Alie het voor me
achter. Kinderspelletjes vindt ik iets minder leuk. Maar de tent
met kinderspeelgoed is wel leuk. Hier kan ik leuk spelen. Op
zondagmorgen is er een brunch en dan hebben we een hele
grote tafel waar bijna de hele familie aan zit te ontbijten. Het
ontbijt is altijd heel erg lekker. Ik vind de zes kamp niet leuk
omdat ik nog te jong ben om mee te doen. En trouwens ik ben
9 jaar.

Kermis vieren

Kermis vieren

Fijne kermis allemaal
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- Koudemiddel: alle werkzaamheden
- F-gassen, BRL 100 en STEK gecertificeerd
- Bedrijfsondersteuning

Olburgen - 06 1360 0998
info@breehegge.com

verstand van tuin & dier

Toldijk

Zutphen-Emmerikseweg 35

De Berken 13
7221 GH Steenderen
0575-452784

ARCI

www.arcisteenderen.nl
info@arcisteenderen.nl

Hypotheken en verzekeringen

J.F. Oltmansstraat 1
7221 NA Steenderen
0575-45 19 78

31

32

LUKT HET JOU OM ALLE WOORDEN
TE VINDEN IN DE PUZZEL HIERNAAST?

BAR
BIERTJE
FEEST
FRIETJE
KERMIS
KONING
KONINGIN

OLBURGEN
RHA
OPTOCHT
PROOST
SCHIETTENT
VOGELSCHIETEN
ZESKAMP
OLBURGEN

LET OP! DE WOORDEN KUNNEN
HORIZONTAAL, VERTICAAL EN
DIAGONAAL VERSTOPT ZIJN.

RHA
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www.signaalreclame.nl
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Voorzitter
Hans Rewinkel
Penningmeester
Thea Lebbink
Secretaris
Hans Aal

COLOFON

samenstelling oranjestichting

Leden
Meindert Beulenkamp
Wim Lebbink
Wolter Kreuzen
Cliff den Boesterd
Janneke Nieuwenhuis
Koen Verhoeven
Peter van der Meulen

Contactgegevens
Oranjestichting Olburgen - Rha
Zandweide 4
7225 NE Olburgen

osolburgenrha@gmail.com
Bankgegevens
NL56 RBRB 0827 77 42 30
Kamer Van Koophandel
41039874
Social Media
www.facebook.com/oranjestichtingolburgenrha

www.olburgen-rha.nl

PEACE IN DESIGN
KUNST
DESIGN
ARCHITECTUUR

www.peaceindesign.com
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MvdB Accountancy B.V.
“De Steck”, Raadhuisstraat 25
7001 EX Doetinchem
Tel. 06 44 203 184
info@mvdb-accountancy.nl

