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Voorwoord Voorzitter Oranje buurt 

Vijftig jaar Oranjebuurt is een zeer mooie mijlpaal en zeker een felicitatie waard. 

En dan als kersverse voorzitter  het voorwoord moeten schrijven. Omdat ik geen 
onbekende ben voor het bestuur, ben ik, toen ik in de vut ging, gevraagd of ik geen 
zitting in het bestuur zou willen nemen. Ik heb dit echter nog even afgehouden. 

Een tijdje later werd mij gevraagd of ik mee wilde helpen met het organiseren van 
het 50 jarig jubileum, waarop ik ja heb gezegd. 

Voor de meesten ben ik geen onbekende en heb al aan andere jubileums mee ge-
holpen en bestuursfuncties bekleed. 

Het is een mooie en levendige buurt, iedereen staat klaar en helpt elkaar, ook in 
moeilijke tijden, ook toen het een keer helemaal mis ging hebben we samen de 
buurt weer op de kaart gezet. We gaan er iets moois van maken. Op naar het vol-
gende jubileum.    Willy Arts 

Woord van de secretaris 

Woord van de voorzitter 

iets moois van te maken en 
hoopt dan ook dat velen met 
hen dit heugelijke feit komen 
vieren. Tot dan!!!! 

De commissie, 

Henk Arnoldussen 

Ger Goertz 

Wiel Arts 

Ger Beumeler 

 

 

 

50 jaar alweer bestaat de 
Oranjebuurt. Veel activitei-
ten zijn de revue gepasseerd, 
van buurtfeest tot barbecue, 
van voetbal tot volleybal, van 
sinterklaas tot de paashaas, 
van fietstocht tot winterwan-
deling en nog veel meer, te 
veel om op te noemen. Velen 
hebben zich ingezet voor de 
buurt, de een als voorzitter, 
secretaris of penningmeester, 
de ander belangeloos voor 
wat dan ook voor activiteit.. 
Een buurt die door de jaren 
heen ouder werd, maar zeker 
ook de laatste jaren weer  

jonger wordt. Veel jonge 
gezinnen vestigen zich in 
onze buurt., wat de broodno-
dige verjonging van de buurt 
met zich meebrengt. Veel 
plezier hebben we in de afge-
lopen 50 jaar gehad, met 
pieken en dalen en ook wel 
eens minder prettige dingen. 

Nu is het zo ver om het 50 
jarig bestaan met z,n allen te 
vieren en dat doen we op 29 
en 30 mei in en rond de 
Blokhut in de Irenestraat.. 
De commissie heeft kosten 
nog moeite gespaard om er 

En maar hopen dat het 
weer ook meewerkt! 

 

Veel plezier voor iedereen!! 

 

Groetjes Marion Kraus 

 

Alweer een mijlpaal voor de 
Oranjebuurt! 

Sinds november 1989 be-
heer ik het secretariaat,dus 
het 40 jarig bestaan heb ik 
ook meegemaakt. 

Het Jubileumfeest op 13 
mei 2000 was ook een ge-
weldig feest. 

En nu dan het 50 jarig jubi-
leum! 

Het is heel fijn dat er een 
feestcommissie is die al 
maanden aan het werk is. 

En nog meer buurtleden 
die hard hun best doen 
voor versieringen en spon-
soring. 

Ik verwacht nu ook weer 
een geweldig weekend met 
een goeie opkomst van de 
leden. 

Van de Redactie 

50 jaar Oranjebuurt 



 3 

Woord van de penningmeester  
bleem is maar ik was ook 
nog eens de enige man in 
het gezelschap. En daar zat 
ik dan met 3 en nu 4 vrou-
wen aan tafel. De effectieve 
vergadertijd was dus gemid-
deld 10 minuten op 2 uur 
kletsen. Nu is daar weer wat 
balans in gekomen door de 
komst van onze nieuwe 
voorzitter Wiel. ik feliciteer 
namens mijn gezin de buurt 
met het mooie jubileum, en 
natuurlijk op naar de vol-
gende jubileumfeest. 

Paul Cartwright 

Vertrouwen, 

Wat vele mensen in vereni-
gingen eerder is overkomen 
kon mij natuurlijk ook niet 
ontgaan. Pas net lid van de 
club en al gelijk gevraagd 
om een bestuursfunctie te 
vervullen. Eerst heb ik nee 
gezegd vanwege mijn ge-
zondheid, maar een jaar 
later toen de voorzitter/
penningmeester naar een 
andere dorp ging verhuizen 
en het met mij ook een stuk 
beter ging heb ik toch maar 
ja gezegd. Ja zeggen tegen 
een verantwoordelijkheid 

en vertrouwen over het geld 
van anderen. Die anderen 
die hart en ziel hebben ge-
stoken in wat  zoals ik het 
nu zie een hele mooie vere-
niging is. En zoals vele oud 
gediende weten is het ver-
trouwen in een penning-
meester niet altijd vanzelf-
sprekend. Ik ben er trots op 
dat ik het vertrouwen heb 
gekregen en ik hoop dat ik 
de volgende 25 jaar nog 
heel wat bonnetjes mag 
wegschrijven. De afgelopen 
2 en half jaar hebben we 
vergaderd zonder een voor-
zitter. Wat op zich een pro-

50 jaar Oranjebuurt 

Ontstaan van de Oranjebuurt 

Ik weet niet zeker wie de buurt opgericht heeft, maar het heeft te maken met dat de families Verheijen, Phi-
lipse, Bögels, de Roy en van Megen een groepje vormden. Het weinige geld dat ze hadden werd bij elkaar ge-
legd en toog men naar het Prinsenbal. Ze hebben toen bedacht dat ze iets met de Carnaval moesten doen 
samen met kinderen en ouders uit de Prinsessenstraten. 

In 1960 werd voor het eerst meegelopen met de optocht in Gennep als Genneps Klein Erpelle (aardappelen) 
en wortels. Zo groeide het uit tot jaarlijkse deelname aan de optocht. Gerda van Dijk (van Dorus) naaide veel 
kleding, Bögels was de technische man Verheijen, Philipse en de vrijers van de vrollie zoals Alwies Poen 
bouwden en timmerden de wagen in elkaar bij de Blokhut, vaak onder het genot van de nodige flesjes bier. 
Vervolgens werden de wagens beschilderd door Anny Verheijen. De thema’s sloegen vaak op de Gennepse 
politiek. Er waren toen nog veel kinderrijke families in de buurt, waarvan velen met de optochten meededen. 

Later breidden de activiteiten zich uit, er werden diverse uitstapjes georganiseerd naar o.a. Elzendorp,  

Wanroy, Efteling, Fantasialand. Zo groeide de buurt uit met vele activiteiten naar het 50 jarig jubileum nu. 

 

Door Fransje Thissen 
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Koninginnedag 
Vele jaren heeft de Oranje-
buurt meegedaan met de 
sport en spelactiviteiten op 
Koninginnedag, eerst op de 
Groes, later op sportpark de 
Heikuul. De dames deden 
mee met volleybal en de he-
ren met voetbal. Ook al wa-
ren we allemaal amateurs, we 
waren wel fanatiek, waardoor 
we soms behoorlijke resulta-
ten boekten. De kinderen 
deden vaak mee met de sport 
en spelactiviteien. Zij deden 
dit met veel plezier. Hieron-
der volgt een foto impressie. 

50 jaar Oranjebuurt 
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Carnaval is vele jaren een 
hoogtepunt geweest in de 
Oranjebuurt. Vol overgave 
werd er gebouwd, geknipt, 
geplakt en geschilderd. Vele 
actuele en creatieve thema’s 
passeerden de revue. In vele 
samenstellingen werd er mee-
gedaan. De laatste jaren was 
het echter op enkele indivi-
duen na erg rustig met het 
carnaval in de buurt. Het 50 
jarig jubileum was echter de 
aanzet om weer actief te wor-
den, mede door de nieuwe 
jonge gezinnen en enkele 
oude rotten uit de buurt. Er 

werd weer een mooie wagen 
gebouwd en heeft met veel 
plezier meegedaan in de op-
tocht van 2010. Een ander 
heugelijk carnavalsfeit is dat 
de prins van de Waggelaars 
bij ons in de buurt woont. 
Zijn naam is prins Wiel d.n 
Vierde. In het dagelijks leven 
Wiel Arts uit de Pr Bea-
trixstraat. Vele foto’s zijn er 
gemaakt door de jaren heen, 
te veel om te laten zien. Op 
deze en de volgende pagina 
een impressie door meer dan 
50 jaar carnaval in de Oranje-
buurt. 

Carnaval in de Oranjebuurt 

50 jaar Oranjebuurt 



 6 

Carnaval in de Oranjebuurt 

50 jaar Oranjebuurt 
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Carnaval in de Oranjebuurt 

50 jaar Oranjebuurt 
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Onze voorzitter         Oude plaatjes  

50 jaar Oranjebuurt 

Op de foto boven  op de voorgrond mevr Lamers. Het meisje rechts is Leny 
Thissen, meisje links Lientje Thissen, jongen rechts Paul van Lieshout, jongen 
achter Wiel Hendriks. De andere kinderen zijn vermoedelijk uit de Irenestraat??. 
In het huis op de achtergrond woont nu An Wouters. Op de fotoos onder de Pr 
Beatrixstraat in 1955 en 2010. De straat was nog niet verhard. U kijkt in de 
richting van het Gennapium. Huub en Leen Lamers zijn aan het badmintonnen. 
Op de foto links een buurtuitstapje naar ???? 
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Al vele jaren hebben we in de buurt een winterwandel-
tocht. In 1992 was de eerste tocht, deze ging naar de groe-
ne streep in Afferden. Koud was het, heel erg koud. Zo 
koud zelfs dat sommigen zeiden, dat ze dit nooit meer 
gingen doen. Maar niet getreurd, de erwtensoep en de 
knakworst op het eind van de wandeling maken veel goed 
Zo goed zelfs dat de winterwandeltocht nog steeds bestaat. 
Hiernaast en onder een impressie. 

Winterwandeltocht 

50 jaar Oranjebuurt 
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Op Kamp!!!! Geysteren 1994 en Sevenum 1996 

50 jaar Oranjebuurt 
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Buurtreisjes 

50 jaar Oranjebuurt 

Al vroeg in het bestaan van de buurt ging men op buurtreis. In het begin met de bus overal naar toe. Meestal waren het 
toen de volwassenen die op reis gingen. Op de volgende pagina’s een foto uit de beginjaren van een reisje naar Zand-
voort. Het was 1962 of 1963!!!! Wie het weet zegt het maar. Na urenlang puzzelen van enkele buurtleden hebben we de 
meeste namen kunnen achterhalen. Iedereen op de foto heeft een nummer die verwijst naar een lijstje met namen. Er 
zijn een paar vraagtekens die ingevuld mogen worden.  

We zijn benieuwd!! 

Rebus 

    H    +  ( —K )       L +( — B) 

 

Bes  + ( — R)     D+ (RE—R)    B+ (duur—d)+T              

………….Jaar 

1 Leen Hendriks 23 Hen de Bruin 

2 Mevr Thissen 24 dhr van Uden 

3 Gerrit Noy 25 mevr Verheijen 

4 ? 26 mevr de Roy 

5 Door Noy 27 dhr Verheijen 

6 Mevr van Megen 28 Fransje Verheijen 

7 Dhr de Roy 29 mevr Philipse 

8 Joop van Megen 30 mevr Wessels 

9 Peter Zwitserloot 31 mevr van Megen 

10 Zus van Striek An 32 ? Van Megen 

11 Jose Philipse 33 mevr ten Haaf 

12 Huub Lamers 34 Mia de Bruin 

13 An Builtjes 35 Mevr Wolfs 

14 Riet Poen 36 mevr Liebrand 

15 dhr Schenk 37 mevr van Uden 

16 Broer Hendriks 38 Wim Hendriks 

17 ? 39 dhr Thissen 

18 dhr Liebrand 40 dhr Wolfs 

19 dhr Theunissen 41 Leny Verheijen 

20 dhr ten Haaf 42 dhr Philipse 

21 Alwies Poen 43 dhr van Megen 

22 Hetty Hendriks 44 Zoontje van zaaleigenaar 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.animaatjes.nl/kleurplaten/boerderij/koe.gif&imgrefurl=http://www.animaatjes.nl/kleurplaten/boerderij/&usg=__guxKnfkZCDGlvWZqLmlTo5zX7VM=&h=650&w=552&sz=10&hl=nl&start=4&itbs=1&tbnid=BkkZisQGmzBB9M:&tbnh=137&t
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.hgsc.bcm.tmc.edu/images/Bang.jpg&imgrefurl=http://www.hgsc.bcm.tmc.edu/cascade-tech-software-ti.hgsc&usg=__cWEiCYDnNKmLijxka6KkzRL1wIo=&h=340&w=340&sz=155&hl=nl&start=1&itbs=1&tbnid=HB91DZvyLt3dPM:&tbnh=119&t
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://maartenjanssens.nl/maartenjanssens.nl/nl/images/stories/taart.gif&imgrefurl=http://maartenjanssens.nl/maartenjanssens.nl/nl/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Dcategory%26layout%3Dblog%26id%3D3%26Itemid%3D3
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50 jaar Oranjeburt 
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50 jaar Oranjeburt 
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Prinsessenkleurplaat 
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Van alles wat!! 

Pagina 15 50 jaar Oranjebuurt 
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Programma feestweekend 29 en 30 mei 2010 

50 jaar Oranjebuurt 

Vrijdag 19.30 uur Onthulling bordjes Vanaf Blokhut 

Zaterdag 17.00 uur speurtocht Blokhut 

Zaterdag 20.00 uur feestavond Blokhut 

Zondag 11.00 uur brunch Irenestraat of Blokhut 

Zondag  14.00 uur fietstocht Blokhut 

Zondag 17.00 uur bbq Blokhut 

De feestavond op zaterdag tot 01.00 uur.  Einde bbq 21.00 uur. 

Bij alle activiteiten worden extra handjes en hand en spandiensten op prijs gesteld. Men kan 
zich hiervoor melden bij de organisatie: 

Willy Arts    

Ger Goertz    

Henk Arnoldus-
sen 

   

Ger Beumeler    


