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WundeRland KalKaR 

Messe KalKaR:  een unieKe,  eneRGieKe locatie vooR BeuRzen en events

www.messekalkar.de

Grenzeloze faciliteiten 
Op het terrein van Wunderland Kalkar vindt u Messe Kalkar.
In totaal staat bijna 9.000 m2 aan beursoppervlak in 2 hallen
tot je beschikking. Direct daarnaast bevinden zich een buiten-
terrein van 20.000 m2, 20 vergaderruimtes en een beachbar
met uitzicht over de Rijn.

Beurzen en events in Wunderland
In Wunderland worden aansprekende beurzen en events 
georganiseerd. De grensoverschreidende scheepvaartbeurs en
beautybeurs trekken jaarlijks een groeiend aantal bezoekers
uit de directe omgeving en ver buiten Europa. Ook externe 
organisatoren weten Wunderland steeds beter te vinden. Van
paardensport- tot toerismebeurs, van internationale dart- tot
streetdance kampioenschappen, van (live) tv- en muziek-
events tot festivals en galafeesten: we zien de lijst met 
geslaagde beurzen en events in “ons huis” met trots langer
worden.

Leer de energie kennen van deze buitengewone locatie met
haar vele mogelijkheden. Laat je  inspireren met een blijvend
effect voor de lange termijn! Welkom bij onze Energy Factory!

www.wunderlandkalkar.eu

Welkom bij hotel- en attractiepark Wunderland Kalkar, een
bijzondere locatie aan de Rijn.

Tegen een gunstig all-inclusive tarief geniet je in Wunderland
Kalkar en in Kernie’s Familiepark van een totaalpakket: meer
dan 40 spannende attracties, speelmogelijkheden en gratis
frietjes, softijs, frisdrank, koffie en thee. Wist je dat je ook
kunt blijven slapen?

Wij hebben:
432 hotelkamers
Een buffet-restaurant
Gezellige cafés met bowlingbanen
Minigolf
En nog veel meer...

Wij verheugen ons elke 
keer op “Ome Joop’s Tour” !

Han Groot Obbink
General Manager
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Ome Joop’s Tour:

#156 Kids #220 Fietsen 
#10 Dagen #75 Vrijwilligers



Ome Joop’s Tour is een uniek tiendaags kinderfeest 
op wielen. De jeugdwielerronde beleeft in 2019 
de 69e editie. Ome Joop’s Tour is sinds 1950 een 
begrip in Arnhem. Geen wedstrijd, maar een ronde 
waarin respect, normen, waarden en aandacht voor 
elkaar belangrijk zijn.

Algemene 
informatie
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Het plezier telt
Alles verandert voortdurend, maar één ding blijft: de jaarlijk-
se fietstochten van Stichting Ome Joop. En gelukkig maar. 
Want wat is er leuker dan samen op de fiets het land door?

Kennismaken met elkaar, met ons mooie landschap, én met 
de geschiedenis. Vriendschappen sluiten en samen herinne-
ringen maken die een leven lang meegaan.

Dat fietsen ook nog eens goed is voor je gezondheid, dat kan 
ik als minister voor Medische zorg en Sport natuurlijk niet 
onvermeld laten. Maar het is vooral het plezier wat telt.

Ik wens alle kinderen die dit jaar op de fiets stappen, een 
onvergetelijke tour.

En dat gaat vast lukken, want de route staat in het teken van 
de grootste luchtlandingsoperatie in onze geschiedenis:  
Operatie Market Garden – dit jaar 75 jaar geleden.

Dank aan iedereen die dit mooie evenement ook dit jaar weer 
mogelijk heeft gemaakt!

Bruno Bruins,
Minister voor Medische Zorg en Sport
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Nalezen?

De ervaring leert dat er op het laatste moment 
altijd nog wel dingen kunnen veranderen. Alle 
informatie uit dit boekje en last-minute-wij-
zigingen kun je vinden en nalezen op de site 
van Ome Joop’s Tour: www.omejoopstour.nl 
en via Facebook: https://www.facebook.com/
omejoopstour/

Speciaal voor de ouders en verzorgers.
De medische zorg is tijdens Ome Joop’s Tour dit 
jaar opnieuw in handen van de Veiligheid- en 
Gezondheidsregio Gelderland Midden. 
Artsen en/of verpleegkundigen, beter bekend 
als de tourdokters, houden de kinderen 
medisch in de gaten, verzorgen de dagelijkse 
begeleiding, eventuele medicatie en bieden 
deskundige hulp bij ongelukken. De tourdokter 
is te allen tijde aanwezig tijdens de tour, ook 
wanneer ouders/verzorgers op bezoek komen. 
Zij kunnen altijd gebruik maken van de Tour-
dokter voor overleg en dergelijke.

Spreekuren tijdens de Tour
De tourdokters houden iedere dag twee keer 
spreekuur. ’s Ochtends ongeveer een uur voor 
vertrek en ’s avonds een uur na aankomst 
in de sporthal. Spoedgevallen kunnen de 
hele dag en nacht bij ons terecht. Zeker ook 
tijdens het fietsen. Als het kan fietst een van 

de tourdokters met de kinderen mee en kan 
tijdens het fietsen al hulp worden verleend of 
vragen beantwoord. De andere tourdokter zit 
in de ‘tourdoktersbus’ waar de echte pleisters 
geplakt worden tijdens het fietsen.

Medicijnen inleveren en ophalen
De tourdokter heeft van tevoren per brief 
contact opgenomen met de ouders van de deel-
nemers die medicatie gebruiken om het een en 
ander af te stemmen. De rol van met name de 
eigen huisarts en de apotheek bij de aanleve-
ring van medicijnen is ter sprake gekomen. Het 
medische team van de tourdokters zit op de 
eerste dag klaar om de medicijnen in ontvangst 
te nemen en belangrijke (aanvullende) infor-
matie te noteren. De kinderen kunnen met een 
gerust hart meegaan met Ome Joop’s Tour. 

ALGEMENE INFORMATIE

Zondag 21 juli verzamelen we met z’n allen op 
Sportcentrum Papendal voor de Tour van 2019. 
Vanaf 11.00 uur kun jij je met je ouders, fiets 
en bagage melden. De vrijwilligers wijzen je 
de weg. Je maakt kennis met je ploeggenoten 
en gaat je slaapplaats inrichten. Kinderen die 
medicijnen gebruiken en extra aandacht van de 
meereizende verpleegkundigen nodig hebben, 
melden zich bij de Tourdokter, die een apart 
tafeltje heeft aan het begin van de slaapzaal. 

- Geld: iedereen krijgt zakgeld
- Zaklamp, mobiele telefoon
- Ipod/mp3-speler, tablet
- Zak-, knipmes of ander wapen

Een regenjas hoeft niet.
 
Vergeet je reservesleutel niet!

Wanneer alle kinderen zijn ingeschreven en 
aangemeld bij de ploegleiders, volgt het defi-
nitieve afscheid en start het officiële program-
ma van Ome Joop’s Tour. Ouders/verzorgers 
zijn maandag 22 juli welkom op de Markt in  
Arnhem waar bij het gemeentehuis om 11.00 
uur wordt vertrokken voor de etappe richting 
Zutphen.

Wat neem je mee?
Ome Joop’s Tour heeft voor jou een lijstje 
gemaakt van spullen die je moet meene-
men. Zorg voor voldoende kleding voor 
de hele week. Neem de lijst samen met je 
ouders/verzorgers goed door.

Kleding
-  Lange sportbroek, 
-  Korte broeken voor tijdens het fietsen.
-  Voldoende onderbroeken, hemdjes en   
 sokken,
-  Jas, trui, t-shirts voor ’s avonds in de   
 Tour.
-  Pyjama voor het slapen
-  Handoeken en washandjes (handdoeken  
 drogen is moeilijk, echt genoeg 
 meenemen!)
-  Zwemkleding, badslippers
-  Vergeet niet de afvalzak voor vuile 
 kleding

Persoonlijke verzorging
Toilettas met zeep, shampoo, tandenbor-
stel, tandpasta, kam of borstel

Het is belangrijk dat je ’s nachts goed 
uitrust. Zorg voor een slaapzak en een 
kussen. Vraag aan je ouder(s) om een dun 
matrasje te kopen, liefst geen luchtbed. 
Luchtbedden gaan snel kapot, dopjes raken 
kwijt. Stretchers en tweepersoonsbedden 
zijn niet toegestaan.

Vraag eerst aan je ouders of zij de kleding 
willen merken, zodat iedereen weet welke 
kleding van jou is. Kleren en slaapspullen 
doe je in een grote stevige sporttas of 
koffer met daarop een label of etiket met 
je naam. De bagage gaat per ploeg in een 
speciale container en wordt elke dag met 
een vrachtwagen naar de volgende etappe-
plaats gebracht.

Regenkleding voor gebruik tijdens het fiet-
sen gaat in de fietstas, niet in de koffer.

Tips
Neem niet te veel mee naar Ome Joop’s 
Tour en al helemaal geen dure spullen, dat 
voorkomt teleurstellingen.
Controleer de avond voordat je naar Ome 
Joop’s Tour gaat of je alles hebt. Zet bij-
voorbeeld een str eep op de bovenstaande 
lijst wanneer je iets hebt ingepakt.

Finish in 
Valkenhuizen

De spectaculaire finish van Ome Joop’s Tour is 
op woensdag 31 juli 16.00 uur. Daarna levert  
iedereen de spullen in van Ome Joop’s Tour en 
haalt de bagage op. Dan het onverbiddelijke 
afscheid: de editie van 2019 zit er alweer op.

Verzameldag Wat mag niet mee?

Heimwee? Het kan iedereen overkomen
Veel van jullie gaan misschien wel voor het 
eerst helemaal alleen op vakantie. Tien dagen 
van huis. Het is dan ook helemaal niet gek 
wanneer je soms zo’n gevoel krijgt van ‘was ik 
maar thuis’. Je teamgenootjes en ploegleider 
zullen er alles aan doen dat gevoel weg te ne-
men en jou weer lekker in je vel te laten zitten. 

Lukt dat toch niet en wil je per se naar huis, 
dan nemen wij contact op met je ouders en/of 
verzorgers of ze jou kunnen ophalen. Heimwee 
kan iedereen overkomen.  Wanneer je eenmaal 
uit Ome Joop’s Tour bent vertrokken, dan kun 
je niet meer terugkomen. Een tip: heb je nog 
nooit ergens anders gelogeerd, oefen dan een 
keer voordat OJT vertrekt.

Heimwee tijdens de Tour

Afscheid

Gezondheid

Ome Joop’s Tour gaat bijna weer van start. 
Sportief bezig zijn met leeftijdgenootjes, uit-
dagingen aangaan, samenwerken, maar vooral 
ook veel lol maken met elkaar. Een superleuke 
vakantie staat voor de deur. De start op het 
kerkplein in Arnhem is altijd weer een enorme 
happening. Een peloton enthousiaste kinderen 
staat klaar voor de start van een heerlijke 
fietsvakantie. Een kleurrijk geheel met de uit-
reiking van de gele, de groene, de bolletjes en 
de kameleon trui. De karavaan van OJT is een 
kilometer lang: dat zijn wel tien voetbalvelden 
achter elkaar.
 
We rijden over de openbare weg en op de 

fietspaden waar alle inwoners van Neder-
land dat doen. De organisatie van OJT moet 
er dus wel voor zorgen dat jullie veilig de 
afstanden kunnen wegtrappen. De politie 
van Gelderland-Midden draagt daaraan graag 
een steentje bij. Jullie worden begeleid door 
enkele motoragenten, zodat jullie er zeker van 
kunnen zijn dat iedereen een prachtige ronde 
beleeft, met een heerlijk gevoel aankomt in 
sporthal Valkenhuizen en een unieke herinne-
ring heeft voor het leven.
 Veel veilig fietsplezier.
 
Oscar Dros
Politiechef Eenheid Oost-Nederland

Radio De Vette Ketting vormt elk jaar opnieuw 
het muzikale hart van Ome Joop’s Tour. DJ’s 
Maurice Kasteel en Joop Legerstee verzor-
gen tijdens Ome Joop’s Tour via dit mobiele 
radiostation een aantal programma’s. Je hoort 
Radio De Vette Ketting tijdens het fietsen en op 
de rustplaatsen via de geluidsinstallaties die 
op de verschillende volgauto’s zijn  
gemonteerd.
 
De rode draad van Radio De Vette Ketting 
tijdens Ome Joop’s Tour is de live-ochtendshow 
‘Tafeltje Bek-Je’, die iedere morgen te horen 
is bij het ontbijt. Op dat moment verschijnen 
speciale gasten in de uitzending die in het 
(Tour-)nieuws staan. Je hoort daarnaast ook 
vaste gasten als de weerman, de burgemeester 
van de plaats waar Ome Joop’s Tour heeft over-
nacht en het hoofd recreatie. De uitzending 
van Tafeltje-Bek-Je is voor alle thuisblijvers te 
volgen via de livestream van Ome Joop’s Tour 
op Facebook.

Radio De Vette Ketting heeft een aantal 
vaste programma-items:

Dag Top 5;

Herken De Stem:  van een van de vrijwilligers 
van Ome Joop’s Tour wordt een geluidsopname 
afgespeeld. De deelnemers moeten raden van 
wie de stem op de opname is en kunnen dat op 
een antwoordkaart invullen en inleveren.  

Dagvragen: de deelnemers krijgen dagelijks 
vragenlijsten uitgedeeld

Hart Onder De Ketting: de kans voor ploeg-
leiders om hun ploeg een hart onder de riem 
te steken en te vertellen waarom hun ploeg de 
winnaars moeten worden. Uiteraard mogen zij 
ook deelnemers uitlichten;

Wat viel nog meer op?

Thuisblijvers kunnen via Radio De Vette Ketting 
tijdens Ome Joop’s Tour de groeten doen aan 
de deelnemers. Mailen naar: 
radiodevetteketting@omejoopstour.nl

Radio De Vette Ketting

Politie
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Ome Joop’s Tour rijden we vooral 
voor de gezelligheid en om dat te 
bereiken hebben we een aantal 
regels, waaraan iedereen zich 
moet houden. Op de verzameldag 
bespreekt iedere ploegleider 
de tourregels met de ploeg. We 
zetten ze in het boekje alvast 
op een rij, zodat je ze alvast 
met je ouders/verzorgers kunt 
doornemen. 

In Ome Joop’s Tour verwachten 
we dat jij je normaal gedraagt, net 
zoals je dat eigenlijk thuis zou

 

doen. Gebruik geen grove taal en
ga niet lopen schelden. Je mag 
niet gevaarlijk doen op de fiets en 
anderen in gevaar brengen. Ruzie 
maken of vechten is al helemaal 
uit den boze.

Sporthallen
In de verschillende etappeplaat-
sen zijn we te gast in sporthallen. 
Bij hoge uitzondering mogen we 
overnachten en daarom moeten 
we ons ook daar aan verschillende 
regels houden:

• Je mag niet met de schoenen 
die je buiten draagt in de sporthal 
lopen. Die schoen worden dan 
ook op een centrale plek in de hal 
neergezet. De kwartiermaker wijst 
elke dag die plek aan.
• Jongens en meisjes slapen ge-
scheiden van elkaar. Wanneer jij je 

niet aan deze afspraak houdt, kun 
je naar huis worden gestuurd.

• Vele handen maken licht werk: 
iedere morgen ruimen we samen 
op en laten we de sporthal schoon 
achter.

• Wanneer in de sporthal douches 
aanwezig zijn, dan is douchen 
voor iedereen verplicht: zowel ’s 

morgens als ’s avonds.
Wanneer jij je niet normaal ge-
draagt, dan kunnen jij en je ploeg 
strafpunten krijgen. Maak je het 
heel erg bont, dan kunnen we je 
ook naar huis sturen. We bellen 
eerst je ouders of verzorgers, die 
je op moeten komen halen. Je 
kunt helaas niet meer terugkeren 
in Ome Joop’s Tour. 

Belangrijk is dat alle kinderen en 
vrijwilligers die met Ome Joop’s 
Tour meegaan, WA-verzekerd zijn. 
De ouders/verzorgers moeten een 
geldige Particuliers Aansprakelijk-
heids Verzekering (AVP) hebben.

Reisverzekering
Ome Joop’s Tour heeft voor alle 
deelnemers en vrijwilligers een 
collectieve reisverzekering voor 
tijdens de tour afgesloten bij Guijt 
Verzekeringen in Gendt. Bij ver-

missing of diefstal tijdens de tour 
is er een beperkte dekking tot het 
door de verzekering vastgestelde 
bedrag in euro’s per gebeurtenis. 
De meerwaarde van de fiets is niet 
verzekerd bij de tourorganisatie. 
Schade en diefstal aan de fiets 
wordt vergoed met ten hoogste  
200,- per geval. De tourorgani-
satie aanvaardt ook slechts een 
aansprakelijkheid tot de dekking 
van de verzekering. Mocht de fiets 
waarmee je aan de start verschijnt 

meer waard zijn dan  200,-, dan 
is het raadzaam om de fiets voor 
de volle waarde te laten verzeke-
ren. Ome Joop’s Tour stelt zich 
niet aansprakelijk voor eventuele 
schade veroorzaakt aan derden 
door deelnemers en begeleiders.

Aansprakelijkheid
Op de eerste dag aanvaardt de 
tourorganisatie vanaf 11.00 uur 
de aan hen vertrouwde kinderen, 
mits zij zich hebben gemeld. 
De organisatie aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor problemen 
die kunnen worden terugge-
voerd op onjuiste of niet volledig 
ingevulde inschrijfformulieren. De 
organisatie is niet aansprakelijk 
voor het verlies van persoonlijke 
bezittingen en dergelijke. In alle 
voorkomende gevallen waarin de 
wet, statuten of het reglement van 
de tour niet voorziet, beslist het 

stichtingsbestuur. Tijdens Ome 
Joop’s Tour gelden huishoudelijke 
regels en iedere deelnemer is 
verplicht zich hieraan te houden. 

Voor verdere informatie over 
verzekeringen kan contact 
worden opgenomen met Guijt 
Verzekeringen,  
tel: 0481 - 42 77 77, www.guijt.nl,
 e-mail: gendt@guijt.nl.
• 
Maximaal verzekerd per 
deelnemer door Ome Joop’s Tour:
• Bagage:  1.000,-
• Geneeskundige kosten: 1.000,-
• Tandheelkundige kosten:
 € 1.000,-
• Overlijden t.g.v. ongeval:
 € 10.000,-
• Algehele blijvende invaliditeit
 t.g.v. ongeval:  € 40.000,-
• Schade aan en diefstal van de
 fiets: € 200,-

Goed verzekerd op de fiets tijdens de Tour

Let op
top 6

Veiligheid is in Ome Joop’s Tour ontzettend belangrijk. Het peloton is 1 kilometer lang. 

Alle vrijwilligers doen hun best ervoor te zorgen dat alles goed verloopt. Houd je aan de 

‘Let op-Top 6’:

1. Fiets altijd in je eigen ploeg 

2. Netjes twee aan twee fietsen

3. Zonder toestemming geen 
spullen van anderen meenemen

4. Zoek je ploeggenoten op en blijf bij elkaar

5. Nooit van het sportterrein, de rustplaats 
of de sporthal weggaan

6. Luister altijd naar je ploegleider, 
een fietsbegeleider of andere vrijwilliger

Regels
tijdens de Tour
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Onthoud de volgende regels voor onderweg:

1. Niet met losse handen fietsen

2. Geen stunts uithalen of spelen

3. Netjes twee aan twee fietsen

4. Controleer voor de start of je fietstas vastzit

5. Niet spuiten met water uit de bidons

6. Luister altijd naar je ploegleider

7. Pech onderweg? De monteur repareert je fiets

8. Stop spullen voor onderweg in je fietstas

9. Je hoort Radio De Vette Ketting onderweg

10. Stop aan de rechterkant van de weg bij pech 
of als je moet plassen en steek je hand omhoog

11. Neem elke dag poncho en regenkleding mee

Regels
tijdens het fietsen

KOM ZWEMMEN
bij Optisport zwembad De Veluwehal!

www.optisport.nl/veluwehal

Zwembad De Veluwehal | Nieuwe markt 6
3771 CB Barneveld | 0342 413 046
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Recreatie is een belangrijk in Ome 
Joop’s Tour. We hebben ook dit 
jaar weer een uitgebreid program-
ma samengesteld met meerdere 
activiteiten onderweg of in en 
rondom de sporthallen waar we 
overnachten. In de grote spellen-
kist in de zaal zitten stripboeken, 
bordspellen, speelkaarten en 
sportattributen die je kunt gebrui-
ken. Bij het radiomeubel kun je 
jouw favoriete plaat aanvragen. 
CD’s van thuis meenemen kan ook. 
De route van dit jaar brengt ons 
naar Dieren, waar we De Spelerij 
bezoeken en Apeldoorn, waar de 
apen van Apenheul ons zullen 
verwelkomen. Daarnaast gaan we 
zwemmen, zijn er waterspelen en 

de laatste avond in de Tour heb-
ben we een afsluitende feestavond 
met een spectaculaire disco. 
Kortom, veel te veel om in dit 
programmaboekje te noemen en... 
dan hebben we ook nog verrassin-
gen in petto. 

Natuurlijk, niet te vergeten: Ome 
Joop’s Tour is dit jaar weer te gast 
in De Efteling.

De feestelijke ontvangst in Val-
kenhuizen is het luisterrijke einde 
van Ome Joop’s Tour 2019 met de 
prijsuitreiking.

Ome Joop’s Tour is geen wielerronde waarin 
het erom gaat wie het hardste kan fietsen, 
maar toch kunnen prijzen worden gewonnen. 
Elke dag opnieuw zijn er activiteiten waarmee 
punten kunnen worden verdiend, die worden 
verzameld in een puntensysteem. De punten 
kunnen worden verdiend bij de recreatie-ac-
tiviteiten, omgaan met afval en milieu, de 
slimste ploeg van de dag, het ochtendappel, de 
wijze waarop kinderen omgaan met ontbijt en 

lunch. Daarnaast kiest team recreatie elke dag 
een ‘kind van de dag’.

De punten zijn bepalend voor de dagelijkse 
uitreiking van de vier verschillende truien. 
De Gele Trui is voor de deelnemer(ster) die de 
meeste punten van de dag heeft behaald. 
De Groene trui is voor de runner up van de 
dag. De bolletjestrui is voor de deelnemer die 
een dag eerder het meeste aantal plaatsen 

is gestegen in het persoonlijke klassement. 
De kameleontrui is voor verschillende zaken: 
pech, heimwee, ter motivatie of juist voor een 
deelnemer(ster) die iets goeds heeft gedaan 
die dag. De ploegleiders houden de punten bij 
op een puntenkaart. Ieder kind dat meedoet 
aan Ome Joop’s Tour maakt elke dag opnieuw 
kans op een trui, zolang hij of zij in de Tour 
aanwezig is.

Tijdens Ome Joop’s Tour moet er natuurlijk ook 
gegeten en gedronken worden. Om alle etap-
pes goed te kunnen fietsen is het belangrijk dat 
jullie dan ook genoeg gezond (maar wel lekker) 
eten en drinken. 

Tijdens Ome Joop’s Tour is het belangrijk dat 
iedereen ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds 
goed te eten en drinken krijgt. Het is daarom 
belangrijk dat gezond en lekker eten wordt 
gemaakt. De foeragemeester is momenteel nog 
druk bezig met het samenstellen van het menu 
du Tour. Op www.omejoopstour.nl zullen we de 
menu’s bekend maken.

Ome Joop’s Tour is een heerlijke tiendaagse 
vakantie en uiteraard zullen we ook de lekker 
dingen niet vergeten. Een groot aantal spon-

sors heeft zich ook weer bereid gevonden om 
jullie bij tijd en wijle van een versnapering te 
voorzien: limonade, snoep, chips en een ijsje 
horen gewoon bij Ome Joop’s Tour. Wat die lek-
kernijen zijn, houden we als verrassing.

Wanneer jij met betrekking tot het eten speci-
ale wensen hebt, op het gebied van allergie of 
vegetarisch, dan is dat geen enkel probleem. 
Geef het aan bij je ploegleider. 

Eten en drinken in Ome Joop’s Tour

Na Ome Joop’s Tour: Airborne Wandeltocht

Recreatie in Ome Joop’s Tour Zomerse 
Wereld vol Wonderen

Truien in Ome Joop’s Tour

Wat is het goed dat jullie dit jaar 
weer op de fiets ons kikkerlandje 
doorkruisen met zoveel kinderen 
bij elkaar. Voordat je in de Efteling 
mag ‘uitrusten’ heb je heel wat 
gezien en beleefd! Wij vinden het 
fijn om jullie weer in onze zomerse 
Wereld vol Wonderen te ontmoe-
ten. Laten jullie je uitdagen door 
onze achtbanen? De Python is 
vorig jaar vernieuwd en gaat nog 
steeds vier keer over de kop• In 
Joris en de Draak strijd je om de 
snelste tijd en in Baron 1898 ben 
je net een mijnwerker als je met 
meer dan 90 kilometer per uur de 
mijnschacht in duikt. Wat denk je 
van Vogel Rok, een supersnelle 
rit in het pikkedonker? Toch maar 
even afkoelen in de wildwaterbaan 
Piraña. Jullie kunnen natuurlijk 
ook kiezen voor betovering, bij-

voorbeeld in Droomvlucht, bij de 
efjes. Of in het Sprookjesbos, waar 
De rode Schoentjes dansen, waar 
Pinokkio Gepetto zoekt en waar 
de Wolf aast op de zeven Geitjes. 
En check ook de nieuwe auto’s in 
De Oude Tufferbaan. Wedden dat 
je nieuwe dingen ziet? Je mag toe-
teren! Wie wil, kan zijn zeebenen 
testen in schipschommel de Halve 
Maen of in De Vliegende Hollan-
der. Maar niet te vaak hè? Want je 
moet wel goed kunnen fietsen.

Heel veel plezier alvast met alle 
voorbereidingen en veel succes 
onderweg. 
Graag tot zondag 28 juli! 

Namens de directie van de 
Efteling
Olaf Vugts

Op 7 september 2019 wordt in Oosterbeek 
opnieuw de Airborne wandeltocht georgani-
seerd, de grootste eendaagse wandeltocht ter 
wereld. De kinderen die deelnemen aan Ome 
Joop’s Tour van dit jaar zijn ook nu weer van 
harte uitgenodigd om mee te lopen onder de 
vlag van Ome Joop’s Tour. We lopen de afstand 
van 10 kilometer.

Een mooi moment om alle vriendjes en ploeg-
genoten van Ome Joop’s Tour zo snel na de 
ronde alweer een keertje te spreken en te zien.
De Airborne wandeltocht is de herdenkings-
tocht in het kader van de Slag om Arnhem in 

september 1944. Het is tevens een jaarlijks 
eerbetoon aan de ruim 1.700 Engelse en 
Poolse militairen die in de Slag om Arnhem het 

leven hebben gelaten en begraven liggen op de 
Airborne begraafplaats in Oosterbeek.



OME JOOP’S TOUR MAGAZINE 2019 19

Relatiegeschenken
Promotieartikelen

Kerstpakketten

PROMOTIE.nl

De Overmaat 30
hps@promotie.nl  *026 - 33 33 522

18 OME JOOP’S TOUR MAGAZINE 2019

Een hele fi jne vakantie!

Veldweg 5
6952 GX Dieren
Telefoon: 0313 413118

www.spelerij.nl

Bij weer of geen weer

de wonderlijkste 
speel- en ontdekplek 
van Nederland

De Spelerij De 
Uitvinderij

advertentie OmeJoop's tour 210x297.indd   1 26-06-19   15:11
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Route-
schema

Ome Joop’s Tour volgt in 2019 het spoor van Market 
Garden in het kader van 75 jaar herdenking van de 
Slag om Arnhem. Na de start in Arnhem komen we 
via Zutphen, Apeldoorn, Harderwijk, Barneveld, 
Tiel, Loon op Zand, Sint Anthonis en Kalkar op 
woensdag 31 juli weer terug naar Arnhem.



Arnhem 

Start

Finish

Start/Finish
Loon op Zand

Kalkar

Apeldoorn

Harderwijk

Barneveld

Tiel

Zutphen

1

2
3

4

5

6
7

8

9

Sint Anthonis
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Routeschema 2019

Sportcentrum Papendal
Papendallaan 3
6816 VD Arnhem

Zutphen:
Sporthal De Hanzehal
Fanny Blankers-Koenweg 2
7203 AA Zutphen

Apeldoorn:
Sporthal De Mheenpark
Zilverschoon 112
7322 GK Apeldoorn

Harderwijk:
Sporthal De Sypel
Parkweg 4
3842 AD Harderwijk

Barneveld:
Sporthal Oosterbos
Weth. Rebellaan 138
3771 KA Barneveld

Tiel:
Sporthal Westroyen
Laan van Westroijen 99
4002 GW Tiel

Loon op Zand:
Sporthal De Wetering
Weteringplein 1
5175 BZ Loon op Zand

Sint Anthonis:
MFC Oelbroeck
Breestraat 1D
5845 AX Sint Anthonis

Kalkar:
Kernwasser Wunderland
Griether Strasse 110-120
47546 Kalkar

DE LEUKSTE WIELERRONDE VAN 
NEDERLAND

21 juli - 31 juli 2019

Ome Joop’s Tour overnacht in 2019 in de  
volgende plaatsen:

 Dag Van Naar

 21/7 Verzameldag Oosterbeek-Arnhem

1 22/7 Arnhem  Zutphen

2 23/7 Zutphen Apeldoorn

3 25/7 Apeldoorn Harderwijk

4 25/7 Harderwijk Barneveld

5 26/7 Barneveld Tiel

6 27/7 Tiel Loon op Zand

 28/7 Rustdag Efteling 

7 29/7 Loon op Zand Sint Anthonis

8 30/7 Sint Anthonis Kalkar (D)

9 31/7 Kalkar (D) Arnhem
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Wieler-
ploegen

Ome Joop’s Tour fietst in 2019 met 26 wielerploe-
gen in het spoor van Market Garden. 
Elke ploeg is gesponsord in een eigen shirt, iedere 
deelnemer heeft een startnummer. Op de volgende 
pagina’s stellen wij alle ploegen voor. Net als bij de 
echte Tour de France.

03
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7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 13 14 15 16 1817

WIELERPLOEGEN

Clean Mat Trucks
Ploegleider: Tim de Vrught
7. Willem J. Lopes // 8. Sami Defferding // 9. Jayvelio Biljoen // 10. Djacky Rensen // 11. Santi Willemsen // 12. Liran Reinders

Clean Mat Trucks
Clean Mat Groep is in Europa de grootste orga-
nisatie op het gebied van verhuur en verkoop 
van reinigingsvoertuigen. Clean Mat is al jaren 
ploegsponsor, maar zorgt er ook voor dat op 
geen enkele plek afval achterblijft.
I: www.cleanmat.eu

Guijt Verzekeringen
Ploegleider: Jessie Kamperman
 13. Mees van Sleeuwen // 14. Noud Verhoeven // 15. Lars Frederiks // 16. Abdirahman Ali // 17. Mustafa Ali // 18. Ibrahim Mohammud

Guijt Verzekeringen
Guijt Verzekeringen is gevestigd in Gendt. 
Naast de sponsoring van een ploeg zorgt Guijt 
ook voor de verzekering in Ome Joop’s Tour. 
Cor en Alfred, oprichters en eigenaren hebben 
vroeger zelf ook meegefietst. Guijt wenst de 
renners van de ‘Guijt-ploeg’ veel succes toe.
I: www.guijt.nl

Feestcentrale
Ploegleider: Yadi Dragtsma
19. Jaqilio Laffree // 20. Devhri Salome // 21. Daniel Cristovoa Boa // 22. Ali Al Jbawi // 23. Mohammed Al Jbawi // 24. Hasan Al Jbawi

Feestcentrale
De Feestcentrale is de grootste versierder van 
Nederland. De Feestcentrale maakt elk feest 
compleet dat kan door allerlei dingen te huren: 
attracties, kleding, promoties, feestartikelen, 
decoraties, ballonnen, helium, springkussens, 
schaatsbanen en party-artikelen. 
I: www.feestcentrale.nl

Malburgen
Ploegleider: Thijs de Vries
1.Wesley Janssen // 2. Leandro van de Rhee // 3. Rivalinio Maayen // 4. Younes Azarkan // 5. Carlos Burghout // 6. Floris van der Veer

Malburgen
Malburgen maakt onderdeel uit van het stads-
deel Arnhem-Zuid en is vernoemd naar het 
voormalige buurtschap Malburgen. Malburgen 
bestaat nu uit de deelwijken Oost-Zuid, Oost-
Noord, West, Immerloo en Het Duifje. 
I: www.malburgen.nl

19 20 21 22 2312 24
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Malburgen GEZond
Ploegleider: Freddie Vermeulen
25. Dylan Gerritsen // 26. Rowan Hurkmans // 27. Giovanni van Meerten // 28. Rick Bannink // 29. Rashad van der Spijt // 30. Semih Aktas

Malburgen GEZond
Malburgen GEZond richt zich op het aanbieden 
van laagdrempelige en goed georganiseer-
de zorg dicht bij de (wijk) bewoners. Vanuit 
Malburgen GEZond wensen wij jullie een mooie 
vakantie toe in Ome Joop’s Tour met heel veel 
plezier en geweldige ervaringen.
I: www.malburgengezond.nl of www.go-nl.nl

Industriepark Kleefse Waard
Ploegleider: Andre Klop
31. Damion Brienne // 32. Matthijs Snoek // 33. Brenden Jansen // 34. Giondrick Leitoe // 35. Bryan Lamers // 36. Hamza Azarkan

Industriepark Kleefse Waard (IPKW)
Industriepark Kleefse Waard (IPKW) is de per-
fecte vestigingsplaats voor energie-intensieve 
ondernemingen met oog voor duurzaamheid. 
Industriepark Kleefse Waard sponsort niet 
alleen een ploeg, maar is tevens de thuisbasis 
van Ome Joop’s Tour.
I: www.ipkw.nl

Het Burger en Nieuwe Weeshuis 1
Ploegleider: Joep van Dalen
37. Jesse van den Brink // 38. Alex Abbes // 39. Joy Kroonenburg // 40. Giovany Cmkic // 41. Ermano Sluijs // 42. Josue Jonas 
Laureano Yepe

Het Burger en Nieuwe Weeshuis 1
De Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis 
helpt kinderen/jongeren tot 25 jaar die in 
Arnhem woonachtig zijn. Wij vinden dat zij de 
kans moeten krijgen om zich op een positieve 
manier te ontwikkelen. De stichting geeft 
zowel steun aan individuen als organisaties.
I: www.jeugdenjongerenhulp.nl/home

Monnikenhuizen
Ploegleider: Marlies Klopman-Hoogenwerf
43. Jacky Roos // 44. Christiaan Brink // 45. Lyrixen Camelia // 46. Dani Koenen // 47. Lamek Fitsum // 48. Mitchel Janssen

Monnikenhuizen
Monnikenhuizen en Geitenkamp worden vaak 
in een adem genoemd. De wijken zijn gebouwd 
op de stuwwallen van Arnhem die in de ijstijd 
zijn ontstaan en onderscheiden zich door de 
opzet, hoogteverschillen en bouwwijze. Een 
ploeg rijdt in Ome Joop’s Tour onder de vlag 
van Geitenkamp, een ploeg onder de vlag van 
Monnikenhuizen.
I: www.geitenkampnet.nl

25 26 27 28 29 30 37 38 39 40 41 42

31 32 33 34 35 36 43 44 45 46 47 48
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Cees Kant stichting
Ploegleider: Ruben te Witt
49. Danny Lieftink // 50. Stefano van Lierop // 51. Dylan Davelaar // 52. Melle Spaans // 53. Pim Ulrich // 54. Mitja Straatman

Cees Kant Stichting
De Cees Kant Stichting uit Arnhem is in 2007 
is opgericht om de herinnering aan de in 2004 
overleden Cees Kant levend te houden. De 
steun aan Ome Joop’s Tour is een bewuste keu-
ze en sluit aan bij een door Cees veelgebruikte 
uitspraak: ‘Alleen mensen die iets doen, veran-
deren de wereld.’ 
I: www.ceeskantstichting.nl

Bakker Hilvers
Ploegleider: Sander de Vrught
55. Gelinio Schreijenberg // 56. Jesse Ophof // 57. Saeed al Nasir // 58. Jamel Gerrits // 59. Cuneyt Sultanoglu // 60. Jasper Bouwman

Bakker Hilvers
Bakker Hilvers, het oudste bedrijf van Arnhem 
vierde in 2017 het 250-jarig bestaan. Veel oude 
Arnhemmers kennen Bakker Hilvers nog uit de 
tijd van de broodbezorgers die met bakfietsen 
het brood in de stad rondbrachten. Een zware 
klus! Klanten komen nu vaak ook nog met de 
fiets. Niet voor niets zijn Bakker Hilvers en Ome 
Joop’s Tour een goede match.
I: www.bakkerhilvers.nl

Presikhaaf
Ploegleider: Marco Roelofs
61. Jaimy Storteboom // 62. Jolino Jansen // 63. Jamie Sille // 64. Ilias Soultana // 65. Jad Taha

Simson
Ploegleider: Nikos Willemsen
67. Tycho Klopman // 68. Mats Horstman // 69. Abel Zwart // 70. Damian Dokter // 71. Madj Samer Ayyub

Simson
Simson is wereldberoemd in Nederland. 
Generaties Nederlanders plakken hun lekke 
fietsband met de lijm, plakkertjes en banden-
lichters uit het bekende rode doosje: de Simson 
Reparatiedoos. Bij een lekke band zit je snel 
weer op het zadel!
I: www.simson.nu

49 50 51 52 53 54

55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65

Presikhaaf
Presikhaaf ligt ten oosten van het stadscen-
trum van Arnhem en ten westen van Velp en 
telt  ongeveer 15.000 inwoners. Presikhaaf 
kent veel groen met parken en is een van de 
eerste wijken in Arnhem van na de Tweede 
Wereldoorlog. Diverse buurten worden sinds 
2004 grondig vernieuwd.
I: www.presikhaafnet.nl

Wijkplatform Presikhaaf Oost/West



OME JOOP’S TOUR MAGAZINE 3332 OME JOOP’S TOUR MAGAZINE WIELERPLOEGEN



34 OME JOOP’S TOUR MAGAZINE 2019 OME JOOP’S TOUR MAGAZINE 2019 35WIELERPLOEGEN

Papendal
Ploegleider: Dirk Takes // Ewa Tepper // Iwona Bulak
73. Antonii Aleksandrowicz // 74. David Tepper // 75. Simon Tepper // 76. Stanislaw Aleksandrowicz 

Papendal
Sportcentrum Papendal is de plek waar 
topsporters en -talenten naartoe komen om 
fulltime te trainen, te studeren en te wonen op 
een en dezelfde locatie. Papendal is bovendien 
de thuishaven van o.a. NOC*NSF en Vitesse. 
Papendal is niet alleen sponsor van een ploeg, 
maar tevens gastheer van de verzameldag. 
I: www.papendal.nl

Damen Vloeren
Ploegleider: 
79. JJ Smits // 80. Billy Oonincx // 81. Rogiér Combee // 82. Julién Combee

Damen Vloeren
Ome Joop’s Tour bezocht in 2018 Hoogeveen, 
de woonplaats van een van onze trouwe ploegs-
ponsors, Damen Vloeren. (Ome) Stef Damen: 
‘Ik wens jullie ontzettend veel lol, maak er een 
feestje van en help je teamleden als het even 
moeilijk en zwaar is. Heel veel succes en maak 
er een giga-geweldige Ome Joop’s Tour van.’
I: www.damenvloeren.nl.

De Efteling
Ploegleider: Marjo Lemmers
85. Yamain Janssen // 86. Qmaro Maidman // 87. Giovanni Klop // 88. Tygo Faber // 89. Jaidan van der Donk

De Efteling
Ome Joop’s Tour is al jaren lang welkom in De 
Wondere Wereld van De Efteling. De Efteling is 
supersponsor van Ome Joop’s Tour en sponsort 
daardoor ook direct een ploeg.  
Sprookjes bestaan.
I: www.efteling.com

Stadt Kalkar
Op de foto: Peter Holderberg, Günter Pageler, Marcel Legerstee, Leon Westerhof, Han Groot Obbink en de kinderen die deelnemen: Tom Leon 
Schneider, Jason Sven Kwidzinski, Ismael Maas,  Jayden Schönen, Fabian van Appeldorn, Franziska Stiegler, Laura Vogler en Seline Kwidzinski. 
Op de foto ontbreekt Katharina Holderberg, dochter van Peter die eveneens als begeleidster meefietst.

73 8574 8675 8776 88 89

79 80 81 82
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Geitenkamp
Ploegleider: Anita Pinas
103. Quinsy Evers // 104. Jay-lynn Jansen // 105. Kelsey Kranenbarg // 106. Chayenne Comans // 107. Aliana Rosier // 108. Yasmine Bouwman

BewonersBedrijf Malburgen
Ploegleider: 
97. Katarzyna Bulak // 98. Marjon Tepper // gereserveerd voor last minute aanmeldingen

Het Span 
Ploegleider: Cilia van den Anker-Albers
109. Kathlyn de Ruiter // 110. Rachel de Ruiter // 111. Esra Özdemir // 112. Nhi Do // 113. Amber Brusik // 114. Larissa Stoks

Het Span
Samen dingen doen maakt je niet alleen 
sterker, maar het is ook leuker. In Medisch 
Centrum Het Span werken zorgverleners ook 
met elkaar samen: om goede zorg te kunnen 
leveren en omdat het leuk is. Het hele Span 
wenst iedereen samen een fantastische Ome 
Joop’s Tour: samen uit en samen thuis!
I: www.inhetspan.nl

Gemeente Arnhem
Ploegleider: Simone van Balkum
115. Dayna Noordeloos // 116. Nicole Beukhof // 117. Leevayna Siebenga // 118. Ashley Voets // 119. Tatyana Theunissen //
120. Noa van der Zwan // 157. Imara Hoogenkamp

Gemeente Arnhem
De gemeente Arnhem wenst alle jongens en 
meisjes allemaal de tijd van hun leven met veel 
lol, sportiviteit en mooi weer. Hopelijk kom je 
straks terug  met een fietstas vol fantastische 
verhalen. Arnhem, de Europese sportstad 
van 2018, is trots om de thuishaven van Ome 
Joop’s Tour te zijn.
I: www.arnhem.nl

Geitenkamp
Monnikenhuizen en Geitenkamp worden vaak 
in een adem genoemd. De wijken zijn gebouwd 
op de stuwwallen van Arnhem die in de ijstijd 
zijn ontstaan en onderscheiden zich door de 
opzet, hoogteverschillen en bouwwijze. Een 
ploeg rijdt in Ome Joop’s Tour onder de vlag 
van Geitenkamp, een ploeg onder de vlag van 
Monnikenhuizen.
I: www.geitenkampnet.nl

BewonersBedrijf Malburgen (BBM)
BewonersBedrijf Malburgen (BBM) exploiteert 
het Bruishuis, een voormalige verzorgingsflat 
en is een van de eerste BewonersBedrijven van 
Nederland. De naam zegt het al: van, voor en 
door bewoners. Het idee is dat bewoners een 
onderneming in hun wijk opzetten die tot doel 
heeft die wijk economisch, sociaal en fysiek te 
helpen ontwikkelen.
I: www.bewonersbedrijfmalburgen.nl 109
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Stichting Leergeld

Vincentius Vereniging

Ploegleider: Denise Pippel
133. Zoë Elderman // 134. Bente van Ushen // 135. Shirley Wouters // 136. Basma al Nasir // 137. Salwa Hmo // 138. Jasmien Hmo //
159. Rihanna Stacey Ngueve

Ploegleider: Suzanne Lemmers
127: Lisanne Kappert // 128. Jahhaely Beeldsnijder // 129. India Fathi // 130. Nadine Louisa van den Broeke // 131. Alicia Sohilait //
132. Loraine Manhoef

Stichting Leergeld Arnhem
Stichting Leergeld Arnhem wil graag dat alle 
kinderen van 4 tot en met 17 jaar kunnen 
deelnemen aan binnen- en buitenschoolse 
activiteiten. Wanneer kinderen nu meedoen 
op school en buiten school, dan ontwikkelen 
zij hun kennis en sociale vaardigheden. NU 
meedoen is later als volwassene kunnen parti-
ciperen in de samenleving.
I: www.leergeld.nl

Vincentius Vereniging Arnhem
Vincentius Vereniging Arnhem (VVA) is onder-
deel van de landelijke en internationale Vin-
centius Vereniging. De vereniging wil men-
sen helpen ongeacht afkomst, huidskleur, 
overtuiging of godsdienst. Het werk van de VVA 
wordt uitsluitend verricht door vrijwilligers.
I: www.vincentius-arnhem.nl

Ar
nh

em
 - Renkum - Rheden

Bedrijventerrein Het Broek
Ploegleider: Shirley Coenraadts
121. Kimberly Bosman // 122. Lieselotte Verhoeven // 123. Angel Verhoeven // 124. Marie-Lyn Barrett // 125. Priscilla Barrett //
126. Quinty Geraerts

Bedrijventerrein Het Broek
Bedrijventerrein Het Broek doet dit jaar ook 
weer mee als ploegsponsor. Mantel Tweewie-
lers, Kroon Aannemersbedrijf, BEA Vastgoed, 
Nobel Wijnkoperij, Bakkerij Hilvers, Securitas, 
Deko Holland, Rijkaart Elektrotechniek, Schil-
dersbedrijf De Kleermaeker, BAS Bedrijfs-
kleding, Office IQ en Helldörfer Lasbedrijf, 
BEDANKT!
I: www.stab-arnhem.nl/bedrijventerreinen/

Het Burger en Nieuwe Weeshuis 2
Ploegleider: Cheyenne Winter
139. Chaynoa Verkerk // 140. Chaya Verkerk // 141. Juliette van Snippenburg // 142. Dagmar van der Schaaf // 143.  Chanelle Duis // 144. Mirte 
Schepers // 158. Bib Schuurman

Het Burger en Nieuwe Weeshuis 2 
De Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis 
helpt kinderen/jongeren tot 25 jaar die in 
Arnhem woonachtig zijn. Wij vinden dat zij de 
kans moeten krijgen om zich op een positieve 
manier te ontwikkelen. De stichting geeft 
zowel steun aan individuen als organisaties.
I: www.jeugdenjongerenhulp.nl/home
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De Vos Glazenwasserij
Ploegleider: Marieke Reijmer
145. Mariska Raaijmakers // 146. Dilayla Nagtegaal // 147. Celeste Muller // 148. Janae Kolenbrander // 149. Jana Fallaha // 150. Nina Onstein

De Vos Glazenwasserij
De Vos Glazenwasserij is het juiste adres wan-
neer je door de bomen het bos niet meer ziet 
of, dichter bij huis. Wanneer je door de ramen 
het licht niet meer ziet, dan zorgt Vos ervoor 
dat het zonnetje weer in huis komt. Al meer 
dan 45 jaar.
I: www.devosbv.nl

* schoonmaakbedrijf

* glazenwasserij

* hoogwerkverhuur

Lions Club Arnhem

Lions Club Arnhem (LCA)
Lions Club Arnhem (LCA) is onderdeel van 
de grote internationale Lionsorganisatie 
(opgericht in 1917 door Melvin Jones) met in 
totaal 1,4 miljoen leden in 46.000 clubs in 193 
landen. LCA sponsort Ome Joop’s Tour ook dit 
jaar weer.
I: www.arnhemarentheem.lions.nl

Ploegleider: Patricia Brusik
151. Delayla Mac Gillavry // 152. Michelle Rutten // 153. Evelina Lomans // 154. Noa Krosse // 155. Fajah Bosvelt // 156. Anouska Warman 
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KOM 
APEN 
KIJKEN

KOM 
APEN 
KIJKEN
Koop je kaartjes
met korting op 
apenheul.nl

Bergenbosapeldoorn.nl

- Park en bosvijver

- Speel- en bosweide

- Uitkijktoren

- Wandelroutes

Apeldoorn
Wandelen -  Ontspannen - Natuurlijk spelen
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Etappe-
plaatsen

04
Ome Joop’s Tour gaat dit jaar weer op pad met 
26 ploegen, die samen met de begeleiding  een echt 
wielerpeloton vormen van bijna 1 kilometer lang. 
De burgemeesters van de verschillende etappe-
plaatsen trappelen al van ongeduld om jullie harte-
lijk welkom te heten en een fijn verblijf te wensen. 
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Een samenleving waar iedereen mee kan 
doen vinden wij in Apeldoorn belangrijk. 
Iedereen moet binnen zijn of haar eigen 
mogelijkheden onderdeel kunnen zijn van de 

maatschappij. 

Dat proberen wij op allerlei manieren te stimu-
leren. Het is dan ook belangrijk dat inwoners 

elkaar proberen te helpen om mee te kunnen 
doen. Mensen betrekken bij activiteiten die dat 
anders niet zouden doen of kunnen. Om wat 
voor reden dan ook.

Daarom vind ik dit zo’n prachtig initiatief. 
Kinderen die door omstandigheden even niet 
zelf de mogelijkheid hebben om op vakantie te 
gaan of dagjes uit te gaan. Dat is het uit-
gangspunt en verder maakt het niet uit wat je 
afkomst, geloof of nationaliteit is. 

Dat spreekt mij enorm aan en ik wens alle deel-
nemers ook een prachtige tocht door onder 
andere Apeldoorn en omgeving en ik hoop dat 
jullie mooie truien weten te winnen!

Apeldoorn, juli 2019

P.M. van Wingerden-Boers
Burgemeester van Apeldoorn

ETAPPEPLAATSEN

Arnhem is er trots op dat Ome Joop’s Tour de 
Gelderse hoofdstad als uitvalsbasis heeft. 
Vanuit hier gaat de tocht verder in de rich-
ting van Zutphen, Apeldoorn, Harderwijk, 
Barneveld, Tiel, Loon op Zand, Sint Anthonis 
en Wunderland. Tien dagen lang de zon op 
je bol, nieuwe vrienden maken en natuur-
lijk iedere dag op de fiets van het uitzicht 
genieten. 

Dit jaar is de route extra bijzonder. De tour 
volgt namelijk het pad van 75 jaar geleden. 
Toen vond operatie Market Garden plaats, de 
grootste veldslag op Nederlands grondgebied 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de 
Slag om Arnhem blijkt dat Arnhem, en daarmee 
een groot deel van Nederland, niet kan worden 
bevrijd.

Arnhem is verwoest, veel levens zijn verwoest. 
Deze offers zijn gebracht voor de vrijheid van 
heel Nederland, voor heel Europa. Het is be-
langrijk de geschiedenis te kennen en daarom 
is het zo mooi dat jullie dit jaar samen deze 
fietstocht gaan maken. 

Militairen volgden ongeveer hetzelfde pad als 
dat jullie gaan fietsen, maar zij gingen niet op 
de fiets. Zij gingen vooral te voet. Ze deden er 

dan ook stukken langer over. Daar zullen jullie 
nog veel over leren. 

Toen Joop Legerstee deze tour voor het eerst 
startte in 1950, was de Tweede Wereldoorlog 
net voorbij. Het was duidelijk dat vrede en 
vrijheid niet vanzelfsprekend zijn en het is be-
langrijk daar ook nu nog regelmatig bij stil te 
staan, wat jullie tijdens deze tocht zullen doen.

Het getal 75 lijkt wel extra bijzonder dit jaar, 
want niet alleen is operatie Market Garden pre-
cies zo lang geleden, er zijn ook 75 vrijwilligers 
die weer met jullie meegaan om te zorgen dat 

jullie plezier zullen maken. Vrijwilligers, harte-
lijk dank voor jullie inzet en energie! 

Geniet van de zomervakantie, de natuur, de 
gezelligheid, de beweging en het buiten zijn. 
Deze wielerronde wordt een avontuur waar je 
nog altijd met een warm gevoel aan terug zult 
denken, dat is zeker! 

Een zonnige, sportieve, leerzame tour toege-
wenst. 

Ahmed Marcouch
Burgemeester van Arnhem

Iedereen meedoen

We heten je – als deelnemer aan Ome Joop’s 
Tour – van harte welkom in Barneveld.
Ik vind het leuk om je in dit boekje ‘toe 
te spreken’ en op 26 juli, als je weer uit 
Barneveld vertrekt, op weg naar de volgende 
etappeplaats, het startsein te mogen geven.

Het is niet de eerste keer dat Ome Joop’s Tour 
door Barneveld kwam. Ik begrijp dat ook wel, 
want we hebben voor sportievelingen, zoals jij, 
veel te bieden. Fietsen over de Veluwe, wande-
len door de Vallei (wist je dat we speciale klom-
penpaden hebben?), waterskiën in Zeumeren 
of klimmen in het Klimbos• het kan allemaal in 
Barneveld. Logisch dat Ome Joop’s Tour wéér 
voor Barneveld heeft gekozen. 

De route van Ome Joop’s Tour van dit jaar is 
een bijzondere, heb ik begrepen. Jullie volgen 
min of meer de route van Operatie Market 
Garden, de bevrijdingsroute uit de Tweede 
Wereldoorlog. Je hebt er op school misschien 
weleens over gehoord: nadat de Geallieerden 
op de kust van Frankrijk waren geland (dat was 
op D-day 6 juni 1944), duurde het nog bijna 
een jaar voordat de Tweede Wereldoorlog he-

lemaal voorbij was. De bevrijders werden bij de 
Rijnbrug van Arnhem tegengehouden. Er werd 
veel gevochten. Toen brak de hongerwinter 
aan. Het zou nog máánden duren voordat het 
vrede werd.
Wist je trouwens dat heel dichtbij Barneveld 
voor het eerst met de Duitsers over vrede werd 
gesproken? In Achterveld staat nog steeds een 
gebouw (het heet de ‘Moespot’) waar Prins 
Bernhard, de opa van onze Koning Willem-Al-
exander, voor het eerst met de Duitsers over 
vrede onderhandelde.

Nu is het 2019 en is het precies 75 jaar ge-
leden dat Operatie Market Garden – zoals de 
bevrijding van Europa werd genoemd – wordt 
herdacht. Dat gebeurt op verschillende manie-
ren. Ook door jullie. Ik ben erg trots dat jij aan 
deze tour meedoet en – als onderdeel van deze 
bijzondere route – door Barneveld komt. Ik 
ga je aanmoedigen en wens jou – en iedereen 
die hierbij is betrokken – een fantastische, 
sportieve én heel gezellige tour toe.

Asje van Dijk 
Burgemeester van Barneveld

Hallo!

Sportstad Harderwijk,

Het is belangrijk dat iedereen kan sporten en 
bewegen. Want sporten en bewegen is niet 
alleen gezond, maar geeft ook veel plezier! 
Dat ervaren jullie vast tijdens deze fietsvakan-
tie.
Met jullie fietsprestatie in de Ome Joop’s Tour 
laten jullie het goede voorbeeld zien. 
Gebruik de fietsbellen maar goed als jullie door 
onze gemeente fietsen, zodat de kinderen in 
Harderwijk ook in actie komen.

Harderwijk is een sportstad! Jaarlijks organi-
seren wij hier verschillende wielerwedstrijden 
waaraan vaak bekende wielrenners meedoen. 
Maar ook andere sporten worden in Harderwijk 
actief beoefend door jong en oud, voor het 
plezier of op wedstrijdniveau. In de sporthal 
waar jullie logeren doen de kinderen normaal 
aan basketbal, gym, voetbal of badminton. 
Naast de sporthal ligt het zwembad De Sypel 
met een spetterend buitenbad waar jullie een 

Ook dit jaar doen weer vele jongens en meisjes mee 
aan de Ome Joop’s Tour!
En Harderwijk doet ook graag mee! Harderwijk is dit 
jaar weer één van de etappeplaatsen. Wij kijken met 
veel plezier naar jullie uit!

Ome Joop’s Tour karavaan 

maakt route van 75 jaar geleden

welverdiende duik in mogen nemen. 
Na de verfrissende duik en de overnachting 
in Harderwijk hebben jullie vast weer genoeg 
energie om door te fietsen naar de volgende 
etappeplaats!

Ik wens jullie een plezierige fietsvakantie en 
graag tot ziens in Harderwijk!

Burgemeester Harm-Jan van Schaik 
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Beste deelnemers aan Ome Joop’s Tour,
Met trots verwelkomen wij jullie ook dit 
jaar op Sportcentrum Papendal voor de start 
van de 69e editie van Ome Joop’s Tour. Wij 
vinden deze unieke jeugdwielerronde een 
geweldig initiatief. Zeker in onze eigen Ge-
meente Arnhem juichen wij dit soort doelen 
toe. Jullie zijn dan ook van harte uitgeno-
digd om in een van onze topsporthallen te 
komen ‘logeren’, voordat Ome Joop’s Tour 
van 2019 echt van start gaat.

Het mooie aan Ome Joop’s Tour vinden wij 
dat niet alleen de kinderen en vrijwilligers 
geweldig unieke dagen beleven, maar ook dat 
de breedtesport in het zonnetje staat. Het be-
lang van breedtesport kan wat ons betreft niet 
genoeg worden benadrukt. Breedtesport is 
namelijk niet alleen goed voor de lichamelijke 
en geestelijke gezondheid, maar het is ook een 
eerste stap richting een mogelijke topsport-
carrière. Misschien wordt een van jullie wel de 
volgende Tom Dumoulin of de opvolgster van 
Dafne Schippers!

Papendal wil bijdragen aan een fantastische 
Ome Joop’s Tour en daarnaast alle deelne-
mers en vrijwilligers het Olympische gevoel 

geven. Papendal is namelijk de thuisbasis van 
vele Olympische sporters die op ons centrum 
trainen, studeren en wonen. Misschien zie je 
tijdens de verzameldag van Ome Joop’s Tour 
wel een Olympische topsporter lopen. Wij 
zijn trots op alle vrijwilligers die meehelpen 
aan dit sportieve feest en bewonderen hun 
gedrevenheid. Vrijwilligers zijn onmisbaar in 
de sportwereld.

Papendal wenst iedereen veel plezier en 
succes. Geniet van alle bijzondere momenten 
die jullie de komende dagen met elkaar gaan 
beleven.

Welkom en tot weerziens op Papendal!

Met sportieve groet,
Jochem Schellens
Directeur Sportcentrum Papendal

Leuk dat jullie in Tiel zijn! Jullie zijn al vele 
dagen aan het fietsen en vandaag zijn jullie 
in Tiel aangekomen. Sportief zeg! Weten 
jullie dat de wielrenners van de Giro d’Italia 
in 2016 door Tiel kwamen? Na de Giro klinkt 
er een mooi startschot in onze stad: het 
startschot voor jullie volgende etappe naar 
Loon op Zand!

Graag wil ik jullie wat vertellen over Tiel. Tiel 
is één van de oudste steden van Nederland. De 
stad is rond het jaar 850 jaar ontstaan. Reken 
maar eens uit hoe oud Tiel is. De stad was een 
belangrijke handelsstad en had zelfs een eigen 
munt! Deze munten worden overal weer gevon-
den, zelfs in Scandinavië en Rusland.

Misschien ken je Tiel van Flipje. Dit vrolijke 
fruitbaasje is onze bekendste inwoner. Flipje 
is geboren als reclamefiguur van een jamfa-
briek. Deze fabriek stond in Tiel. Om de jams te 
verkopen, bedachten ze Flipje: een mannetje 

met een frambozenlijf en armen en benen van 
bessen en een koksmuts. Flipje beleeft allerlei 
avonturen met zijn vriendjes. Weet je niet wie 
Flipje is? Vraag maar eens aan je opa of oma 
of ze Flipje kennen. Waarschijnlijk hebben ze 
vroeger de boekjes gelezen. 

Natuurlijk zijn we hartstikke trots op Flipje. 
Daarom hebben we zelfs een museum dat over 
hem gaat en heeft hij een standbeeld op de 
Markt. Of misschien heb je hem ontmoet in Ma-
durodam. Dan moet je wel goed zoeken hoor, 
hij is maar een paar centimeter groot•

el veel plezier in Tiel! 

Hans Beenakker
Burgemeester Tiel

Welkom op Papendal

Tiel, stad van Flipje Beste deelnemers, begeleiders en organisatie  

van Ome Joop’s Tour 2019

Een bijzondere route brengt jullie deze keer 
naar onze gemeente. Het is maar liefst 75 
jaar geleden dat operatie Market Garden 
plaatsvond. Het motto van Ome Joop’s Tour 
is sinds jaar en dag ‘Vrede, vrijheid en res-

pect’. Wat een mooie en leerzame verbinding 
met de herdenking van Market Garden dit 
jaar. Hopelijk leren jullie veel over deze 
route voor aankomst in onze gemeente.

Ome Joop’s Tour is genieten geblazen in de 
buitenlucht, en dat ook nog eens lekker spor-
tief. Er zijn weinig landen in de wereld waar 
je zo geweldig kunt fietsen als in Nederland. 
Wat dat betreft zijn we èchte geluksvogels. Het 
blijft een eer dat Ome Joop’s Tour keer op keer 
Loon op Zand in de route opneemt: al voor het 
31e jaar, hoe leuk! Maar helemaal voor niets 
is dat natuurlijk ook niet. Loon op Zand heeft 
prachtige fietspaden en natuur. Zelfs een van 
de meest bijzondere natuurparels van Europa: 
de Loonse en Drunense Duinen. En natuurlijk 
de Efteling, waar jullie een mooie (sprookjes)
dag gaan beleven. Ik weet zeker dat jullie 
het de komende dagen hier naar je zin zullen 
hebben, voordat jullie weer op de fiets stappen 
naar een volgende bijzondere gemeente in 
Brabant: Sint Anthonis.

Hartelijke groet,

Hanne van Aart, 
burgemeester van Loon op Zand

Beste jongens en meisjes,

Namens de inwoners van de gemeente Sint 
Anthonis heet ik jullie van harte welkom in 
onze mooie gemeente. Met zoveel groen, 
mooie bossen en gastvrije mensen is het 
echt een genot om hier te overnachten. 

We zijn er trots op dat Sint Anthonis in 2019 
opnieuw een etappeplaats is voor Ome Joop’s 
Tour. Jullie zijn in totaal tien dagen onderweg, 
dagen met veel inspanning, maar gelukkig 
ook met veel ontspanning. Een bijzondere 
editie dit jaar nu jullie in het spoor van Market 
Garden fietsen, 75 jaar na de Slag om Arnhem. 
Tien dagen fietsen, waarbij het vooral gaat om 
de sportieve prestatie en het samen plezier 
maken, dat kan onderweg en dat kan op de 
overnachtingsplaats. Ik hoop dat het voor 
jullie allemaal een feest-tien-daagse wordt, 
iets om je leven lang op terug te kijken en wie 
weet, misschien dat enkelen zelfs na jaren ook 
vrijwilliger worden bij de organisatie van Ome 
Joop’s Tour.

Ik wens jullie allemaal heel veel plezier en ge-
zelligheid toe, met prachtig weer om te fietsen 
en een mooie tocht door Sint Anthonis. Maak 
er allemaal samen een groot feest van, want 
wat is het toch heerlijk om samen lekker op je 

fiets te springen en de wereld in te rijden.

Marleen Sijbers,
Burgemeester van Sint Anthonis
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Herzlich willkommen in Deutschland, her-
zlich willkommen am Niederrhein: in unserer 
Stadt Kalkar.

Es freut mich sehr, alle aktiven Fietser, die vie-
len Kinder- und Jugendgruppen, die zahlrei-
chen Helferinnen und Helfer, die engagierten 
Organisatoren der Ome Joop’s Tour im Namen 
der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kalkar 
begrüßen zu dürfen.

Seit vielen Jahren macht die Ome Joop`s Tour 
Station in Kalkar – und immer sind es tolle 
Stunden der freundschaftlichen Begegnung 
und des Miteinanders.

Die Idee der Ome Joop’s Tour ist so einfach und 
überzeugt auch im 69. Jahr: soziales Engage-
ment mit Freizeit- und Urlaubsvergnügen 

kombinieren und aktiv mit neuen Freunden auf 
einer großen Rundfahrt unterwegs sein.
In diesem Jahr sind nun auch Kinder aus Kalkar 
auf dieser sommerlichen Reise dabei und wer-
den so Teil dieser Gemeinschaft. Ich bin schon 
gespannt, was sie von dieser Tour berichten 
werden! 

Ich wünsche allen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern viel Vergnügen in unserer Stadt 
und im Freizeitpark „Wunderland Kalkar“ – und 
allen Radlern Kraft und Ausdauer für die letzte 
Etappe.
 
Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Britta Schulz
Bürgermeisterin der Stadt Kalkar

Al een aantal jaren is Wunderland Kalkar, 
net over de grens in Duitsland, een etappe 
plaats voor het peloton van Ome Joop’s Tour. 
Met een peloton wordt de groep wielrenners 
bedoeld zoals die aan de wedstrijd begonnen 
is, zoals het Nederlandse peloton van Ome 
Joop, maar een peloton als geheel is natuur-
lijk altijd te beïnvloeden.. 

Wunderland Kalkar ligt op ongeveer 50 kilome-
ter vanaf Arnhem, dat is ongeveer 2 uur en 30 
minuten fietsen, waarbij de kinderen dan ook 
nog eens de Rijn én de Duitse grens overste-
ken. Wij van Wunderland Kalkar vinden het 
iedere keer weer een enorme eer om het spor-
tieve peloton van jongens en meisjes helemaal 
vanuit Nederland te verwelkomen. Het is dan 
ook echt fantastisch om te zien dat de kinderen 
een leuke dag kunnen beleven in ons pretpark 
en ook nog eens onbeperkt kunnen genieten 
van al het lekkers, zoals Duitse Pommes und 
Eis. Maar daar draait het natuurlijk niet alleen 
om. Het is prachtig om te zien dat het bij Ome 
Joop’s Tour om zoveel meer gaat dan om een 
vakantie. Zoals nieuwe omgevingen leren 
kennen, het maken van nieuwe vriendschapen, 
tonen van hulpvaardigheid, tolerantie en 
samenwerking.

Dat samenwerking van belang is weten de 
jeugdwielrenners van Ome Joop’s Tour als geen 
ander, want het vormen van een peloton heeft 
als doel het besparen van energie, doordat 
de wielrenners elkaar uit de wind houden. 
Daarom vinden wij deze unieke jeugdwieler-
ronde een geweldig initiatief en zouden door 
sponsoring graag onze maatschappelijke 
betrokkenheid aan jullie willen tonen. Dankzij 
de goede samenwerking met Ome Joop’s Tour, 
de stad Kalkar, vrijwilligers en jongeren zal 
het Nederlandse peloton dit jaar voor het eerst 
be•nvloed worden, want voor de eerste keer in 
de geschiedenis van Ome Joop’s Tour zal een 
Duits team het Nederlandse peloton komen 
versterken! 

Vanaf 2019 zal het Duitse team afkomstig 
uit Kalkar zich samenvoegen bij Ome Joop’s 
Tour en daar zijn wij zowel in Duitsland als in 
Nederland ontzettend trots op! Wij wensen het 
nieuwe peloton dan ook onbegrensde nieuwe 
vriendschappen toe en heel veel (fiets)plezier 
samen!

Heel veel plezier in Wunderland Kalkar!

Han Groot Obbink & Leon Westerhof

Grußwort der Bürgermeisterin 

der Stadt Kalkar

Grensoverschrijdende peloton uitbereiding!

Zondag, 21 juli 2019, een vertrouwd beeld: 
156 kinderen en 75 vrijwilligers op evenzo-
veel rijwielen, met daarachter een karavaan 
auto’s en busjes, motoragenten in vol or-
naat. De Arnhemse bevolking loopt uit. Het 
startschot klinkt, gevolgd door applaus en 
gejuich, en iedereen weet: Ome Joop’s Tour 
is van start gegaan. Op weg. Erop uit. Wat 
ligt er in het verschiet? Een rijke ervaring, 
avontuur, veel leren en vooral vriendschap.
 
Ieder jaar is de Tour weer spannend, vervelen 
gaat het nooit. De Tour is een sportief-, edu-
catief- en sociaal evenement. We kunnen Ome 
Joop’s Tour daarmee gerust van onschatbare 
waarde noemen....
 
Zondag, 21 juli, een vertrouwd beeld: de 
organisatoren halen opgelucht adem; ook dit 
jaar gaat de Tour daadwerkelijk van start. Wat 
is er wel niet gebeurd, geregeld, gevraagd en 
georganiseerd zo vanaf  januari? Teveel om op 
te noemen; sponsors zoeken, slaapplaatsen 
regelen, route plannen, aandacht voor vei-
ligheid, eten en drinken, diverse activiteiten 
organiseren in evenzo diverse plaatsen, want 
de Tour is meer dan fietsen alleen.

 Jongens en meisjes in de leeftijd van 9 tot 
13 jaar, allen uit verschillende milieus en ge-
zindten, afkomstig uit verschillende culturen. 
Gedurende 10 dagen spelen de organisatoren 
en begeleiders vader en moeder tegelijk.
 
Maar ik weet dat zij daar ook met volle teugen 
van genieten. Graag zijn zij bereid een aantal 
dagen van hun vakantie in te leveren voor 
het welzijn van al die jongens en meisjes, die 
deelnemen van dit prachtige evenement. Maar 
niet alleen de vrijwilligers die deze tien dagen 
meegaan zijn onmisbaar voor de Tour. Wat 
denkt u van alle vrijwilligers die al maanden 
bezig zijn met de voorbereidingen.
 
En de politie die jaarlijks haar medewerking 
verleent aan Ome Joop’s Tour. Zij doen dit, om-
dat zij de organisatoren willen steunen en in 
de opzet van deze fietshappening geloven. Zij 
bereiden de route voor en begeleiden de kara-
vaan van etappeplaats naar etappeplaats. Het 
zijn vaak dezelfde politiemensen van Politie 
die op de motor kruipen om de tour een veilig 
verloop te bezorgen. Zonder hen, geen Tour.
 
Kortom, een dagtaak, gedaan door mensen die 

eigenlijk een heel andere dagtaak hebben en 
dit ‘er gewoon naast doen’. Draag nooit een 
pet, want je zult ‘m doorlopend af moeten ne-
men. Want deze inzet van al die mensen is ook 
van onschatbare waarde. Een hele toer, met 
alle voorbereidingen meegeteld, maar meer 
dan de moeite waard. Ik wens iedereen namens 
het bestuur van Ome Joop’s Tour een prachtige 
rit en een veilige thuiskeer.
 
Marcel Legerstee
voorzitter

Ome Joop’s Tour: ieder jaar weer spannend

Welkom in Zutphen

Op maandag 22 juli fietsen jullie de eerste 
echte etappe. Die gaat van Arnhem via Rheden 
en Dieren naar Zutphen. Tijdens de vakantie 
fietsen jullie ‘in het spoor van Market Garden’ 
en staan jullie stil bij de gebeurtenissen in de 
Tweede Wereldoorlog.

De Oude IJsselbrug waarover jullie Zutphen 
binnenfietsen, was meermaals doelwit van de 
geallieerden. Zij wilden de brug bombarderen, 
omdat het voor de Duitsers een belangrijke 
toevoersweg was voor de bevoorrading van 
Arnhem vanuit Duitsland. Dit is nooit echt ge-
lukt. Nog dagelijks worden we geconfronteerd 
met deze strijd, want de oorlog zit nog steeds 
in de grond. Onze archeologen vinden altijd 
resten bij opgravingen. Vorig jaar is vlakbij 
de IJsselbrug nog een V1 raket onschadelijk 
gemaakt. Dit was een hele grote bom met een 
raketmotor waardoor het grote afstanden kon 
afleggen.

Toen ik zo oud was als jullie draaide er een 
heel bekende film in de bioscoop over operatie 

Juli is de maand van dé Tour. Drie weken lang 
zijn miljoenen wielerliefhebbers over de hele 
wereld in de ban van de Ronde van Frankrijk. 
Toch is er deze maand nog een andere Tour én 
die is minstens zo bijzonder. Dat is de ronde 
die jullie met 156 kinderen en begeleiders 
gaan afleggen door Gelderland; Ome Joop’s 
Tour.

Market Garden. De film heet A Bridge Too Far, 
of ‘een brug te ver’. Alle bekende acteurs van 
toen speelden er in. De makers van de film 
zochten een stadhuis dat het meest leek op die 
in Arnhem. Die in Arnhem was in de oorlogsja-
ren namelijk verwoest. Het Zutphense stadhuis 
leek er het meest op en daardoor werd Zutphen 
het toneel voor de opnames van deze wereld-
beroemde film.

Deze film is blijvende herinnering aan de 
gebeurtenissen in de oorlog. Dat is belang-
rijk. Maar herinneringen maak je ook samen; 
door samen dingen te doen. Gedurende 10 
dagen fietsen jullie door de provincie, zijn er 
allerlei leuke activiteiten en vieren jullie samen 
vakantie. Ik verwelkom jullie graag in Zutphen 
en wens jullie alvast heel veel plezier en een 
fantastische en onvergetelijke ervaring.

Annemieke Vermeulen

Burgemeester van Zutphen



54 OME JOOP’S TOUR MAGAZINE 2019 OME JOOP’S TOUR MAGAZINE 55

Sponsoren
Ome Joop’s Tour kan voor de realisatie jaarlijks 
rekenen op veel vrijwilligers en financiele steun van 
veel bedrijven en organisaties. Wij bedanken alle 
sponsors en donateurs en vertellen graag meer over 
de mogelijkheden: van voeding tot transport, van 
een slaapplaats tot een advertentie.

05
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 Sponsoring Ome Joop’s Tour
Sponsoring anno nu is meer dan alleen maar 
vragen of een bedrijf of organisatie een 
bijdrage wil leveren aan Ome Joop’s Tour. Met 
de sponsoring van Ome Joop’s Tour tonen de 
sponsors Maatschappelijke Betrokkenheid. 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO) betekent meer dan alleen een financiële 
injectie. Ome Joop’s Tour is blij met iedere 
sponsor. De digitale media stellen ons meer 
dan ooit in staat u als sponsor ook een tegen-
prestatie te bieden:

• Tekstuele naamsvermelding in het 
 programmaboekje
• Eenmalig nieuwsbericht op 
 www.omejoopstour.nl
• Minimaal eenmalige vermelding op 
 Social Media van Ome Joop’s Tour
• Uitnodiging om bij start en finish Ome  
 Joop’s Tour aanwezig te zijn
• Tekstuele naamsvermelding in het 
 programmaboekje
• Eenmalig nieuwsbericht op 
 www.omejoopstour.nl

Naast deze vaste items voor iedere sponsor 
heeft Ome Joop’s Tour voor elke soort sponsor 
speciale tegenprestaties.

Supersponsor
Een supersponsor levert een bijdrage van mini-
maal € 2.000,- en krijgt daarvoor aanvullend:
• Logo met hyperlink in de lichtkrant op de  
 homepagina van www.omejoopstour.nl
• Sponsorvlag/-doek bij de finish (door  
 sponsor zelf aan te leveren)
• Advertentie in het programmaboekje   
 (kwart, halve of hele pagina)
• Aandenken na afloop van OJT

Voertuigsponsor
Ome Joop’s Tour kent een tourkaravaan met 
diverse voertuigen: jurywagen, bezemwa-
gen, afvaltruck etc. U kunt een voertuig ter 
beschikking stellen of een bijdrage leveren aan 
brandstofkosten en krijgt daarvoor aanvullend:
• Logo met hyperlink in lichtkrant op pagina  
 Voertuigsponsor (https://goo.gl/srgoi4)
• Reclame-uiting op het ter beschikking  
 gestelde voertuig

Voedingsponsor
Een voedingsponsor kan bij Ome Joop’s Tour 
zorgen voor het ontbijt, lunch, avondmaaltijd, 
melk, frisdrank, snoepgoed of andere tussen-
doortjes en krijgt daarvoor aanvullend:
• Logo met hyperlink in lichtkrant op pagina  
 Voedingsponsor (https://goo.gl/DFz5C6)
• Reclame-uiting op de Culicar

Goederen/diensten/productsponsor
Een goederen/diensten/productsponsor biedt 
Ome Joop’s Tour de ‘specialiteit van het huis’ 
aan in de vorm van de ‘eigen’ bedrijfsactiviteit. 
Dit soort sponsor krijgt aanvullend een 
 vermelding op een verzamelpagina  

(https://goo.gl/fHQL1V) met een logo en een 
tekst van maximaal 320 posities met een be-
schrijving van wat beschikbaar wordt gesteld.

OJT Evenementenbus
De OJT Evenementenbus is onze absolute eye-
catcher. U krijgt een bedrijfslogo op formaat 
50x10 centimeter en daarvoor aanvullend uw 
logo met hyperlink op de pagina van de OJT 
Evenementenbus (https://goo.gl/CyyNeE). De 
OJT Evenementenbus is te huur en kan worden 
ingezet bij uw eigen activiteit.

Donateur
Op de website van Ome Joop’s Tour  
(www.omejoopstour.nl) kunt u ook digitaal 
een bedrag doneren door middel van Ideal. 
Doneren kan anoniem, gewoon omdat u Ome 
Joop’s Tour een warm hart toedraagt. Wilt u 
dat wij uw donatie onder de aandacht brengen, 
stuur dan extra informatie naar sponsoring@
omejoopstour.nl, dan maken wij een bericht in 
Ome Joop’s Tour-nieuws en plaatsen eenmalig 
door via social media. De donatiepagina staat 
op:https://www.omejoopstour.nl/sponsors/ 
doneren

Sponsoring mogelijkheden

Sponsors
AETOS Volleybalvereniging
Airborne Museum
Airborne Wandeltocht
AKZO Nobel NV
Algemene Vlaggenhandel 
Nederland
Alpensonne Nederland BV
Anac
Anne&Max
Antonio Shining Places 
Arnhem
Arla Foods
Arma Verhuur Horeca BV
Arnhemse Boys
Arnhemse Koerier
Arnhemse tandartsen
Arrestantenzorg Politie 
Regio Arnhem
Autorijschool André Klop
AVR Afvalverwerking BV
Bakker Hilvers
Bel Leerdammer
Benny’s Vleesservice  
Bewonersbedrijf Malburgen 
/ Het Bruishuis
BK Trailers
Blycolin
Boels
Bos Trailer Service BV
Bunzl
Cees Kant Stichting
Citam Suzuki
Cleanmat Trucks BV
ConneXXion / Breng 
Arnhem
Coockson brandbeveiliging
Damen Vloeren
DDJ Accountants en 
Adviseurs
De Connectie
De Efteling BV
De Groot Reklame
De Smidse BV
De Vos Glazenwasse-
rij-Schoonmaakbedrijf
Decathlon Arnhem
Diep Arnhem Ontwerp-
bureau
Eurest Services
Feestcentrale
Flons Baltussen
Friesland Campina Branded 
Netherlands Belgium
Garnier Projects
Gemeente Apeldoorn
Gemeente Arnhem
Gemeente Barneveld
Gemeente Harderwijk

Gemeente Loon op Zand
Gemeente Renkum
Gemeente Rheden
Gemeente St. Anthonis
Gemeente Tiel
Gemeente Zutphen
Guijt Verzekeringen BV
Heel Gelderland fietst
Henk van Amerongen
Henk van Ramshorst
Het Burger en Nieuwe 
Weeshuis
Het Rode Kruis Brum-
men-Eerbeek-Hall-Loenen
Hotel Papendal
IKC De Klimboom
Indoor Action
Industriepark Kleefse 
Waard
Industrieterrein Het Broek
Janfleur bloemenhandel
KiA protestantse Gemeente 
de Glind en Achterveld
Kien BV
Koffiehuis t Hemelrijk
Leijser Fruit
Lingewaard verhuur
Lions Club Arnhem
Malburgen GEZond
Mantel Tweewielers
Medisch Centrum Het Span
Melis Transport
M. Schellingenhout
Odd Fellows / Rebekkah’s
Omroep Gelderland
Oorlogsmuseum Overloon
Peeze Koffie
Politie Oost Nederland
Promotie.nl
Provincie Gelderland
Rabobank Arnhem & 
Omstreken
Redactie De Gelderlander
Refresco Benelux BV
Rotary Club Arnhem Oost
Rotary Oosterbeek
Rozet
RTV Arnhem
Rupro Beheer BV
Sama Sama
SIMSON
Sligro Arnhem
Sporthal Apeldoorn
Sportbedrijf Arnhem BV
Sportcentrum Papendal
Sporthal De Hanzehal 
Zutphen
Sporthal De Mheenpark 
Apeldoorn

Sporthal De Sypel 
Harderwijk
Sporthal De Wetering Loon 
op Zand
Sporthal Oosterbos 
Barneveld
Sporthal Sint Anthonis MFC 
Oelbroeck
Sporthal Valkenhuizen 
Arnhem 
Sporthal Westroyen Tiel
Stadt Kalkar
Stella Fietsen
Ster Verhuur Arnhem
Stichting Blauw
Stichting Het Vincentrum
Stichting ING NL Fonds
Stichting Leergeld Arnhem
Stichting Malburgen 
GEZond
Stichting Poorters van de 
Stad Arnhem
Stichting Rijnstad
Stichting Tegen Zinloos-
geweld
Stichting Viering Nationale 
Feest- en Gedenkdagen
Theo Kevenaar Sportprijzen
Vael Ouwe
Veiligheids en Gezondheids 
Regio Gelderland Midden
Vincentius Vereniging 
Arnhem
Vissinga Autoservice
Vitesse
Wensink Arnhem
Wijkplatform Geitenkamp/
Monnikenhuizen
Wijkplatform Malburgen
Wijkplatform Presikhaaf
Wim Ludeke
Workx
Wunderland
Zuivelbedrijf M. van Betuw

Vrijwilligers
Agata Aleksandrowicz
André Klop
Anita Pinas
Ann Gerritsen
Anton Jansen
Aschwin van Amerongen
Bart Peters
Bert van der Kamp
Bram Lolkema
Bram Nieuwenhuizen
Cheyenne Winter
Christa Coenen
Christian Peters
Cilia van den Anker-Albers
Daniel Tepper
Denise Pippel
Dinant Dijkman
Dirk Takes
Ellie van den Boogaard
Erica Numan
Ewa Tepper
Frank Daeseleer
Frans van der Sterren
Frans Zinser
Freddie Vermeulen
Ger van der Gaast
Gerrit Wijers
Gert-Jan Kooistra
Harry de Geus
Henk van Amerongen
Henk Looijen
Henny Erdhuizen
Henny Patist
Iwona Bulak
Jan de Haas
Jan Daams
Jan Jonkers
Jeanne Looten
Jeffrey Storteboom
Jessie Kamperman
Joep van Dalen
Johan Snoeks
Joop Legerstee
Katharina Holderberg 
Kevin Gerritsen
Kevin Mentink 
Maik Raaijen
Marcel Legerstee
Marco Erdhuizen
Marco Roelofs
Marco de Vos
Marieke Reijmer
Mario de Jonge
Marjo Lemmers
Marlies Klopman-Hoogen-
werf
Martin Piek
Maurice Kasteel

Merel Ketelaars
Nancy Hiffens
Nico Jansen
Nikos Willemsen
Ninon Smeets
Patricia Brusik 
Peter Holderberg
Richard Riemersma
Robert van Leuteren
Roel Kelle
Ronald Luppes 
Ronnie Vodegel
Roy Daeseleer
Ruben te Witt
Sander de Vrught
Shirley Coenraadts
Simone van Balkum
Sonny Patist
Stefan Heezen
Stefan Meesters
Suzanne Lemmers
Thijs de Vries
Tim de Vrught
Tom van Balkum
Tonny Kasteel
Vincent Leenders
Willem Thomassen
Wilma Coenen
Yadi Dragtsma
Yvonne Kelle

Deze lijst was bekend bij het 
ter perse gaan van het pro-
grammaboekje. Wijzigingen 
voorbehouden. Deze worden 
vermeld op www.omejoop-
stour.nl.

Ome Joop’s Tour 2019 wordt mogelijk gemaakt door
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Programmaboek verschijnt jaarlijks in het kader van Ome Joop’s Tour

Ontwerp Cover/Lay Out binnenwerk: Diep Arnhem / ontwerp en communicatie

Redactie: Vincent Leenders

Fotografie: Frans Zinser, Jan Soek (†), Marcel Legerstee

Uitgever: Stichting Ome Joop’s Tour
Postbus 711
6800 AS Arnhem
T.: 026-3628702
E: secretariaat@omejoopstour.nl
I: www.omejoopstour.nl
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In dit unieke attractiepark, midden in 
het groen, geniet je samen 365 dagen 
per jaar van de vele attracties, sprookjes 
en parkshows. Wil je nóg langer samen 
genieten? Blijf dan slapen in één van 
onze hotelkamers, vakantiewoningen 
of appartementen. Kom je ook? 

Kijk op efteling.com

   Laat je 
verwonderen
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