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Activiteiten 

De Oranjevereniging houdt zich bezig met de organisatie van 
verschillende activiteiten zoals bij hoogtijdagen binnen het 
Koningshuis en jaarlijks de Palmpaasoptocht, Koningsdag, 
dodenherdenking, Zonnedag en het Rieverster Zomerfeest waarvan 
we u hierbij het programma kunnen aanbieden. 

De verslagen, foto’s en uitslagen van de diverse activiteiten kunt u op 
verschillende plaatsen vinden.  
Als u hier bezwaar tegen heeft kunt u dat kenbaar maken aan het 
bestuur. 

 Deze plaatsen zijn;  
- Op onze website;  www.oranjevereniging-ijhorst-lankhorst.nl 
- In de Tussen Den en Reest 
- Op het mededelingenbord in de feesttent 
 

http://www.oranjevereniging-ijhorst-lankhorst.nl/
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Voorwoord 

Het dorpsfeest is aanstaande. Eindelijk weer een IJhorsterfeest.  
Het feest afgelopen oktober op de Vossenburcht was erg mooi maar gelukkig 
kan er weer een echt IJhorsterfeest plaatsvinden. Het feest is ook dit jaar weer 
ingedeeld vergelijkbaar met andere jaren. Toch anders doordat het feest niet 
zoals gebruikelijk eind augustus is maar begin juli in verband met de vakantie. 

Als bestuur zijn we blij dat we weer een aansprekend programma kunnen 
presenteren. De bands zijn nu 2 jaar kosteloos doorgeschoven door de 
medewerking van ME productions. Ook materiaalverhuurder Koggel heeft 
deze flexibele houding tegenover ons gehad. De Oranjevereniging pakt dit jaar 
echt uit met de optredende bands en artiesten. Het is een programma om u 
tegen te zeggen, het mag weer en wij gaan er vol voor.  

Feest hangt echter maar deels af van programma, feest maak je met elkaar.  
Een positieve, enthousiaste en zonnige deelname is de basis voor elk feest. 
Het bestuur hoopt dan ook vele versierde straten en versierde wagens,  
fietsen en individuelen.  
En een grote deelname aan de andere programma onderdelen.  
De deelname aan de spelletjes, optocht en verder aan het feest geschied op 
eigen verantwoording.  

Het feest is sociaalbindend en daarmee van grote waarde voor het dorp. Je 
ziet en ontmoet daar je dorpsgenoten en oud dorpsgenoten. Het bestuur 
hecht dan ook grote waarde aan laagdrempeligheid welke o.a. tot uiting komt 
in de beperkte entree- en consumptieprijzen.  

De Oranjevereniging organiseert: 
− Palmpaasoptocht 
− Koningsdag 
− 4 mei bloemen leggen bij de oorlogsgraven 
− Zonnedag 
− IJhorsterfeest 

Tot nu toe kunnen wij terug zien op geslaagde activiteiten met grote 
enthousiaste deelname. Het bestuur heeft er vertrouwen in dat ook het feest 
2022 positief zal verlopen. 

De Oranjevereniging komt in de weken voor het feest al jaren rond met een lijst 
voor de vrijwillige bijdrage. Een bijdrage voor alle activiteiten van de 
vereniging. Deze lijsten zijn inmiddels vervangen door enveloppen die 
bijgevoegd worden bij ons beroemde oranje programmaboekje.  
Deze enveloppen worden dan een week na verschijnen van het 
programmaboekje weer opgehaald. 

Veel plezier en op naar een gezellig feest.    De voorzitter, Marcel Klomp  
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Opgave activiteiten 

Het opgeven voor de activiteiten kan via onze website; 

www.oranjevereniging-ijhorst-lankhorst.nl 
Onder het kopje Rieverster Feest, opgave activiteiten. 

U dient zich voor onderstaande activiteiten vooraf op te geven; 
 

- straten en erebogen 
       (met verlichting) 

- kaartavond 

- Fifa Game avond 

- Rieverst Got Talent  

 

Deelnemers dienen lid te zijn van de Oranjevereniging. 
Bent u nog geen lid dan kunt u een aanmeldingsformulier ophalen en 
weer inleveren bij KroKo MultiPunt, Heerenweg 42. 

Kaartavond:  
Uiterlijk donderdag 30 juni   
Een deelnemer kan maar voor 1 onderdeel inschrijven. 

FIFA Game avond: 
Uiterlijk donderdag 30 juni   

Rieverst Got Talent:  
Uiterlijk vrijdag 1 juli 
(Zie voor de voorwaarden pagina 5) 

Bogen en straten:  
Uiterlijk maandag 4 juli 
 

Mocht het niet lukken via de website dan is er ook de mogelijkheid 
om schriftelijk aan te melden via  
Mariska Linthorst, Dennenlaan 10. 

http://www.oranjevereniging-ijhorst-lankhorst.nl/
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Opgave Rieverst Got Talent 
 

Talentenjacht voor iedereen en voor alle vormen van talent ! 
(bv zang, dans, goochelen, muziek maken of iets anders waar  
je goed in bent).  

 
 
De act mag maximaal 5 minuten duren en 
er is ruimte voor  
maximaal 20 acts !   
 
Deelnemers aan “Rieverst Got Talent” 
kunnen zich via de website tot uiterlijk 
vrijdag 1 juli 2022 opgeven. 
 
 

 
De opgaaf moet met duidelijke vermelding van :   
 
 - naam contactpersoon 
 - aantal deelnemer(s) 
 - naam artiest(en) 
 - naam deelnemer(s)   Ivm vermelding op programma 
 - wat voor soort act 
 - het muzieknummer (indien van toepassing) 
 - leeftijd 
 - groep waarin je nu zit 
 
Deelnemers voor Rieverst Got Talent dienen zelf voor de muziek te 
zorgen. Deze muziek dient tussen 19.00 en 19.30 u. ingeleverd te 
worden bij Max (geluidsman in de tent). 
 
Er is een maximum aantal van 20 deelnemende acts en deelnemers 
zullen op volgorde van aanmelding worden geselecteerd. 
Elke deelnemer mag maar één keer op het podium staan.  
 
Voor acts met deelnemers uit verschillende groepen geeft de oudste 
deelnemer de groepsindeling aan. 
 
Alleen de kandidaten die live gaan zingen krijgen de gelegenheid om 
tussen 19.00 en 19.30 uur bij de geluidstechnicus te soundchecken.  
Dit wordt verder niet door het bestuur gecoördineerd. 
     



 
 

Pg. [6]  Programma Rieverster Feest 2022 
 

Woensdag 6 juli 

     Keuringen 
 

Op woensdagavond vinden vanaf 19.30 uur de 
keuringen plaats van de versierde straten  
en erebogen, zowel verlicht als onverlicht. 
 
Bij alle keuringen wordt onderscheid gemaakt 
tussen de dagkeuring en de avondkeuring.  
De dagkeuring start vanaf 19.30 uur en  
de avondkeuring vanaf " 22.00 uur. 

 
Alle opgegeven straten en bogen krijgen een 
prijs toegekend voor het onderdeel onverlicht. 
 
Voor de verlichte straten en bogen worden 
per categorie 3 prijzen toegekend. 
 
De wisselbeker van de straten is nu in handen 
van de Jan Toetlaan Zuid, en die van de bogen 
bij de Kamperfoeliestraat.   
 
De straten en bogen zullen weer door een  
deskundige jury worden beoordeeld. 

 
 
De prijzen worden op vrijdagmiddag 
bekend gemaakt in de feesttent. 
 
Aanvang   19.00 uur          
Einde   ongeveer 23.00 uur 
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    Donderdag 7 juli 
    Kaart- en spel avond  

 
Al niet meer weg te denken uit het programma;  
de kaartavond met FIFA Game avond 

  
 
 
 
 
 

 
 

Er kan worden meegedaan aan één van de volgende onderdelen 
S Bridge 
S      Klaverjassen  
S Jokeren 
S      FIFA Game avond 

 
Inschrijven voor het bridge dient per paar te gebeuren, voor het 
klaverjassen, jokeren en FIFA wordt individueel ingeschreven. 
 
Voor het bridge bedraagt het inschrijfgeld € 10,- per paar, incl. koffie. 
 
Voor het klaverjassen, jokeren en FIFA bedraagt het inschrijfgeld € 5,- 
per persoon, inclusief koffie. 

 
Inschrijven kan tot 30 juni via de website,   
zie ook de voorwaarden op pagina 4.  
Geef je tijdig op, want VOL = VOL  
 
 
Tent open:  18.30 uur 
Aanvang FIFA:  19.00 uur 
Aanvang kaarten:  20.00 uur 
 



 
 

Pg. [8]  Programma Rieverster Feest 2022 
 

Vrijdagmiddag 8 juli 

programma voor oud en jong 

Op vrijdagmiddag wordt het feest traditioneel geopend met het  

zingen van het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus.  

Daarna kunt u genieten van de veelzijdige muziek van Ernest Beuving. 

Ernest verzorgd een middagprogramma met goede muziek en 

onbedaarlijk hard lachen om goede grappen. 

 

In een recensie werd Ernest Beuving beschreven als een 

getalenteerde komiek met onderkoelde vrolijkheid en een 

voortreffelijke imitator en gangmaker. 

In de pauze is de prijsuitreiking van de bogen en straten keuring. 

 

Aanvang:  14.00 uur  Einde:    17.00 uur 

Entree:   € 15,- per persoon  (incl. consumpties) 

   (graag met gepast geld betalen) 
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Vrijdagavond 8 juli 

 

 

 

In plaats van zang en playback, zijn ook andere acts mogelijk.  

Talentenjacht voor iedereen en voor alle vormen van talenten.  

De act mag maximaal 5 minuten duren en er is ruimte voor maximaal 

20 acts !  

Er wordt gejureerd in 4 groepen; 

t/m groep 4  groep 5 t/m 8 

12 t/m 16 jaar  17 plussers 

De aanmeldingen kunnen aanleiding geven om de indeling aan te 

passen. 

Voor de groepsindeling telt de groep waarin je nu zit. 

Aanmelding zie uitleg op pg. 5. 

Het optreden van de basisschoolkinderen begint om 20.00 uur.   

Er is na elke categorie een pauze waarin de prijzen van die categorie 

bekend gemaakt zullen worden.  

De presentatie is weer in vertrouwde handen bij Marit en Nina 

Na afloop van Rieverster Got Talent zal de muziek worden verzorgd 

door discotheek Banjo  

met DJ Eric Dokter 

Aanvang :  20.00 uur  

Entree:  voor basisschool gratis! 

Leden;  tot  20.30 uur   €  3,-  per persoon 

   na   20.30 uur  €  6,- per persoon  

Niet-leden     € 10,-  per persoon 

Denk aan uw (kopie) legitimatiebewijs en gepast geld !! 
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Zaterdagochtend 9 juli 

De klassieker van het feest; de optocht met versierde wagens. 
Opstellen voor de optocht om 9.45 uur op het feestterrein bij de 
feesttent aan de Heerenweg in IJhorst. Indien U later komt kan dit de 
jurering nadelig beïnvloeden. Opgave vindt plaats op het terrein. 

Auto’s kunnen gratis geparkeerd worden op de parkeerplaats op het 
feestterrein.   

De versierde wagens, auto’s, groepen, enz. worden ook tijdens de 
optocht door de jury beoordeeld. Uiteraard krijgt het publiek ook 
een stem in het geheel door een publiekswinnaar aan te kunnen 
wijzen. Hiervoor worden bonnetjes uitgegeven op het terrein en er 
staat een pul waarin men deze bonnen kan deponeren.  

De wisselbeker is in handen van de groep van klaas Schra, die in 2019 
heeft gewonnen met “Wasvrouwen in beeld”. 

De rijroute is als volgt; 
Rondje Poortsteeg, rechtsaf Kerkweg, linksaf Heerenweg, rechtsaf Bakkerslaan, 
linksaf Poeleweg, linksaf van Wijngaardenstraat, linksaf Kamperfoeliestraat, 
rechtsaf Bakkerslaan, rechtsaf Dennenlaan, linksaf Larixlaan, rechtsaf Heerenweg, 
rechtsaf Sparrenlaan, rechtdoor Hakkertstraat rechtsaf, oversteken Jan Toetlaan, 
rechtsaf Eleveldstraat, rechtsaf Jan Toetlaan, rechtsaf Sparren-laan (2x), rechtsaf 
v Wijngaardenstraat, rechtsaf Elias Prieshof, rechtsaf v Wijngaardenstraat, 
rechtsaf Heerenweg, rechtsaf Koedrift, oversteken Callenfelsweg, linksaf 
Poeleweg, langs de Ywehof, rechtsaf Heerenweg, feestterrein.   

Bestuurders dienen ervoor te zorgen dat in een ononderbroken rij gereden 
wordt, zodat de optocht als één geheel voorbij rijdt. Met klem wordt aan 
iedereen gevraagd om NIET op andere plaatsen te stoppen. 

Aansluitend vindt op het feestterrein aan de 
Heerenweg de prijsuitreiking plaats en het 
uitdelen van de zweefbonnen voor de 
basisschoolkinderen. 

Na de optocht moeten de wagens 
geparkeerd worden op het terrein naast  
de tent met de muziek uit.  

De prijsuitreiking vindt plaats in de tent met 
na afloop muziek van Davey Busman.  
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Zaterdagavond 9 juli 

  
Deze avond wordt een Swingo Bingo georganiseerd, dit is een bingo 
op muziek waarbij hele mooie prijzen zijn te winnen.  

De muzikale afsluiting wordt verzorgd door de band Melrose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tent open: 20.00 uur   Aanvang: 20.15 uur 

Entree:     basisschoolkinderen € 3,-   per persoon  

Leden: tot 20.30 uur   € 5,-  per persoon 
  na 20.30 uur    € 7,50   per persoon    
  (op vertoon ledenkaart) 

Niet leden:            € 15,- per persoon 

(Denk aan uw (kopie) legitimatiebewijs en gepast geld !!) 
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Zondag 10 juli 
Spelmiddag 

Zondagmiddag kan iedereen weer meedoen met diverse spellen. 

De spelcommissie heeft weer haar 
best gedaan om het terrein te 
voorzien van diverse leuke en 
uitdagende spellen voor jong en 
oud. In de tent kan de Grand Prix 
Oostenrijk worden gevolgd op een 
groot scherm.   

Ondertussen kunnen de kinderen 
worden geschminkt en is er een ballonnen vouwer.  
Deze maakt ook hele grote zeepbellen. 

En vanaf 16.00 uur wordt weer de traditionele kinderdisco 
georganiseerd.  

De band KaramBAM zal zorgen voor een feestelijke afsluiting van het 

Rieverster Feest 2022 

Aanvang:   14.00 uur  
Einde muziek:  20.30 uur  Tent dicht:   21.00 uur 

Neem ook vandaag uw (kopie) legitimatiebewijs mee! 
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Aanmelden / Lidmaatschap 

Een lidmaatschap van de Oranjevereniging kost u € 7,50 per persoon 
of € 15,- voor een gezinskaart.  

Kinderen tot 18 jaar vallen onder de gezinskaart. Voor het innen van 
de contributie wordt gebruik gemaakt van een machtigingskaart 
(afhalen/inleveren Heerenweg 42). 

Uiteraard is het ook mogelijk zelf het bedrag over te maken op ons 
bankrekeningnr. NL90 RABO 0140483535. 

Vermeld dan wel duidelijk uw naam en adres bij de betaling !!  

Voor deelname aan alle wedstrijd-onderdelen geldt dat u lid moet 
zijn van de Oranjevereniging. 

Uw lidmaatschapskaart zit aan dit programmaboekje geniet. 

Als u wel lid bent maar de lidmaatschapskaart ontbreekt aan dit 
boekje, neemt u dan z.s.m. contact op met de ledenadministratie 
(Heerenweg 42 of 0522-443376). 

 
Aansprakelijkheid 

Deelname aan de festiviteiten tijdens het Rieverster feest geschiedt 
geheel voor eigen risico.  

De Oranjevereniging heeft een W.A. verzekering afgesloten maar wij 
wijzen er met nadruk op dat deze verzekering alleen de 
bestuursverantwoordelijkheid dekt en niet de schade die ontstaat 
door uw persoonlijk handelen. 

 

Munten 

Consumptiemunten a € 2,25 per stuk worden in de tent verkocht.  
De muntenverkoop is in handen van Jenny en Klaasje. Overgebleven 
munten kunnen op zondag-avond tot 21.00 uur worden ingewisseld. 
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Alcohol, roken en legitimatie 

Alcohol wordt uitsluitend verstrekt aan mensen die in het bezit zijn 
van een geldig polsbandje.  

GEEN legitimatiebewijs is dus GEEN leeftijdsgarantie en dus GEEN 
bandje en GEEN alcoholische dranken.  

Bij verlies of kapot bandje is een nieuw bandje alleen te verkrijgen na 
het opnieuw betalen van entree en op vertoon van een geldig 
legitimatiebewijs.  

Evenals voorgaande jaren zijn we genoodzaakt ons te houden aan 
het rookverbod en zal er weer een speciale “rokersarena” zijn. 

Uitgebreide reglementen vindt u op onze website. 

 
Eindtijd 

Eindtijd vrijdag en zaterdag Rieversterfeest 

Door de gemeente Staphorst zijn wij gewezen op naleving van de 
toegestane en vergunde eindtijden voor de vrijdag- en 
zaterdagavond. In het evenementenbeleid is 
opgenomen dat voor A-evenementen (w.o. het 
Rieversterfeest) de volgende tijden gelden:          

- 1.00 uur stoppen muziek  
- 2.00 uur is het terrein leeg 

 

AVG Wetgeving ! 

Tijdens het gehele feest zullen er foto’s worden gemaakt en 
gepubliceerd op onze website. Als u hier bezwaar tegen heeft dan 
kunt u dat doorgeven aan het bestuur. Meer info op de site. 

 

Wij rekenen op jullie begrip en medewerking. 
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Slotwoord 

Wij als bestuur hebben ons best gedaan om voor u weer een 
gevarieerd feestprogramma samen te stellen en wij hopen dat U zich 
allen weer wilt inzetten voor het welslagen van het feest.  

Bedankt 

Het feestprogramma zoals u wordt aangeboden kan niet worden 
uitgevoerd zonder de hulp van diverse vrijwilligers en commissarissen, 
onze vaste leden en de opgehaalde vrijwillige bijdrage. 
Wij willen eenieder die meehelpt of heeft geholpen  
bij de organisatie van het feest hiervoor dan ook  
van harte bedanken 

Mocht u op- of aanmerkingen hebben dan kunt u deze kwijt tijdens 
het feest bij één van de bestuursleden, via het contactformulier op 
onze website en u bent natuurlijk van harte welkom op de Algemene 
Ledenvergadering welke jaarlijks wordt gehouden.  

Blijf er niet mee rondlopen, meld het ons!  

 

Bestuur 2022: 

Marcel Klomp  voorzitter        440628 

Mariska Linthorst secretaris        445434 

Anita Bult   penningmeester      06-13011176 

Erik Bakker  vice-voorzitter       443027 

Ageeth Broens  vice-secretaris    443196 

Rik Weemink  vice-penningmeester 441647 

Henk Veerman  algemeen lid   445030 

Marco Botter  algemeen lid   06-41235217 
 
Rest ons nog u allen een plezierig en gezellig Rieverster feest te 
wensen.  
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Het Wilhelmus 

Wilhelmus van Nassouwe  
ben ik van Duitsen bloed; 
de vaderland getrouwe  
blijf ik tot in den dood. 

Een prinse van Oranje  
ben ik vrij onverveerd, 
de koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 

 Mijn schild ende betrouwen 
zijt gij, o God mijn Heer! 
op u zo wil ik bouwen,  
verlaat mij nimmer meer. 

Dat ik toch vroom mag blijven, 
Uw dienaar t’ allen stond; 
de tirannie verdrijven  
die mij mijn hart doorwondt. 

     Rieverster Volkslied 
Waar de Reest langs stroomt daar is een plekje grond 
Dat mij op ‘t eerst gezicht voor altijd bond    
IJhorst mooi klein dorpje jou vergeet ik niet    
Omdat jij hier op deez’ aard zoveel moois ons biedt 

Refrein  
Ik hunker ieder uur, naar jouw vrije natuur  
Ik verlang steeds naar je Witte Bergen 
Met bos en heide en boerenland 
Waar vogels zingen en bloemen geuren 
In duizend kleuren aan de waterkant 

Altijd zou ik hier willen wonen, altijd zou ik hier willen zijn 
De Reest blijft stromen, daar langs die bomen 
Een dierbaar plekje grond op aard voor mij 

‘K denk nog vaak aan onze school daar in die bocht  
Met z’n eikenbomen waar ik eikels zocht    
Ook de kerk met klokkenstoel vergeet ik niet  
IJhorst is voor mij de plek waar ik van geniet 

  Refrein 

In de IJhorst leven wij eendrachtig saam    
Moet er iets gebeuren dan pakt ieder aan    
Laat die eendracht blijven dan heeft ‘t leven zin  
IJhorst blijft voor mij de plek die ‘k boven alles min 

  Refrein 


