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7 JULI 2018
11.00 - 17.00 uur
Dweilfestival

10.00 – 16.00 uur
Braderie in Centrum Voorthuizen

Hoofdsponsors:

1

Een lekkere lente dankzij de
nieuwe LG Standard Inverter V
airconditioner!

Deze stijlvolle wandunit van LG kan

• 5 jaar garantie

zowel koelen als verwarmen en zorgt zo

• Zeer stille werking

altijd voor een aangenaam klimaat. En

• 1 systeem voor koelen en verwarmen

ook de prijs is aangenaam bij Veenhuizen

• Uitmuntende Energie Efﬁciëntie

Koeltechniek!

• Allergie Veilig Filter

Bezoek onze LG Airco Shop in Voorthuizen. Wees er snel bij en creëer een heerlijk
klimaat met een van onze top-airconditioners! Kijk voor onze openingstijden op
www.veenhuizen.nl

Veenhuizen Koeltechniek | Verbindingsweg 9 | 3781 LR Voorthuizen
0342-472410 | info@veenhuizen.nl

Ruim 300 muzikanten op 14e NKD/Dweilfestival
De prijsuitreiking kan omstreeks 17.00 uur worden verwacht op het vertrouwde Bunckmanplein.
Voor alle informatie over het Voorthuizense Dweilfestival
kunt u ook terecht op de vernieuwde website:
www.nationaalkampioenschapdweilorkesten.com

VOORTHUIZEN – Zaterdag 7 juli is het zover en kan
Voorthuizen en regio zich opmaken voor het 14e
NKD/Dweilfestival. In tegenstelling tot voorgaande jaren een enigszins gewijzigde programmering.
Omdat 7 juli op Zeumeren in het teken staat van
Gelderpop, zag het bestuur van het NKD/Dweilfestival zich genoodzaakt het avondprogramma te
schrappen.

Volgend jaar viert NKD/Dweilfestival het 3e lustrum en gaat
de organisatie er vanuit dat er weer een volledig programma
op de 1e zaterdag van juli aan het publiek kan worden gepresenteerd. De organisatie zal in ieder geval alles in het werk
stellen een extra feestelijk programma neer te zetten in het
jubileumjaar.
Maar het dagprogramma mag er zijn. Ruim 300 muzikanten
uit de vaderlandse dweilwereld komen 7 juli naar Voorthuizen, verdeeld over 16 orkesten. Aanvankelijk hadden zich 18
deelnemers gemeld, maar door omstandigheden moeten 2
dweilorkesten verstek laten gaan.
Rond 10.00 uur worden de orkesten door de organisatie (bestuur, gastvrouwen en vrijwilligers) opgewacht in Het Trefpunt.

Ondanks het regenachtige weer in 2017 volop sfeer en
lol op de overvolle terrassen op het Bunckmanplein.

Het is voor de organisatie en deelnemers altijd een
spannend moment als in een afgeladen Trefpunt ’s
morgens de briefing wordt gehouden, voordat alle
orkesten naar het centrum vertrekken. En uiteraard
worden de gastvrouwen door de orkesten met luid
gejuich begroet.

Van 11.00 tot ongeveer 17.00 uur zijn de orkesten te zien
en te horen bij de verschillende podia in het centrum van
Voorthuizen. Zij gaan strijden voor de “Hij was maar een
clown” Bokaal, dit jaar beschikbaar gesteld door Veenhuizen
Food, Bakery & Cool Solutions.
Uiteraard komt ook de winnaar van de editie van 2017 naar
Voorthuizen: The eXperience Brassband. En huisorkest Decibel, al enige dweilorkest alle jaren van de partij. In deze
special kunt u lezen welke orkesten deelnemen aan het
Dweilfestival.

De winnaar van de
editie van 2017:

The eXperience
Brassband.

Voorwoord Voordweiler Stephan Evers

“We kijken
nu al uit naar
ons 3e lustrum
in 2019”

Het bestuur van het NKD/Dweilfestival
V.l.n.r.: Gerbrand Besselsen, Dick van Rheenen, Stephan Evers,
Mike Kooijman, Johan Brink, Harry Schoemaker, Aron Water, Thijs
Schuurman, Anton Kooijman en Patrick Veenhuizen

Beste muziekliefhebbers,
dweilfans, Voorthuizenaren en
parttime Voorthuizenaren,
“We zijn bijna rond met de voorbereidingen”, hoorde ik een clown, zoals de
bestuursleden worden genoemd, zeggen. Niet lang daarna kregen we het
bericht via de krant dat op dezelfde dag
een festival in Zeumeren wordt georganiseerd waar eenzelfde publiek wordt
aangesproken als bij het NKD. Zoals iedereen weet zijn wij als bestuur wel in
voor een feestje maar op dezelfde dag
als het NKD dat dit jaar alweer voor het
14e jaar plaats vindt?
We vonden het erg jammer en omdat ons
gratis Voorthuizens NKD/Dweilfestival
puur draait op lokale sponsoring en vrij-

willigers hebben we moeten besluiten het
avondprogramma af te blazen… Mensen
gaan naar het festival en als het tegen zit
komt het publiek naar het plein, wat misschien net wat teveel feestvierders oplevert
dan zelfs feestelijk Voorthuizen kan verwerken. Qua artiesten kunnen we simpelweg niet op tegen een professionele line-up
van artiesten. We hebben gelukkig wel een
constructief gesprek met de gemeente gehad, die ons verzekerde dat we komend jaar
alle medewerking van de gemeente krijgen.
Dat hebben we ook nodig want dan vieren
we ons derde lustrum.
Dus alleen een dagprogramma dit jaar…
Maar wat voor een! We krijgen veel steun
van de orkesten in de kampioenschapsklasse waarvan er zelfs één, De Diezebloazers, op de middag meespeelt omdat ze de

gezelligheid in Voorthuizen gewoon niet
willen missen.
De mindfulness hype is een beetje aan ons
voorbij gegaan omdat we met alleen in het
nu zijn er niet komen: we moeten ook naar
de toekomst kijken. We hebben bijvoorbeeld al wel een idee wat we volgend jaar
op de eerste zaterdag van juli willen organiseren. Ik kan alvast verklappen dat we
dan groots uitpakken vanwege ons 15-jarig
bestaan.
Een ander gevolg van het voorbereiden van
het NKD op de toekomst is dat we twee bestuursleden erbij hebben: Aron Water en
Mike Kooijman. Anton, de vader van Mike,
vindt het makkelijker om te stoppen met
roken dan te stoppen met het NKD, waarvoor we alleen maar blij zijn. Hij zegt dat
N a t i o n a a l
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hij volgend jaar stopt, maar dat zei hij vorig
jaar ook! Dit is een eigenschap die gedeeld
wordt door meer bestuursleden. Zou het
komen omdat het organiseren en bezoeken
van het NKD gewoon tè leuk is om te missen? Ik denk het wel.
Wij kijken er naar uit u te mogen begroeten
op het Nationaal Kampioenschap Dweilorkesten en vergeet niet zaterdag 7 juli 2019
in uw agenda te zetten dan weer voor middag èn avond!
Muzikale groeten,

Stephan Evers
Voordweiler Nationaal Kampioenschap
Dweilorkesten

D w e i l o r k e s t e n
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Op de Veluwe
Verrassend, Vertrouwd en Veluws. In Barneveld
gebeurt altijd wel iets. Barneveld is goed bereikbaar
en ligt centraal in een schitterende omgeving. Het

Altijd iets
te doen

is er uitstekend wonen en werken. Ruimte om te
ondernemen is er volop. Recreëren? De prachtige
natuur van de Veluwe biedt talrijke mogelijkheden.

Barneveld: een kleurrijke gemeente met allure,
maar tegelijk verrassend nuchter. Lekker gewoon,
weg van de hectiek, maar toch bruisend. Zoek jezelf,
wees jezelf. Geniet van al het moois dat Barneveld
heeft te bieden.

www.daarombarneveld.nl

MEER DAN EEN
MODEWINKEL !

KEUZE GENOEG
Met méér dan 100 toon-aangevende
merken vind je altijd wat je zoekt.
Meer dan 1200 m2 mode en

Bij ons is al uw onderhoud
in uitstekende handen!

accessoires voor dames en voor

Schilderwerk
Glaswerk
Onderhoud

de heren (inclusief schoenen en
Weet dat Bossenbroek véél meer is dan

underwear).

slechts een modewinkel. COMBINEREN,
ADVISEREN ÉN STYLEN: uw eigen personal
dresser is dichterbij dan u denkt! Wie
bent u? Wat wilt u uitstralen? We mixen
en matchen om uw eigen identiteit te laten
zien. U staat bij ons in de ,,spotlights’’.
Bijzondere mode-items komen onder meer
uit Parijs, Milaan en Kopenhagen, maar
hét onmisbare persoonlijke én vakkundig

TAILOR-MADE
Een goede pasvorm is enorm

Renovatie
Verbouwingen

belangrijk. Onze vakkundige
coupeuses maken indien nodig uw
nieuw aangekochte kleding in huis
op maat tegen een zeer aantrekkelijk
tarief.

advies komt gewoon uit Voorthuizen…
voor U!

WOMAN: Hoofdstraat 175, Voorthuizen
MAN: Kerkstraat 21, Voorthuizen
Openingstijden: ma 13.30 - 18.00 uur, di t/m do 9.30 - 18.00 uur, vrij 9.30 - 21.00 uur, za. 9.30 - 17.00 uur.

TEL. 0342 84 28 14, E-MAIL INFO@VANLOENENONDERHOUD.NL, WWW.VANLOENENONDERHOUD.NL

DE MANNEN VAN BOSSENBROEK zijn óók DONDERDAGAVOND tot 21.00 uur geopend! - www. bossenbroek.nl

POSTADRES: VAN LOENEN TOTAALONDERHOUD, HÄNDELLAAN 12, 3781 HT VOORTHUIZEN

Welke route volgt
u in succesvol(ler)
ondernemen?

www.mcc.nu

Houd koers en voorsprong
met slimme automatisering

PROEF HET SEIZOEN

me

3-gangen menu, altijd bereid met dagverse
en eerlijke (streek)producten

N I EU W B I J BU IT E N LUS T:

√
√
√
√
√

ERP-oplossingen
Internet & telefonie
Systeembeheer
ICT-advies
Cloud diensten

H o o f d s t r a a t 89 Vo o r t h u i z e n 0 3 42 – 47 13 6 3
w w w. b u i t e n l u s t v o o r t h u i z e n.n l

nu

Voorthuizen

Meer informatie op versteegbuurman.com

Auto Versteeg Buurman is met 7 vestigingen in de regio
‘’altijd dichtbij’’. Merkdealer van Citroën, DS, Mitsubishi,
Peugeot en Suzuki. Erkend reparateur van Toyota.

VOLG ALLE
ACTIES EN
NIEUWTJES

FIETSREPARATIE?
SNEL GEFIKST!
✔ TOT 5 JAAR GARANTIE
Op alle elektrische fietsen

✔ PERSOONLIJK ADVIES
Geen mens is hetzelfde

✔ SNELLE LEVERING
Alle fietsen direct leverbaar

✔ UW REPARATIEPUNT
Servicepunt voor reparaties

✔ ONLINE SHOP
Boven €25,- gratis bezorgd

✔ SERVICE AAN HUIS
Ophaal en bezorgservice

Apeldoornsestraat 35
3781 PM Voorthuizen
0342-47 65 35
www.leijenhorst2wielers.nl

Voorwoord OVV Ab Roos

Voorwoord Wethouder André van de Burgwal

Vive la Voorthuizen...

“Voorthuizen één van
de gezelligste dorpen
van de Veluwe…”

Nog maar net voorzitter en dan kan ik
al een voorwoordje schrijven over….?
Over de mooiste dag van het vakantieseizoen 2018. Mag ik dat zeggen?
Ja, dat mag Ab Smeets gerust zeggen. Omdat het avondprogramma
éénmalig komt te vervallen, zo is mij
verteld, kunnen we op 7 juli a.s. echt
een topdagprogramma verwachten,
met dit jaar een muzikale massa van
16 dweilorkesten met faam in hun
naam, uit heel Nederland, We beginnen lekker op tijd, zodat iedereen aan
het einde van deze muzikale feestdag
bij welk avondprogramma dan ook elders in onze gemeente kan uitslapen,
of voldaan kan terugkijken op deze
spetterende start van deze gezelligste
zaterdag van het jaar.

Het NKD bestuur en de vrijwilligers
organisatie van dit evenement hebben blijkbaar heel veel vrije tijd over
voor dit spontane volksfeest. En dat
is bijzonder in onze hectische tijden.
Thank you very much.

Verlangen naar 2019
Als u met wie u maar wilt en waar vandaan dan ook op 7 juli in het centrum
swingend loopt te genieten, weet dan
dat u echt welkom bent. Dweilen
door Voorthuizen met de gezelligheidskraan wijd open. En het klinkt
misschien een beetje raar, maar soms
kunnen we nu al verlangen naar een
jaar later. We kennen dat van zo snel
mogelijk 18 worden, zo snel mogelijk
je rijbewijs hebben, desnoods zo snel
mogelijk trouwen, zo snel mogelijk je

diploma’s halen, zo snel mogelijk een
eigen bedrijf of een zinvolle jou passende baan hebben, zo snel mogelijk
in het bestuur van de OVV komen, óf
en daar gaat het pas echt om in het
leven: zo snel mogelijk genieten van
een dag én avondprogramma in zomertje 2019, als het NKD het 15-jarig
bestaan gaat vieren. Want dan praten
ze echt pas over toeters en bellen.
Maar eerst zaterdag 7 juli gaan genieten, pluk de dag en het gedrag
van deze feestdag. Het hele bestuur
van de OVV zal er ook bij proberen te
zijn om te genieten van muziek, bier
en wijn. En ja ja, inderdaad: Vive la
Voorthuizen!

Ab Roos

Ik weet uit ervaring dat het dorp op zo’n dag bruist.
Van muziek, van mensen, van gezelligheid, van sfeer en
muzikaliteit, van… afijn… van alles wat Voorthuizen tot
een van de gezelligste dorpen op de Veluwe maakt. In mijn
beleving schijnt op deze dag ook altijd – vaak uitbundig! –
de zon en genieten inwoners en bezoekers, wandelend door
het centrum of zittend op één van de terrassen, van alle
muzikale wedijver die op zo’n dag voorbij komt.
Wat ooit klein begon, is de afgelopen jaren uitgegroeid tot
een groots evenement dat duizenden bezoekers trekt. Dat
is een prestatie op zich

namens Bestuur OVV

Onlosmakelijk
Het Nederlands Kampioenschap
Dweilorkesten is al zo onlosmakelijk
verbonden met Groot Voorthuizen,
hét vakantiedorp van de Veluwe, dat
onze medelanders niet anders weten.
Onze gasten uit alle grote steden en
fraaie windstreken van Nederland
weten gewoon dat ze er op de eerste
zaterdag van juli behoren te zijn. Gezellig in het centrum met kolderieke
muzikanten, passionele tonen uit
welke instrumenten dan ook én genietend van leuk uitgedoste vocale
professionals.
Hiermee staat Voorthuizen op de
landelijke evenementenkaart en dat
moeten we vooral koesteren.

Het is mij een eer om – als nieuwe cultuurwethouder, maar
ook als inwoner van Voorthuizen – op deze plek te mogen
bijdragen aan deze krant die informeert over het naderende
NKD/Dweilfestival. Want op zaterdag 7 juli 2018 is het zover: het centrum van Voorthuizen is opnieuw het decor van
dit muzikale kampioenschap.

Ook dit jaar gaan verschillende dweilorkesten de strijd met
elkaar aan en zullen al hun muzikaliteit in de schaal leggen
om The eXperience Brassband – de winnaars van vorig jaar
– naar de kroon te stoten. Ik ben in ieder geval benieuwd
wie dit jaar de bokaal mee naar huis neemt.

Bestuur Ondernemers Vereniging Voorthuizen
Op de foto achterste rij: v.l.n.r.: Gerhard Veldhuizen, Remco van der
Geest, Jacco Vlijm, Jan van Leeuwen en Anton Kooijman.
Voorste rij v.l.n.r: Henrieke van Woerden, Ab Roos, Adriëlle Brink

Ik zie er in ieder geval naaruit en ontmoet u graag op 7 juli
in het centrum van Voorthuizen.
Namens het gemeentebestuur van Barneveld,

Visit Voorthuizen met de Veluwe Express
VOORTHUIZEN - Iets leuks ondernemen deze zomer?
In Voorthuizen hoef je je geen dag te vervelen. Er valt
genoeg te ontdekken. En ook dit jaar bruist het dorp
van de leuke activiteiten en evenementen.

Top vakantiebestemming
Wilco de Jong, voorzitter van het toeristische platform
Visit Voorthuizen vertelt: “Elk jaar proberen we weer iets
nieuws te bedenken waardoor het verblijf van gasten in
Voorthuizen nòg plezieriger en verrassender wordt. De
schoonheid van ons gebied en het vele groen trekt sowieso
al een groot publiek. Niet voor niets is de Veluwe als vakantiebestemming de nummer 1.
Altijd wel iets te doen
Voor de liefhebbers is er een prachtig aanbod van verschillende evenementen en activiteiten in Voorthuizen.
Sportief, culinair, muzikaal, cultureel. Voor iedereen is er
wel iets te beleven. Daarnaast is er in onze regio een ruim
aanbod van attractieparken en andere – veelzijdige - bestemmingen. En dáár wilde we graag meer mee doen,” legt
Wilco de Jong uit.
Nieuwe aanwinst: de Veluwe Express
“Vanaf deze zomer gaat daarom de Veluwe Express rijden. Hiermee ga je naar de leukste attracties en musea
op de Veluwe. Je wordt opgehaald en thuisgebracht bij de
vakantieverblijven die deelnemen. Een ticket kun je online

Zo’n evenement – en zeker niet van deze omvang –
organiseer je niet zomaar even op een achternamiddag.
Daar gaat veel overleg en voorbereiding aan vooraf. Ik maak
graag van deze gelegenheid gebruik om de organisatie van
het Nationaal Kampioenschap Dweilorkesten en al die vrijwilligers van harte te bedanken voor hun enthousiasme en
betrokkenheid bij dit fantastische evenement.

bestellen of via de receptie van je camping, bungalowpark
of hotel. Een aanwinst voor onze regio en voor iedereen die
het leuk vindt de omgeving te ontdekken”, aldus de Jong. De
route Barneveld-Apeldoorn start bij het Pluimveemuseum
en rijdt langs verschillende hotspots in Voorthuizen. Via
Garderen eindigt de rit bij Paleis het Loo in Apeldoorn.
Meer informatie is te vinden op www.veluwe-express.nl.

Andre
van de Burgwal
Wethouder

Face-to-face tips? Bezoek de Pipowagen
Op www.visitvoorthuizen.nl staan alle events en leuke
tips voor een dagje uit. Als je nou niet zo van het online
zoeken bent, ga dan voor tips langs bij de pipowagen tegenover de Albert Heijn. Behalve meer informatie, zijn daar
fietskaarten en wandelroutes van de omgeving te koop.

Wilco de Jong

Openingstijden
Toeristisch Informatiepunt Voorthuizen
(pipowagen tegenover de Albert Heijn)
MEI - JUNI
Ma. 12.00 - 15.00u | di. t/m zat. 10.00 - 13.00u

JULI - AUGUSTUS
Ma. 12.00 - 15.00u | di. t/m zat. 10.00 - 15.00u

SEPTEMBER-OKTOBER
owagen
Visit-voorzitter bij de Pip

N a t i o n a a l

Ma. 12.00 - 15.00u | di. t/m zat. 10.00 - 13.00u
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Altijd geholpen
door iemand
die u kent
Hét adres in de buurt voor al uw financiële zaken!
VERZEKEREN • HYPOTHEKEN • BANKZAKEN • FINANCIËLE PLANNING
Kerkstraat 2 - 3781 GB Voorthuizen
Postbus 223 - 3780 BE Voorthuizen

T (0342) 476131 E info@hulluig.nl
F (0342) 471345 I www.hulluig.nl

Gewoon goed

Punt!

Van den Hul & Luigjes - Gewoon goed, punt!

/NIEUWSBRIEF
Blijf met onze nieuwsbrieven
altijd op de hoogte van het
nieuws uit jouw omgeving.

Meld je h

ier aan

DE DAGELIJKSE
NIEUWSBRIEF

HET WEEKOVERZICHT

DE ‘BREAKING NEWS’
NIEUWSBRIEF
Ga snel naar
Barneveldsekrant.nl/nieuwsbrief
meld je aan voor één van onze
vernieuwde nieuwsbrieven.

Deelnemers Dweilfestival

‘Hij was maar een clown’ Bokaal
Winnaar 2017: The eXperience Brassband

The eXperience Brassband komt titel verdedigen
The eXperience BrassBand, beter bekend als XBB, is een
jonge, leuke, frisse groep gedreven muzikanten, die op
onderscheidend niveau, een gevarieerd en veelzijdig muzikaal programma ten gehore brengt. Vorig jaar waren ze
voor het eerst te bewonderen in Voorthuizen en pakten
ze meteen de hoofdprijs.

georganiseerde festival. Dubbel feest! The eXperience BrassBand
bestond namelijk 5 jaar en mocht ook nog eens aan het einde
van de dag de ‘Hij was maar een clown bokaal’ in ontvangst nemen! Met veel plezier komen wij zaterdag 7 juli graag terug naar
Voorthuizen en gaan we er met z’n allen weer een geweldige dag
van maken! En wie weet prolongeren we onze titel!”

“Samen op het podium staan en een goed stukje muziek maken
en dan natuurlijk veel lol hebben, staat bij XBB op nummer 1.
Wij zijn regelmatig te zien op diverse festivals, evenementen en
ook tijdens carnaval zijn wij druk in de weer,” aldus de Brassband.
“Tijdens de vorige editie van het Nationaal Dweilorkesten Kampioenschap was XBB voor de eerste keer aanwezig op dit goed

De Diezeblaozers:
van NKD naar leutklasse
De Diezeblaozers gaan dit jaar voor de tweede maal deelnemen aan het NKD/Dweilfestival in Voorthuizen. In 2017 waren de muzikanten uit ’s-Hertogenbosch nog actief in het
avondprogramma, maar ze wilden dolgraag weer naar Voorthuizen komen. Ze komen echt voor hun plezier, buiten wedstrijdverband.
De Diezeblaozers zijn in 2011 opgericht. “Ons repertoire is zeer gevarieerd, maar we staan vooral bekend om onze volle arrangementen/sound. Wij studeren jaarlijks een nieuwe serie in, deze variëren
van feest tot popmuziek. Ons muzikale doel is het publiek vermaken
maar ook zeker de collega muzikanten.”

www.diezeblaozers.nl

“Vorig jaar zijn we 2e geworden in de wedstrijdklasse. We hebben
deze avond als een groot spektakel beleefd. Het zal dan ook moeilijk
worden om voorgaand jaar te overtreffen, maar we gaan er weer een
feestje van proberen te maken. Als wij het deelnemersveld bekijken
zal de 2018 editie een “gezellige” maar ook zeker “topmuzikale” editie gaan worden. Wij wensen alle deelnemers en de organisatie een
goede voorbereiding toe en voor het publiek willen we zeggen: 7 juli
2018, houdt ‘m vrij!

“Voor alle mensen die ons niet kennen, maar na 7 juli
ook onder de noemer ‘fan’ vallen (), vertellen we graag
iets meer over ons dweilorkest: Wij zijn “Blaaskapel
Zimpelsat”, een enthousiaste groep muzikanten uit het
mooie Ede. Al sinds de oprichting in 2010 zijn wij vrijwel altijd van de partij in Voorthuizen en of nu de zon
schijnt of dat het regent, het is er altijd gezellig druk,
dus gegarandeerd een topdag!”

www.experiencebrassband.nl

De Knaoiers: “Koperbezetting levert vet geluid op”
“Na een warme editie in 2016, nemen wij als kapel voor de tweede
keer deel aan dit gezellige muziekevenement in Voorthuizen. Twee
jaar geleden hadden wij het prima
naar ons zin op deze goed georganiseerde dag. Mede ook dankzij
Anna en haar catering- bolderkar!”
“Wist u trouwens dat: De Knaoiers een
echte regio- kapel is, met muzikanten
uit de wijde omgeving van het Land
van Maas en Waal? De wekelijkse repetitiebasis nog altijd in het mooie
dorp Puiflijk is? De Knaoiers opgericht
zijn in 1963? Zij dit jaar dus 55 jaar
bestaan? Zij het hele jaar door op allerlei evenementen spelen? Zij de carnavalsdagen toch wel tot het jaarlijkse
hoogtepunt rekenen? De Knaoiers in
een koperbezetting spelen? Dit volgens ons het alle vetste geluid oplevert? De dynamische kant daarom wat
achterblijft op de rest? De Knaoiers dit

www.facebook.com/knaoiers
dus totaal niet erg vinden? En wist
u dat: Mooie vrouwen die saxofoon
spelen van harte welkom zijn? Zij
de saxofoon dan wel thuis kunnen
laten? Zij zaterdag 7 juli eens gezellig in Voorthuizen komen spelen?
Zij daarna hopen om de nodige
consumptiebonnen te kunnen gaan
verzilveren? De Knaoiers elke kapel

Zimpelsat
zet er een vrolijk
hoedje bij op

die meedoet zaterdag 7 juli enorm
veel plezier wensen? Dat dit toch
het allermooiste is? Samen muziek
maken! Als je ons hele levensverhaal wil lezen…helaas, dat staat
niet online. Wil je meer informatie
over onze kapel: even lekker Facebooken! Graag tot zaterdag 7 juli
2018!”

“Of we ons voor willen stellen…”, zo luidde de vraag van
de redactie van de Dweilspecial. We zijn inmiddels al zo
vaak in Voorthuizen geweest dat de trouwe fans ons wel
kennen, toch..? Zimpelsat is één van de drie Edese orkesten die 7 juli in hun opvallende paarse tenue acte de
préséance geven in Voorthuizen.

“De trouwe, oplettende kijker zal 7 juli a.s. merken dat onze
kapel is aangevuld met een aantal nieuwe leden, waardoor we
ook ons repertoire wederom hebben kunnen uitbreiden!
Met al die nieuwe leden was het ook tijd voor een update
van onze look. Het vrolijke paars blijft ‘onze’ kleur, maar we
vinden onze vernieuwde outfits helemaal tof met de vrolijke
hoedjes; helemaal klaar om een nieuw seizoen te knallen! We
kijken uit naar 7 juli a.s.”

www.zimpelsat.nl
N a t i o n a a l
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Combineer je vakantie
met heerlijk speelplezier!

Harremaatweg 26 • Voorthuizen
Tel. 0342-471274 • info@ackersate.nl • www.ackersate.nl

VOOR ‘N PERFECT
GETAPT BIERTJE
Poolen · Darts · Live eredivisie wedstrijden en Formule 1

Hoofdstraat 181-1 · Voorthuizen · cafedemoriaan.nl

Eentje Tussedeur
heeft zin in een
volle bolderkar
www.eentjetussedeur.nl
Het festival in Voorthuizen, dat is er niet zomaar ‘Eentje Tussedeur’, meldt het dweilorkest van de Achterveldse muziekvereniging Door Wilskracht Sterk.
“Na een aantal jaren afwezigheid, zijn wij er dit jaar
weer bij. Bij onze laatste deelname was de hittegolf zo
groot, dat de bolderkar wel 6 keer leeggedronken moest
worden, daar moesten we echt even van bijkomen...”

“Ons dweilorkest uit Achterveld bestaat uit leden van muziekvereniging DWS. Op menig evenement blazen wij wat
Tussedeur. Braderie, bruiloft of gewoon FEEST! Wij draaien
er onze toeter niet voor om, en spelen met veel lol. Van “het
Kleine Café” tot “Baggy Trousers” en “Pianoman” tot “Happy
Hardcore”, er is voor elk feestje wel wat te vinden in ons repertoire.”

Foutje Bedankt op zoek naar

De Achtervelders hebben zin in zaterdag 7 juli: “In Voorthuizen zetten wij graag een extra nootje bij, omdat de gastvrouwen dat ook voor ons doen. Wij hopen dat het niet te warm
zal worden, anders blijven ze net als de vorige keren heen en
weer lopen met die bolderkar…”We zien uit naar Voorthuizen
en het altijd enthousiaste publiek. Graag tot ziens op 7 juli
a.s.”

Pardoes wil eindelijk
de zon zien schijnen
in Voorthuizen!

‘spannende verhalen’

Bloaskapel Pardoes is een gezellige groep muzikanten
uit blauwvingerstad Zwolle. “We zijn niet vies van een
feestje. Van een vroeg uit je bed optreden voor 3FM tot 5
dagen carnaval..... je kunt ons overal voor porren. Onze
muziekcommissie zorgt ervoor dat we een heel divers
repertoire spelen. We hebben een kleine 50 nummers in
het boekje. Dus wil je een wals, top40 nummer, of liever
een polonaisemedley? Met ons kun je alle kanten op! “

estfoutjebedankt

www.facebook.com/dweilork

Foutje Bedankt is een enthousiast dweilorkest, opgericht door
(oud-)leden van de Federatieband, en is sinds de start in 2009
als streetband FB3 uitgegroeid
tot een volwaardig ruim 25 man/
vrouw sterk orkest. Het repertoire bestaat uit populaire, herkenbare (feest-)muziek.
“Gezelligheid staat bij ons voorop
maar wel op een muzikaal verantwoorde manier. In oktober 2014 bestonden wij alweer 5 jaar, reden om
na te denken over de toekomst.” “We

besloten naast bekende populaire
muziek, zoals we gewend waren, meer
feestmuziek in ons repertoire op te
nemen, en een naam en logo te gaan
dragen die meer bij dit genre past,
daardoor zullen we breder inzetbaar
zijn qua optredens en zijn we in staat
het publiek nog beter te vermaken.
Vanaf 27 juni 2015 zijn we definitief
deze richting ingeslagen als Foutje
Bedankt.”
Foutje Bedankt doet voor het eerst
mee in Voorthuizen. “Ondanks dat
we bijna 10 jaar bestaan is dit onze

eerste trip naar Voorthuizen. We zijn
ook erg benieuwd wat het festival
gaat brengen. We hebben heel veel
spannende verhalen gehoord en hopen dat nu allemaal ook zelf te mogen beleven. Daarnaast hopen wij het
Voorthuizens publiek te gaan vermaken met onze muziek, die veelal in eigen geledingen wordt geschreven en
dus uniek is. Wij wensen alle deelnemers en toeschouwers in ieder geval
een topdag en als de verhalen kloppen, dan moet dat wel goed komen.
Tot de 7de Juli.”

“In Voorthuizen waren we nog niet zo vaak. Twee keer eerder
waren we van de partij. En we vonden het fantastisch. Met het
weer hebben wij het echter nog niet getroffen. Zo behoorde
2014 tot de natste edities van het dweilfestival, zo hebben we
begrepen. Maar wat hebben we een lol gehad. En wat was het
goed georganiseerd. Dus komen we dit jaar graag terug! We
gaan ons best doen om er met alle andere kapellen een gezellige middag van te maken voor het publiek. Wij hebben er zin in.
De zon hopelijk ook....”

www.bloaskapelpardoes.nl

De Haarschutters: “Gezelligheid gaat voor resultaat”

www.haarschutters.nl

De Haarschutters uit het Overijsselse Kloosterhaar
zijn voor de 2e keer op rij van de partij in Voorthuizen. Vorig jaar kwamen ze ’s morgens bij het Trefpunt aan in een afgeladen bus met 28 muzikanten
en een heleboel muziekvrienden, die allemaal een
‘dagje Voorthuizen’ wilden meemaken. Dweilorkest
De Haarschutters isin februari 2010 opgericht, met
een enthousiaste groep van 20 muzikanten in de
leeftijdscategorie van 14 tot 68. De naam De Haarschutters is gelinkt aan het plaatselijk dorpshuis ‘t
Haarschut waar wekelijks op de vrijdagavond wordt
geoefend.
N a t i o n a a l

“Ons repertoire gaat alle kanten op. Van The Rolling
Stones tot de Snollebollekes, het stevigere dweilwerk of
juist een gevoelige ballade. Een optreden van de Haarschutters Is een feest der herkenning voor iedereen. De
afgelopen jaren stonden wij al op diverse podia door heel
Nederland.”
“Dit jaar zullen we voor de 2e keer een gooi doen naar het
kampioenschap in Voorthuizen. Natuurlijk hopen we op
een goed resultaat, maar nog meer op een gezellige middag met goede sfeer. We zullen het publiek in Voorthuizen
weer gaan vermaken. Tot 7 juli!!”

K a m p i o e n s c h a p
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Voor de beste toegift
ga je naar Phone House
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HOOFDSTRAAT 157, VOORTHUIZEN | LANGSTRAAT 129, BARNEVELD | DE ENK 5, ERMELO

Al meer dan 50 jaar variatie in recreatie.

Da’s pas kamperen!
8
Brgocehveunrein2z0i1en?
no -471343 please...

Ringg 0342eteen even aan,
O f rij m u verrijken...
kijken zal

ANWB ★★★★★
Camping en Recreatiecentrum
”De Zanderij”
Da’s meer dan kamperen!
Hoge Boeschoterweg 96
3781 NW Voorthuizen (Veluwe)
T: 0342-471343/473330
E: info@zanderij.nl

I: www.zanderij.nl

Kom ook
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s...
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lkom!

Pasfoto’s
nodig?
30 jaar jubileum

pasfoto’s
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VOORTHUIZEN | LAREN (NH) | NUNSPEET | ZEIST | OOSTERBEEK

Bruna
Van de Berglaan ab
GG Voorthuizen
Tel:
-
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visit

Voorthuizen
Verbindingsweg 39
0342-464509
Voorthuizen.hubo.nl
Voorthuizen@hubo.nl
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Activiteiten Voorthuizen 2017

Activiteiten Voorthuizen 2018
JULI
7 juli
14 juli
21 juli
17 juli
21 juli
24 juli
24 juli t/m 2 aug.
31 juli

Nationaal Kampioenschap Dweilorkesten
Voorthuizen Loopt
Zaterdag activiteit “Mini Trein”
De Voorthuizer Braderie + Horecafeest
Boeren zaterdag
De Voorthuizer Braderie + Kermis + Horecafeest
Kermis
De Voorthuizer Braderie + Kermis + Horecafeest

Centrum Voorthuizen
Bunckmanplein
Centrum Voorthuizen
Centrum Voorthuizen
Hoek Noordersingel - Overhorsterweg
Centrum Voorthuizen
Bunckmanplein
Centrum Voorthuizen

AUGUSTUS
4 augustus
7 augustus
11 augustus
14 augustus
18 augustus
21 augustus
25 augustus
25 augustus
25 augustus
30 augustus

Zaterdag activiteit “De Voortzetters”
De Voorthuizer Braderie + Horecafeest
Veluwse Kampioenschappen Standwerken
De Voorthuizer Braderie + Horecafeest
Zaterdag activiteit “Ballonheer Jerry”
De Voorthuizer Braderie + Horecafeest
Zaterdag activiteit “Mops & Totem”
Rommelmarkt Hervormd Voorthuizen
Voetbalwedstrijd Boeren vs. Ondernemers
Oldtimer Evenement

Centrum Voorthuizen
Centrum Voorthuizen
Centrum Voorthuizen
Centrum Voorthuizen
Centrum Voorthuizen
Centrum Voorthuizen
Centrum Voorthuizen
Dorpskerk
Terrein VVOP
Bunckmanplein

SEPTEMBER
1 september
8 september
15 september

Zaterdag activiteit “Crescendo”
Bourgondisch Voorthuizen
Floralia

NOVEMBER
17 november
24 november

Intocht Sinterklaas
Mini boeldag

DECEMBER
21 december

Kerstmarkt

Centrum Voorthuizen
Muziekterrein Crescendo
Centrum Voorthuizen

Centrum Voorthuizen
Gereformeerde Kerk Voorthuizen

Centrum Voorthuizen

Iren3:

De Duitekluiters:

“Met plezier
muziek maken”

"Wij zijn een hechte
groep muzikanten
uit Arnhem."
De Duitekluiters zijn voor de tweede achtereenvolgende keer van de partij in Voorthuizen en opnieuw vrolijk
uitgedost, zo vernemen we.
Opgericht in een Arnhems café vlak voor het carnaval
van 1985. De Duitekluiters bestaat uit klanten die op
die avond ‘toevallig’ aan de bar zaten. Iedereen kreeg
een blaasinstrument in de handen gedrukt, en dat was
het. En met het gebruik van het ‘spijkerschrift’ konden
ze de muziek snel leren. Tijdens het carnaval in dat
jaar speelde men één lied, dat was nog net gelukt om
te leren.
“Nog steeds is het plezier wat voorop staat, de lol en de gein
die in deze groep zit kan niet anders dan “overslaan” op het
publiek, en dat is het wat De Duitekluiters tot zo’n hechte

www.duitekluiters.nl
groep maakt van allemaal muzikale vrienden en meer dan dat,
nu inmiddels al meer dan 30 jaar.”
“Wij zijn ervan overtuigd dat het plezier in het muziek maken
belangrijker is dan het musiceren zelf, immers, wanneer wij
geen plezier hebben, heeft het publiek dat zeker ook niet. Wij
zijn een traditioneel dweilorkest, voor ons geen gelikte show
of ingestudeerde bewegingen, slecht slagwerk en koper, maar
een enorm enthousiasme om het publiek en daarmee onszelf
te vermaken met herkenbare muziek. In Voorthuizen hopen
wij dat het publiek de gezelligheid van ons orkest weet te
waarderen met een warm applaus, meer vragen we eigenlijk
niet.”

Music for All nieuw dweilorkest regio Utrecht
Music for All bestaat uit 16 enthousiaste muzikanten, met allemaal vele
jaren ervaring in de wereld van dweilorkesten/boerenkapellen. “In november 2015 is onze club opgericht
door 8 muzikanten, waar snel de
groei in kwam tot nu 16 muzikanten.
De meest muzikanten hebben muziek gemaakt bij diverse kapellen uit
Utrecht en zijn bekend met het meedoen aan jullie festival in Voorthuizen. Zowel ’s middags als ‘s avonds.
Vandaar dat we dit jaar graag komen
spelen in Voorthuizen met Music for
All. Het is altijd een leuke en gezellige dag met meestal goed weer. Het
is altijd goed georganiseerd en heel
belangrijk; jullie fantastische gastvrouwen die de kapellen voorzien
van hun natje en droogje….”

www.irene.nl
Ede is ook dit jaar met maar liefst met drie dweilorkesten vertegenwoordigd in Voorthuizen, waaronder Iren3, of, zoals ze zichzelf noemen, het 3de
“elftal” van showkorpsen Irene. De jongste loot
aan de Ireneboom, maar met de hoogste gemiddelde leeftijd. “Oud en saai? Echt niet! Dynamisch
en vol energie zijn deze leden juist, ze hebben alleen naast hun drukke levens geen tijd meer om de
vele optredens en repetities te kunnen volgen die
de andere showkorpsen wel vereisen. Het blijven
bespelen van een instrument, de betrokkenheid en
gezelligheid van de vereniging zijn de basis van dit
onderdeel. Onderling worden er jaarlijks ongeveer
5 optredens gekozen. Om hier naar toe te werken
steken de leden van Iren3 wekelijks hun energie en
tijd in deze band.”
Jarenlange ervaring, enthousiasme en passie zijn terug te horen in de bekende muziekstukken die worden
gespeeld. Denk hierbij aan nummers van onder andere
Justin Bieber en Bruno Mars.

www.musicforall.nl
Music for All is overal te vinden, zoals op festivals, serenades, winkelcentra, braderieën, Sinterklaas, carnaval, etc. “Pas geleden hebben wij een leuk optreden mogen
verzorgen voor 1600 mensen in de jaarbeurs te Utrecht.
“We kijken uit naar 7 juli in Voorthuizen en gaan er met elkaar een fantastische
dag van maken!”

“Vorig jaar hebben wij voor het eerst deelgenomen aan
dit dweilevenement en dat bracht ons een verrassende
derde plaats op. Bij ons staat met plezier muziek maken
boven aan en dat zullen we dan ook in Voorthuizen zeker
tonen. Een top dagje met waarschijnlijk opnieuw heel
veel gezelligheid. En we gaan zeker weer voor een goed
resultaat,” zo waarschuwt Iren3 het deelnemersveld.

Zwajé de la Mimol komt met 28 muzikanten
Zwajé de la Mimol uit het vestingstadje Zaltbommel brengt al
jaren verschillende stromen muziek ten gehore. Vorig jaar waren ze
voor het eerst te zien en te horen in
Voorthuizen, met maar liefst 28 muzikanten waren ze naar de Veluwe
gekomen.

Afgelopen jaren heeft Zwajé de la Mimol op veel locaties hun kunnen
ten gehore gebracht. In zowel binnen- als buitenland. Een prijzenkast
met bekers herinnert de club aan deelname aan verscheidene festivals.
Dat Zwajé de la Mimol veelzijdig is, heeft men afgelopen maart kunnen
horen in het theater De Poorterij te Zaltbommel, bij een deelname aan

een theatershow waar de opbrengst ten goede kwam aan de stichting
Roparun. Dit seizoen is Zwajé de la Mimol weer te horen in verschillende provincies van ons land . Aangezien er vorig jaar met veel plezier is
gespeeld tijdens het festival in Voorthuizen, hebben we besloten er dit
jaar weer bij te willen zijn.”

www.zwaje.com

Ze stellen zich voor: “Altijd goed voor een
lekker stuk muziek van pop- tot feestmuziek. De brede bezetting zorgt ervoor dat
het publiek niet alleen kan genieten van
koperklanken, maar ook van houtblazers
(saxofoons) en slagwerk. Ons blaasorkest
is van alle markten thuis. Met een keuze
uit meer dan 200 nummers is de club ook
ruim inzetbaar.”

N a t i o n a a l

K a m p i o e n s c h a p
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Professionals in
Woningmakelaardij

Midden
in de markt
De bekende borden van Midden Nederland
Makelaars komt u tegen in een groot gebied.
Er zijn inmiddels zes zelfstandige kantoren.
Daarmee staat Midden Nederland Makelaars
midden in uw markt. Met alle kennis van lokale
situaties, terwijl u toch profiteert van de vele voordelen van een grote en actieve organisatie. Zo zijn al
onze makelaars NVM gediplomeerd en kunt u zeker zijn
van hun persoonlijke aandacht, begeleiding en vakmanschap.
Makelaars met kennis van zaken.
Kijk op www.MNM.nl voor adressen en alle informatie.

Voorthuizen
Sportparkstraat 2
Telefoon (0342) 472 072
E-mail voorthuizen@mnm.nl

De specialist op het gebied van:
- Lood- en zinkwerken
- Gas- en waterleiding
- Complete badkamers
- Dakbedekking
- Cv-installaties
- Gasverwarming
- Luchtbehandeling
- Doe het zelf materialen
Meer info? Bel ons vrijblijvend: T (0342) 47 21 38 of bezoek onze website:
www.installatiebedrijfsimon.nl
Hoofdstraat 127 - 3781 AD Voorthuizen

media

We connect
locals!

HAALT U HET MAXIMALE
UIT UW ADWORDS
CAMPAGNE?
GRATIS ADWORD QUICKSCAN OP VEELGEMAAKTE
FOUTEN
VERSPIL GEEN BUDGET

LAAT GEEN KANSEN LIGGEN

FOCUS OP CONVERSIES

WWW.BDUMEDIA.NL/QUICKSCAN

Huisorkest Decibel komt in nieuw tenue

www.kapeldecibel.nl

De Tower Snorren:
“Van applaus worden we blij...”

‘Huisorkest’ Kapel Decibel doet dit jaar voor
de 14e keer mee aan het Voorthuizense Dweilfestival en heeft er, zo laten ze weten, dit jaar
net zo veel zin in als de 13 eerdere keren. Als
volgend jaar het NKD/Dweilfestival het 3e
lustrum viert, geldt dat ook voor Decibel!

We hebben gekozen voor een polo en vest in een,
zoals gezegd, vertrouwde kleur groen en een zwarte jas met groene opdruk. Wat ook veranderd is, is
dat we de zwarte broeken weg hebben gedaan en
hebben ingeruild voor spijkerbroeken, lekker vlot
toch?”

“Het is elk jaar weer een prachtig dweilfeest, waarin wij als Gezellige Groene kapel uit Ede een feestje
voor jong en oud bouwen. We houden van lekker
muziek maken in een uitgebreid repertoire, voor
iedereen herkenbaar en waarin we ons publiek
kunnen laten zien wat we leuk vinden om te doen.”
“Dit jaar hebben we nieuwe kleding, uiteraard in
onze wel bekende kleuren Decibel-groen en zwart.

“Wij kijken allemaal ontzettend uit naar 7 juli, en
natuurlijk ook naar 6 juli 2019, want ook een 15e
keer willen we graag meemaken. We hopen dat het
Voorthuizense publiek weer bij ons komt kijken, de
heupjes los gooien en de voetjes van de vloer! Tot
zaterdag 7 juli!”

Nep-Tunes 2018:
“Fantastisch om weer mee te doen”

“Ook dit jaar zijn wij we blij dat wij weer mogen mee doen. Wij zijn al een
aantal keren geweest en wij vinden het een ontzettend fijn dweilfestival.
En ook dit jaar zijn wij erbij voor het plezier en niet voor de wedstrijd.”
“Bij de Tower Snorren gaat het erom dat wij gezellig samen muziek mogen maken
en ach, als er dan een vals nootje klinkt…., nou, dat vinden wij echt niet erg! Dit
jaar bestaan de Tower -Snorren 25 jaar en dat is in april van start gegaan met een
grootse dag voor alle fans. Ook hebben wij nieuwe kleding waar wij heel erg blij
mee zijn. Het is wat meer van deze tijd en voor onze doelgroep ook makkelijker
aan en uit te doen.”
“Wij kijken uit naar een hele fijne dag en hopen veel publiek te zien en dat iedereen mag genieten van onze mooie groep. Vindt u ons optreden leuk, geef ons
dan een groot applaus, daar worden wij heel erg blij van! Ook kunt u onze Facebook-pagina bezoeken, of onze website.”

www.facebook.com/NepTune

sZeewolde

“Dit is het tweede jaar dat dweilorkest NepTunes uit Zeewolde mee doet aan deze fantastische dag in Voorthuizen,” zo laten de muzikanten uit Flevoland enthousiast weten. “Aan het
einde van de vorige dweildag, 2017,waren alle
muzikanten er snel uit: volgend jaar weer naar
Voorthuizen!”

-sno
werdag
Zimpelsat: “We maken er eenwsuper
mooie
van”rrn.nl
ww.to

Heure Zien en Zwe’ge:
Heure Zien en Zwe’ge heeft goeie herinneringen aan
hun eerdere optredens de afgelopen jaren in Voorthuizen en meldde zich direct aan na de editie van 2017.
“Wij zijn dweilorkest Heure Zien en Zwe’ge uit Oisterwijk. Onze kapel is vijftien jaar geleden opgericht met
de bedoeling om alleen met carnaval muziek te maken.
Toen bestond de kapel maar uit twaalf leden, maar is
inmiddels is ons orkest uitgegroeid naar zeventien
leden. Als je met het muziek virus in contact bent geweest, kun je het niet laten om alleen met carnaval te
spelen, maar ook bij andere evenementen.

Nep-Tunes is een jong dweilorkest. “In de twee jaar dat
Nep-Tunes nu is heropgericht, is de groei gigantisch.
Het repertoire is inmiddels behoorlijk uitgebreid.
Maar ook het aantal muzikanten is toegenomen. Vorig jaar waren we in Voorthuizen met 11 muzikanten.
Dit jaar zijn er 14 enthousiastelingen die Voorthuizen
onveilig komen maken.” De gemiddelde leeftijd van de

Nep-Tunes-muzikanten is 22 jaar.
Het begon allemaal eind jaren tachtig. De toen nog
jonge muziekvereniging AMVZ, richtte een dweilorkest op. Onder de naam ‘Boerenkapel’ hebben enthousiaste blazers vele feesten en evenementen opgevrolijkt met gezellige muziek. De muzikanten waren
herkenbaar aan de blauwe boerenkiel met rode zakdoek. Later werd de naam veranderd in ‘Nep-Tunes’.
Het dweilorkest verzorgde optredens tijdens de intocht van Sinterklaas, carnaval en tijdens Koninginnedag. “De muziekkeuze was in die tijd nog heel beperkt. De jonge vereniging was immers net gestart en
nog zoekende naar muzikale kwaliteit en groei. Toch
was dat niet de voornaamste reden van de blazers. Het
ging vooral om het plezier, en dat was er!”

“Sfeer en ambiance bevallen ons...”
”Piet van der Steen, orkestleider bij Heure Zien en Zwe’ge :
“Omdat er bij onze kapel leden zijn die in de horeca werken,
zijn wij niet altijd compleet, maar dat mag de pret niet drukken. Waar ik als leider van de kapel bijzonder trots op ben, is
de leeftijd van onze leden van 19 tot 69 jaar en dat het orkest
uit dames en heren bestaat.” “Daar wij al vaker in Voorthuizen
zijn geweest, kunnen we stellen dat de sfeer en de ambiance
ons bevalt, daarom komen we graag opnieuw terug. Want, zoals ook vorig jaar was geregeld: SUPER.”
Het repertoire van Heure Zien en Zwe’ge bestaat meestal uit
evergreens, zoals bijvoorbeeld The Rose, Love is in the air ,
Chiquitta , Good looking woman en nog meer, maar dat kan
het publiek zaterdag 7 juli zelf horen.

N a t i o n a a l
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Op de Veluwe
Verrassend, Vertrouwd en Veluws. In Barneveld
gebeurt altijd wel iets. Barneveld is goed bereikbaar

Even
uitblazen

en ligt centraal in een schitterende omgeving. Het
is er uitstekend wonen en werken. Ruimte om te
ondernemen is er volop. Recreëren? De prachtige
natuur van de Veluwe biedt talrijke mogelijkheden.

Barneveld: een kleurrijke gemeente met allure, maar
tegelijk verrassend nuchter. Lekker gewoon, weg van
de hectiek, maar toch bruisend. Zoek jezelf, wees
jezelf. Geniet van al het moois dat Barneveld heeft
te bieden.

www.daarombarneveld.com
www.daarombarneveld.nl

Creatieve

catering

hapjes
Feestelijke
ches
Lekkere lun
e buffetten
Uitgebreid
rde diners
e
e
v
r
e
s
e
g
Uit
rbecues
Stijlvolle ba

Een bruiloft, feest of zakelijk evenement gepland?
De Preuverie verrast met creatieve catering.
Smaakvol, puur en tot in de puntjes verzorgd.
Meer informatie: depreuverie.nl | 088 – 000 15 80
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Direct contact?

0342 - 47 11 24

www.grafischeffect.nl

U ��nd� �n� ����:
Bruna

ONZE OUDE
LOCATIE

Rabobank

Bunckmanplein

Café de Moriaan

Kerkstraat 1A
Voorthuizen
Tel. 0342 471 726

NIEUWE LOCATIE:
Schotsman

Geopend: maandag t/m zaterdag v.a. 10 uur

Bourgondisch Voorthuizen
Het lekkerste evenement in Voorthuizen
VOORTHUIZEN - Voorthuizen staat bekend om de vele evenementen die worden georganiseerd. Een van
de succesvolle evenementen is Bourgondisch Voorthuizen. Wat begon als een steuntje in de rug voor Crescendo, is na een paar jaar uitgegroeid tot een volwaardig evenement. Dit jaar wordt Bourgondisch Voorthuizen op 8 september voor de 6e keer georganiseerd.
“Vanaf dag één proberen we een gezellig kwaliteits-evenement neer te zetten. Dus kwalitatief goed eten, gezelligheid
en sfeer. De deelnemers zetten hun beste beentje voor en laten nieuwe en verassende gerechten proeven. De bezoekers worden op deze manier verrast door heerlijke gerechten en komen vast terug bij het horeca bedrijf die zulke
gerechten aanbiedt,” aldus de organisatie.
De deelnemers zijn een mix tussen cateraars en restaurants. Heel leuk om te zien dat sommige cateraars naar huis
gaan met een aanvraag om een feest te organiseren bij één van de deelnemers. Onze deelnemers komen uit Voorthuizen en de directe omgeving. Zij weten wat gastvrijheid is en hoe je de bezoekers kunt verwennen met heerlijk
gerechten.
Over de editie van 2018: “In 2017 begonnen we met een paar gigantische regenbuien. We hebben daarom extra tenten geplaatst om toch droog te kunnen zitten. Deze tenten vonden we niet zo mooi, vandaar dat we dit jaar mooiere
sfeervolle tenten gaan plaatsen. We zijn daardoor veel minder afhankelijk van het weer. Maar zonnig droog weer
is natuurlijk wel hetgeen waar wij op hopen. De tenten en tuin worden met sfeervolle kleine lampjes en lampions
verlicht. Na 20.00 uur wordt het al wat schemerachtig. De tuin en het Muziekhart worden zo omgetoverd tot een
sprookjesachtig decor.”
Ieder jaar komen er deelnemers bij en er vallen natuurlijk ook deelnemers af. Dit heeft vooral te maken met de drukke
september maand. Daardoor is deelname voor sommige horeca gelegenheden niet mogelijk. De organisatie is blij dat
deze gaten direct weer worden opgevuld door hele goede deelnemers. “We selecteren de deelnemers vooral op datgene
wat zij de mensen willen voorschotelen. Het moet geen daghap worden maar een lekker klein gerechtje.”

Passie
“Wij mogen als organisatoren een beetje in de keuken kijken van onze deelnemers en zien dan met hoeveel passie en
professionaliteit deze mensen te werk gaan. Ze vinden het echt geweldig om dat tijdens Bourgondisch Voorthuizen
aan hun gasten te laten zien en proeven”, aldus Johan van den Heuvel. “Op dit culinaire evenement kunnen zowel
deelnemers als gasten op een gezellige, laagdrempelige manier kennis maken met elkaar.”
Op het centrale terras kan men genieten van de proeverij, een heerlijk drankje en uiteraard van de ambiance en live
muziek. Natuurlijk zal het eigen Voorthuizens bier, Voortsche Dwaes, ook op dit evenement worden geschonken. Het
betaalmiddel voor Bourgondisch Voorthuizen is de Bourgondiër. Alles wat men wil eten of drinken wordt met deze
munt afgerekend. De toegang tot het terrein is gratis.
Bourgondisch Voorthuizen wordt georganiseerd door Muziekvereniging Crescendo. De vereniging probeert d.m.v.
activiteiten samen met lokale ondernemers, zoals Bourgondisch Voorthuizen, de begroting sluitend te krijgen.

Vanaf 8 jaar kun je muziekles
nemen bij Crescendo.

Leer een instrument
spelen bij Crescendo
De meeste leden van de dweilorkesten spelen of hebben gespeeld bij een muziekvereniging. Veel muziekverenigingen hebben naast hun orkest ook een dweilorkest. Maar hoe word je nu muzikant? De meeste
muzikanten maken rond hun 8e jaar een keuze voor
een bepaald instrument. Wordt het een slagwerkinstrument of een blaasinstrument? Men wordt opgeleid door een muziekvereniging. Muziekvereniging
Crescendo heeft ook zo’n professionele opleiding.

Uiteraard is iedereen van harte welkom op Bourgondisch
Voorthuizen. Om 16.00 uur is de officiële opening. Voor
meer informatie en deelnemers kunt u kijken op

www.bourgondischvoorthuizen.nl
Tijdstip:

vanaf 16:00 - 0:00 uur

Locatie: Muziekhart van Voorthuizen
Van de Berglaan 4
Entree:

gratis

Extra grote gezellige Braderie in
het centrum van Voorthuizen
VOORTHUIZEN - Tijdens het NKD organiseert Muziekvereniging
Crescendo een gezellige braderie in het centrum van Voorthuizen.
Er komen kramen te staan langs de Hoofdstraat vanaf Lorax tot aan Phone House.
Dit jaar komen er ook kramen aan de
Van de Berglaan tot aan de Koninginnelaan te staan. In totaal zullen er circa 75 kramen staan met
kleding, speelgoed, eten en nog
veel meer leuke artikelen. De
braderie is van 10.00 tot 16.00
uur. Een plaats is te reserveren via
www.ansjaevents.nl

Beoordeling orkesten
in Crescendo-tuin
Ook dit jaar zorgt Muziekvereniging Crescendo dat er weer een gezellig terras wordt opgebouwd in de tuin van het Muziekhart van Voorthuizen. Onder het genot van een lekker drankje kan men genieten
van de muziek van alle dweilorkesten. Onder het publiek in de tuin
bevind zich de jury. Zij beoordelen alle orkesten op klank, samenspel
en entertainment. Wil je niets van deze dag missen en alle orkesten
horen dan is de tuin van Crescendo een mooie plaats om te verblijven.

Vanaf ca. 8 jaar kun je bij Crescendo muziekles nemen en vervolgens het instrument leren bespelen en muziekdiploma’s halen. Naast de lessen stroom je zo snel mogelijk door in een orkest. Met elkaar muziek maken is het
leukste wat er is. Als je voldoende vaardigheden hebt dan ga je uiteindelijk naar het fanfare orkest. Meer weten
over de opleiding? Stuur een mail naar opleiding@crescendo-voorthuizen.nl

Colofon
De Dweilspecial Voorthuizen 2018 is een uitgave onder verantwoordelijkheid van de Stichting
Nationaal Kampioenschap Dweilorkesten, in samenwerking met de Ondernemersvereniging
Voorthuizen en verschijnt op 28 juni als bijlage
van de Barneveldse Krant.

Omvang
Oplage
Druk
Eindredactie
Foto’s

:
:
:
:
:

24 pagina’s
26.000 exemplaren
BDU Rotatie Offset Drukkerij
Dick van Rheenen
Archief Stichting Nationaal
Kampioenschap Dweilorkesten
Vormgeving : Veldhuizen Grafisch Effect
Advertenties : Bestuur Stichting Nationaal
Kampioenschap Dweilorkesten
N a t i o n a a l

Ook kinderen kunnen zich opperbest
vermaken in de tuin van Crescendo.
K a m p i o e n s c h a p

D w e i l o r k e s t e n

2 0 1 8
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RESTAURANT | BBQ | CATERING
T 0577 – 46 24 07

Dorpsstraat 263886 AS Garderen

Een nieuw geluid in Accountancy
Cooster coaching accountants B.V. - Koolhovenstraat 2 - 3772 MT Barneveld - tel. 0342-425 842 - www.cooster.nl

Verbindingsweg 34 3781 LS Voorthuizen
Tel 0342 - 476880 info@engadvies.nl
www.engadvies.nl

al méér dan
25 jaar uw
Partner in
G. VAN MAANEN VOORTHUIZEN Reiniging
•
•
•
•
•

Wassen zonder krassen!

Hogedrukreinigers
Veeg-/Zuigmachines
Schrobmachines
Stof-/Waterzuigers
Hogedruk Schuim
Systemen

in onze ,,state-of-art’’

TEXTIELWASSTRAAT
(Hoogte bus max. 2.80 mtr.)
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 18.00 uur
(vrijdagavond tot 20.00 uur)
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Kaartverkoop bij de kassa van Hubo XL

KÄRCHER G. VAN MAANEN B.V.
Baron van Nagellstraat 90a
3781 AT Voorthuizen
(+31) 342 – 474 555

info@karchervoorthuizen.nl
www.karchervoorthuizen.nl

Zomeractie*
bij Hoor&Zie
Voorthuizen:

Zet uw
zintuigen
op
scherp!

zonnebril
op sterkte
vanaf
€ 125,-!
* Deze actie is geldig in
juni en juli 2018

Uw ogen en oren verdienen het beste.
Een oogmeting of hoortest verrichten vraagt om kennis en vakmanschap. Dat is precies wat u van Hoor&Zie kunt verwachten. En die
oogmeting of hoortest doen wij geheel vrijblijvend voor u, op ieder
moment van de dag. Hoor&Zie geeft een eerlijk advies en houdt
rekening met uw wensen en mogelijkheden. Simpelweg omdat uw
ogen en oren het beste verdienen.

Kom langs
voor een
de
vrijblijven of
g
oogmetin
hoortest

Smidsplein 5
3781 GR Voorthuizen
Tel 0342 - 219 061
voorthuizen@hoorenzie.nl
www.hoorenzie.nl

Mede mogelijk gemaakt door:

Albert Heijn
Voorthuizen

openingstijden:
maandag t/m zaterdag

8:00 - 22:00

Het bruine cafe van Voorthuizen | Smidsplein 18

Overheerlijke hotdog
van 100% rundvlees
Met cheddar kaas
en jalapeno

Laugen broodje
met typische
pretzelsmaak

Hoofdstraat 151
3781 AD Voorthuizen
Tel: 0342-47 3291

www.dedaltons.com
@De_Daltons
De Daltons Voorthuizen

Steeds weer vers gekoeld
en met constante kwaliteit.
Dat levert wat op.

Verbindingsweg 9
3781 LR Voorthuizen

Bakery solutions

T +31 (0)342 47 24 10

Cool solutions

F +31 (0)342 47 53 33

Food, Bakery & Cool
solutions

Foodservice solutions

veenhuizen.nl

Climate solutions
24/7 service

