
ORANJEVERENIGING ONS VORSTENHUIS TE ALMEN. 

 

Almen - Persbericht van  18 juni 1945: 
 
"Maandag jl. werd de aangekondigde vergadering gehouden om te komen tot de 
oprichting van een Oranjevereniging. Ruim een 40-tal ingezetenen had gevolg 
gegeven aan de oproep van het voorlopige bestuur en woonde de vergadering bij. Bij 
de aanvang van de vergadering werd na enige inleidende woorden van den 
voorzitter  den heer M.J.Wiegman een minuut stilte in acht genomen om allen te 
herdenken die in de loop van de vijf oorlogsjaren voor ons land en volk gevallen zijn. 
Men bleek volkomen in te stemmen met het voornemen van de vroegere Volksfeest 
commissie . Hierna werd overgegaan tot het kiezen van een bestuur dat als volgt 
werd samengesteld: 
de heren M.J.Wiegman, B.A. ten Have, M.Rothman, T.Boschloo, G.Koning, H. van ’ t 
Sant en G.Kroeze. Het bestuur zal een reglement samenstellen, maar reeds nu kan 
worden medegedeeld dat de minimum-contributie 50ct. zal bedragen. Een bedrag 
dat het welhaast niemand onmogelijk zal maken als lid toe te treden. Men kan zich 
nu reeds bij één van de bestuursleden opgeven als lid. Bij eventuele feestdagen zal 
het bestuur door het instellen van een aantal commissies zich de medewerking 
verzekeren van een aantal leden. Om 10.00 uur sloot de voorzitter met dankwoord 
voor de betoonde belangstelling de vergadering. Moge samenwerking tussen de 
verschillende bevolkingsgroepen die op velerlei gebied in Almen tot uiting komt, ook  
de Oranjevereniging tot voordeel strekken, zodat onze hele schoolkring in grote 
eendracht de nationale feestdagen zal vieren". 
 
Met dit eerste persbericht van de vereniging werd aangegeven dat er dus al voor de 
oorlog  feest werd gevierd georganiseerd door de Volksfeest-commissie. Van deze 
commissie zijn geen notulen aanwezig. Uit verhalen is mij wel duidelijk geworden dat 
er ook toen al volop feest gevierd werd.  
Het was meester van ’t Sant die tijdens de eerste bestuursvergadering met het 
voorstel kwam om de vereniging de naam Ons Vorstenhuis mee te geven. 
Tijdens die eerste vergadering werd het Koninginnedagprogramma van 31 augustus 
en het feest op 1 september besproken. Het allereerste programma zag er als volgt 
uit: 

 

31 augustus 1945: 

 

8.uur v.m. Klokluiden 

9 uur: Samenkomst in de Kerk. Spreker Dr. A. van den Hoeven van Warnsveld. 

           Zang van Almens Kerkkoor. 

10.30 uur: Kranslegging bij de Canadeesche graven. 

10.00 uur : Muziek en Kinderzang op het kerkplein. 

10.00 uur: Schijfschieten met buks ( Het vogelschieten kan vanwege 

overheidsmaatregelen niet doorgaan.) 

1uur n.m.: Keuring van versierde wagens, karren en fietsen. 

2 uur: Optocht, waaraan ook al de versierde voertuigen deelnemen alsmede de 

schoolkinderen. 

 

 



3u30: Karretjes rijden, Hindernisrijden met fiets, Hindernislopen voor meisjes. 

Blaastrappen voor jongens. 

5u30: Hindernis rijden te paard en Stoelendans te paard. 

6u30: Gecostumeerde stoelendans 

7u30: Samenkomst in een te bouwen feesttent. Voor deze samenkomst zijn 

nog plaatsbewijzen verkrijgbaar. 

8uur: Aanvang samenkomst. 

 

1 september:  

2uur nam: Schoolfeest voor de kinderen 

8uur nam: Samenkomst  in Ons Huis met het programma van vrijdagavond. 

Hier worden ook zij verwacht die moeilijk de samenkomst in de tent kunnen 

meemaken. 

Op het terrein zal er gecollecteerd worden op verzoek van Ned. Volksherstel 

voor de Stichting 1940-1945. 

 
Opmerkelijk detail is dat er dus het eerste jaar feest werd gevierd op vrijdag en 
zaterdag, terwijl er later altijd feest werd gevierd op dinsdag en woensdag. Er zijn 
toen talrijke bijeenkomsten en discussies geweest om de feesten te verzetten naar 
het weekend. Men vond Almen daar toen nog niet rijp voor en dus werd er als 
alternatief feest gevierd op donderdag en vrijdag en veel later pas op donderdag, 
vrijdag en zaterdag. 
De samenkomst in het eerste jaar bestond uit medewerking van alle 
jeugdverenigingen, muziek en zangverenigingen 
Dus ook toen al een soort Almense revue. Als je het programma van het eerste jaar 
bekijkt dan zijn er vele elementen  die ook heden ten dage nog op het 
feestprogramma voorkomen. 
 

Vogelschieten: 
 
In de beginjaren  van het vogelschieten werd er geloot  voor de volgorde van de 
schutters. De lijst werd dan bij kapper Boltjes  ter inzage neergelegd. 
Een lijst van deelnemende schutters uit 1952 laat de volgende schutters zien: 
1. Alb.Pardijs 
2. H.Stomphorst 
3. H.J.ter Meulen 
4. J.E.Lubberding 
5. Fr. v.Leest 
6. Fr.Peters 
7. Henk Boesveld 
8. D.W.Koetsier 
9. Wim Nijendijk 
10. M.W.Enserink 
11. T.Boschloo Rz. 
12. M.Regelink 
13. Dr. S.Fischer. 
14. G.Uenk 
15. E.J.Janssen 
16. Jan Lichtenberg 
17. Bertus Woestenenk 



18. R.Pelgrum 
19. Jan Wullink 
20. B.Enserink 
21. H.L.Ovink 
22. Thijs Wagenaar 
23. M.A.Rothman 
24. G.Koning 
25. B.Woestenenk 
26. Gerrit Woestenenk 
27. Jan Rouwenhorst 
28. G.H.Rutgers 
29. B.A. ten Have sr. 
30 A.A.Harmsen 
31 B.Harmsen 
32. D.G.B. van Kampen 
33. E.Heyink 
34. M.Bieleman 
35. G.Boschloo Rz. 
36. G.Sangers 
37. Jo Pardijs 
38. Jan Richter. 
 

Geschiedenis: 

 
Zoals U al heeft gelezen werd in 1945 Koninginnedag gevierd op 31 augustus, de 
verjaardag van Koningin Wilhelmina.  
Koning Willem III was na zijn scheiding van Sophia van Württemberg getrouwd met 
de veel jongere Emma. Na zijn overlijden in 1890 werd Emma benoemd tot regentes 
van zijn opvolgster, de toen pas tien jaar oude koningin Wilhelmina die in 1880 werd 
geboren. In 1898 werd Wilhelmina Koningin tot zij in 1949 afstand deed ten gunste 
van haar dochter Juliana. Vanaf eind vorige eeuw was er dus sprake van een heuse 
Koninginnedag, namelijk de 31ste augustus, de geboortedag van Wilhelmina. 
Koninginnedag valt vanaf 1949, het jaar van de troonsbestijging van Juliana op 30 
april. Juliana werd geboren in 1909. Ook werd vanaf 1949 het alom bekende 
bloemendefilé op paleis Soestdijk gehouden. Ondanks het feit dat koningin Beatrix 
niet op 30 april jarig is, wordt aan de datum van 30 april vastgehouden. 
Bij het 50 jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1948 werd er door de 
Oranjevereniging Ons Vorstenhuis een gevarieerd programma samengesteld met de 
bekende onderdelen, maar ook met een Oranje avond in Ons Huis. 
 

Optocht: 

 
In de beginjaren van de vereniging was de route van de optocht wel even iets anders 
als nu.  De route ging vanaf het Kerkplein richting Sanatorium later "PW Janssen 
Ziekenhuis" weer later AZC en nu "Ehzerwold"  via de Ehzerbrug, de Scheggertdijk 
en de Almense Brug terug naar het dorp. 
 
Al blazende en lopende moet het een uitputtingsslag voor de muzikanten van Juliana 
zijn geweest. Echter wat te denken van de kinderen met hun versierde karren en 



fietsen. De muziek moet nu al langzaam lopen wel de stoet niet  uiteenvallen. Hoe 
dat toen ging ??  Waarschijnlijk veel meer conditie en discipline. 
 

Wielerronde: 

 
De wielerronde van Almen werd in de beginjaren vijftig verreden op Koninginnedag 
en startte bij de Coöperatie  en had dezelfde route als destijds de optocht.  
Er moest worden gereden op gewone fietsen, zonder renstuur, zonder 
drieversnellingsnaaf en verder met bel, rem en spatscherm. 
 

Koninginnedag: 

 
Nadat de belangstelling voor de wielerronde tanende was, kwam men met een nieuw 
sportief programma op Koninginnedag. Op het voetbalveld van de voetbalvereniging 
Almen werd jaren achtereen gestreden tussen de elftallen van Harfsen en Almen. 
Ook werden er toen al op het voetbalveld ballonnen opgelaten en verleende Juliana 
haar muzikale medewerking. Vanaf de beginjaren tachtig tot nu toe worden de 
festiviteiten gehouden in en rondom de brandweerkazerne. 
 

4 en 5 mei: 

 
Al in 1946 - het oprichtingsjaar van de vereniging - werden de gevallenen herdacht. 
In 1946 schrijft het bestuur: 
 
"Hoe dankbaar zijn wij dat onze driekleur met oranje wimpel weer ongehinderd mag 
wapperen en dat onze oranje liederen weer in het openbaar mogen worden 
gezongen. Wij zijn God dankbaar voor de teruggekeerde vrijheid. 
Deze dankbaarheid sluit echter de ernst en de weemoed niet uit, welke ons vervult, 
wanneer onze gedachten uitgaan naar hen die ons ontvielen. 
Ons innig gevoel van medeleven gaat uit naar hen en wij hopen dat God een 
vertroosting moge zijn voor hun vragende en geslagen harten". 
Nu nog wordt ieder jaar een sobere plechtigheid gehouden  bij het oorlogsmonument 
op de Algemene Begraafplaats Almen-Harfsen . 
Ook werden in 1946 de Canadese gevallenen herdacht die sneuvelden bij de 
bevrijding van Almen.  Het bestuur vervolgt: "Nogmaals het is feest in Nederland. 
Oranje leeft weer Wie Oranje zegt denkt aan vrijheid. De vrijheidszin is altijd  
één van  de waardevolste kenmerken geweest van ons Oranjehuis. 
Het is voor deze vrijheid in geestelijk en materieel opzicht dat ook onze Canadese 
vrienden hun leven hebben gegeven". 
Op 5 mei zijn er in Almen niet altijd aktiviteiten ontplooid. We volgden de landelijke 
trend. Toen Nederland in 1995 vijftig jaar was bevrijd, hebben sporters uit de 
Gemeente Gorssel het bevrijdingsvuur opgehaald uit Wageningen en ontstoken op 
de punt van onze zuil. Verder was er toen een  bescheiden programma en een 
bevrijdingsbal. 
 
 

 

 

 

 



Feesten: 
 
Zoals gezegd vonden de feesten plaats op dinsdag en woensdag omstreeks de 
derde week in augustus. De feestweide was de weide van de heer B.Harmsen aan 
de Whemerweg.  
Op de eerste dag  van het feest was men nog volop in de tent bezig met de 
voorbereidingen want het feest begon pas op dinsdagavond. Als men echter geluk 
had, was het bier om plm. 16.00 uur aangesloten en vele ondernemers met hun 
personeel kwamen dan al bijeen in de tent. Het avondprogramma in die dagen 
bestond uit muziek, cabaret of toneel. De volgende ochtend was er klokluiden en om 
9.00 uur begon het vogelschieten.  Jaren achtereen achter de Hoofdige Boer en later 
op de feestweide. De kinderspelen waren op dinsdagmiddag. Na het vogelschieten 
volgde dan de optocht en de Volksspelen en 's avonds de alom bekende 
stoelendans. Niet alleen veel deelname, maar ook rijen dik publiek was in de ban 
van de veelal prachtige creaties. De feesten werden besloten met een feestavond 
met dansmuziek en in de Hoofdige Boer was ook muziek zodat men heen en weer 
liep en ook een bezoek bracht aan de kermisattracties. Trouwens in de jaren eind 
zeventig en begin tachtig was er altijd een zeer druk bezocht Koninginnebal bij de 
Hoofdige Boer. 
De feesten zijn tot beginjaren negentig aan de Whemerweg gehouden. Wegens 
woningbouw moest men uitkijken naar een andere locatie. Het bestuur is erg blij met 
de huidige locatie aan de Dorpsstraat. Vanaf ongeveer dat moment zijn de feesten  
op donderdag, vrijdag en zaterdag. Een ieder heeft zo zijn eigen herinneringen aan 
het Almens Feest. Het bestuur zal er alles aan blijven doen om de feesten ook in de 
toekomst veilig te stellen. Juist in deze tijd  is het prettig om met Almenaren onder 
elkaar op een ongedwongen en prettige manier een paar dagen feest te vieren. Wat 
betreft 2000 hoeft het bestuur zich geen zorgen te maken voor een geslaagd feest. 
Er komt nl. weer een Almense Revue op de planken en dat betekent dat de feesttent 
tot de laatste plaats bezet zal zijn. 
 
Het bestuur heeft naast haar bestuursleden ( twaalf personen ) de beschikking over 
een Volksspelencommissie  die op het feest de Volksspelen organiseren en een 
Jeugdbestuur dat tekent voor de organisatie van de zeskamp en een activiteit op 
Koninginnedag. Vroeger ging men ieder jaar rond met een intekenlijst voor geld voor 
het feest. De vereniging heeft nu leden en donateurs. Daarnaast is er een Stichting 
Almense Evenementen opgericht voor de exploitatie van het tentgebeuren. 
 
Het bestuur bestaat momenteel uit: 
Wim ter Meulen - voorzitter, Martin Jansen - secretaris, vice-voorzitter 
Gerrit Stegeman - penningmeester, Dries Rothman ,Stoffel van Geel 
Hans Boerboom ,Janet Scholing, Hennie Toersen, Toine Boonman, Freddie van de 
Straat, Herman Umbgrove en Hendrik Jan Huzen. 
 
Samengesteld door de secretaris van de Oranjevereniging: 

  

Martin Jansen. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


