Jaarverslag 2007
Oranjevereniging Beverwijk
Algemeen
De algemene jaarvergadering werd op 19 maart 2007 gehouden.
Deze vergadering werd bijgewoond door 7 personen, waarvan 5 bestuursleden, 1 lid en 1 gast.
Twee leden had bericht van verhindering doorgegeven.
De samenstelling van het bestuur is met vertrek en nieuwe benoeming op de jaarvergadering
gewijzigd. Onder dankzegging voor hun actieve deelname en betrokkenheid bij het wel en wee
van de vereniging zijn mevrouw Heijkoop en de heer Rijk afgetreden
Het Bestuur was in de gelukkige omstandigheid tijdig voor vervanging te zorgen. Dhr. Moonen is
bereid gevonden plaats te nemen in het bestuur van de Oranjevereniging Beverwijk als secretaris.
Hij is met algemene stemmen verkozen. Hij werd hartelijk welkom geheten als nieuw bestuurslid,
hoewel dat na de vergadering moest vanwege zijn afwezigheid op de vergadering.
Het bestuur van de vereniging bestaat thans uit de volgende personen met hun functies:
Dhr. E.C. Bilars
Dhr. S. van Wagtendonk
Dhr. J. Elzinga
Dhr. W. Moonen
Mw. I. Koning

Voorzitter
Vice voorzitter, Webmaster
Penningmeester
Secretaris
2e Secretaris

Het bestuur kwam in 2007 nagenoeg maandelijks bij elkaar, in totaal 8.
Het Bestuur in de nieuwe samenstelling is hiermee wel aangeland op de minimale omvang van 5
bestuursleden. Het Bestuur heeft daarom aandacht geschonken aan de mogelijkheden tot
uitbreiding van het aantal bestuursleden. Dhr. Gé Hofman is bereid gevonden om het Bestuur te
versterken en heeft al in 2007 meegewerkt.
De inkomsten van de vereniging bestaan uit de contributies van leden, sponsorgelden en de
subsidie van de gemeente Beverwijk. De vereniging heeft te kampen met veroudering van het
ledenbestand.
Het ledenbestand toont een dalende tendens.
Peildatum
31-12-2001
31-12-2002
31-12-2003
31-12-2004
31-12-2005
31-12-2006
31-12-2007

Leden Sponsors
231
88
15
197
16
174
20
117
15
131
10
133
13

Met gemengde gevoelens kijkt het Bestuur tegen deze afkalving aan en heeft zich bezonnen op
vernieuwing.
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Website
Als communicatiemedium ziet het Bestuur dit steeds meer als een essentieel onderdeel van haar
activiteiten. In het begin van 2007 is met dankbaar aanvaarde hulp van sponsor Wantadoo de
website gerestyled. De website ziet er sindsdien “gelikt” uit. Informatie is snel te vinden. Fotoimpressies van de vieringen van Koninginnedag 2005 en 2006 geven een idee hoe het allemaal in
het nabije verleden is verlopen.
De voormalige webmaster dhr. van Dijk is nog eens bedankt voor zijn werk in het verleden. De
documenten van de website zijn overgedragen aan het bestuur. De vice-voorzitter dhr. van
Wagtendonk heeft de taak op zich genomen om de website ook actueel te houden.
Het Bestuur denkt nog na hoe nog beter gebruik gemaakt kan worden van elektronische
hulpmiddelen zoals de website en email voor communicatie met de leden en buitenwereld evenals
hoe eventueel met website en beschikbare foto’s extra inkomsten dan wel leden verworven
kunnen worden.
Organisatie Koninginnedag
Koninginnedag wordt sinds 1891 gevierd. De toen nog niet regerende, want pas 11-jaar oude,
koningin Wilhelmina zat toen, met hulp van regentes Emma, op de troon. Tot 1948 werd de
feestdag op 31 augustus gehouden, de verjaardag van koningin Wilhelmina. Nadat Koningin
Juliana haar moeder had opgevolgd werd de nationale feestdag op 30 april gevierd. Toen
Koningin Beatrix in 1980 de troon besteeg, hield zij de viering van Koninginnedag als eerbetoon
aan haar moeder op 30 april staan. Op haar eigen verjaardag, 31 januari, is het vaak minder goed
weer. Sinds 1910 neemt de Oranjevereniging het initiatief om de viering van Koninginnedag in
Beverwijk en omstreken te organiseren. Dat is de belangrijkste doelstelling van de vereniging en
dus dient het jaarverslag daar ook een weergave van te zijn (zie hieronder). Daarmee komt ook
het honderdjarig bestaan van de vereniging in beeld. Ondanks dat 2010 nog ver weg is, heeft het
Bestuur in 2007 al nagedacht over hoe we daar op gepaste wijze aandacht kunnen geven.
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Koninginnedag 2007
Festiviteiten rond de viering van Koninginnedag waren in 2005 en 2006 over meerdere dagen
gespreid. Dit bleek toen goed aan te slaan en in 2007 bood deze mogelijkheid zich weer aan.
Koninginnedag op maandag betekent dat er ook iets op zaterdag en zondag ervoor gedaan kon
worden. De Oranjevereniging heeft daarbij dankbaar de hulp aanvaard van de Stichting Welzijn
Beverwijk en de winkeliers Beverwijk-Centrum, ondersteund door Wijkbeheer Gemeente
Beverwijk en Van de Berg Evenementen. Het bestuur heeft zich ook gerealiseerd dat de viering
van Koninginnedag samenvalt met de voorjaarsvakantie van de basisscholen en dat de
belangstelling zal kunnen tegenvallen. Dat is een ervaring in het verleden maar dat is geen reden
om het met minder te doen voor de Beverwijkers die ervoor kiezen wel Koninginnedag te vieren.
De financiële middelen waren dit jaar minder door het wegvallen van sponsors. Het bestuur was
genoodzaakt om normale ondersteuning van activiteiten zoals het ter beschikking stellen van
prijzen te moeten laten vervallen. De organisatoren van die activiteiten hebben begrip getoond
voor deze situatie. In een relatief laat stadium van de voorbereiding kwam er ook nog een
initiatief uit Wijk aan Zee met het verzoek om ondersteuning. Dat kon helaas niet meer ingepast
worden maar hopelijk wel volgend jaar. Ook noopten de financiële middelen tot een focussering
op de jeugd. Ondanks deze beperkingen maar juist dankzij de goede samenwerking is daarmee
uiteindelijk toch een uiteenlopend programma gerealiseerd van een hele week lopend van
zaterdag 28 april t/m zaterdag 5 mei. Het motto van dit bestuur is dan ook: “het maakt niet uit
wie het organiseert, als het maar gebeurt!”
Communicatie
De bekendmaking en attendering van het programma en alle activiteiten is dit jaar op een nieuwe
leest gestoeld zoals het Bestuur het vorig jaar al had aangekondigd. Er is gekozen voor een
centraal aanspreekpersoon/contactpunt voor alle externe communicatie. De media waren
daarover niet allemaal op de hoogte. De publiciteit voor de festiviteiten is op de volgende
manieren gerealiseerd.
• Via diverse websites is er aandacht geschonken aan het programma:
o Gemeente Beverwijk (http://www.beverwijk.nl)
o Radio Beverwijk (http://www.radiobeverwijk.nl)
o Winkeliers Beverwijk-Centrum (http://www.beverwijkcentrum.nl/)
• Een oranjekrant gedrukt bij SWB en verspreid onder schoolkinderen
• Grote posters in driehoeken langs de doorgaande wegen in Beverwijk
• Kleine posters met het programma bij vele winkels en instellingen
• Berichtgeving in de plaatselijke kranten middels informatie verstrekt via het organiserende
comité.
Wellicht verdient het de overweging volgend jaar een apart draaiboek voor de communicatie te
maken en de schrijvende media ruim van te voren in te lichten wie de communicatie verzorgd. In
ieder geval dient de Oranjevereniging de regie te voeren.
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Al deze activiteiten konden wederom alleen mogelijk worden gemaakt dankzij de belangenloze
medewerking van vrijwilligers en verenigingen, sponsoren uit het bedrijfsleven, de
subsidiebijdrage van de gemeente Beverwijk en, niet te vergeten, de contributiebijdragen van de
leden van de Oranjevereniging Beverwijk.
Mede dankzij de hulp van al die vrijwilligers is dit weekend en daarmee de viering van
Koninginnedag 2007 weer een succes geworden. Het Bestuur is hun daarvoor erkentelijk.
Vrijdag 27 april 2007
De uitreiking van een Koninklijke onderscheiding aan Beverwijkers die zich verdienstelijk hebben
gemaakt ligt natuurlijk bij het gemeentebestuur. De Oranjevereniging heeft daar geen taak in.
Echter de uitreiking is traditioneel sterk verbonden met de viering van Koninginnedag. De
voorzitter en de secretaris waren dan ook bij de bijeenkomst aanwezig om de nieuwe
onderscheiden personen te feliciteren.
De gemeente Beverwijk telde voorafgaand aan Koninginnedag 2007 een zevental gedecoreerden:
- de heer J.A.J. Albers
- de heer W. Schoorl
- de heer C.J. Baijense
- de heer Th.L.F. Uitendaal
- mevrouw M.J. Pieters-van den Nouland
- de heer B.Q. van Kampen
- mevrouw C.M.G. Pels
Dhr. Schoorl was van buiten de gemeente Beverwijk (Assendelft) maar zich in Beverwijk zeer
verdienstelijk heeft gemaakt. De uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen geschiedde zoals
gebruikelijk in de raadszaal van het Stadskantoor. Voor twee gedecoreerden was de plaats van
handeling elders. Bart van Kampen kreegt zijn onderscheiding op de plek waar hij zijn faam
gevestigd heeft nl. bij de Beverwijkse Bazaar. Mw. Pels heeft haar werk vooral in Velsen-Noord
gedaan. Vandaar dat de gemeente Velsen deze taak ook op zich nam.

Pagina 4 van 12
Statutair Vereniging tot viering verjaardag H.M. De Koningin. Goedgekeurd Bij Kon. Besluit van 3 december 1910 Nr. 62

Zaterdag 28 april 2007
a. Brunchinterview Radio Beverwijk op het binnenplein van de Beverhof.
(websites http://www.beverhof.nl/ en http://www.radiobeverwijk.nl/)
In het kader van een nieuw maandelijkse radioprogramma
"De Beverbrunch" had Radio Beverwijk op het binnenplein
van de Beverhof een kleine mobiele studio ingericht. In de
eerste aflevering van "De Beverbrunch" was het programma
gewijd aan het thema "Oranje", in verband met de viering van
Koninginnedag. Onder het genot van een broodje en een
drankje, welwillend ter beschikking gesteld uit de eigen handel
van de omringende winkeliers lichten de voorzitter dhr. Bilars en de vice-voorzitter dhr. van
Wagtendonk aan de hand van vragen het programma rond Koninginnedag toe. De
interviewster vindt er een opvallende verandering in te zien. Een compliment voor het
programmaboekje maar ook de omvang van de activiteiten die verder gaat dan de traditionele
vrijmarkt en de aubade. Hier is de goede samenwerking van de Oranjevereniging met de
winkeliers van Beverwijk Centrum en de Stichting Welzijn Beverwijk debet aan.
Mw. Bilars, lid van het Bestuur van de Bond van Oranjeverenigingen, kon als aanwezige
luisteraar ook nog een paar vragen beantwoorden over haar ervaringen met en binnen het
bondsbestuur. Zo moet je dus voorzichtig zijn om de Bond van Oranjeverenigingen te
vermengen met Oranjebond. Historisch zijn er meerdere geweest en dat ligt gevoelig. Ook
enkele leuke ervaringen in de contacten tussen het Bondsbestuur en het Koninklijk Huis
konden natuurlijk niet uitblijven.
Niet in het programma opgenomen maar daarom niet minder van belang was de aanvullende
activiteit van de Beverhof winkeliers voor op het plein in de Beverhof. Zij hadden nog een
kraampje ingericht waar beschuit met muisjes werd verstrekt en waar kinderen hun eigen
kroon konden versieren. Met veertjes bolletjes, glittertjes en met welwillende hulp van de
begeleiders en moeders werden er fantastische producten gemaakt. Die hoed konden ze
vervolgens mee naar huis nemen om tijdens Koninginnedag te kunnen dragen. Een goede
start om Koninginnedag mee in te gaan!
b. Instuifactiviteiten bij Buurthuis Wijk aan Duin
’s Middags was voorzien om kinderen ook bezig te houden met instuifactiviteiten. Waar
anders wel tot 50 kinderen aanwezig kunnen zijn, was er nu een klein groepje
meisjes en jongens. De temperatuur was inmiddels al buiten gestegen tot 24o
C.
De concurrentie met strand was daarmee duidelijk merkbaar. De
oorspronkelijk binnen bedachte speelactiviteiten werden gewoon verplaatst
naar buiten op het voetbalveldje naast de speeltuin. Al het speeltuig werd
gewoon in een winkelwagen geladen samen met limonade en wat koekjes,
komkommer en wortels. Veel spelen en de warmte maakt dorstig, dus de limonade ging er
goed in. Degenen dierbij waren hebben zich in ieder goed vermaakt met de begeleiding van
SWB en moeders.
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c. Dartstoernooi Café Sport (Alkmaarseweg)
(website: http://www.dcsport.nl/)
Dart Club Sport organiseerde het jaarlijkse Koninginnedagtoernooi met de
bedoeling de opbrengst te schenken aan de Stichting RUAZ Noord-Holland,
Omroep voor Zieken en Senioren. De concurrentie van het lange weekend
en het mooie weer werd deze activiteit fataal. Vanwege te geringe
belangstelling moest de Dartsclub besluiten voor het eerst om het toernooi af
te gelasten. Jammer voor de club, maar ook voor RUAZ.
Zondag 29 april 2007
Zondagochtend vroeg in het zonnetje is volgens planning de Breestraat
ingericht voor de twee dagen Koninginnedag viering. Tijdig is het podium
neergezet en kwamen de diverse attracties op de vooraf bedoelde plaats. In
de vroege ochtend waren alleen de incidentele wandelaars, fietser en uiteraard
de kerkbezoeker te bekennen. Vanwege de zondagsrust zijn de winkels voor
deze koopzondag pas open vanaf 12:00 en zo dus ook de activiteiten op de
Breestraat. Daarna begon het publiek toch wel te komen. Het zonnetje won
het van de sterke wind met een lekkere temperatuur van rond 19o C.
a. Optredens van de Color guards, Dance4Kids La Passe, Fun for Life, Capoëra, breakdance
De optredens van danssportcentrum La Passe met hun demonstraties trokken, zoals altijd,
weer veel publiek. Jong en oud keek toe, en werd aangestoken door de muziek uitgenodigd
om mee te dansen op straat. Wegens interne problemen binnen de vereniging waren de Color
Guards niet aanwezig. Ook was de breakdancegroep niet op komen dagen. Dit terwijl er
eerder die week nog contact is geweest. Waarschijnlijk heeft het mooie weer de jongens doen
besluiten elders hun vertier te zoeken. Terwijl de dansdemonstraties van La Passe net als de
voorgaande edities weer veel publiek trok, was er helaas wat minder animo voor het Spinning.
De helft van de deelnemers was er ook niet maar ondanks dat heeft Heleen Twisk er alles aan
gedaan om het publiek enthousiast te krijgen. Als kennismaking met Spinning was het
geslaagd. De Capoëra demonstratie was wat rommelig en trok ook niet zoveel bekijks. Door
het wegvallen van twee podiumacts vielen er gaten en liep het publiek weg. Dit is een
verbeterpunt voor een volgende keer.
b. Fiets/Rolstoelversieren, oud Hollandse spelletjes, diverse luchtkussens/attracties.

De diverse activiteiten op de Breestraat gaven volop mogelijkheden tot vertier. Uitermate
favoriet waren de twee grote luchtkussens. Sommige kinderen konden er maar niet genoeg
van krijgen. Voor de kleinere kinderen was er een draaimolentje met een popcorn kraam en
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die deed het niet veel minder goed. De Oudhollandse spelen bleken het in aantrekkingskracht
minder te doen. Daarentegen was er wel weer grote aandacht voor fietsversieren. Ook een
groep gehandicapten had zich gemeld en er werden dus ook rolstoelen versierd dit keer.
Daarmee was de opzet om deze groep ook erbij te betrekken geheel geslaagd.
Ondanks concurrentie van de meivakantie en de spannende
laatste voetbalwedstrijden voor het Nederlandse kampioenschap
bleek de zon en de openstelling van de Breestraat winkels
voldoende om een groot publiek te trekken. Voor degenen die
genoeg hadden van de attracties en de winkels was de zon
aantrekkelijk genoeg op een van de drie terrasjes neer te vlijen
voor een verfrissend drankje.
c. Autopuzzeltoertocht (start & finish op het Stationsplein Cineworld)
Vanuit het restaurant van Cineworld werd een autopuzzeltocht
georganiseerd. De belangstelling was minder dan gebruikelijk. Met 12
teams in 11 auto’s werd de tocht uitgevoerd. De autoclub had een mooie
route uitgezet door Bloemendaal, Heemstede en Bennebroek. Het mooie
weer nodigde veel fietsers op de weg, dus het was hier en daar wel even
goed uitkijken. De sfeer onder de deelnemers was prima en de
“instinkers” bleken goed te werken vooral voor degenen die het reglement
niet goed gelezen hadden. Wethouder Spruit reikte aan het eind van de middag de prijzen uit.
Er waren drie bekers en cadeaubonnen voor de winnaars. Bijzonder was dat juist het
kinderpassagiersteam met de hoofdprijs ging strijken. Voor alle jongere deelnemers was er
ook nog een opblaasbare kroon en die gingen grif van de hand. Ze
werden meteen uitgeprobeerd en dat gaf al een goede Oranjesfeer.
Achteraf is gebleken dat op maandag er zich nog mensen gemeld
hebben voor de autopuzzeltocht. Deze waren niet op de hoogte van
de verplaatsing naar zondag. Jammer dat we ze hebben moeten
teleurstellen. Dat is een aandachtspunt voor de volgende keer:
wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren goed duidelijk maken.
d. Máxima en Willem Alexander Look-a-like wedstrijd.
Voor de voorinschrijving van de look-a-like wedstrijd bleek zich slechts één kandidaat te
hebben opgegeven. Dat was uitermate jammer, maar vanwege het gebrek aan competitie is
deze wedstrijd afgeblazen.

Pagina 7 van 12
Statutair Vereniging tot viering verjaardag H.M. De Koningin. Goedgekeurd Bij Kon. Besluit van 3 december 1910 Nr. 62

Maandag 30 april 2007 Koninginnedag
De dag startte goed met het zonnetje al vroeg beschikbaar. De vlag op de Wijkertoren was nog
niet aanwezig. Een probleempje met dat de deur van de Wijkertoren niet open ging, kon spoedig
opgelost worden zodat niet veel Beverwijkers er iets gemerkt van hebben.
a. Kindervrijmarkt op de Breestraat
De kinderen moesten al heel vroeg op de Breestraat aanwezig zijn om
een goede plek te vinden om hun spullen te verkopen. Zij die wat later
gekomen waren moesten het met d mindere plaatsen doen. De vorige
nacht was de temperatuur gedaald tot 9 graden dus waren gedurende de
eerste uren dekentjes en baddoeken nodig om een beetje warm te
blijven bij de stevige wind. Het was een gezellige drukte, minder dan
voorgaande jaren maar daarom juist des te beter voor de verkoop. Je
stond niet in de file. Veel kinderen hebben al vroeg op de dag een groot deel van de meest
interessante handel verkocht en daarmee weer een extra zakcentje verdiend. Voor de laatste
restanten moest wat meer moeite gedaan worden. Na de
optredens op het podium begon de belangstelling van de kopers
te tanen ondanks dat er nog wat muziek gedraaid werd. Maar
tegen drie uur was het toch gedaan en 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 vrijmarkt werd afgesloten. De ingehuurde “puinruimers”
hadden voor de avond al weer de klus geklaard en de Breestraat kon weer schoon verklaard
worden.
b. Rafael van der Vaart straatvoetbaltoernooi
(website: http://www.rafaelvdvaart-straatvoetbaltoernooi.nl/)
Het vijfde Rafael van der Vaart straatvoetbaltoernooi in Sportpark Adrichem op en rond de
voetbalvelden van de Kennemers werd door de nieuwe Beverwijkse wethouder Frank
Frowijn geopend. Daarna gaf Rafael van der Vaart het startsignaal voor de eerste wedstrijd.
Wederom leverde de Oranjevereniging geen bijdrage aan de organisatie maar het is
opgenomen in het programma en vormt een vast onderdeel van
de viering van Koninginnedag. Het Bestuur werd dan ook
uitgenodigd voor de opening en dit keer vertegenwoordigd door
de voorzitter en de secretaris van de Oranjevereniging, liet het
zich graag even voorlichten over de gang van zaken. De
organisatie had weer nieuwe leuke dingen bedacht met een groter
overdekt speelveld en tribune. De organisatie wil geleidelijk aan
het toernooi steeds interessanter maken. Dit toernooi trekt steeds meer belangstelling en de
organisatoren moeten nu nadenken hoe deze belangstelling te kanaliseren en wellicht te
beperken is door voorselectiewedstrijden.
c. Filmvoorstelling voor kinderen - Cineworld
Op de maandagochtend was er voor de kinderen van de basisschool die niet op de
kindermarkt willen of kunnen zijn er de gratis film. Het blijft altijd een verrassing wat
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Cineworld als gratis matinee aanbiedt. Dit keer was het: “Assepoester en de keukenprins”. Er
was belangstelling van ongeveer 25 kinderen. Die hebben mogen genieten van de film.
Ondanks het kleine aantal bezoekers heeft Hans Kluft (Cineworld) al toegezegd volgend jaar
gewoon weer mee te doen.
d. Aubade door muziekverenigingen op de Breestraat
De aubade is een oude traditie die door heel het land
uitgevoerd wordt. De aubade is traditioneel een vast
onderdeel van ons Koninginnedag programma.
Muziekverenigingen uit Beverwijk en Wijk aan Zee zorgen
voor een gevarieerd muziekprogramma van ruim een uur.
Sinds enige jaren vindt dit nu plaats op de Breestraat voor
een speciaal ingericht podium
voor het gemeentebestuur en de gedecoreerden die het muzikale
schouwspel bekijken. Door de samenhang met de Breestraat en de
kindermarkt trekt dit veel meer publiek wat ook voor de
uitvoerenden veel plezieriger is.
Op grond van ervaringen in voorgaande jaren heeft het bestuur dit
jaar de gedecoreerden uitgenodigd voor een drankje voorafgaand aan de
aubade in de Carrousel bar. Op het vroege tijdstip waren toch de meeste
gedecoreerden en een deel van het gemeentebestuur komen opdagen voor
een kopje koffie en een petit four. Gezamenlijk ging de groep naar het
podium op de Breestraat. Na de aubade werd de groep ook weer ontvangen
in de Carrousel bar. Na de traditionele Oranjebitter konden ook daarna
andere drankjes en een hapje genuttigd worden. Opmerkelijk
was dit jaar dat sommigen maar geen genoeg konden krijgen van de
oranjebitter, zodanig zelfs dat de fles voor het gemak maar werd overhandigd.
e. Diverse ballonnenclowns op de Breestraat
Twee clowns vergezeld door een beer en een tijger trokken volop de aandacht
onder de jongere bezoekers van de vrijmarkt. Er werden veel handjes geschud
en volop naar het publiek gezwaaid. De ballonnenkunstjes werden dankbaar in
ontvangst genomen.
f. Optreden Dance4Kids van Danssportcentrum La Passe
Net als vorig jaar was er een grote groep dansers van La Passe aanwezig met een anderhalf
uur vullend programma. Afwisselend werd er op het podium en het plein ervoor gedanst.
Deze formule is ook dit jaar weer een succes gebleken. Er waren zo’n 57 danslustige kids die
gehuld in fel oranje poloshirts hun danskunsten vertoonden.
Er waren ook een aantal dansen die met de gehele groep
tegelijkertijd op het pleintje voor het podium gedanst werden
wat een extra dimensie aan het geheel gaf. Het was wel
jammer dat er dit jaar dranghekken stonden die minder
gemakkelijk uit elkaar te halen waren zodat het pleintje voor
het podium erg groot was. Vorig jaar was dat beter omdat er
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toen hekken stonden die eenvoudig uit elkaar te halen waren zodat de ruimte na de aubade
kleiner gemaakt kon worden. Nu was het plein te groot voor het aantal deelnemers en stond
het publiek hier en daar bij de doorgangen in de verdrukking. Ook deze optredens waren
goed bezocht maar er waren minder mensen dan vorig jaar.
g. Fun for Life met Puppy-/KidsSwing
Vanaf het podium gaf Heleen Twisk een open les. Een klein aantal kids uit het publiek deden
hieraan mee. Het enthousiasme was er niet minder om. De deelnemers vonden het leuk maar
er was niet veel publiek. Ook duurde de workshop korter dan gepland.
Een aantal enthousiaste jongens hebben nog een “demonstratie” Jumpstyle gegeven.
h. Kienen voor senioren in Café ’t Carillon (President Kennedyplein 5)
Er waren ondanks de concurrentie van een kienmiddag in Huis ter Wijck toch nog 22
enthousiaste kieners komen opdagen. Wellicht dat het te maken
had met de extra aanlokkelijke mooie prijzen die er te winnen
waren. De Oranjevereniging werd bedankt voor de koffie en
vlaai waarmee de middag gestart was. Uiteindelijk hebben de
deelnemers een gezellige middag gehad ondanks de verlokking
van het mooie weer buiten. Een klein puntje van kritiek was de
prijs per kaart maar dat heeft de pret niet mogen drukken.
i.

Bijeenkomst van gedecoreerden uit Beverwijk in het Kennemer Theater
Al ruim voor vieren stroomden de uitgenodigde gedecoreerden naar het Kennemertheater
toe. Bij de binnenkomst werden ze al meteen getrakteerd op een oranjebitter. Velen van de
280 uitgenodigden hadden gehoor gegeven aan de oproep “Een bitteruur met een
bittergarnituur” zodat met aanhang er ca. 200 personen aanwezig waren. Er was muzikale
begeleiding van pianist Wim Temper en de Helmduikers bliezen er ook
nog een deuntje bij. De stadsdichteres Anna Bongers had speciaal voor
deze gelegenheid een gedicht gecomponeerd dat ze voor het aanwezige
publiek voordroeg. Onder het genot van een hapje en een drankje
werden vele oude herinneringen opgehaald. Niet iedereen was met de
anderen bekend maar dat bleek uiteindelijk geen probleem. Er waren
maar weinigen die ongewild alleen bleven. Zo werd het bijna een soort
familiebijeenkomst, de familie van gedecoreerden. Na een gezellig
tweetal uurtjes vertrokken de gasten weer met zonnebloemzaadjes. De gedecoreerden van
voor 2005 konden ook nog een boek over Beverwijk en Oranje in ontvangst nemen.
Menigeen vond dit een goed initiatief dat voor herhaling vatbaar is. De financiering van dit
onderdeel in de toekomst is een punt van serieuze aandacht aangezien het een behoorlijk
beslag legt op de middelen.

j.

‘Open pas de Deux’: springwedstrijden voor pony’s en paarden bij Ve-Ca Stables (De
Lunetten 4a)
Er deden aan de Pas de deux 18 mensen mee in 6 groepen met als thema Walt Disney. De
winnaars waren Jessie de Graaff op Mikey en Tirza Groen op Lara met het zangeresje Myrthe
Groen. Zij deden hun proef op muziek van de Kleine Zeemeermin. Het was een zeer goed
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niveau met een hoog kijkersgehalte. Er was ook een groot aantal bezoekers. Locoburgemeester F. Mosk heeft tenslotte de prijzen van de Oranjevereniging uitgereikt.
k. Vuurwerk op de parkeerplaats van de Beverwijkse Bazaar
Traditioneel werd de feestdag afgesloten met een groot vuurwerk. De Beverwijkse Bazaar had
de organisatie en de kosten hiervan weer op zich genomen. Bart van Kampen kwam zelf dit
keer een kijkje nemen. Vanaf het parkeerterrein van de Bazaar werd een mooi vuurwerk
afgestoken. Het ontlokte Bart van Kampen de opmerking dat er goede waar was afgeleverd.
Een halfuur lang heeft iedereen in de wijde omgeving ervan kunnen genieten.

Parallelle commerciële activiteiten buiten regie Oranjevereniging
Buiten de bemoeienis van de Oranjevereniging waren er nog parallelle muziekactiviteiten.
Hiervoor geldt met name “het maakt niet uit wie het organiseert, als het maar gebeurt!”
Het maakt Beverwijk op Koninginnedag des te levendiger en vrolijker. Onder de Wijkertoren
ging klokslag 12.00 uur voor de 19e keer het Koninginnefeest op het Kerkplein georganiseerd
door Camille (http://www.cafecamille.nl) van start met een optreden van het Smartlappenkoor.
Onder leiding van Leo Prinz brachten zij de mooiste levensliederen, smartlappen en vrolijke
meezingers. Tot ’s avonds waren er diverse optredens:
• Prijswinnaar van Regionaal kabaal op zondagavond 29 april;
• Ruud Jansen met zijn band;
• Stage Collision;
• King Cake;
• de 'Zwijnen';
• Mindfield.
Tenslotte in Muziekcafé The Rose (Nieuwstraat 7) was er voor de liefhebbers van blues livemuziek van de Rotterdamse The Ride.
Woensdag 2 mei 2007
Stoepkrijt tekenwedstrijd op verschillende locaties
De kinderen konden terecht op drie locaties om hun kunstwerkjes
te maken: bij Speeltuin Kindervreugd, de Broekpolderschool en
Meerestein. Het uitblijven van de regen maakte dat de kinderen
rustig ongehinderd aan de gang konden. ’s Ochtends vroeg waren
bij de Huiderlaan ongeveer 12 kinderen aan het tekenen. Bij de
Sterrekijker en bij de Broekpolder school ongeveer 20. De animo
voor het tekenen was na verloop van tijd over. 's Middags was de
Sterrekijker verlaten en bij de Broekpolder waren ze op een andere
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activiteit overgegaan: touwtje springen en het was er daar een gezellige boel. Bij de Huiderlaan
waren de kinderen verhuisd naar de speeltuin zelf, het was een drukte van jewelste. Hun
werkstukken bleven nog een tijdje te bewonderen, in ieder geval
zolang het niet regent.
Volgens de telling hebben in totaal ongeveer 121 kinderen
meegedaan en daarmee kan dit onderdeel toch wel voor geslaagd
worden verklaard.
Zaterdag 5 mei 2007
Kinderdisco Spotlight. Thema ‘feest’, Buurthuis Wijk aan Duin
Hoewel regelmatig een onderdeel van de activiteiten van de Stichting was dit
opgenomen in het feestprogramma rond Koninginnedag. Ruim twintig
kinderen waren aanwezig en hadden zich deels in het oranje getooid. De
ruimte was als bij een echte disco in het donker gezet met sfeerverlichting en
rookgenerator. De stopdansen waren populair en de jury streng. Het is ook
niet moeilijk stil te blijven staan in de houding op het moment dat de muziek
stopt. De kinderen hebben in ieder geval ervan genoten.
Zondag 6 mei 2007
Theatervoorstelling ‘Kristal van goede kracht’ door een theatergroep.
In het nieuwe multifunctionele centrum de Prinsenhof was tenslotte het
laatste onderdeel van dit jaar qua activiteiten: een theatervoorstelling. Dit
trok volop belangstelling van kinderen en hun ouders. Er werden 33
bezoekers geteld die een uur lang genoten van het theaterduo. Na afloop
kon er nog even nagepraat worden in de bar onder het genot van een
drankje.
Samenvattend.
Ondanks de financiële beperkingen is er door de goede samenwerking een goed en compleet
programma uitgewerkt en uitgevoerd. Niet alle activiteiten trokken veel publiek en waren
daarmee succesvol. Toch grosso modo kan er gesproken worden van een geslaagde week rond de
viering van Koninginnedag. Gebleken is dat organisatoren van evenementen al blij zijn met een
kleine bijdrage van de Oranjevereniging in de vorm van prijsjes of iets dergelijks en dat kan
stimulerend werken op het gehele programma. Het Bestuur zal zoeken naar wegen om de relatief
grote afhankelijkheid van éénmalige sponsors meer te balanceren. Bovendien zal het Bestuur de
initiatiefnemers in Wijk aan Zee in een vroeg stadium proberen te betrekken bij de organisatie
zodat de gehele gemeente Beverwijk kan worden bediend.
Beverwijk, 10 maart 2008
Wim Moonen
Secretaris
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