Jaarverslag OV 2021
Terugkijken op 2021 is naast een kijken naar alles wat er niet kon ook een terugblik hoe je met
creativiteit toch een oranjegevoel in Wolfheze kan organiseren. En daar zijn we als bestuur best trots
op.
Het jaar start met een succesvolle, zij het online, algemene ledenvergadering in januari. De
samenstelling van ons bestuur wijzigt. Saskia vertrekt als secretaris en Annette neemt haar plek in.
Ondanks de avondklok worden er toch om 21.00 bloemen bij Saskia bezorgd om haar te bedanken
voor het vele werk dat zij heeft gedaan voor de Oranjevereniging.
De financiële situatie van de vereniging wordt toegelicht en de kascommissie geeft haar fiat zodat we
de boeken weer mooi kunnen afsluiten.
In het vroege voorjaar zitten we nog midden in de Corona maatregelen, die eigenlijk alleen maar
strenger worden. De verwachting dat we met Koningsdag een oud en vertrouwd Oranjefestijn
kunnen organiseren is dan ook niet realistisch. In april 2021 zitten we naar alle verwachting nog
minimaal in een anderhalve-meter-samenleving en met de ontwikkelingen van de weken ervoor is
het nog maar de vraag wat er wel en niet kan. Gelukkig is hierover goed en constructief overleg met
de gemeente en hoewel zij ook niet in de toekomst kunnen kijken, zien we toch een aantal
mogelijkheden. Daarom heeft het bestuur besloten voor 2021 een beperkt maar toch spetterend
Oranjefestijn te organiseren, met onder andere een aantal – coronaveilige – familie activiteiten. Wel
hoopten we dit jaar weer het 5-jaarlijks kinderbouwdorp te organiseren, maar ook dat blijkt echter
uiteindelijk niet haalbaar vanwege de dan geldende maatregelen.

De aftrap van deze bijzonder Oranjefestijn editie was op zaterdag 24 april met de digitale Pub-quiz.
Zo’n 30 teams hadden zich aangemeld. In 5 rondes van elk 10 vragen werd hard gestreden om de
winst. Vragen waren in verschillende categorieën verdeeld en gingen onder andere over het
Koningshuis en lokale wetenswaardigheden. Team 3PH (Paul Hendriks en Ester van Puijenbroek)
bleek uiteindelijk de meeste vragen in de snelste tijd goed beantwoord te hebben en gingen er met
de winst vandoor.
Koningsdag
Heeft u er net als het bestuur, ook zo van genoten? Van het mooie weer en de reuring op
Koningsdag?! Eindelijk is er weer wat te doen moeten velen van ons gedacht hebben. Voor het eerst
sinds lange tijd was het weer een gezellige drukte in het dorp.
In de vroege ochtend van Koningsdag trok een bont versierde stoet door de straten van Wolfheze.
Kinderen hadden de dag ervoor hun fietsen prachtig versierd en reden letterlijk achter de muziek
aan. Naar het feestterrein aan de Van Mesdagweg.

Na het hijsen van de vlag en het openingswoord van de voorzitter was er vervolgens voor iedereen
koffie, thee of limonade met een oranje-tompouce. Op het pleintje en het grasveld er om heen
waren tafels op voldoende afstand geplaatst. Het leek wel een grote picknick onder strak blauwe
lucht en een stralende zon.
‘s Middags was de matjes-markt en de fiets-puzzeltocht. In tegenstelling tot voorgaande jaren was de
matjes-markt niet op het Van Mesdagplein, maar verspreid over verschillende voortuinen en inritten
in het dorp. Bij de fietspuzzeltocht (16 teams) moesten de deelnemers eerst langs 3 verschillende
‘matjes’ om daar onderdelen van de route op te halen, alvorens aan de tocht te kunnen beginnen.
Voor velen was het ook echt een tocht en uitdaging, omdat de vooraf opgeven afstand niet helemaal
overeen kwam met de werkelijkheid. Het ijsje bij de finish echter zal veel goedgemaakt hebben. Het
winnende team was van Yvonne Visser. Het team van Barend de Bruijn kreeg een eervolle
vermelding vanwege de nieuwe naam die zij voor het beeld ‘Head’ (terrein Pro Persona) bedachten:
’15 mijl is meer dan 15 kilometer.’
Vaste prik is de schiettent. Met wat aanpassingen was ie er dit jaar ook weer. Helaas de enige
activiteit op het pleintje. Maar desalniettemin werd er fanatiek gestreden om de titels
Schutterskoning (Jordi van Groningen) en Schutterskoningin (Carla van de Kraats). Schuttersprins is
Thijs Schut en schuttersprinses Nova van Nek.
Voor de huizenversierwedstrijd waren bewoners gevraagd huis en/of tuin (oranje) te versieren. In de
dagen voor Koningsdag kleurde heel langzaam enkele huizen en tuinen oranje. Jozephien Milder
sleepte de prijs in de wacht met haar oranje versierde tuin. Volgens het juryrapport een
‘gesamtkunstwerk’!
Een ander vast onderdeel van de Koningsdag-festiviteiten is het Kinderbouwdorp, dat eens in de vijf
jaar georganiseerd wordt. Helaas was het vanwege alle maatregelen niet mogelijk het veilig
teorganiseren. Dat vinden we echt heel jammer. We proberen er alles aan te doen het volgend jaar,
het jaar waarin we het 100-jarig jubileum vieren, het bouwdorp alsnog van de grond te krijgen. We
hopen dat er dan weer meer mogelijk zal zijn.
De geplande herhaling van de Pub-quiz en de eventuele feestavond die het bestuur in september had
willen organiseren zaten er vanwege alle maatregelen ook niet in.
Hopelijk in 2022 toch echt tot ziens bij de feesttent !!
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