
Rond deze tijd is het gebruikelijk dat 
we onze jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering houden. Dat is dan 
ook een prima mogelijkheid voor het 
Bestuur om U bij te praten over het wel 
en wee van de vereniging, de formele 
zaken te regelen, maar ook zoals al 
jaren gebruikelijk het programma voor 
Koningsdag te presenteren. In 2020 
hebben we als Bestuur het besluit 
moeten nemen om de geplande  
jaarlijkse ledenvergadering tot nader 
order uit te stellen i.v.m. coronavirus. 
In het najaar bleek dat het evenwel ook 
niet mogelijk was, dus toen is besloten 
om het maar te combineren met de 
volgende ledenvergadering.  De nieuwe 
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Het Bestuur is al langer zoekende naar 
nieuwe wegen om de leden te 
informeren over ontwikkelingen binnen 
de vereniging. De huidige situatie met 
het corona virus rondgaande heeft dat 
nog eens extra duidelijk gemaakt. We 
hebben geëxperimenteerd met email 
berichten. Daar bereiken we niet alle 
leden mee. Een nieuwe poging is via een 
Nieuwsbrief. Dat heeft als voordeel dat 
we die zowel elektronisch als 
traditioneel op papier kunnen 
verspreiden. Het doel van een 
nieuwsbrief is gericht informatie over te 
brengen over wat er in de vereniging 
zoal speelt. Met deze nieuwsbrief hopen 
we dan het contact met de leden vast 
te houden en zo mogelijk te  
versterken. 

Graag horen we van U hoe U dit ervaart 
en of we daarmee op de goede weg 
zijn. Ook zou het goed zijn om te weten 
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hoeveel informatie en hoe regelmatig 
U op de hoogte wil worden 
gehouden. 

De nieuwsbrief is niet het enige wat 
we gaan proberen te verbeteren 
m.b.t. de communicatie. Twee 
vrijwilligers experts, Claudia Hofman 
en Iris Rosman, gaan de vereniging 
helpen om de diverse social media 
gerichter in te zetten en middels een 
communicatiekalender dat ook op 
regelmatige tijdstippen te doen naast  
natuurlijk over de actualiteit 
berichten. 

 

Wil U meer weten hoe we de 
website, Facebook, Instagram e.d. 
willen gaan inzetten, laat het dan 
even horen. 

 

Het Bestuur 

Britse variant steekt daar weer een 
stokje voor. We kunnen nog steeds 
geen coronaproof  vergaderingen 
hebben.  Dus ook nu moeten we het 
uitstellen tot nader order. Hopelijk 
kunnen we elkaar weer in het najaar 
een keer in de ogen kijken. We 
zullen echter wel zoveel mogelijk 
alle formele zaken voorbereiden om 
zodra het kan U uit te nodigen. 

 

Desalniettemin, als U vragen heeft 
aan het Bestuur aarzel dan niet om 
met ons contact op te nemen. 

Secretar iaat :   
A:  Schei jbeecklaan 9 1942 LW Beverwijk  

E:  oranjeverenig ing.beverwijk@gmai l  com 
W:  https: //www.oranjeverenig ing-beverwijk.n l /    

Facebook @oranjeverenigingbeverwijk     
 

Komende 
evenementen 

(onder 
voorbehoud) 

♦ 23 april: 
Bloemetjesactie 

♦ 23 april: Uitreiking 
jongenrenlintje 

♦ 27 april: Live 
Streaming event 



De landelijke viering van de verjaardag 
van koning Willem-Alexander krijgt door 
de coronacrisis ook dit jaar weer een 
heel ander karakter. Weer geen 
Koningsspelen, vrijmarkten en massaal 
bezochte concerten in de open lucht, 
maar een Koningsdag Anders. Onze 
landelijke Oranjebond heeft een 
brainstormsessie gehouden met de 
leden en daar is voorlopig het volgende 
alternatief programma uitgekomen. 
 
Voorlopig thema voor Koningsdag 2021 
is Saamhorigheid 
• Om te beginnen op dinsdag 27 april 

wordt iedereen gevraagd om onze 
nationale driekleur met wimpel uit 
te hangen-dat maakt de dag wel zo 
feestelijk. 

• Dat feestelijke zal nog eens 

Koningsdag 2021 landelijk 

Koningsdag Anders in Beverwijk 
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begeleid worden met om 9.45 uur  
het luiden van de klokken door het 
hele land.  

• Om 10.30 uur luidt de bel voor de 
nationale digitale vrijmarkt, een 
vrijmarkt  á la marktplaats op 
internet.  

• Tussen 11.00 en 13.00 uur bericht 
de NOS rechtstreeks het bezoek van 
de koning aan Eindhoven. 

• Om 14.00 uur zal Defensie een 
eresaluut brengen. 

• Voor de ouderen is er dan om 15.00 
uur  een saamhorigheidsconcert voor 
ouderen. 

• Het is de bedoeling dat deze 
feestelijke dag wordt afgesloten 
met een thuistoost. Om 18.00 uur 
heft iedereen het glas op de koning, 
die 54 jaar is geworden.  

Nieuwsbrief Oranjevereniging Beverwijk 

110 jaar 

Over 2 maanden is het dan weer 
Koningsdag. Anders dan normaal, maar 
daar raken we zo langzamerhand ook 
wel weer aan gewend  
Vanuit de Oranjeverenging Beverwijk 
gaan we niet kijken naar wat we niet 
kunnen, maar gaan we kijken wat we 
WEL kunnen organiseren voor 
Beverwijk, waarbij we zullen voldoen 
aan alle (dan geldende) regels.... 
Daarbij proberen we aan te sluiten bij 
het landelijke programma. 
Wat wel kan is een online activiteit. We 
zijn gesprekken aangegaan met het  
Kennemertheater en muziekbandjes om 
te kijken of we een lifestreaming event 
kunnen aanbieden. Daar moet nog een 
en ander voor gedaan worden. 

Ook denken we dit jaar het 
jongerenlintje wel coronaproof te 
kunnen uitreiken. Daarnaast denken we 
aan ondersteunende activiteiten bij de 
verzorgingstehuizen.  En in navolging 
van vorig jaar willen we weer met 
Stichting Welzijn een bloemetje 
uitreiken aan Beverwijkse inwoners. Dit 
keer zouden we ook gericht een 
bloemetje willen geven aan iemand die 
dat wel kan gebruiken of verdient. Dus 
als U iemand weet, laat het ons even 
weten via de email 
Koningsdag.Beverwijk@gmail.com. 
Overigens alle leuke ideeën voor 
Koningsdag of het weekend / de dagen 
ervoor, zijn welkom. 

De Oranjevereniging Beverwijk, officieel 
geheten “Statutair Vereniging tot 
viering verjaardag van H.M. de 
Koningin” is formeel goedgekeurd bij 
Koninklijk Besluit van 3 december 1910 
Nr. 62. 

Dat betekent dat de vereniging 
inmiddels 110 jaar is. Dat hadden we 
graag gevierd met speciale aandacht op 
Koningsdag maar ook met het naar 
Beverwijk halen van het Oranjecongres 
van de Oranjebond in het najaar van 
2021.  

We hadden al een goede start gemaakt. 
Het corona virus heeft echter de zaak 
tot stilstand gebracht.  Naast de extra 
coronaproof maatregelen is het thans zo 

goed als onmogelijk om sponsoren te 
krijgen voor de extra kosten die 
hiermee gemoeid gaan.  

Dus we denken na over hoe we op een 
ander moment nog eens aandacht 
kunnen schenken aan deze mijlpaal. 

Overigens in onze zoektocht naar 
documentatie over het begin van de 
vereniging, vonden wij dat de start al 
op 1 januari 1910 heeft plaatsgevonden. 
Het Koninklijk Besluit was de formele 
bekrachtiging. We blijven dat verder 
onderzoeken. Als U daarover meer weet 
dan horen we dat graag via de email 
oranjevereniging.beverwijk@gmail.com 
of via een briefje in de brievenbus van 
het secretariaat. 

 



Saamhorigheid 
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Het bestuur van de Oranjevereniging 
Beverwijk bestaat momenteel slechts 
uit 4 personen: 
• Carli Bilars, voorzitter 
• Wim Moonen, secretaris 
• Ge Hofman, penningmeester 
• Marcel Rosman, bestuurslid 
Met deze kleine groep nemen we het 
voortouw bij het organiseren van 
Koningsdag. Gelukkig worden we 
ondersteund door andere verenigingen 
en organisaties met hun vrijwilligers. 
Zonder hen zouden feestelijke 
activiteiten niet kunnen slagen. Ook U 
kunt bijdragen aan het welslagen van 
Koningsdag. Om te beginnen natuurlijk 

Help Uw Oranjevereniging 
om op Koningsdag onze nationale 
driekleur uit te steken, al dan niet 
voorzien van een oranje wimpel. 
Daarnaast hebben we graag Uw actieve 
steun en deelname bij onze activiteiten, 
waar mogelijk. Maak de 
Oranjevereniging bekend bij vrienden 
en kennissen.  
 
Help Uw Oranjevereniging Beverwijk op 
koningsdag 27 april a.s. zelfs onder de 
huidige bijzondere omstandigheden  het 
aanzien te geven van een actieve stad 
met saamhorigheid. 

Wat zou het mooi zijn als 
verjaardagscadeau om als 110-jarige 
een Club van Honderd als cadeau te 
krijgen. 

Andere verenigingen en organisaties 
hebben het al: een aantal prominente 
inwoners en bedrijven die de 
activiteiten ondersteunen met een 
bedrag van € 100,-. 

Alhoewel de Gemeente Beverwijk altijd 
welwillend ons via subsidie ondersteunt, 
kan Uw Oranjevereniging wat extra 
inkomsten best gebruiken zodat we wat 

Club van Honderd 
meer armslag hebben om ook snel een 
actie uit te voeren en bij gebrek aan 
vrijwilligers professionele hulp kunnen 
inhuren.  

Graag nodigen wij U uit als eersten toe 
te treffen tot deze bijzondere Club van 
Honderd. De extra financiën bieden ons 
dan de mogelijkheid om een gevarieerd 
en attractief programma te gaan 
aanbieden. 

Uiteraard is Uw hulp bij het werven van 
nieuwe leden van de Club van Honderd 
ook zeer welkom. 

 

   
De Oranjevereniging Beverwijk bestaat 
nu 110 jaar. Daar wilden we toch even 
op de een of andere manier bij 
stilstaan.  Vorig jaar hebben we de 
Oranjekrant omgevormd naar 
herdenkingskrant 75 jaar bevrijding. 
Daarom dachten we dat we dit jaar het 
thema zouden kunnen leggen op 110 
jaar Koninginnedag in Beverwijk. Onze 
drukker/uitgever is in ieder geval 
enthousiast over het idee.  Daarom zijn 
we op zoek gegaan naar krantenknipsels 
en foto’s over hoe Koninginnedag 
vroeger in Beverwijk is gevierd. 
Ons notulenboek met jaarverslagen is 
opnieuw ter hand genomen en wordt nu 
gedigitaliseerd.  
Door zijn connecties met het Historisch 
Genootschap Midden-Kennemerland 
heeft onze penningmeester de hand 
kunnen leggen op foto’s van 

Koningsdag vroeger 
Koninginnedag in de 70’er jaren van 
fotograaf Henk Honing.  
 
Dus we hebben wel het een en ander om 
te gebruiken maar er zijn ook grote 
gaten. We zijn dus op zoek naar mooie 
herinneringen of ervaringen met 
Koninginnedag of Koningsdag vroeger. 
Als er beeldmateriaal bij is, dan is dat 
nog eens extra leuk. Alle bijdragen zijn 
welkom.  
 
U kunt ze sturen naar het secretariaat, 
per post of, het makkelijkste, per email 
oranjevereniging.beverwijk@gmail.com. 
Alles wat we voor 21 maart 2021 
ontvangen kunnen we eventueel 
gebruiken in de Oranjekrant 2021. Het 
lange termijn doel is het uitbrengen van 
een boekje over Koninginnedag in 
Beverwijk vroeger. 

 

Aubade Koninginnedag 1971 
De vlag van Vereniging 

Koninginnedag is zichtbaar. 
Foto: H. Honing © Historisch 

Genootschap Midden-
Kennemerland 



  

Helaas als laatste toch weer over geld. 
Traditioneel versturen we het verzoek 
om betaling van de contributie mee met 
de uitnodiging voor de Algemene Leden 
vergadering. Aangezien die tot nader 
order is uitgesteld, zullen we dat apart 
gaan doen. 

U kunt ons werk verlichten door de 

De Oranjevereniging Beverwijk zorgt 
ervoor dat Koningsdag in Beverwijk een 
feestelijke en gezellige dag onder het 
motto “voor en door Beverwijkers”. 
Voor het realiseren van een Koningsdag 
en de voorbereidingen kan het bestuur 
van de Oranjevereniging Beverwijk best 
wat extra handen en hoofden 
gebruiken. We zijn op zoek naar 
enthousiaste mensen die zelfstandig 
met steun van het bestuur activiteiten 
gaan organiseren of coördineren.  
Binnen de Oranjevereniging zijn er 
volop mogelijkheden om mee te doen 

Gezocht vrijwilligers 
 

Contributie 2021 

Oranjevereniging Beverwijk 
Secretariaat: 

Scheijbeecklaan 9 
1942 LW Beverwijk 

 
E-mail: 

Oranjevereniging.beverwijk@gmail 
com 

 
IBAN/Rekeningnummer: 
NL67 RABO 0160 6180 45  

t.n.v. Oranjevereniging Beverwijk. 

We zitten ook op het web 
en Facebook! 

Volgt u ons al op 
Facebook? 

incidenteel of wat langduriger. Elk 
specialisme is welkom: journalistiek  
(“vliegende” reporter”), schrijven (bijv. 
deze nieuwsbrief invullen), 
administratie, sponsorwerving, omgaan 
met ouderen, of juist jongeren, 
lifestreaming, vlogging, ….  
Als er wat tijd over is in deze speciale 
omstandigheden en je op zoek bent 
naar een leuke tijdsbesteding, schroom 
dan niet om je aan te melden voor deze 
gezellige club bij de secretaris Wim 
Moonen via 
Oranjevereniging.Beverwijk@gmail.com.  
 

contributie al over te maken op de 
bankrekening van de vereniging: 
IBAN/Rekeningnummer  NL67 RABO 0160 
6180 45 t.n.v. Oranjevereniging 
Beverwijk. De contributie is nog steeds 
slechts € 10 per jaar. Velen maken al 
iets meer over en daar zijn we zeer 
dankbaar voor. 
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