Onganselijk goed aanbod
Uitnodiging voor een bezoek aan het onganselijke
Koninklijke Burgers’ Zoo!
Met deze voucher krijgt u € 4,50 korting per entreekaart
voor Burgers’ Zoo. Deze voucher is geldig voor maximaal
vier personen tot en met 31 maart 2017. Deze kortingsactie
is niet geldig in combinatie met andere acties.
Antoon van Hooffplein 1, 6816 SH Arnhem, www.burgerszoo.nl
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ARNHEMS
VRIJWILLIGERSGALA
2016

Carnavalsvereniging de On-Ganse presenteert:

- ADVERTENTIE -

1-11-2016 9:29:31

Doe mee en win!
LEVER DE BON UIT DIT BOEKJE
VOLLEDIG INGEVULD IN BIJ DE KASSA
EN MAAK KANS OP FANTASTISCHE
PRIJZEN.

GALA 2016
ZATERDAG 19 NOVEMBER 2016
MUSIS ARNHEM

www.arnhemsvrijwilligersgala.nl

programma en achtergronden
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EDITIE

Beste Vrijwilligers,
Een gala speciaal voor, de Arnhemse vrijwilligers.
U hebt het verdient door uw belangeloze inzet voor
anderen in Arnhem.
Het 10e Arnhemse Vrijwilligers Gala. Graag wil ik
deze plek gebruiken om ook de organisatie te
bedanken. Ook de organisatie bestaat alleen uit
vrijwilligers. Een gala van, voor en door vrijwilligers. Dat is toch heel bijzonder.
U moet vooral van de avond genieten, wij zijn blij
dat we er aan hebben kunnen bijdragen.

PETER KOENDERS
Koenders TotaalBouw

“U HEBT HET VERDIEND…”
Onze carnavalsvereniging de On-Ganse heeft, nèt
zoals zeer vele andere verenigingen, haar kernwaarden en uitgangspunten voor alle handelen is: anderen plezier brengen en daaraan zelf plezier beleven…
en dit jaar vieren wij met u voor de tiende keer het
Arnhems Vrijwilligers Gala en zetten u als vrijwilliger eens in het zonnetje..
Tijdens dit gala zal de IKRA (‘vervulling’ in een oosterse taal)
voor de zesde keer worden uitgereikt. De toekenning van deze
‘award’ wordt vanaf dit jaar gekoppeld aan de Arnhemse
stadsprijs voor de vrijwilliger.
Vele grote en kleinere sponsoren van het AVG maken het mede
voor iedereen zichtbaar dat uw vrijwilligerswerk niet alleen
door de On-Ganse wordt gewaardeerd maar dat het ook voor
hen, het er werkelijk toe doet.
Natuurlijk weet ik ook dat de honderden On-Ganse vrijwilligers,
onder leiding van de immer Wijze Raad van XI, tevens hun
‘stinkende best’ doen om u, Arnhemse vrijwilligers, een
onvergetelijk gala te bezorgen.
Mede namens alle On-Ganse geledingen dank ik
met gepaste
trots alle werkers en iedereen die
bijdraagt aan dit feest en wens u,
VRIJWILLIGERS VAN ARNHEM, waar
het vanavond allemaal om gaat,
een geweldig feest toe.

COLOFON

U hebt dat verdiend!
EINDREDACTIE

FOTOGRAFIE
OPMAAK
VERSPREIDING

Charles van Blitterswijk,
Raad van XI, c.v. de On-Ganse
Gansekiekers
Simone Lohnstein
Groene Ganse

GROOTVORST MANUS I
Carnavavalsvereniging de On-Ganse

Vrijwilligerswerk
wordt gewaardeerd!
Welkom op het Arnhems
Vrijwilligersgala! Een toch wel
bijzondere editie, want we
organiseren dit feest voor de
tiende keer. Daarnaast ruilen we
Musis dit jaar in voor het Stadstheater Arnhem.
Welkom op het Arnhems Vrijwilligersgala! Een toch wel bijzondere
editie, want we organiseren dit feest voor de tiende keer. Daarnaast
ruilen we Musis dit jaar in voor het Stadstheater Arnhem.
De On-Ganse heeft gastvrijheid en waardering hoog in het vaandel
staan. De vrijwilligers van onze vereniging ontvangen iedereen die
belangeloos iets voor een ander of voor de samenleving doet graag
als vips en bieden u een boeiende en afwisselende avond aan.
Vast onderdeel van ons vrijwilligersgala is inmiddels de uitreiking van
de Ikra. Dit jaar zal dat iets anders gaan dan andere jaren. De
organisatie van het gala en het bestuur van de Arnhemse Stadsprijs

BESTE VRIJWILLIGER,
U bent vanavond eregast op het Arnhems Vrijwilligersgala. U gaat gegarandeerd weer een fantastische avond tegemoet. Ik vind het een eer om erbij te
mogen zijn. Het wordt een knallende jubileum-editie. Het gala beleeft dit jaar namelijk de tiende
editie. Een lustrum dus. Nu telt in carnavalsland
natuurlijk alleen het getal elf, maar toch is het
absoluut bijzonder dat de On-Ganse al tien jaar lang
alles uit de kast haalt om onze Arnhemse vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Inmiddels hebben
ruim 15.000 vrijwilligers als VIP de rode loper betreden. Zij hebben kunnen genieten van muziek, dans,
humor en spektakel met hier en daar een carnavaleske touch. Namens het gemeentebestuur daarom
zeer veel dank en complimenten aan de On Ganse
voor de organisatie van dit gala. En natuurlijk dank
aan alle sponsoren die dit vrijwilligersgala mogelijk
maken. Hopelijk kunnen we deze goede traditie nog
vele jaren in ere houden.

voor Vrijwilligerswerk hebbende handen ineengeslagen. Het thema van
de prijs is dit jaar “Verborgen helden”. Inmiddels heeft de jury uit tal
van inzendingen per categorie drie genomineerden gekozen. Tijdens het
gala worden deze genomineerden gepresenteerd en al even in het
zonnetje gezet. De winnaars worden op 2 december in het stadhuis
bekendgemaakt.
De presentatie van de avond is in handen van Frank Evenblij, bekend
van tv-programma’s als De Jakhalzen, Bureau Sport en De Wereld
Draait Door. Hij zal een wervelend programma in de grote zaal van het
Stadstheater aan u voorleggen. Daarnaast is er in alle andere zalen en
ruimtes van het Stadstheater gelegenheid om te dansen, gokken,
darten, zingen of om gewoon rustig te praten met elkaar.

Graag wil ik nadrukkelijk mijn dank en waardering
uitspreken voor alle vrijwilligers in Arnhem die zich
belangeloos inzetten voor de maatschappij. Zonder
u is er geen vrijwilligersgala mogelijk. Zonder u is er
een heleboel niet mogelijk. U zorgt dat sportverenigingen blijven draaien, u organiseert activiteiten in
de buurt, u helpt uw medemens op vele manieren. U
bent het cement in de samenleving, u bent van
onschatbare waarde. U heeft dit feest dan ook dik
verdiend. Ik wens u namens het gemeentebestuur
een geweldige avond toe!

Jullie, als vrijwilligers, vormen de kurk waarop de Arnhemse samenleving drijft. Dat verdient een pluim. Wij wensen jullie een heel plezierige
avond toe!

Namens de organisatie van de On-Ganse,
CHRIS VAN DER BURG
Bezoekerscoördinator

GERRIE ELFRINK
Loco-burgemeester

PROGRAMMA
Dit jaar is Musis vanwege de verbouwing gesloten.
Vandaag heten wij u van harte welkom in het
Stadstheater Arnhem voor het tiende Arnhems
vrijwilligersgala.
Vanavond vindt u in de diverse foyers en in de grote
zaal een wisselend programma.

GALA 2016

Feniks Foyer

DE GROTE ZAAL
In de grote zaal wordt vanavond een programma gebracht
verdeeld over twee blokken. Het eerste blok start om 20:15 en
het tweede blok start om 21:35. De presentatie van “Jakhals”
Frank Evenblij zal als een rode draad door het programma
lopen. Een belangrijk onderdeel is het bekend maken van de
winnaars van de IKRA awards, in beide blokken zullen de
winnars bekend gemaakt worden. Verder zullen verschillende
On Ganse afdelen voor u optreden. En
zullen de stand-up Comedians, Mino
van Nassau en Nabil zorgen voor een
gulle lach. Als afsluiting van het
programma zal de jubilerende
Arnhem Band een mini concert geven.
Naast de grote zaal hebben we in de
verschillende foyers diverse artiesten.

Grote Foyer
In de Grote Foyer speelt de
Re-member voor een avond
die niet te vergeten is. Het repertoire van deze band
strekt zich uit van de 80's/90’s tot recente hits. Van
schlagers via Nederlandstalige meezingers naar swingende
medleys. Naast Re-member zal ook een oude bekende, DJ
Nick, zijn opwachting maken in de Grote Foyer. Deze combinatie staat garant voor een swingende avond.

In deze foyer speelt de band
Sexual Chocolat. De
swingende Salsa, Merengue, Soca, Zouk, Kaseko,
Top40, Funk and Soul
zorgt ervoor dat de
dansvloer helemaal gevuld
is. hoort u deze Caribische
klanken worden afgewisseld
door de de Engelse pianiste en
zangeres Vanessa Knight die op een
geweldige manier uw verzoeknummers ten gehore brengt.
“Dirty dancing” meets the “crazy Piano’s” in de Feniks Foyer.

Cafe Foyer
Later op de avond na het programma in de grote zal ook de
Cafe Foyer opengaan. Hier zal onder andere het trio One Step
Today voor u optreden. Samen met de Senaat der On Ganse
zullen zij bekende liederen ten gehore brengen. Meezingen is
uiteraard toegestaan.
In de gangen van het stadstheater kunt u aan de
casinotafels weer leuke prijzen winnen . Dus even geen
zin in dansen, waag een gokje en neem die prijs mee.
Heeft u van alle activiteiten trek gegregen? Voor de inwendige
mens is er voldoende aandacht, op deentresol zal Gildeslagerij
van Egmond u verwennen met verschillende specialiteiten.
De IKRA-award.

IKRA Award 2016

DE ARNHEM BAND

De verborgen helden van Arnhem … is het
thema voor de IKRA Award 2016. Hè, hadden
we dan vorige jaren ook een thema? Nee, en
dit jaar wel en dat heeft eigenlijk wel een
verheugende reden!

De Arnhem Band en de On-Ganse al
jaren vertrouwd verbonden. Om de
band verder te onderstrepen heeft de
On-Ganse ervoor gekozen de 70-jarige
Arnhem Band dit jaar extra te steunen.

Vanaf dit jaar werkt de IKRA Award nauw samen met de
Stadsprijs Vrijwilligerswerk, voorheen de Burgemeester
Drijberprijs. De nominaties voor deze prijs, die er is voor
individuelen, voor groepen en voor jeugd, worden groots
gevierd tijdens het AVG op 19 november in de Stadschouwburg en de prijsuitreiking vindt plaats op 2 december in de
Stadhuishal door de Burgemeester van Arnhem, dus
eigenlijk twee keer feest.
En zowel de On Ganse als de gemeente Arnhem hebben alle
reden om feest te vieren met alle vrijwilligers die Arnhem
rijk is. Er zijn duizenden Arnhemmers die op een of andere
manier vrijwilliger zijn in verschillende terreinen zoals
sport, zorg, geloof, cultuur, woonomgeving, natuur &
milieu, onderwijs, politiek, mensenrechten, informele hulp,
patiëntenorganisaties, actie- & belangengroepen. En dat
maakt Arnhem tot een levende stad waar het goed toeven
is.
De On Ganse vindt naast het gezellig met elkaar feesten, de
verbondenheid met elkaar én het sociaal carnaval van het
grootste belang. En daarom is de On Ganse enorm trots om
ook dit jaar tijdens het AVG, u als verborgen held van
Arnhem te mogen begroeten en in
het zonnetje te mogen zetten.
HENK BERG
Voorzitter Stadsprijs
Vrijwilligerswerk - IKRA
Award

De Arnhem Band verzorgt een grote muzikale
opleiding voor veel Arnhemse kinderen en
hebben zij de sociale, maatschappelijke, maar
ook educatieve belangen hoog in het vaandel
staan. Hiermee leveren zij een bijdrage aan
vele evenementen in en rond Arnhem. Het is
de passie voor muziek, het opleiden van
talenten en de vele activiteiten waaronder het
verzorgen van de muziek tijdens de Airborne
herdenking, die steun verdient. De bijdrage
van de On-Ganse wordt bijvoorbeeld gebruikt
voor muzieklessen.

Gala concert 2017
De On-Ganse is meer dan alleen
carnaval vieren.
Op zaterdag 11 februari 2017 organiseren we voor de 46ste keer het grootse
Gala Concert. Dit jaar zal het gehouden worden in de Eusebiuskerk te
Arnhem.
Wanneer heeft u voor het laatst uw Gala kleding
uit de kast mogen halen? Dit is uw kans! U gaat
in een sfeervolle ambiance genieten van schitterende muziek van een geweldig orkest en top
solisten.
Deze editie zal de Mariniers Kapel der Koninklijke
Marine samen met Do en Waylon een wervelende show neer gaan zetten.

Het programma belooft weer fantastisch te worden
van licht klassiek tot popmuziek. De Mariniers Kapel
der Koninklijke Marine zal, afgestemd op deze
bijzondere ambiance, geweldige werken ten gehore
brengen. Samen met de solisten Do en Waylon zal
het een onvergetelijke avond worden.
Het Gala Concert zal overgaan in een Gala Feest
waarbij veel gelegenheid om te dansen op muziek
van dansorkest The Firm. Uiteraard is er ook voldoende gelegenheid om bij te praten kortom alle
ingredienten voor een avondje uit om te genieten.
Bestel dan snel uw kaarten à € 44,00 pp. Bestellen van
kaarten is alleen mogelijk door een mail te sturen naar
kaarten@galaconcert.nl . U ontvangt zo spoedig
mogelijk een antwoordmail met uw reserveringsnummer. Nadat uw betaling op onderstaande bankrekening
is ontvangen, bent u verzekerd van een plaatsbewijs.
Vermeld bij uw betaling in ieder geval het reserveringsnummer, het aantal kaarten en uw naam. Rabo
rekening:

NL 74 RABO 0151 52 67 88
t.n.v. Gala Concert On-Ganse Arnhem.

Dresscode is: Mooie stijlvolle Gala Kleding!
Het batig saldo van het Gala Concert komt
elk jaar volledig ten goede aan ons goede
doel!
ON-GANSE CONCERT COMMISSIE

CARNAVALSVERENIGING DE ON-GANSE

CARNAVALSVERENIGING DE ON-GANSE

Het carnavalshart
van Ernem

zaterdag 21 januari 2017

• Carnavalsvereniging de On-Ganse staat als sinds1954 garant
staan voor een stijlvol jaarlijks lentefeest, dat als uiting van
cultuur in een duizenden jaren oude traditie van vele
volkeren staat.
• Wij organiseren dit carnaval voor alle Ernemmers die de
verbroedering van hoog tot laag aan het hart gaat en die voor
de beleving van dit feest graag willen kiezen uit verschillende
ambiances.
• Vanuit onze sociale verantwoordelijkheid brengen wij het
carnaval ook aan mindervaliden, kinderen, jongeren, zieken
en ouderen; ieder naar hun eigen belevingswereld.

CARNAVALSAGENDA 2017
20:11

zaterdag 11 februari 2017
20:11

19:41
20:11

TIENERAVOND
GROTE PRONKZITTING

zaterdag 25 februari 2017
13:30
20:11

KINDERMIDDAG
CARNAVALS ZATERDAG

zondag 26 februari 2017
13:11

OPTOCHT
CARNAVALS ZONDAG

maandag 27 februari 2017
20:11

CARNAVALS MAANDAG

dinsdag 28 februari 2017
13:30
20:11

WWW.ONGANSE.NL

GALA CONCERT

vrijdag 24 februari 2017

20:11
• Wij willen een aldus verantwoord carnaval verbreiden
waarbij ongedwongen leut, veiligheid voor de bezoekers en
samenwerking met andere carnavalsverenigingen hoog in
ons vaandel staan.

PRINSEKEUZE

Luxor Live
Eusebius Kerk
Luxor Live
Luxor Live
Arnhem
Luxor Live
Luxor Live

BOERENBRUILOFT
Luxor Live
BOERENBAL EN AFSLUITING

WWW.ONGANSE.NL

HOOFDSPONSORS EN
ARNHEMS VRIJWILLIGERSGALA 2016

Dullert Stichting

PARTNERS AVG 2016

Mede mogelijk gemaakt door:
• 2M-Solutions
• Alexander van den Hoven Jewellery & Design
• Arma Verhuur
• Burgers' Zoo
• Diabolo ICT
• Feestcentrale
• Fidato Presentatiespecialisten
• Gelredome
• Heineken
• HGO
• Illustratiestudio Anne Luchies
• Jan Fleur Bloemenhandel
• Koenders Totaalbouw
• Koffiebranderij Peeze
• Kunstbedrijf Arnhem
• Landgoed Groot Warnsborn
• Magic Events
• Nederlands Openluchtmuseum
• Peter van Aarnhem
• Senaat der On Ganse
• Slagerij van Egmond
• Stichting Poorters van de stad Arnhem
• Vincentius Vereniging Arnhem
• ViQiT
• Stichting Oud Papier Actie Alteveer/Cranevelt

Stichting Het Burger en Nieuwe weeshuis

Arnhemse Stichting Bijzondere Noden

Stichting Nicolai Broederschap

Doe mee en maak kans
op fantastische prijzen!
Daarnaast informeren wij u dan ook graag over de
On-Ganse activiteiten en aanbiedingen.

Lever deze bon volledig ingevuld in bij de kassa.
HET ON-GANSE CARNAVAL WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Naam
Adres
Postcode
E-mail

Woonplaats

