
Jaarverslag OV 2022         
 

Zoals gebruikelijk kijken we aan het eind van het jaar weer terug op alles wat we dit jaar als 
Oranjevereniging hebben kunnen organiseren. Als scheidend voorzitter kan ik dan ook, niet zonder 
trots,  schrijven dat we een geweldig jaar achter de rug hebben. Met succesvolle activiteiten, een 
prachtig honderdjarig bestaan, het kinderbouwdorp en in het najaar voor het eerst de Wolfheze 
Airborne Experience. Na twee stille ‘corona’ jaren zijn we in volle sterkte terug. 

 Daar ben ik, maar zijn we zeker als bestuur, behoorlijk trots op. 

Het jaar start nog midden in de corona tijd. De Algemene Ledenvergadering in januari is nog online. 
De samenstelling van ons bestuur wijzigt. Peter vertrekt als penningmeester en we hebben nog geen 
vervanger. Gelukkig vinden we al snel na de vergadering Jan Joris bereid om deze rol op zich te 
nemen zodat we niet lang ‘penningmeester-loos’ zijn. 

Servi kondigt aan na dit jaar als voorzitter te gaan stoppen, dus eenieder wordt uitgenodigd om de 
taak over te nemen, of op zijn minst na te denken over iemand uit Wolfheze die deze rol wil 
overnemen. 

Zoals gebruikelijk wordt de financiële situatie van de vereniging toegelicht en de kascommissie geeft 
haar fiat zodat we de boeken weer mooi kunnen afsluiten. Ook presenteren we de plannen  voor 
2022, en dat is een programma met veel en diverse activiteiten. Het is allemaal na te lezen in het 
verslag van de Algemene Ledenvergadering. 

 
Wat was het een geweldig feest. De Oranjevereniging Wolfheze kijkt tevreden terug op een drietal 
prachtige weken. Ook met de opkomst bij de verschillende activiteiten zat het over het algemeen  
goed. Of het nu de kinderdisco, filmavond, jongerenavond, Madam's Taverne, Koningsdag zelf of het 
100-jarig jubileum was, overal was het enthousiasme groot.  
 
Het bestuur bedankt iedereen die aan de feestvreugde heeft bijgedragen. 
 
Het was de eerste keer na twee jaar Corona dat de festiviteiten zoals vanouds konden worden 
gevierd. Het 100-jarig jubileum was reden voor een extra feest en ook het kinderbouwdorp kon 
doorgang vinden. In het licht van de meivakantie en het verlangen van veel mensen om eindelijk 
weer eens op vakantie te ‘mogen’ gaan, rees even de vraag of er überhaupt wel belangstelling zou 
zijn, maar gelukkig was er meer dan voldoende animo 
 
 
Opbouwen tent 
De vuurproef was het opbouwen van de tent op woensdag 13 april, de aftrap voor alle festiviteiten. 
Met de hulp van een aantal vrijwilligers was de tent in no-time uitgepakt, opgezet en ingericht. 
Uiteindelijk was op zondag 17 april alles klaar voor de eerste activiteit: paaseieren zoeken. Het is 
iedere keer weer verbazingwekkend om te zien hoeveel kinderen er in het dorp wonen. 
 
 



Paasbrunch en fietstocht 
In een lekker aprilzonnetje schoven zo'n zestig dorpsgenoten aan, voor een heerlijke brunch aan 
mooi gedekte tafels, die onder auspicien van Marja van Tooren is georganiseerd. De tafels waren 
voor de gelegenheid vanwege het mooie lenteweer buiten voor de tent gezet.  
Na de brunch stapten zo’n 20 man op de pedalen voor een rondje Zuid-Veluwe & Betuwe. Na de 
fietstocht was het Oranje-terras bij de tent geopend en kon iedereen even uitblazen en op adem 
komen. 
 
 
Filmavond 
Vanwege de licentie waren er strikte regels en beperkingen rondom het promoten van de film. Maar 
er zijn altijd slimmeriken die er toch achter weten te komen en dan doet de tam-tam de rest. 
Uiteindelijk wisten velen de tot filmzaal omgetoverde tent te bereiken. Vooral de jeugd wist precies 
welke culinaire kunsten vertoond zouden worden. De meesten hadden - heel slim - een deken en 
kussen meegenomen. 
 
 
Kinderdisco en jongerenavond 
Geen K3 dit jaar maar De Snollebollekes. Dàt is de hit voor de kids van nu. Van Links naar Rechts. De 
feesttent was bijna vol en het aantal kinderen enorm. Er werd naar hartelust gedanst tussen de 
ballonnen en zeepbellen. 
 
Aansluitend was de jongerenavond, met dank aan Jozephien voor de organisatie. Ongeveer 30 
jongeren uit het dorp waren paraat bij de speurtocht en het kampvuur na afloop. 
 
Madam's Taveerne 
Is het dorp toe aan een feestje? Ja dat is het! Eén groot feest van gezelligheid, bijkletsen met 
bekenden en dansen. Oud en jong Wolfheze was in de feesttent om na twee jaar de remmen los te 
gooien. Voor een flink aantal nieuwe Wolfhezenaren was dit de eerste kennismaking met het 
feestgedruis in het dorp. Verbazing en enthousiasme alom onder de nieuwelingen. 
 
 
Koningsdag 
Leek het er bij de fietsversiertocht nog op dat een deel van het dorp op vakantie was, bij het 
ochtendprogramma was de tent bomvol. Aanvankelijk waren er slechts vijf geplande optredens, 
maar gaandeweg melden zich nog eens 5 groepjes spontaan aan. In de pauze kwam onverwacht de 
burgemeester nog even langs om de vereniging met het 100-jarig  jubileum te feliciteren en een 
cadeautje te overhandigen. 
Felix van Kampen werd met zijn mime act uiteindelijk unaniem tot winnaar van ‘The Masked 
Entertainer, Sprookjes” uitgeroepen. 
 
Op verzoek van de jury werden ouders en kinderen tot slot op het podium gevraagd om op De 
Snollebollekes van Rechts naar Links te gaan. Echt een Grande Finale! 
 
Slalommend op twee houten ski's over een redelijk lastig parcours. Dat was de opdracht voor het 
middagprogramma. Jong en oud ging de uitdaging aan om de snelste tijd neer te zetten. Een 
spannende strijd waarin steeds scherpere tijden werden neergezet. 
Bij de jongeren waren Veere en Marieke de snelste. Bij de volwassenen Ernst en Ralf.  
 
Op hetzelfde moment vond ook het Koningsschieten plaats. Een groot aantal schutters nam deel aan 
dit traditioneel heel succesvolle programma onderdeel. 
 



 
 
Omdat Koningsdag dit jaar midden in de (werk)week valt is er ter afsluiting geen Koningsbal. De 
volgende dag is voor de meesten een gewone werkdag. Het grote feest wordt zaterdag gevierd, als 
afsluiting van de nostalgische Koninginnedag. 
 
Nostalgische Koninginnedag i.h.k.v. het 100-jarig jubileum 
De nostalgische Koninginnedag start met een draaiorgel dat door de straten van Wolfheze gaat. Een 
speciale commissie heeft een dagvullend programma georganiseerd om bij deze mijlpaal stil te staan. 
Of het nu gaat om het Kabouterpad (aanrader), de historische foto’s en beelden, de Oud-Hollandse 
spelen of het gezamenlijke eten, het was prachtig om zoveel mensen weer bij elkaar te zien en te 
genieten. De feestdag werd afgesloten met het ‘Konings/Koninginne-bal’ en een weergaloos 
optreden van de band Blind Date. Wolfheze ging ècht los! 
 
Kinderbouwdorp 
Een kleine 40 kinderen hebben zich aangemeld om te gaan bouwen aan het Gallische Dorp van 
Asterix en Obelix. De berg hout en planken naast het afgezette terrein is de afgelopen weken gestaag 
groter geworden. Elke middag werd er  gebouwd en afgesloten met wat lekkers rond het kampvuur. 
De grote finale is op 5 mei wanneer de winnaars van het mooiste, grootste en stevigste bouwwerk 
bekend gemaakt worden. 
 
Herdenking 
Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij de slachtoffers die zijn omgekomen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties daarna. De voorbereiding voor deze 
herdenking hebben we samen met de school gedaan en dat is zeker voor herhaling vatbaar. 
In de kerk op het terrein van Pro Persona is een korte overweging. Vanuit de kerk is een stille tocht 
naar de begraafplaats waar om acht uur 2 minuten stilte gehouden wordt. 
 
Finale 
Zaterdag 7 mei is het echt voorbij. De tent wordt uitgeruimd en ingepakt. De inventaris 
schoongemaakt en weer in de container opgeborgen. ‘s Avonds is de traditionele bedankavond voor 
de vrijwilligers. 
Het bestuur bedankt iedereen die aan de feestvreugde heeft bijgedragen. 
 
Evaluatie 
Tijdens de evaluatie van het bestuur kwam aan bod dat de timing van een aantal momenten niet 
goed was. Met name een te vroeg ingezet Wilhelmus en de stille tocht bij dodenherdenking gingen 
niet goed. Excuses daarvoor. We gaan dat in 2023 echt beter doen. 
 
  



WAX 
Na een korte rustperiode ging een deel van het bestuur, samen met het Wolfheze Airborne comité 
en leden van het bestuur Dorpsbelang Wolfheze met veel energie aan de slag met de organisatie van 
een nieuwe activiteit. De Wolfheze Airborne Experience; al snel afgekort tot WAX. Een activiteit om 
gezamenlijk stil te staan bij de gebeurtenissen van het najaar van 1944. Sfeervol en verbindend. De 
tent wordt weer opgezet, en omdat de weersverwachting  wat onzeker is, besluiten we toch maar 
alle delen van de tent te gebruiken. 
Het werd een mooi evenement, met goed verzorgd eten, een vleugje nostalgie en veel  gezelligheid. 
 
 

Dank woord 

Het bestuur van de Oranjevereniging wil nogmaals iedereen die meegeholpen heeft dit feest tot een 
succes te maken, heel erg bedanken. Bezoekers, deelnemers, vrijwilligers en sponsoren, BEDANKT! 
Zonder jullie krijgen wij dit niet voor elkaar. 

Op naar april 2023. 

 
 
Namens het Bestuur Oranjevereniging Wolfheze 
Servi Orbons 

Voorzitter 

 


