
Jaarverslaa 2006 

Oranjevereniging Beverwijk 
Statutair vereniging tot viering van de verjaardag van H.M. de Koningin te Beverwijk 

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 3 december 1910. 

Algemeen 

Vanwege het succes van de festiviteiten van de viering van Koninginnedag 2005, om deze over een 
hele week te plannen, is er in 2006 besloten om dit opnieuw over meerdere dagen te verspreiden. Er 
is besloten om Koninginnedag 2006 te vieren in het weekeinde van 28, 29 en 30 april. Omdat 
Koninginnedag op een zondag viel, werd de officiële viering verplaatst naar zaterdag 29 april 2006. 

Op 31 december 2006 bestond de vereniging uit 131 leden en van 10 bedrijven werd een donatie 
ontvangen. De gemeente Beverwijk heeft opnieuw een bijdrage geleverd in de vorm van een subsidie. 

De algemene jaarvergadering werd op 13 maart 2006 gehouden. Deze vergadering werd bijgewoond 
door 8 personen, waarvan 5 bestuursleden en 3 leden. Eén lid had bericht van verhindering 
doorgegeven. 

Het bestuur kwam in 2006 acht maal bij elkaar. De samenstelling van het bestuur is iets gewijzigd. Er 
werd een nieuw bestuurslid bereid gevonden plaats te nemen in het bestuur van de Oranjevereniging 
Beverwijk, mevrouw I. Koning. Zij werd hartelijk welkom geheten als nieuw bestuurslid. De heer 
Backer is als bestuurslid afgetreden. De overige verkiesbare leden werden met algemene stemmen 
herkozen. 
Het bestuur bestaat nu uit de heren Bilars, Van Wagtendonk, Elzinga en Rijk en mevrouw Heijkoop en 
mevrouw Koning. De webmaster, de heer Van Dijk, maakt geen deel uit van het bestuur. 

Koninginnedag 2006 

Koninginnedag 2006 is verspreid gevierd over drie dagen, in het weekeind van vrijdag 28 april, 
zaterdag 29 april en zondag 30 april. Net als in 2005 heeft de Oranjevereniging in samenwerking met 
Van de Berg Evenementen een gevarieerd programma samengesteld. Al deze activiteiten konden 
wederom worden uitgevoerd dankzij de medewerking en bijdragen van vrijwilligers, sponsoren uit het 
bedrijfsleven, de subsidie bijdrage van de gemeente Beverwijk en uiteraard de contributiebijdragen 
van de leden van de Oranjevereniging Beverwijk. 

Vriidaci 28 april 2006 
De festiviteiten zijn gestart met een kindertheater voor kinderen van de basisschool in een grote 
feesttent op het Meerplein. Het lijkt niet makkelijk om via de scholen de kinderen voor deze 
voorstellingen uit te nodigen. Er waren enthousiaste kinderen en hun ouders aanwezig. Binnen het 
bestuur zal gekeken worden naar een andere manier om de kinderen en hun ouders voor dit soort 
activiteiten uit te nodigen. De viering van Koninginnedag valt samen met de voorjaarsvakantie van de 
basisscholen. 

Na afloop van deze theatervoorstelling heeft de burgemeester, de heer Th. Weterings, de prijzen 
uitgereikt aan de kinderen die mee habben gedaan aan de kleurplatenwedstrijd en een prijs hadden 
gewonnen. Ouders en kinderen waren uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De kinderen waren blij 
met de prijs die ze hadden gewonnen. 

's Avonds was er een drive-in show in de feesttent, georganiseerd door het evenementenbureau van 
de heer Van de Berg. 
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Zaterdan 29 april 2006 
a. De jeugdmarkt en overige activiteiten op de Breestraat 
Zoals gewoonlijk waren de kinderen al heel vroeg op de Breestraat aanwezig om hun spullen te 
verkopen. Het was een drukte van belang, het weer werkte geweldig mee en de sfeer was goed. Veel 
kinderen hebben deze dag een extra zakcentje verdiend. Rondom de klok van drie uur werden alle 
overgebleven spulletjes bij elkaar geruimd, of in de door de gemeente geplaatste afvalbakken 
gegooid, waarna de rust weerkeerde op de Breestraat en de jeugdmarkt werd afgesloten. 

b. Muzikale rondgang en aubade. 
Diverse drumbands hebben zich tijdens de rondgangen door Beverwijk en de aubade op de 
Breestraat voor de gedecoreerden, van hun beste kant laten zien. De gedecoreerden werden 
ontvangen in de feesttent op het Meerplein en werden daar ook na de aubade ontvangen en 
getrakteerd op een hapje en een drankje. De tent lijkt toch niet zo'n geschikte plaats voor deze 
ontvangst. Voor volgend jaar zal het bestuur bekijken of er een geschiktere plaats te vinden is, b.v. bij 
de Caroussel of bij Noordeloos. 

c. De optredens van danssportcentrum La Passe met hun streetdance-demonstraties trokken, zoals 
altijd, weer veel publiek. Jong en oud keek toe, en werd aangestoken door de muziek uitgenodigd om 
mee te dansen. Buiten dit optreden van La Passé is het podium niet veel gebruikt. 

d. Rafael v.d. Vaart toernooi 
Van 10.00 tot 17.00 uur is op de Beverwijkse voetbalvelden het Rafael v.d. Vaart toernooi gehouden. 
Dit toernooi trekt uit de hele regio veel belangstelling. Hoewel de Oranjevereniging aan de organisatie 
hiervan geen bijdrage levert, is het inmiddels een niet meer los te denken activiteit rondom de viering 
van Koninginnedag. 

e. 's Middags heeft de Stichting Prentenkabinet in Huis ter Wijck een diavoorstelling gegeven. De heer 
Backer heeft bij deze voorstelling de beelden van commentaar voorzien. De belangstelling hiervoor 
was groot en een succes te noemen. Bij deze gelegenheid is tevens afscheid genomen van de heer 
Backer als bestuurslid van de Oranjevereniging Beverwijk. Met bloemen en een kadobon werd hij 
hartelijk bedankt voor zijn jarenlange, zeer actieve inzet in het bestuur. 

f. 's Avonds was er een Amsterdams programma met gezellige Amsterdamse klanken en optredens 
van bekende artiesten in de feesttent op het Meerplein. Onder andere Robert Leroy en Dries Roelvink 
hebben er opgetreden. De belangstelling was groot en de sfeer op deze avond was goed en gezellig. 
Kortom een echte feestavond. 

g. Het Dartstoernooi in Caf6 Sport: het dartstoernooi trok veel belangstelling. Het café was warm en 
stampvol, want iedereen wilde natuurlijk de fel begeerde wisselbeker winnen. 

h. Uiteraard kan een feestdag geen echte feestdag zijn als het niet wordt afgesloten met een groot 
vuurwerk. De Beverwijkse Bazaar had de organisatie hiervan weer op zich genomen. Vanaf het 
parkeerterrein van de Bazaar is een groot en spectaculair vuurwerk afgestoken dat te zien was tot in 
de wijde omgeving. 

Zondag 30 april: 
Het jeugdwielertoernooi op het Jacob Davidson parcours was druk bezocht en een succes. De jonge 
wielrennertjes, het aankomend talent voor de toekomst deed er alles aan om te winnen. Alle partijen 
waren zeer tevreden over het verloop van het toernooi. 

Pony- en paarden wedstrijden bij het Ruitercentrum Beverwijk. De belangstelling was niet zo groot, 
maar wel een succes. 

Kienen voor 55+ in café Bar 't Carillon: gezelligheid troef bij dit gezellige onderdeel voor de ouderen, 
waar enkele tientallen mensen aanwezig waren. Zij hebben een hele gezellige middag gehad, waarbij 
leuke prijzen konden worden gewonnen. 
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Y 
Autopuzzelrit. 
Vanuit het restaurant van Cineworld werd een autopuzzeltocht georganiseerd. De belangstelling was 
niet zo heel groot, maar de sfeer was goed en de deelnemers hebben enthousiast gepuzzeld. Aan 
het eind van de middag werden aan de winnaars de prijzen uitgereikt. Gezien de plek blijkt dit een 
goede keuze om een puzzeltocht te starten en te laten finishen. 

1 Bioscoop Cineworld: op zondagmorgen konden de kinderen van de basisschool gratis naar de film. 
Hiervoor was grote belangstelling. 

In de tent op het Meerplein werd 's middags een gesponsorde actie georganiseerd: 'Spinning voor 
Spieren". Bekende en onbekende Nederlanders zetten hun spieren in voor de Stichting Spieren voor 
Spieren. Op ongeveer 100 spinningfietsen kon iedereen meedoen voor het goede doel. De 
Juniorkamer Beverwijk was initiator van dit evenement. Mede door de aanwezigheid van enkele 
bekende Nederlanders is dit onderdeel goed bezocht. 

Als afsluiting heeft de lokale artiest Ruud Janssen 's avonds in de feesttent dit feestweekend 
afgesloten. 

Het bestuur van de Oranjevereniging is voor de organisatie van dit weekend opnieuw bijgestaan door 
vrijwilligers. Mede dankzij de hulp van deze mensen is dit weekend en daarmee de viering van 
Koninginnedag 2006 weer een succes geworden. 

Publiciteit feestweek: door een bijlage en een aparte Oranjekrant in de plaatselijke kranten is er veel 
publiciteit gegeven aan deze feestweek. Er zijn enkele opmerkingen over de Oranjekrant geweest. 
Voor volgend jaar zal bekeken worden of dit niet op een andere manier gedaan kan worden. 

Kleurelatenwedstriid: voor de basisscholen van Beverwijk was weer een kleurplatenwedstrijd 
georganiseerd. De kleurplaat was getekend door de bekende Beverwijkse kunstenaar Jan van der 
Schoor. Uit de binnengekomen inzendingen zijn door een deskundige jury de winnaars gekozen, die 
uit handen van de burgemeester, de heer Th. Weterings, een prijs in ontvangst mochten nemen. 

Website: Er wordt de komende tijd gewerkt aan het optimaliseren van de website. De foto's van de 
viering van Koninginnedag 2006, die zijn gemaakt door de heer W. Moonen, zijn op de website gezet. 

Bevewijk, 19 maart 2007 
Ineke Heijkoop 
secretaris 
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