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Foto op omslog: Mario v.d. Meijden.

Op de voorpogino treft u een foto die Iyperend is voor Hellouw door de
joren heen.
De voorste en de achterste molen zijn min of meer het "boegbeeld" van

ons dorp.
Moor er is nog een reden woorom we deze foto graag wilden gebruiken.

De foto is nomelijk gemookt door Morio von der Meijden. Morio is 8 joor!

Het is voor dieleeftijd een heleprestatie om dit taf ereel zo mooi en

kwolitotief goed op de"gevoelige ploot" vost te leggen.

Morio, bedonkt dot we je foto mogen gebruiken ols voorpogino von dit
jubileumboek.

Het bestuur Oron levereniging Juliono Hellouw.
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VOORWOORD

Geachte lezer(es),

Een von de mooiste dingen die eenvereniging kon overkomen is jubileren.
Als je jubileert kon je nomelijk voststellen dot je een longere of kortere
periode ochter je hebt woorin zakenverwezenlijkt zijn die Jeve?eniging
gemaokt hebben tot wot ze ruJ is. fn ons gevol kunnen we stellen dot er
terug gekeken kon worden op eenlangere periode wont 65 joor is niet
niks. Ongetwijfeld is het een periode geweest met voor en tegenspoed.
Maor zowel in voor ols in tegenspoed zijn er oltijd mensen geweest die de
Oranjevereniging gesteund en geleid hebben. Geleid ols bestuurslid of
gesteund ols lid of ols vrijwilliger. Allen zijn even belongrijk voor een
vereniging.Zonder leden bestoot een ve?eniging niet en zonder bestuur
of vrijwilligers zol de vereniging ook een kort leven beschor en zijn. Doar
hebbenwe gelukkig in Hellouw geen lost von en door mogenwe met z'n
ollen trots op zijn.

fn dit jubileumjoor hebben we ols bestuur getrocht wot extro te doen
voor de inwoners von Hellouw. De belongrijkste items daorin zijn een
grootser Zomerfeest dqn gebruikelijk, een receptie woor we elkaar
kunnen f eliciteren en dit jubileumboek.
U bent nu de gelukkigebezitte? gewotden von het jubileumboek, woorin
zo goed mogelijk, in woord enbeeld, de geschiedenis von de
oronjevereniging Juliono te Hellouw wordt weergegeven.
We hebben veel hulp gekregen om dit boek te moken tot wot het nu is.
Zonder dot we anderen tekort willen doen bedonken we met nome Riet
Donker en Mortien Stoel (beiden oud-bestuurslid) voor hun inbreng.
Er zijn veel f oto's in het boek verwerkt, ongeveer go stuks.
Allefoto's zijn in zwort/wit. Doqr hebbenwevoo? gekozenom het boekle
zo betaalbaor mogelijk te houden. U moet weten dot wij het boekj etegen
kostprijs verkopen.

Zools gezegd, jubileren is terugkijken. Een verstondige vereniginq kijkt
echter niet olleen terug moor ook vooruit. De wereld om ons heen
verandert sneller en ingrijpender ols toen onze vereniging werd
opgericht. E6,n ding is echter niet veranderd. Dat is de belongrijke
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functie die verenigingen vervullen in de mootschoppij. Een maotschoppij
die steeds onverdraagzamer en agressiever dreigr te worden.
Door hebbenwe in Hellouw gelukkig nog weinig lost von.
Als ik noor de sf eer tijdens de af gelopen zome?f eesten kijk don zie ik
dat door geen sproke van agressiviteit of onverdraogzaomheid is. Loten
we door met z'n ollen trots op zijn en dot ook zo houden.
Dot mookt een vereniging en een dorp nog grootser.
Veel lees- en kijkplezier en samen op naar het 7i-jarig jubiteun.

Nomens het bestuur.

Arie Kozij n

Optochr 1960.
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VAN DE BURoEMEESTER

Hierbij f elictteer ik het bestuur von Orqn jevereniqing Juliono met het
65-jorig bestoon von hun vereniging.
65 joar geleden wos Koninginnedog op 31 ougustus omdot Koningin
Wilhelmino op die dagjorig wos.
rk hoop niet dot het beholen von de 65-jorige leeftijd von de
oronjevereniging berekent dot de vereniging met pensioen gaot.
Graag spreek ik mijn woordering uit voor het bestuur en olle andere
vrijwilligers die met veel enthousiosme en inzet ven zoveel tijd zich altijd
moor weer insponnen om voor deburgers von Hellouw en omstreken een
feest te houden.

Von 2? tot en met 25 ougustus 2001 wos het wee? feest in Hellouw. Dit
jaor notuurlijk met een extrafeestelijk tintje inverbond met het 65-
jorig bestoon.
fn en rondom de f eesttent, welke wos geplootst bij de kerk, vonden er
weer ol lerlei octiviteiten ploots.
De rncrkf von vorig joor is een succes gebleken enwerd doorom dit joor
oo$< weer gehouden moor uitgebreider. Er wos eenpoa?denconcours en
hef geuuichttrekken werd heloos i.v.m. de wormrre af gelast.
Orrndct de oronj evereniging dit joor 65 joor bestond kwom er niet d.dn

or"trest, moor er waren moor liefst drie ortiesten die de bezoekers von
de feesl-tent in Hellouw probeerden te vermoken.
De [<[mderen lieten bollonnen op en verdienden daormee een prijs.
Dit oliles speelde zich of in toch wel een bijzonder joor wat betreft onze
koninkilijke fomilie.
De ver"loving von onze kroonprins die onlongs bekend gemookt is,heeft de
menserrr" die het koninklijk huis een wa?m hort toedrogen, inhet olgemeen
blij gestemd voor wot betreft de toekomst.
Wot dit in detoekomst goot betekenen in verbond met de viering von
Konlnginnedag zullen we nog even qf moeten wochten.
rk moak hierbij von de gelegenheid gebruik om Hare Mojesteit de
Koningin en Kroonprins Willem Alexondet en Moxima von horte te
f eliciteren met de verloving en het oongekondigde huwelijk.

Drs. A.W.H.M. Jonsen
Burgeme est er van Neerij nen
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De geschiedenis von 1936 tot 1980.

Geschreven door Mortien Stoel.

Het eerste gedeelte von dit verslog goot over de joren 1936 t/m
1946, dit is geschreven in de stijl die men toen gebruikte.

L936 Oprichting Oron jevereniging Juliono te Hellouw op

donderdag 22 oktober om7 uur des ovonds.

De oprichting von de nieuwe vereniging kwom tot stond in het
cof d, von H. Bijl in het "Oude Terp".

Het bestuur dot werd gekozen bestond uit:
G. Bergman
H. Donker CW.zn.
W. Vos

Joh. v. Noord
H.M. v. Arendonk
H. Donker A.zn.
G. v" Empel

V oorzitter
Secretaris (Driek)
Penningm eester (Willem)
2" voorzitter (Honnes)

?" secretoris (Hendrik)
Al9. Adjunct (Hen)
2" penningmeester (6ijs)

Deze 7 bestuursleden zijn ollemool in het bestuur gebleven fot de
mobilisotie in 1939.

1" bestuursvergodering op moondog 26 oktober:
Tn deze vergadering werden de regelementen besprok en en loter goed
gekeurd door het bestuur. Doorno werd er afgesproken de
ledenvergaderingen te houden bij M.M. Hokkert en T. v.d. Heuvel mits zij
lid wonden von de vereniging, de bestuunsvergodering besloot men de
nodigeboeken oon te schaffen voor de secretoris en de penningmeester.
Tevens werd er besloten dot de eerste bestuursverkiezing wordt
gehouden op de jaarvergodering von jonuori 1938.
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Speciole bestuursvergadering op 1o november 1936 om T uur 's
ovonds
in het Caf e Bijl:
Op deze vergodering is het hele bestuur aanwezig om over het voorstel
von de voorzitter te loten informeren.
De voorzitter brengt ter vergadering om de schoolkinderen noor
Herwij nen te loten goon noor de f ilm van de verloving von Prinses Julionq
wot ongeveer 6 gld. zal kosten, dit wordt met olgemene stemmen
besloten.
Doorna kwom de vraog of de 2 kinderen die in Herwijnen op de
christelijke school goon ook mee kunnen, hierop kwom een afwijzend
besluit von het bestuur.

op 8 december 1936 is er's ovonds om 8.30 uur een vergodering:
Op deze vergadering komt oon de orde om somen met de mondoccordeon-
vereniging gezamenlijk een f ilm te lqten komen von het huwelijk von
Prinses Juliono en ten tweede om,6,6,n kinderf eestje te organiserenvoor
het huwelijk von de Prinses, doorvoor heeft de voorzitter een persoon
uitgenodigd, nomelijk dhr. Bliek (deze woonde op de voorste molen) die in
Hellouw op de school werkte ols "hoofd von de schoor".
op deze dog zullen de kinderen en ouders worden getrakteerd op
cocolode , krentenbollen, appelsiene, biskwie en een portret von het
vorstelijk poor.

Deze troktokties zullen's middags wordenve?zorgd door Woutje Donker,
Alido van Arendonk, Jontje Donker en's ovonds helpenRieno Vos, Evo von
Empel, Morie von Noord, juffnouw Bliek, Gijsje von Klei, Anno Wigmons,
Jo von Willigen en mevrouw Kleiweg.
De spullen (ortikelen) werden door de volgende personen geleverd:
6.J. von Mourik, Dirk overheul, M.M. Hqkkert, D. von Horssen,wed.
Overheul en Fom. von Vugt. De melk werd geleverd door de bestuursleden
die zelf koeien melkten.

1937 De dotum von de feestelijkhedenis 8 jonu ari 1937 met ols slot
een lompionoptocht voor de kinderen. Het ledenoantot op die dog was I79
leden.

Jubileuntboek Orcnj evereni si n.q J Lli ianct He ll otr,t I 9 3 6-200 l



Ook op die dotum werd e? een gelukstelegram verstuurd oon het
vorstelijk poor en wos B. en W. van de gemeente Hooften uitgenodigd bij
de f eestelijkhed en aonwezig te zijn.

Brief gericht oon het bestuur von de kerkenraod om een gedenkovond
te houden ter ere von het Vorstelijk huwelijk luidt ols volgt:

Het besfuur van de Oranjevereniging Juliana fe Hellouw in vergadering,
bijeen op 4 januari 1937, heeft de eer u voor fe stellen een
herdenkingsdiensf in uwe kerk, fe organiseren fer gelegenheid van hef
Vorstelijk huwelijk.

Daar bijna alle Qemeenfe in Nederland reeds zoo'n avond organiseerden
hopen w( dat ook hier zoo'n avond plaats zal hebben.

Uw gunsfige beslissing fegemoef ziende verblijven wij.

Namens hef Besfuur,
H. Donker.

Op 25 juni wordt er besloten om op 31 ougustus 1937 eenfeest te
orgoniseren op de waord von H.M. von Arendonk.
Diverse spellen zullen worden gehouden, zools: zaklopen, tonrollen,koek
hoppen, ezeltje prikken, hordlopen, stoelendons, ei op een lepel,
droodsteken met hordlopen, mostklimmen en ringrijden.
Op de vervolgvergodering von 26 juli L937 wordt besloten om het feest
niet op de woord te houden, moor op de Hoenderkomp (door onenigheid).
Verder wordt het feest uitgebreid met's morgens om 8 uur een optocht
en's ovonds een concert door het fanfore co?ps "Nieuw Leven" uit
Hooften" Ook zol het dorp versierd zijn met bogen, de jury voor de
optocht en debogen bestoot uit Ringelesteyn,Zegtveld en Vixseboxe.

fn de joren 1938 en L939 werd er niets geo?ganiseerd.

1940 In 1940 op 12 jonuori kwom het bestuur bij elkoor:

De voorzitter (Bergmon) opent devergodering en sprok de hoop uit dot
dit joor een gelukkiger joor mog zijn don het vorig joor.
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Er woren geen notulen von de vorige vergodering.
De penningmeester hod toen een nadelig soldo , een schuld van f z!,57
moor nog oonwezig wos speelgoed en vuurwerk.
Op de vergadering werd besloten om op 31 jonuori t94O een
ledenvergadering te houden in de "Vossenjocht". Aon de leden zal een
voorstel worden gedaan om een f eesttercein te besprek en oan de
Bovenste Voorste Steeg.
f.v.m. de 2' wereldoorlog wos de vereniging een penode niet acttef .

1945 Notulen von de eerste ledenvergodering no de 2' wereldoorlog:

Ledenveraadering Oranjeverenioina ,Tuliana Hellouw - zaterdag 21 iuli
I 945

De voorziffer den heer 6. Bergman openf de vergadering en schefsf in
korfe frekken hef verloop van hef voorbereidend feesf dat plaafs zou
hebben oP 1 sepfember 1939 en werd afgelast door de mobilisafie en
daarna de oorlog van 10 mei 1940, hierop volgde de bezetfing van de
Duifsers en de Koningin mef haar regering gevluchf was naar Engeland en
ferecht.
Alle vereenigingen werden onfbonden en de beziffingen verbeurd
verklaard, zodaf wij ook hef nofulenboek en hef kasboek van de
penningmeester oP moesfen sfuren mef een fekort van / 17,36 maar hef
speelgoed en het vuurwerk daf aangekochf was voor hef fe houden feesf
is door het besfuur versfopf frjdens de hele bezefting. Zoo doende kan
de secretaris ook geen notulen van de vorige vergadering lezen en de
penningmeester geen verslag uit brengen van zijn uifgaven en
ontvangsfen, foch nief fegensfaande brengf de penningmeesfer nar voren
daf er een bedrag van/17,36 te korf was, dat door hef oude besfuur is
gedekt, zoo doende kan de vereeniging weer met een gladde boel
beglnnen.

Daarna komf aan de orde: opgeven van nieuwe leden, er gaven zich
staande fer vergadering 63 leden op, de confribufie die vroeger/0,50
per jaar en per lid bedroeg werd nu mef hef oog op de nreuwe
omsfandigheden en chaos van het geld op /1,00 gebrachf en diegene die
meer wilden betalen om de vereeniging fe steunen konden dit vrij doen en
werd in dankbaarheid aanvaard, door de 63 leden werd een bedrad van
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f 105,75 ingelegd, een schifterend begin, hopende daf het nog een groof
gevolg zal hebben.
Daar het reglemenf bepaald daf er jaarfiks een derde volgens roosfer
van hef besfuur affreed en na verloop van 5 jaar de vereeniging weer
opnieuw opgebouwd moef worden freed hef oude besfuur in haar geheel
af en werd er een wije sfemming gehouden.
Bij de gehouden sfemming werden uifgebrachf 47 sfemmen, als
sfemopnemers werden aangewezen Chr. den Drijver en S. Bijl.
Van de uitgebrachfe sfemmen kreeg er G. Bergman > 40, H. Donker > 40,
W. Vos > 40, 6. v. Empel > 41, Joh. v. Noord > 35, Chr. den Drijver > 23,
S. BUl > 22, Ant. Donker > 13, E. v. Noord > 2 en 4 sfemmen van onwaarde,
de resf op verschillende personen, de volstrekfe meerderheid is 22
sfemmen, zodaf er werden gekozen: 6. Bergman, H. Donker Czn., W. Vos,

6. v. Empel, Joh. v. Noord, Chr. den Drijver en 5. Bijl.
Allen namen hun benoeming aan behalve Chr. den Drijver die hef gaarne
zou doen maar dif niet kan wegens zijn werk, hierop volgf een fweede
vrije stemming, uifgebrachf werden 47 stemmen, alle geldig zoodaf de
meerderheid 24 stemmen is, hiervan kreeg Anf. Donker 25 sfemmen, de
rest op verschillende personen.
Ant. Donker werd gekozen en neemt zijn benoeming aan.

Thans komt aan de orde: feesfprogramma, voorstel van hef besfuur om
een kinderfeest fe houden.tl4ef hef oog op de moeilijke omstandigheden,
daar er niefs fe koop is wat b( een feesf hoorf en daardoor nief gefeesf
kan worden zoals hef gebruikelijk is. Hef voorstel is goedgekeurd en hef
kinderfeesf wordf als volgf samen gesteld: 's middags kinderspelen en
trakfatie, 's avonds concert en daarna vuurwerk. Hef besfuur zal alles in
hef werk stellen om hef zoo goed mogelijk fe lafen slagen.

Daar van de rondvraag niemand gebruik wenschf fe maken, vraagf de
voorziffer of er menschen fer vergadering aanwezig zijn die Hellouw rond
willen gaan om nieuwe leden fe werven, er gaven zich 2 personen op n/.

O. van Eck en Nic. Overheul.
Daar niemand meer waf voor de vergadering heeff sluit de voorziffer de
vergadering en dankf de leden voor haar goede samenwerking en het
verfrouwen in hef besfuur en hoopf deze winter nog een filn te laten
komen over de verschrikkingen van de oorlog en hoopf fevens daf de
oranje vereeniging nog jaren zal blijven besfaan en felkens de nafionale
feesfdag feestlijk zal mogenherdenken fof heil van het Vorsfenhuis en
Vaderland.
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Spoedvergaderina op 16 auaustus 1945

Op deze vergodering wos een grote opkomst.
Op deze vergadering herdenkf de voorziffer dat juisf vandaag een
feesfdag is, daar .fapan gecapituleerd is en het vrede is geworden op
aarde.
Hij herdenkt de duizenden in fndid die verlost worden van de firannie
der Japanners en daf hef nieuwe moordwapen, de atoombom, de
doorslag heeft gegeven voor hef spoedig einde.
No deze woorden von de voorzitter kwom de vergadering oon het
ingezonden stuk (door t 50 leden) om het feestprogromma te wijzigen.
Schrijver von dit stuk, H. Pipp el, geeft oon dot er overol groot f eest is
moor woorom bij ons niet?
Toen kwomen er stemmen noor voren om 2 dogen f eest te vieren met
optocht en volksspelen.Om dit f eest uit te breidenwerd er een collecte
gehouden dat f 99,33 opbrocht en tevens werd er besloten om een
collecte te houden in het dorp. op deze vergodering goven zich 4
personen op om het f eestlercein te bewaken, dit woren P. Hokkert,
J. v. Horsen, H. Pippel en C. v. Horsen.
Dhr. W. de Fockert vroogt of en collecte op het terrein gehouden mocht
worden voor de stichting: 1940 - 1945 de nabesfaande van de gevallen
werkers tijdens de Duifse bezefting, wot met blijdschop werd toe
gestoon.

Besloten wordt dot de deelnemers voor de volksspelen zich op moesten
geven bij secr. H. Donker 863.

1946 laarverslag 1945 - 1946 gelezen op de ledenvergadering
van 19 januari 1946:
Na vijf jaren van gebonden fe zrjn door de bezetfing van Duifsland,
brak oP 5 mei de zon door en moesf Duifsland capifuleren voor het
geallieerd fronf. Toen die tijding kwam was Nederland veranderd van
verdrukking fof feesf en hef oude besfuur van oranje vereeniging Juliana
wachffe nief long maar sfaken ook de hoofden bij elkaar en belegde op 5
juli een vergadering, er gaven zich fer vergadering 63 leden op.
Er werd een nieuw besfuur gekozen als volgt: G. Bergman, H. Donker Czn.,
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W. Vos,6. v. Empel, S. Bijl, Joh. v. Noord en Anf. Donker.
Daar de vereeniging uif de grond moesf beginnen en er geen geld meer
was werd er een collecfe gehouden die f 105,75 op brachf.
Toen werd er gevraagd wie er rond wilde gaan om nieuwe leden fe winnen

gaven zich op O. van Eck en Nic. Overheul, mef hef geweldige resultaaf,
dat de vereeniging nu 314 leden felf, waarvoor grootfe dank foe koemf
aan O. van Eck en Nic. Overheul.
Toen werd beslofen om feesf fe houden was alles in aksie om mee fe
werken, kregen we op 16 augusfus nog een verzoek om hef feesf uif fe
breiden, waarvoor een spoedvergadering werd belegd, waar we al spoedig
fof een bevredigende oplossing kwamen. Er werd ook nog een collecfe
gehouden die/99,33 op brachf.
Toch nog een vergadering die goede vruchfen af wierp voor de
vereeniging, foen de dag an hef feesf aanbrak. 5 sepfember, was hef 's
morgens nief zoo mooi, 's middags dachf een ieder hef loopf mis, maar de
oranje zon brak door en hef feesf ging door, nog nooif ls er een feesf in
Hellouw zo goed geslaagd als dif, alle menschen hielpen mee en geen
wanklank werd er gehoord voor en na het feesf en wrj hopen daf dif zoo
sfeeds mag blijven, als iedereen mee werkf gaaf alles van zelf en ik hoop
dat wij dit jaar een groof feesf mogen vieren:

ter gedachfenis van het mooi vrij Nederland.

Opgesfeld door: Secr. H. Donker,

,Taarvergadering Oranjevereeniging fe Hellouw op zaferdag
19 januari, 's avonds I uur in de Vossenjachf :

Op deze vergadering spreekt de voorzitter over de 3' verjoordog von
het 3" kind von Juliono.
De penningmeester gaf oon dot hij botig soldo von f 558,23 heeft.
De boeken von de penningmeester W. Vos zijn gecontroleerd door
H.6. v.d. Meyden en J.H. Donker.
Bestuursverkiezing oftreding volgens rooster W. Vos en Joh. v. Noord.
Tussentijds is G. v. Empel gestopt, die is ol tijdelijk door W. de Fokkert
opgevolgd. Daor er gestemd moest worden steld dhr. C. v. Heusden voor
om de bestuursleden bij occlomotie teherkiezen als er geentegen
kondidoten zi1n.
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Tn deze vergodering kwom het fonds von 5te9en en Wegen ter sprake,
over de greppels in het weilond ( eventueel droineren).
Contributie opholen: J. v.d. Heuvel en Nic. Overheul geven zich op om dit
te doen.

De gedochte von het bestuur goon uit om wee? eenfeest te orgoniseren.

1948 Ledenvergodering op 3 juni t9482

Tn deze vergodering werd een nieuwe voorzitter gekozen i.v.m. het
vertrek von dhr. G. Bergmon noor Hordinxveld.
Dhr. W. d. Fokkert werd met algehele stemmen gekozen tot nieuwe
voorzitter von de vereniging, doorno werd dhr. H.M. v. Arendonk weer
gekozen in de open gevollen ploots in het bestuur.
De voorzitter sprok tijdens deze ledenvergadering een speciool woord:
Hij is bijzonder blij dqt dhr. H.M. v. Arendonkweer in het bestuur wos
opgenomen en wenst hem een prettige somenwerking toe.

1952 Tn t95z werd er een f eest georgoniseerd met een
oanvongssoldo van f 462,5t, dit mookte de controle koscommissie,
bestaande uit W. v. Horssen, J. Pippel en C. Pippel, tijdens de
ledenv er goderi ng bekend.
Het f eest von zaterdag 13 september, werd's morgens geopend door de
voorzitter W. de Fokkert, oonsluitend op de opening volgde de kinder-
spelen die goed georganiseerd wos in overleg met het schoolpersoneel.
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fn de middog om 2 uur begonnen de volkspelen, voor deze volkspelen wcs
eno?me belongstelling, ze bestonden o.o. uit: ringrijden voor pe?en,
oppelhopPen, stoelendons, ringrijden met hindernissen , ronde von Hellouw.
Nomen diehier in voor komen zijn:
Doon Bombocht C. v. Horssen

Ant. Bombocht Geert von Noord
W. Donker Joost v.d. Meyden
Gerord v.d. Heuvel H. v.d. Meyden

steven von Zuydom Johon von Zuydom Anneke von de Heuvel
Cees von Haoften Engel van Aolsburg J.H. von de Meyden

M. Bombocht
Gompie Pippel

J. v. Horssen

Henk de Bruin H.G. Pippel

Jontje v.d. Meyden Ger Pippel

C. Overheul

Johon von Mourik
Addie Stercenburg

Deze spelen woren om holf 6 af gelopentoen kon men even snel noor huis
wont 's ovonds om 7 uur werd de f eestovond geopend door de ere
voorzitter burgemeesf er von de gemeente Haaften: dhr. H. von Willigen
die een toesprook hield over Oronje en Nederlond.
No deze toesprook zette de mondoccordeon ve?eniging 'DE N.E.P." in met
het volkslied von Oronje "Het Wilhelmus".
Deze ovond werd er een concert gegeven door "DE N.E.P." en de
muziekvereniging "Nieuw Leven" uit Hooften.
Op dit geslaogde f eest waren de volgende personen pochters von diverse
tenten: Nico den Adel, C. von de Berg, Evert vonZondwijk, JanWeesjes
en J. Vos.

1955 op de ledenvergaderingvan 20 opril 1955 gehouden tn cof 6, de
Vossenjocht door mookte de penningmeester bekend dot de vereniging
eenvoordelig saldo hod von f 607,2O.

De rekening von de penningmeester werd gecontroleerd door
W. von Horssen Joh.zn. en J" Clement.
Bestuursverkiezing: Dhr. 6.J. von Mourik en H. Donker werden bij
occlomotie herkozen in het bestuur.
Op deze vergadering werd het besluit genomen om op 29 en 30 juli L955
eenfeest te houden, de organisotie zou door het bestuur worden gedaan.
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P.s. Door er von de hele opzet von het feest niet ved terecht
gekomen is heeft een sombere uitleg: wegens het op 20 mei
onverwochts ziek worden von de voorzitter, zijn ziekte werd in de
loop von enkele weken e?ge? woornc hij op 20 juni werd opgenomen in
het ziekenhuis te Gorcum, op 7 juli t955 is hij overleden oldoor.
No de begraf enis werd er gesp?oken ove? een mon met volle energie
voor de vereniging die in de bloei von zijn leven is overleden.

L956 Ledenvergodering von donderd ag t5 moort tg56 in caf6, de

Vossenjccht des ovonds om holf 8:
Deze vergadering werd geleid door de waornemend voorzitter
Johon von Noord.
fn zijn openingswoord bleef de voorzitter nog stil stoon bij het overlijden
von de voorzitter W. de Fockert. rn deze vergadering vertelde de
penningmeester dot hij op het boekje bij de Cooperatieve
Boerenleenbonk te Hooften eenbedrag hod stoon von f 558,95.
De bestuursverkiezing: Johon van Noord wos aff redend en stelde ztch
ntet meer beschikboor vonwege ziln leeftijd.
Tevens zal op deze vergadering het bestuur worden uitgebreid met twee
bestuursleden dus het bestuur ging von 7 naar 9 personen. Het bestuur
stelde de volgende kondidoten voor: W. von Horssen Joh.zn. , A.G. de Wf ,

E. Vervoorn DJ.zn. en Jon von Horssen S.zn.
Een teder kon zich vindenin de kondidoten zodot zij olle vier zijn gekozen
in het bestuur.
De functies in het bestuur zijn op da eerstvolgende bestuursvergadering
verdeeld, uit deze nieuwe personen werd dhr. W. von Horssen Joh.zn. tot
voorzitter benoemd.
Tn deze vergadering kwom de wens noor voren om op 3 en 4 ougustus
1956 een feest te organiseren.
Tijdens de rondv?aag werd het woord gevroogd door dhr. D. Vos, deze
f eliciteerde de vereniging met het twintig jorig bestoon, woorop olle
aonwezige oP deze ledenvergadering een consumptie kregen aangeboden
door het bestuur.
Tn deze rondvroog kwom het voorstel om Johon von Noo rd te benoemen
tot Ere-voorzitter von deverenigingvanwege dot hij ol vanof de
oprichting deel heeft uitgemaokt von het bestuur, dit voorstel werd
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oongenomen zodot Johon von Noord werd benoemd tot Ere-voorzitter von

de Oron je vereniging "Juliono".

De woornemend voorzitter von deze ledenvergadering oonvoordt deze

benoeming en spreekt een woord van donk oon de aonwezige Personen.

1959 Feest cugustus 1959:

Het tweedoags f eest werd georganiseerd oon de Korfgroof op het

weilond: "DE STEE6" von het fonds von "Stegen enwegen" woor bijno

olti.id gebruik von werd gemookt.

Op devrijdag wos de tent goedgevuld met de mensen om te dcnsen op de

aonwezige muziek von die ovond.

Op zoterdogmorgen wos e? een grote optocht met dive?se wagens woor

heel veel belongstelling voor bestond om dit te zten.

In de middog woren er kinderspelen diehet bestuur hod georganiseerd

met medewerking von de school.

fn de ovond wos er weer demogelijkheid om te donsen. De tent woswee?

vol tot 12 uur 's nochts wont na !2 uur wos de zondogsrust volgens de

reglementen von de vereniging.

L96O Op 9 jonuori tg6} is dhr. Ant. Donker, die toen deelnom

ols bestuurslid von de vereniging overleden-

In ougustus werd er weer een f eest georganiseerd: op de

zaterdagmorgenwos er eenmooie optocht die ook vio Hoaften ging,in

\*!*ia'" ' '
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Hooften wos men nogol joloers op Hellouw, dot dit dorp voor het 2"joor
op rij weet een mooie grote optocht hod, volgens de woord en van de
burgemeester von Hooften dhr. H. von Willligen.
De schrijver von dit gedeelte (Mortien Stoel) nom zelf voor de eerste
keer deel oon de optochten.
rn de middog wo?en er weer de bekende kinderspelen en ook op het
f eestterrein oon de Korfgroof woren de nodige kroompjes aonwezig om
iets te nuttigen en Je eigenbezig te houden (spelletjes).
's Avonds werd defeestovond geopend door deburgerneester von
Hooften en Ere-voorzitter von "Juliona" dhr. H. von Willigen.
No zijn toesproqk met oonsluitend het Wilhelmus werden de prijzen von
de optochf uitgereikt door de voorzitter W. von Horssen J.zn.
Doorno werd er tot 12 uur gedonst in de volle tent op de aanwezige
muziek.
Een echt Hellouws dorpsfeest wos het!!!

196I - 1969 Tn dezejoren zijn er geen oronjef eesten geweesr.
f n die joren net ols de joren doorvoor werd er op 30 opril Koningin nedog
gevierd met de schoolkinderen o.o. spelletjes en de oubode die werd
gezongen door de schoolkinderen in oonwezigheid von de burgemeester
von Hoqften dhr. H. von Willigen.
Ook ziln er in die joren op Koninginnedag optochten geo?ganiseerd, dit
olles gebeurdein overleg met de leerkrachten von de Chr. Not. School.

L97O rn 197o zijn er twee ledenvergaderingen geweest ol in
februori en in moort:
rn de vergadering von februori werd er ofscheid genomen von de
volgende bestuursleden: H. Donker, S. Bijl, W. Vos en 6.J. von Mourik,
wegens gevorderde leeftijd, tevens bedankte dhr. B.c. cardol, wegens
d ru k ke w erkzoomheden, vo o r een b estu u rsf u nct i e.
Von deze bestuunsleden waren er bij die vonof de oprichtin g deel
uitmoakte von het bestuur (34 joor).
rn de vergadering von moort kwom er weet een compleet bestuur:
. M. von Mourik voorzitter
o fl. Overheul W.zn. penningm eester
o J. von Heusan secretoris
o f. Vervoorn
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. A. von Mourik

. M. Bijl
o C" vqn Horssen
r !!. Donker
o C. Overheul
Dit nieuwe bestuur brocht Hellouw inberoering door een groot feest te
orgoniseren op vrijdog t4 en zaterdog L5 ougustus.

Op het f eestterrein op het troiningsveld von v.v. A.S.H. oon de

Korfgroof stond een tent von 1500 zitplootsen.
De vrijdagovond was een groot succes, deze ovond werd verzorgd door
Rodio Veronico met een drive in show.

Op die zelf de ovond wos een lompionnenoptocht door het dorp
geo?ganiseerd door zuster Dodewoord en met medewerking von de

drumbond uit Hooften.
Op de zof erdagmorgen werden de inwoners gewekt door de Herouts:
Henk vanWeelden ( Henk von Jone) en Johon von Zuydam.

Zaterdags wos er tevens een optocht met een 20-tol wogens woorvoor
veel bekijks was.

fn de ovond toen detent helemool vol wos troden de "Boertjes von

Buuten" op met medewerking von Driko en Boer Voorthuizen.
Dit feest wos een g?oot succes door kon de penningmeester over

meepraten.
f n november werd er een bestuursvergodering belegl met de

ijsverentging D.E.S., uit dit overleg kwom noqr vo?en om somen op

woensdog 30 december een kloverjosovond te houden.
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L97L ook tglt wos wee ? een

vereniging "Juliono":
oktief joor voor de oronje

Op donderdag 12 ougustus froden Corry en de Rekels op, de tent wos op
deze qvond redelijk bezet, de entree voo? niet leden wos voor die ovond

f 6,oo.
Op vrijdog 13 ougustus wos er gekostumeerd voetbol met ols leiders
Gerard Schreud ers en Bertus Cordol, doorno wos het een gezellig
somenzijn in de tent bij de muziek.
Op diezelf de ovond wos e? weer een lompionnenoptocht met de drumbond
Wilhelmino uit Herwijnen, oon deze lompionnenoptocht werd ook
medewerking verleend door de speeltuin vereniging Hellouw.
Zaterdagmiddag wos er een speciool kinderp?ograrnmo en's ovonds wos
het donsen in de tent.
Op dit f eest werd er ook een puzzelrit georganiseerd, deze wos uitgezef
door dhr. Hekmon. Hellouw wos dit joor versierd met de stroot- en
huisverlichting.
fn dit joor wos J.W. Overheul in het bestuur gekomen voor
dhr. C. Overheul.

L972 op vrijdog t! enzoterdog tz ougustus wos er feest in
Hellouw.
Op de vrijdog wos er een puzzelrit die door Hekmon was uitg ezet ,

bij de orgonisotie werd hij geassisteerd door dhr" tvl. Aldus.
fn de loop von de ovond kwomen er diverse artiesten optreden in de tent
zools:

Jock Herb, zangeres zonder noom, Appie Bromme rI en de Kermisklonten.
De tent stond dit jaor voor de eerste keer op het weilond von E. von
Aolsburg en A.Sterk, daar e? op het vortge terrein geen f eesttent
geplootst mocht worden wos de vereniging vereerd met deze oplossing
van Engel en Arie.
Op de zoterdagmiddog werd e? een stuk gespeeld voor de kinderen: het
gezelschop "de Poedel" uit Amsterdom.
's Avonds werd er gezellig gedonst op de vrolijke muziek von d bond.
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Op de ledenvergodering von 10 oktober werd dhr. A.M. Wigmons gekozen
in het bestuur voor de inmiddels gestopte A. Overheul.
Tn deze ledenvergadering werd er door twee jeugdtge leden oondocht
gevraagd voor de jeugd von 16 tot 20 joor, woorop het bestuur
ontwoordde dit bijno niet te kunnen organiseren.

I973 Tn L973 werd er wederom een f eest georganiseerdop het
weilond von Engel von Aolsburg en Arie Sterk.
Op 3 ougustus troden de " Alpen Echo's" op in een volle tent.
op zaterdog 4 augustus wos er's middogs de colimero show met:
"zij zijn klein en ik is groot en dot is niet eerlilk hoor".
op de zaterdagovond wonen Theo en Morjan de ortiesten met
oonsluitend donsen.

Ook wos Hellouw wee? versierd met diverse stroot- en huisverlichting.
Het bestuur kon terug zien op 4 joor achtereen een gezellig f eest te
hebben georganiseerd.

I974 Op vrijd og 2 en zaterdog 3 ougustus wordt dit joor eenklein
f eesl gehouden. OP vrijdog wos er een disco met een geringe opkomst.
Op zaterdogmiddog zijn er volksspelen geweest met oonsluitend 's avonds
een donsovond verzorgd door een bond uit Tilburg.

Ledenvergodering t7 december t9742

op deze ledenvergadering troden M. von Mourik, J. von Heusden en
C. von Horssen af ols bestuurslid. E. Vervoorn werd gekozentot nieuwe
voorzitter. Het bestuur werd verder uitgebreid met J. Bombocht,
B. Cordol en M. Stoel, zodot het bestuur volledig wos.
Het soldo von devereniging wos toen f 6476,0O.
Op oudjoorsdog zijn er oliebollen gebokken om de kos oon te vullen, dit
gebeurde bij M. Bijl in de schuur.

1975 Feest op 1 en z ougustus tgrs: op vrijdogovond werd
gekostumeerd voetbol gespeeld op het voetbolveld von A.s.H.
Dit gekostumeerd voetbol liep voor Rientje Bombocht ongelukkig of door
zijn enkel te breken.
Verder in de ovond wos er gelegenheid om te donsen in de tent.
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lOp zoterdog 2 ougustus troden 's ovonds op Honnie en de Rekels.
Het f eest wos ook voorzien van een drooimolen.

Ledenvergodering t6 septemb er t975;

Op deze ledenvergodertng werd het bestuur oongevuld met dhr. C. van
Heusden en L.B. von Zuydom. Dhr. B. Cordol hod bedonkt voor het
bestuur.

L97 6 op de ledenvergadering von 26 oktober tg76 werd er stilte
in ocht genomen door de vergodering no het overlijden von de
voorzitter E. Vervoorn.
Op deze vergodering werd M. Stoel gekozen tot nieuwe voorzifter en
werd het bestuur oongevuld met J. Hozemon.
Tijdens deze ledenvergodering kwom de vraag voor een toneelovond.

Op 29 opril werd er een seciale toneelovond georganiseerd voor de leden
von de vereniging,de ovond werd verzorgd door Jong Gelre met bol no.

Op deze ovond wos het dorpshuis helemool vol.

De dag e? ne, op 30 opril, woren er kinderspelen en wos er een oubode, dit
geheel ging in overleg met de school.

1977 Feestprogromma ougrust us tgTT
Op donderdag 4 ougustus wos er rommelmorkt woor de spullen met opbod
werden verkocht. Dhr. J.W. Overheul wos de veilingmeester.
Op vrijdagS ougustus wos er donsen in de tent tot in delate uurtjes.
Zaterdag 6 augustus begon het f eest met een mooie optocht door het
donp.
's Middogs wos er broderie die door J. Hozemon wos georganiseerd, op
deze broderie woten ook verschillende oude ombochten.
's Avonds trod eenboerenkapel uit Culemborg op, in een volle tent met
een goede sfeer werd volop gedonst.
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Ledenvergodering november tgTT z

Aon het einde von dit joor neemt onze ere-voo?zitter dhr. H. von Willigen
afscheid von de gemeente Haaften, zodoende ook von onze vereniging
Juliono.
Aan dhr. H. von Willigen werd een spedool woord von donk uitgebrocht
door de voorzitter M. Stoel voor wot hij voor onze vereniging heeft
betekend.
Op deze ovond treedt M. Bijl of ols bestuurslid, zijn opvolger is de nieuwe
secretaris Jon Bambocht.

I97 8 Ledenvergadertnq 3 okto ber L978:

Tn deze vergodering wos dhr. J. Bombocht oftred end en niet herkiesboor
zijn ploots werd ingenomen door dhr. G. Sterrenberg.
Op deze ledenvergadering kwom de vroag om in somenwerking met de
gymnostiekvereniging " Kunst en vliegwe?k" een Sinterklossmiddog te
orgoniseren.
ook werd op deze vergadering gesproken over bingoovonden.

Op donderdogmiddog wos er de Sinterkloosmiddog met med ewerking van
Peter Blonken. Deze middog wos een succes voor de gymvereniging en de
oranjevereniging.

Zaterdog 9 decernber wos er de eerste bingo ovond met een honderdtol
deelnemers in de zaal von het dorpshuis "de Biskomp".
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Door dit succes wilde men het volgende joor meedere bingo ovonden
organiseren.

In dit joor heeft de vereniging ook de Koninklijke goedkeuring
gekregen.

L979 Feestprogromm s !9792
Op donderdag 9 augustus wos e? weet een romrnelmorkt in de tent die
enorm veel belangstelling trok.
Vrijdog 10 ougustus werd gedonst op muziek von een bondje uit Tilburg,
deze ovond ging door tot in de late uurtjes.
Zoterdagmorgen wos er wee? een optocht, olleen niet zo grooF.
Het ovondprogrommo wos rijkelijk gevuld met de zangeres Mieke, de
Kermisklonten, het voder Abrohom show-orkest en ook Roberto Romono

wos oonwezig met zijn hypnose show.

De tent wos op deze artiestenovond tot de lootste ploots gevuld.
Op de ledenvergadering van t7 septemb er L979 stopte J.W. Overheul ols
penningmeester en werd opgevold door dhr. G. Sterrenberg.

1980 Feest op 8 en 9 ougustus:

Vrijdogs wos er in de feesttent op de Hoenderkomp de vader Abrohom
show met medewerking von vader Abrohom, Corry Konings en de Sonny
Boys.

Deze f eestovond werd weet erg goed bezocht.
Op zaterdogovond was het weer gezellig vertoeven in de f eesttent:

"Echte dorpsovond von Hellouw".
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Ledenvergodering 6 oktober 1980:

Op deze ledenvergadering werd het bestuur uitgebreid met de heren
P. Vos en J. Donker.
Ook kwom het voorstel tot contributie verhoging noor f lO,OO en dit werd
goed gekeurd.
Wot betreft de bingo kwom noor vo?en dot er veel belangstelling bestond
voor de bingo ovonden.

Geschreven door:
Martien Stoel
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Oronje ver enigang Ju I ionq

Er werd mij gevroogd een stuk je te schrijven voor het jubileumboekje
von de Oronjevereniginq Juliono.

"Zo'n 32 joor geledenkreeg mijn man Wim Donker eentelefoontje. Het
bestuur von de Oronjevereniging Juliono hod vergoderd in cofd,',de
Vossenjocht"en oon hem werd gevraagd bestuurslid von de vereniging te
worden en wel ols volgt:

"V)()),erwtket, jotu,v va,d.e,r, HanuDovknr, h"enft t w
1^ 9 3 6 "J u)i,a*ta)' wLe,e/ op gq kht aru w ii d*,ntcc,n,
dffi jA ook, ur eL va'w Wl^Dudt e,wjat'e,nt*lw%iffiwq'ats

Hij stemdehiermeein en zo kwom de "Juliono" in het leven von Wim en
mij. "Juliono" bestond op dot moment 33 joor en wos wat ingeslopen. Een
jonger bestuur moest leven in de brouwerij blazen.

op 30 opril kwomen wij bij de school somen voor de oftrop. op die
ochtend , zools e? nog velen volgden werd er een oubqde en een
spellet jesm o rge n voo r de k i nde ? en geor gani seer d.
Het middogprogrommo wos voor volwosse nen. Het zomerf eest werd
groots opgezet: er wa?en ortiesten, een grote feesttent, een
schitterende kermis en tol von ottrocties. Jos von der Meijden pochtte
de consumptietent. Alles bij elkoor werdhet een zee? geslaagd feest en
ook f inoncieel wos het goed verlopen.
Zo volgden ve?schillende feestjar en met ortiesten von noom uit die tijd,
zools corry Konings, rmco Morino, dezangeresZonder Noom, de
Boertjes von Buut en en nog vele anderen.
Een porognost vermookte heel Hellouw door "ortiesten" uit eigen dorp te
loten optreden. Doornoast werden roneel-, dons- en bingoovonden en
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gekostum eerd voetbol georgontseerd. De kinde ren werden niet vergeten,
er wa?en clowns, er werd poppenkost gesp eeld en bollonwedstrijden
gehouden.

Er woren joren dat het dorp werd versierd enverlicht woormee prilzen in
de wocht werden gesleepf. De puzzelrit werd een vost onderdeel von de
activiteiten. Enkele molen werd een grote optocht gehouden, wocrbij de
muziekv ereniging uit Hooften voorop reed, doorochter poor den, koetsen,
wogens, versierde f ietsen en ve?klede mensen.
fn de joren doorno deed het touwtrekken zijn intrede. Families, stroten
enbedrijven tegen elkoor. Loter werd het gewichttrekken.
Eind 80-er joren nom de onimo voor een bestuursfunctie in "Juliono" ef en
ook de f inoncien werden minder . Verhuizing, drukke werkkring, geen zin,
kortom geen tijd vrij willen moken voor "Juliono". Voor een kermis bleek
Hellouw te klein te zijn geworden. Artiesten werden le duur. "Juliono"
bleef wel de troktotie op 30 opril voor olle kind e?en verzorgen. De
kinderprogrommo's op het zomerf eest bleven grotis ondonks de f inon cidle
moeilijkheden of ouders lid woren of niet.
Ook werden er opstel- en kleurwedstrij den gehouden. Om rond te komen
werd de top zelf inbeheer genomen met vrijwilligers om finoncieel uit de
zo?gen te blijven. Langzoomoon en met zuinig omspring en met geld kwom
"Juliono" weer in goede doen.
Het bestuur bestond uit drie personen enhet hele gezin Donker werd
ingeschokeld, omdot Wim weigerde op te geven Hij vond dot eenfeest in
Hellouw moest kunnen.

Zijn stelling wos en is nog steeds, dot ols je overol nee tegen zegt, geen
tijd hebt voor f eesten, plezier en elkoor ontmoeten, ons dorpje Hellouw
een slopend dorp wordt.

No diverse pogingen kregen we toch weer een groot bestuu r op de been.
Dertien personen, wooronder veel jongeren, kwomen het bestuur
versterken. Nog 6d,n keer drooiden Wim, Riet, Erno en Nellie Donker mee.
Het werd een gesloagd f eest met artiesten, disco en spelen.
Gelukktg wos er wee? een Jong bestuur met enthousioste mensen, die zich
inzetten om "Julionq" een plaats te loten behouden in het dorp Hellouw.
Wij zijn blij dot er weer animo is voor "Juliono" en dot er allerlei
octiviteiten word en georganiseer d.

Jubileumboek Oranjevereniging Juliana Hellotm 1936-2001 24



Dertig joor inzet von het hele geztn Donker; inspannend, kritiek,
leerzoom, gezelligheid en elkjoor f eest, "Juliona" goot door.

Met vreugde kijken wij terug op deze 30 joor bij "Juliono". Wij wensen
Oranjevereniging "Juliono" eenf eestelijk 65-jori9 bestoon toe en hopen
dot enthousioste bestuursleden de vereniging von en voor Hellouw
behouden."

Samenwerking op alle gebied maakt een
klein dorp groot!

De fndependent. Recht door zee.

Een leuke onekdote von 6.d.n van de optochten van v?oeger:
Joren geleden orgoniseerde de gemeente Hooften een optocht. Hellouw,
woor toentertijd enkele schippers woon den, had een prochtig e wagen met
doorop eenboot genoamd "fndependent" (onofhonkelijk). Tedereen wos
het erove? eens dot de eerste prijs voor Hellouw moest zijn. Hooften hod
echter veel meer wagens in de strijd en wilde koste wot kost winnen. De
jury gaf de "fndependent"loge?e punten dand.6,n von de wogens von
Hoaftan en zo kreeg Hooften de eersfe prijs. Notuurlijk werd
geprotesteerd moor er wos niets mee? oon te doen. Het volgendejoor
deed Hellouw weer met de optocht mee en wel met dezelf de boot.
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De noom von de boot wos veronderd in "Recht door Zee". Hellouw sleepte
de eerste prijs in de wocht en wos zeer tevreden. Het recht wos
geschted met de "Recht door Zee".

Geschreven door:
Riet Donker.

Diverse bekende ortiesten von toen.

Roberto Romono
r.riiai:ii;rtwrrNtrffi:hiw&{qrr*1'ii$l+xg:ullj

Voder Abrohqm

De Kermisklonten
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Ben Cramer

De boertjes von buuten

Jubilewnboek Oranjevereniging Juliana Hellouw I 936-200 I

Kindershavr j*ke & fmi&*

27



& "ffitffi {+ftr& ffi._
ffi *s,
trs-ff' 6 r SL+*S-

**.^'

Fotob oek zomerf eesten op willek eurige volgor de.

3rYKpffiffi

- i'H

J ubi le mnb o e k O ranj ev e reni girt g J uli an o H e I I ouw I g 3 6 - 2 00 I



fl'"*ffi
'i::ils.'l: !$fI

:ISiSW$*
tit-w\.,

;:: i] ..f

#"Sii :'

Jubileumboek Oranjeverenigirtg htliana Hellotw Ig36-200 I 29



fdd

*&JGffi.,,'

J ubi le tunb o e k O rani ev e re n i gi n g hili ana H e I I o rLtt' I 9 3 6 -2 00 I



Jubileumboek Orattjeverenigin g Jttliana Hellotu I g36-200 I 3l



hbile wnb o e k O ranj ev e re ni gin g J uliun H ell otm I 9 3 6 - 200 l



tt:

i'$'
,$,'\r'

w
#.€
.€
s
s
#€srs
*'-
$

hbi I ewn bo ek O ranj et,e reni gitt g Jttl i ana H e ll ottw I 9 3 6_2 00 I



Jttbil e unrb oek Oranj eve reni gin g J uliarta He llotn' I 9 -l 6 -200 I 34



F&
ffi

* ff''t

Jubileunboek Oranjevereniging Julicuta Hellouty Ig36-2001



Jubilennboek Oranjevereniging htliana Hellotnt, 1936-200j



Jubileumboek Orcujevereniging Jttliana Hellouw I 936-200 I 3l



$-l*$.*{*$t&$#$ffi$$'#ffi

Jubileunboek Oranjevereniging Juliana Hellotov 1936-200 I 38



J ubi I eumboek O ranj eve reni gitt g Juli an a H e I I otm, I g 3 6-200 I 39



Jtfuiletmtboek Orcutjevereniging Juliana HeIIouvv I936-200I



De recente geschiedenis.
t997 -200t

Eind 1997 kwom Riet Donker bij mij oon deur . Ze zei dot ze op zoek wos
noqr bestuursleden voor de Oranlevereniging.f k voeld e de bui notuurlijk
al groeien.
Riet zei dot ze wot wilde minderen met de werkzaamheden voor de
Oronjevereniging omdot ze von mening wos dot het bestuur oon een
verjonging toe wos en omdat ze ook wel eens wilde genieten (somen met
de kleinkinderen) op het zomerfeest.
Notuurlijk hod het hele gezin Donker zich de voorofgoonde joren
bijzonder intensief met de Oranlevereniging bezig gehouden dus ik kon
me door wel wot bij voorstellen. Doorbij gevoegd de overcedingskrocht
van Riet en het wos voor elkoor, Arie zot in het bestuur. Riet en Wim
stopten gelukkig nief zomoor op. Ze bleven nog in het bestuur zodot olle
nieuwelingen (want ik wos niet de enige die gestrikt wos) zich rustig in
konden werken. Toen Riet en Wim en Erno Donker in 1999 bedonkten ols
bestuurslid bleven er nog 2 "oude rotten" uit het Oronjebestuur over
nomelijk Mori Vervoorn en Huibert von Honssen.
We nomen een f inoncieel en orgonisotorisch gezonde vereniging over. Als
dqnk werd Riet benoemd tot Erevoorzitter en Wim tot Erelid. Ook no
hun ofscheid hebben we ols "jonkies" nog regelmatig een beroep op hun
gedoon.

Het nieuwe bestuur wos nogal uitgebreid. De ochterliggende gedochte
wos "Vele honden moken licht werk". Onder voorzitferschop von Riet
woren Dirk von Zuijdom, Teus von Klei, Nico Overheul, Wim Vervoorn,
Henk Sterrenberg en Sim von Woerkum in het bestuur gekomen. Enige
tijd loter kwomen door ook Jan de Wit, Johon von Burk , Goof van Burk,
Arie de Kock en Potrick van Hemert nog bij. No het aftreden von Riet,
Wim en Erno kwomen Sandro de Wit erbij. Het bestuur werd net ols voor
heen in raod en dood vook bijgestoon door Cor von Heusden. Nico stopte
ook ols bestuurslid maor 6leef gelukkig wel beschikboor ols presentotor
von de joarlijkse Ploybockshow, wot hij op voortreff eliJke wilze doet.
Kortom, er wos ineens een uitzonderlijk groot bestuur. Normool
gesproken leidt dot alleen moor tot troogheid en verwarring in de
besluitvorming. Dot wos, en is, in dit geval obsoluut niet zo. Het
spreekwoord "vele honden moken licht we?k" goot hier echt op.
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Op organisotorisch vlok kregen we al vlot een Fegenvaller te verwerken"
Wot we ook probeerden, we kregen geen Kermis noor het zomerfeest
Drie joor op rij lieten de exploitonten hef , ondonks goede ofsproken en

beloften, afwelen.
fnmiddels is het zover dot Je ols Oronjevereniging veel geld moe'1|'

neertellen om een kermis op Je tercein te krijgen. Dot is onder die

condities notuurlijk niet te doen. De vereniging is finoncieel wel gezonc)

moor om voor eenkermis een dergelijk bedrag neer te tellen is notuurlijfl,r
obsurd. Gelukkig hebben we voldoende creatieve bestuursleden in ons

midden woordoo? er een ondere en niet minder leuke invulling oon he'trl'

zomerf eest gegeven kon worden.
Evenementen o ls de morkt, gewi c htt rekken, schapend r ijven, m i niscoo t ers,
demonstroties von morionetten en de ruitervereniging moken het
zomerf eest tot een ander moor zeker niet minder leukehappening.
Ook oon de kleintjes wordt elk joor weer gedocht in de vorm van een

springkussen op het f eest en elkjoor een kindermiddog in de Biskomp.

Dus ook in de afgelopen vijf joor is de Oronjevereniging Juliono een
b ru i se nd e v er eni gi ng gew eest . Zomerf eest en, donsovo n den, b i ngoovo nden

en kindermiddogen zijn ollemool gesloogde evenementen geweest die goed
bezocht werden. We kunnen ols vereniging de toekomst met een gerust
hort te gemoed zien. Persoonlijk hoop ik dot er telkens weer mensen zijn
die zich ols vrijwilliger of bestuurslid opwe?pen om een rol te spelen in de

Oronjevereniging. Het is von groot belang dot er steeds nieuwe (jonge)
mensen met nieuwe frisse ideedn bijkomen. Alleen don kon een ve?eniging
verder. Moor in een dorp ols Hellouw hoeft dot geen probleem te zijn.
Ook somenwerking, woor mogelijk, tussen verschillende verenigingen is

noor mijn mening van wezenlijk belang. Vook wordt door nog wot vreemd
tegenaan gekeken moor geloof me somen stoon we sterk. Juist door lig1.1f

de krocht von eenklein dorp.

Geschreven door:
Arie Kozijn.
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Fotob oek zomerf eest 2OOO .

Drqoimolen bij zomerf eest.
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Gewichttrekken
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we hopen dot u genoten heeft von dit jubileumboek.
Mocht u oude foto's tegen gekomen zijn die u g?oag wilt
bijbestellen, don is dot mogelijk. Als u contoct opneemt
met Arie Kozijn (0418-584160) don kon hij de foto
tegen kostprijs op computerfotopopier voor u ofdrukken.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur oronjevereniging Juliono te Hellouw.
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