Jaarverslag 2008
Algemeen
De algemene jaarvergadering werd op 10 maart 2008 gehouden.
Deze vergadering werd bijgewoond door 7 personen, waarvan 5 bestuursleden en 2 leden.
Afbericht was ontvangen van 1 lid.
De samenstelling van het bestuur is dankzij het toetreden van een nieuw bestuurslid gewijzigd.
Op de jaarvergadering is de heer Hofman officieel toegetreden tot het bestuur. Hij is met
algemene stemmen verkozen. Hij werd nog eens officieel welkom geheten als nieuw
bestuurslid, alhoewel hij al praktisch sinds de zomer 2007 actief heeft meegewerkt. Het
Bestuur is nieuwe samenstelling is hiermee weer gekomen op een goede slagvaardige grootte
van 6 bestuursleden.
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
Dhr. G. Hofman

Voorzitter
Vice voorzitter
Webmaster
Penningmeester
Secretaris
2e Secretaris
Bestuurslid

Het bestuur kwam in 2008 zeven maal bij elkaar.
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 blijft een dalende tendens vertonen ondanks activiteiten van het bestuur om
nieuwe leden te werven, helaas met niet veel succes.
Peildatum
31-12-2001
31-12-2002
31-12-2003
31-12-2004
31-12-2005
31-12-2006
31-12-2007
31-12-2008

Leden Sponsors
231
88
15
197
16
174
20
117
15
131
10
133
13
93
10
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Website
De website blijft als communicatiemedium een belangrijk onderdeel van haar activiteiten. De
vice-voorzitter dhr. van Wagtendonk zorgt als webmaster dat de website ook actueel wordt
gehouden.
Organisatie Koninginnedag
Sinds 1910 neemt de Oranjevereniging het voortouw om 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). Het
honderdjarig bestaan van de vereniging komt steeds dichterbij. Ondanks dat 1910 nog even
laat wachten, geven de financiële middelen aan dat we daar slechts op beperkte wijze aandacht
aan kunnen geven. In 2008 heeft de gemeente beverwijk welwillend een extra subsidie van €
2.000 toegekend ter gelegenheid van de viering van de 70e verjaardag van onze Koningin.
Ondanks de vele gesprekken van het Bestuur van de vereniging met het Gemeentebestuur in
de afgelopen drie jaar en de positieve respons daarop is voor de periode 2009/2011 is echter
het standaard subsidiebedrag van € 2.400 in het vooruitzicht gesteld. De Oranjevereniging kon
in 2008 gelukkig ook nog steeds leunen op de financiële en in/kind bijdrage van een tiental
sponsoren
• Beverwijkse Bazaar
• Cineworld
• Corus
• Egmond & van der Laan
• JJN Posch en Zoon
• Koelman Bouwonderneming
• Lunchroom Noordeloos
• Restaurant Jong Halewijn
• Van den Berg Evenementen
• van Lith
• Wijcker Infra
die we erkentelijk zijn voor hun ondersteuning.
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Koninginnedag 2008
Organisatie
Het was een bekend gegeven dat Koninginnedag 2008 en tevens de viering van de 70e
verjaardag van H.M. de Koningin zou samenvallen met de twee weken meivakantie van de
scholen als gevolg van Hemelvaartsdag op 1 mei. Aanvullend effect is invoering van de
vliegbelasting per 1 juli 2008 die het dit jaar nog aantrekkelijker maakt met kinderen vroeg op
vakantie te gaan.
Daarom is bij de organisatie met twee factoren rekening gehouden: gebrek aan voldoende
vrijwilligers evenals mogelijk minder toestroom en belangstelling bij de activiteiten. Als gevolg
hiervan konden een aantal activiteiten niet (paardenwedstrijden) of in beperktere vorm
(dansdemonstraties) doorgang vinden. Ook een tweetal traditionele wedstrijden werden helaas
niet gehouden op Koninginnedag: het van der Vaart toernooi vanwege afwezigheid van Rafael
van der Vaart zelf en de wielerwedstrijden vanwege toewijzing aan een andere plaats.
Daarnaast moest ook rekening gehouden worden met het samenvallen van het Meifestival in
Wijk aan Zee. De organisatie van het Meifestival was niet bereid tot gezamenlijke coördinatie
en besloot haar eigen weg te gaan. Dat was jammer, omdat muziekvereniging Arion ervoor
koos in Wijk aan Zee i.p.v. bij de aubade op te treden. Maar een positief effect was dat er dit
keer in Wijk aan Zee ook enige kinderactiviteiten werden georganiseerd. Immers ons motto is:
“het is niet van belang wie het organiseert, als het maar gebeurt!”
Daarmee ondervond het Bestuur enige tegenwind in het organiseren van Koninginnedag
activiteiten. Maar geen reden om zich met minder enthousiasme in te spannen voor die
Beverwijkers die ervoor kiezen wel Koninginnedag te vieren.
Relatief laat maar niet te laat heeft de Gemeente Beverwijk nog een aanvullende subsidie
verstrekt die het Bestuur in staat heeft gesteld het oorspronkelijke aan de leden voorgelegde
programma iets uit te breiden.
Daarnaast nam ook de Beverwijkse horeca het initiatief voor een muziekprogramma
Beverwijk Life waarmee een goede aanvulling werd gevonden in de avonduren.
De ervaringen van Koninginnedag 2008 zijn voor het Bestuur aanleiding om de coördinatie en
afstemming met externe partijen nader te evalueren. Het Bestuur wil graag met externe
partijen afspraken kunnen maken maar liever nog tot een of andere vorm van samenwerking
kunnen komen in het belang van allen voor een geslaagde Koninginnedagviering.
Financiële middelen
De beschikbare financiële middelen waren dit jaar minder door minder leden en minder
sponsors. Uitgangspunt voor het Bestuur is dat de beschikbare financiële middelen de omvang
en hoeveelheid van de activiteiten bepalen. Daardoor was het Bestuur genoopt dit jaar een
beperkter programma aan de leden voor te leggen. Prioriteit is gegeven aan de activiteiten en
de financiële ruimte is gevonden door geen eigen externe publicaties uit te geven. Het
programma was in eerste instantie ook te beperkt daarvoor. Volgend jaar wil het Bestuur weer
een eigen publicatie verzorgen in de vorm van een programmaboekje en de middelen
proberen te vinden in advertenties. De eerste gedachten en voorbereidingen zijn al in gang
gezet.
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Dankzij een aanvullende financiële injectie van de Gemeente Beverwijk ter gelegenheid van de
70e verjaardag van H.M. de Koningin konden een aantal afgezegde activiteiten alsnog
doorgang vinden. Met de initiatieven van anderen is daarmee uiteindelijk toch een
uiteenlopend gebalanceerd programma over de gehele dag gerealiseerd.
Communicatie
Zoals eerder opgemerkt heeft het Bestuur besloten om géén eigen publicaties te maken om
meer geld voor activiteiten beschikbaar te hebben. De externe communicatie is ingezet op
gratis publiciteit in de media. Er is wederom wel gezorgd dat er één centraal
aanspreekpersoon/contactpunt voor alle externe communicatie is. Het hele programma is
vervat in een draaiboek waarin ook de externe communicatie is opgenomen
De media hebben goed meegewerkt en 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) en natuurlijk
o Oranjevereniging Beverwijk (http://www.oranjeverenigingbeverwijk.nl)
• De Gemeentepagina
• Berichtgeving in de lokale kranten (Dagblad Kennemerland, De Beverwijker, De
Kennemer, Kennemerland op Zondag, …)
• Het interview bij Radio Beverwijk en de kraam erbij
• Uitreiken van programma overzicht in de Beverhof en muziekprogramma bij de aubade.
Vanwege een extra bijdrage van de Gemeente Beverwijk zijn in maart nog een aantal
activiteiten opgestart. Daardoor was het gewijzigde definitieve programma later gereed dan
gebruikelijk. Echter op een aantal mineure foutjes na is de communicatie daarmee relatief toch
goed verlopen.
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 2008 weer een succes geworden. Het Bestuur is hun daarvoor zeer dankbaar.
Activiteiten
Vrijdag 25 april 2008
Het Gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de uitreiking van een Koninklijke
onderscheiding aan Beverwijkers die zich verdienstelijk hebben gemaakt. De uitreiking is
traditioneel evenwel sterk verbonden met de viering van Koninginnedag en daarmee feitelijk
de start van de festiviteiten. Nagenoeg het gehele Bestuur was op uitnodiging van het
Gemeentebestuur dan ook bij de bijeenkomst aanwezig. Dit jaar werd de bijeenkomst
gehouden op vrijdag 25 april 2008 vanwege de meivakantie. De Gemeente Beverwijk had dit
jaar maar liefst elf gedecoreerden. Dat was meteen ook de reden om de bijeenkomst niet op
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het Stadskantoor maar in het Kennemertheater te houden. Daar werden aan negen inwoners
van de Gemeente Beverwijk vanwege verdiensten een Koninklijke onderscheiding verleend.
De nieuwe Beverwijkse burgemeester Han van Leeuwen reikte de Koninklijke
onderscheidingen op een geheel nieuwe verfrissende en humorvolle wijze uit:
o mevr. C. Hoogeveen-Wilczok,
o mevr. C.J. Nierop
o mevr. Mr.J. Kunst-de Vos
o dhr. J.M. Wittebrood,
o dhr. J.J.M. Brakenhoff,
o dhr. W.R.R. Faber,
o dhr. T. Bol,
o dhr. J.F. Harberts,
o dhr. J. Deij
De bijeenkomst duurde iets langer dan gebruikelijk maar daar had niemand moeite mee,
aangezien nog velen een uurtje nableven om de gedecoreerden te feliciteren en een drankje te
nuttigen.

Eén inwoner van Beverwijk, dhr. A.H.B. van der Linde kreeg zijn versierselen tegelijkertijd
opgesteld in Den Haag door de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat Mw. Tineke
Huizinga vanwege zijn verdiensten bij de KNRM.
De elfde Beverwijker dhr. E. van der Laan was op deze dag op familiebezoek in de Verenigde
Staten. Hij verkreeg zijn lintje alsnog op dinsdag 29 april in ontmoetingscentrum voor ouderen
De Stut in Heemskerk, alwaar hij jarenlang als vrijwilliger actief is geweest.
Zaterdag 28 april 2008
a. Brunchinterview Radio Beverwijk op het binnenplein van de Beverhof.
Sinds een jaar heeft Radio Beverwijk een maandelijks radioprogramma "De Beverbrunch"
op het binnenplein van de Beverhof. Vorig jaar mocht het Bestuur van de
Oranjevereniging als een van de eersten in de "De Beverbrunch" het programma van
Koninginnedag toelichten. Dit jaar mocht het Bestuur op herhaling. Voorzitter dhr. Bilars,
de vice-voorzitter dhr. van Wagtendonk en secretaris dhr. Moonen werden geïnterviewd
door Mw. Jenema en dhr. Koning over Koninginnedag onder het genot van een broodje
en een drankje, welwillend ter beschikking gesteld uit de eigen handel van de omringende
winkeliers. Daarbij werden in het bijzonder de nieuwe elementen belicht: de
wandelpuzzeltocht en de talentenjacht. Voor dat laatste schoof nog even de organisator
Raymond Bos aan. Opvallend is dat herhaaldelijk blijkt dat nog niet iedereen weet dat de
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aubade al een paar jaar op de Breestraat is. Herinneringen aan het balkon en de optredens
op het President Kennedyplein blijven blijkbaar lang hangen. Een discussie over de
deelname van de basisscholen aan de organisatie moest vanwege de korte tijd worden
afgekapt. Er is wel een afspraak gemaakt voor een evaluatie van Koninginnedag in
Beverwijk/ lokaal eind mei.
In de tussentijd heeft Mw. Bilars, lid van het Bestuur van de Bond van
Oranjeverenigingen, zich verdienstelijk gemaakt om de kraam te bemensen. Aldus konden
gedurende het interview nog enkele Beverwijkers lid gemaakt worden.
Niet bekend bij de Oranjevereniging maar wel een herhaling van vorig jaar was de
aanvullende activiteit van de Beverhof winkeliers op het binnenplein in de Beverhof. Zij
hadden nog een kraampje ingericht waar vanaf 12:00 uur kinderen hun eigen
Koninginnedag producten konden maken. Een goede start om Koninginnedag mee in te
gaan!
Woensdag 30 april 2008 Koninginnedag
De weervoorspellers hadden voor Koninginnedag regen voorspeld, maar ze zouden ongelijk
krijgen. Met uitzondering van enige spetters bleef het de gehele dag droog. Het was wel
bewolkt maar niet koud. De Breestraat was al op dinsdagmiddag in gereedheid gebracht voor
de viering van Koninginnedag. De hekken waren geplaatst en het podium bleef nog even leeg.
Geen baldadige jeugd die zich uitgenodigd voelden om er voortijdig iets mee te doen.
a. Kindervrijmarkt op de Breestraat
De kinderen mochten al heel vroeg, nl. 6:00 uur op de Breestraat aanwezig zijn om een
goede plek te vinden om hun spullen te verkopen, maar de officiële start was pas om 7:00
uur De meeste plekken op de Breestraat waren bezet alleen aan een zijde van de Bloksteeg
was nog ruim plaats. Het was een gezellige drukte maar niet zodanig dat je moest dringen
om zicht te krijgen op de koopwaar. Aangezien het niet echt koud was dit jaar bleef de
markt veel langer aanloop krijgen van late geïnteresseerden. Misschien dat ook Radio
Beverwijk die de muziek verzorgde met een goede geluidsinstallatie die tot bij de Beverhof
goed te horen was daartoe bijgedragen heeft. Maar na het einde van de talentenjacht tegen
vier 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 twee EHBO’ers hebben niet in actie hoeven te komen, maar van hun aanhangwagen
werd dankbaar gebruik gemaakt als uitstalmogelijkheid.
De ingehuurde “puinruimers” hadden voor de avond al weer de klus geklaard en de
Breestraat kon weer schoon verklaard worden.
b. Diverse ballonnenclowns op de Breestraat
Een clown vergezeld door een paard en een tijger probeerden de aandacht onder de
jongere bezoekers van de vrijmarkt te trekken met ballonnen en lollies. Er werden veel
handjes geschud en volop naar het publiek gezwaaid. De ballonnenkunstjes werden
dankbaar in ontvangst genomen.
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c. Filmvoorstelling voor kinderen - Cineworld
Cineworld had voor deze Koninginnedag weer een gratis film te bieden voor kinderen van
de basisschool die niet op de kindermarkt willen of kunnen zijn. Welke film het is, blijft
een verrassing tot het moment van vertonen. Het is een wat vreemde gewaarwording om
een lege bioscoophal binnen te treden met een lege kassa en zo te kunnen doorlopen naar
zaal 1. Klokslag elf uur ging de film van start: “Alvin and the Chipmunks” (Engelstalig met
ondertiteling). De zaal zat op dat moment redelijk goed gevuld met kinderen en ouders, in
totaal ca. 55 personen. Volgens Hans Kluft (Cineworld) met een aantal vaste gasten, maar
toch ook velen die weer eens een hernieuwde kennismaking met de bioscoop hebben
kunnen maken.
d. Aubade door muziekverenigingen op de Breestraat
De aubade is een zang- of muziekhulde in de ochtend en is een oude
traditie die door heel het land uitgevoerd wordt en in Beverwijk wordt
uitgevoerd door de Beverwijkse en Wijk aan Zeese muziekverenigingen
verenigd in de Overkoepelende Muziek Commissie. Ondanks dat dit
sinds enige jaren plaatsvindt op de Breestraat voor een speciaal
ingericht podium is het toch nog bij velen niet geheel bekend. Door de
samenhang met de kindervrijmarkt wordt dit deels ondervangen.
Slechts twee muziekverenigingen uit Beverwijk zorgden voor een
gevarieerd muziekprogramma van een klein uur. Muziekvereniging
Arion was niet aanwezig omdat er een parallelle activiteit in Wijk aan
Zee was. De Zwervers gebruiken de aubade ook als opening van het seizoen om hun
nieuwe shows te testen. In ruim twintig minuten toonden ze hun drie nieuwe shows. Het
tamboerkorps van de BHK had te weinig leden voor een optreden. Daarom nam het
zittende orkest van de BHK die tijd van hun over met een aantal big band nummers.
Een oproep van het Hoedencomité om toch vooral een mooie elegante hoed te dragen,
werd slechts door enkelen opgevolgd waaronder de Burgemeester. Als nieuwe
Burgemeester mocht hij het publiek toespreken. Daarna werden twee coupletten van het
Wilhelmus gezongen. Vooraf en gedurende de aubade is het muziekprogramma uitgedeeld
aan de omstanders en toehoorders. Op de achterzijde stonden deze twee coupletten zodat
er geen reden was om niet mee te zingen.
e. Ontvangst gedecoreerden
Voorafgaand aan de aubade heeft het Bestuur dit jaar de nieuwe gedecoreerden en het
Gemeentebestuur uitgenodigd voor een drankje voorafgaand aan de aubade in de
Carrouselbar. Op het vroege tijdstip waren wel veel gedecoreerden gekomen, jammer
genoeg slechts weinigen van het Gemeentebestuur kwamen opdagen voor een kopje
koffie en een petit four vooraf. Gezamenlijk ging de groep naar het podium op de
Breestraat. Na de aubade werd de groep ook weer ontvangen in de Carrouselbar. Na het
traditionele Oranjebitter konden ook daarna andere drankjes en een hapje genuttigd
worden.
f. Optreden van Dance4Kids La Passe
Voor de optredens van danssportcentrum La Passe met hun dansdemonstraties werd het
afgezette terrein iets kleiner gemaakt om zo een wat aangepastere ruimte te creëren
passend bij de grootte van het podium. Het publiek, jong en oud, kon zo van dichtbij de
demonstraties bewonderen in een anderhalf uur vullend programma. Afwisselend werd er
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op het podium en het plein ervoor gedanst. Deze formule is ook dit jaar weer een succes
gebleken Er waren 48 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. Na de
dansdemonstraties van La Passe gaf Heleen van Fun4life een open les van een half uur in
puppyswing (dansen voor kids van 3-5 jaar).
g. Oranjewandelpuzzeltocht (start & finish op het Stationsplein
Cineworld/Cineac)
Omdat de eerdere organisatoren van de autopuzzeltocht het niet konden
doen heeft het Bestuur zelf getracht een puzzeltocht op te zetten maar
dan met de benenwagen, gezond en milieuvriendelijk. Vanuit het
restaurant Cineac van Cineworld vertrokken 12 teams over een route die
voor een deel de Beverwijkse cultuurhistorische wandeling volgt. De
teams waren divers van aard maar vanwege de wandeling waren er veel
meer ouderen met kinderen. Het weer nodigde in eerste instantie niet uit
maar gedurende de hele middag bleef het droog. In tegenstelling tot
vroeger waren er twee controleposten. Bij een moest het aantal snoepjes
in een pot geraden worden die later als prijs werd uitgereikt. Bij de tweede de
voetbalbehendigheid tegen de wind in. De deelnemers waren lovend over deze nieuwe
aanpak ondanks de goed werkende “instinkers” en een paar kleine foutjes waarvan de
organisatie nog moet leren. Aan het eind van de middag reikte burgemeester Han van
Leeuwen de prijzen uit. Er waren drie bekers voor de winnaars met daarnaast een Cineac
VIP arrangement, eet- en filmbonnen. De poedelprijs ging naar het laatst gestarte team dat
overigens laat arriveerde maar toch nog in de middenmoot scoorde. Er was overigens
voor iedereen het fotoboekje met de Beverwijkse beelden ter beschikking gesteld door de
Gemeente Beverwijk. Een minpuntje is misschien dat een route van 6 km misschien net
iets te lang is.
h. Talentenjacht op het podium door Radio Beverwijk
Op het podium mochten van 14-16 uur een achttal deelnemende acts van, het
aanstormende Beverwijkse talent, zijn kunsten vertonen ten overstaan van een kundige
jury. De 3 juryleden gaven bij elke act hun commentaar. De deelnemers werd door een
wisselend publiek van een enthousiast applaus voorzien. De winnaar van dit jaar is
geworden:het duo Frans & Ivo uit Wijk aan Zee en die gingen met de hoofdprijs van 150
euro en een fraaie wisselbeker naar huis.
i.

Kienen voor senioren in Café ’t Carillon (President Kennedyplein 5)
Geleerd hebbende van vorig jaar was om eventuele concurrentie het hoofd te bieden naast
de traditionele koffie met gebak ook een gratis speelronde van de Oranjevereniging
ingelast. Er waren ca 40 enthousiaste kieners komen opdagen. Van te voren was er al
navraag geweest of dit onderdeel wel doorgang zou kunnen vinden. Het heeft ook te
maken met de aanlokkelijke mooie prijzen die de organisatie o.l.v. Mary Hoogerwerf altijd
weet aan te bieden. De Burgemeester en de voorzitter van de Oranjevereniging kwamen
juist even langs toen de gratis speelronde zou gaan starten. De Burgemeester heeft daar
dankbaar gebruik van gemaakt en ging ook nog met een prijs weer de deur uit!
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j.

Prentenkabinet van der Linden
In Viva Woonzorgcentrum Lommerlust was de Stichting Prentenkabinet van der Linden
weer present om aan iedereen die interesse daarvoor had te kijken naar lichtbeelden uit het
verleden. Deze lichtbeelden werden toegelicht door Co Backer met technische
ondersteuning van Peter van der Linden aan een goed gevulde zaal. Er was een mooi
samenspel tussen de presentator en het publiek. Ook de Burgemeester heeft een deel van
de show bijgewoond. Uitgenodigd door Co Backer heeft hij ook nog even de aanwezigen
toegesproken, wat zeer gewaardeerd werd.

k. Dartstoernooi Café Sport (Alkmaarseweg)
Darts Club Sport organiseerde ondanks het afzeggen van vorig jaar dit jaar
weer het jaarlijkse Koninginnedagtoernooi. De wisselbeker van de
Oranjevereniging was weer teruggehaald en behoorde tot de mooie prijzen.
De eigen leden waren niet in groten getale aanwezig maar daarvoor was des
te meer regionale belangstelling, zodat het aardig druk was met 32
deelnemers. Er werd gespeeld op 4 banen met nog een extra baan in de
hoek in een poulesysteem. Dat was speciaal gevraagd door de deelnemers
omdat een afvalsysteem minder speelplezier geeft. Nadeel is dat het langer
duurt, maar daar had men minder moeite mee.
l.

Vuurwerk op de parkeerplaats van de Beverwijkse Bazaar
De Beverwijkse Bazaar had weer de organisatie en de kosten van het traditionele
Koninginnedag vuurwerk op zich genomen. Na vorig jaar toen Bart van Kampen zelf een
keer kwam kijken was dat geen probleem meer. Vanaf het parkeerterrein van de Bazaar
werd 20 minuten lang weer een mooi vuurwerk afgestoken dat met een mooie knaller
eindigde waarvan iedereen in de wijde omgeving heeft kunnen genieten. De nieuwe
Burgemeester Han van Leeuwen heeft dit ook ervaren als een must om Koninginnedag
mee af te sluiten.

Parallelle activiteiten buiten regie Oranjevereniging
Buiten de bemoeienis van de Oranjevereniging waren er
nog parallelle activiteiten. Voor de Oranjevereniging
Beverwijk geldt het motto “het maakt niet uit wie het
organiseert, als het maar gebeurt!” Het maakt de Gemeente
Beverwijk op Koninginnedag des te levendiger en
vrolijker.
Onder noemer van het meifestival waren er separate
activiteiten in Wijk aan Zee. Op de Dorpsweide was
fietsversieren georganiseerd met heliumballonnen om
de fietsversiering af te maken. Daarna was er met deze
fietsen een optocht door Wijk aan Zee, onder muzikale begeleiding van Arion. De
“burgemeester” van Wijk aan Zee heeft vervolgens voor de drie mooist versierde fietsen een
prijsje uitgereikt.
Daarna waren er oud-Hollandse spelletjes. Een luchtkussen maakte het geheel af.
Onder de Wijkertoren ging klokslag 12.00 uur voor de 20e keer het Koninginnefeest op het
Kerkplein georganiseerd door Cultureel Café Camille van start met o.a. Bootleg,
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Blue shades, Steamers, Regulators, van Dijks’s Dylan, CME, en Super Q. Tot laat in de avond
hebben velen hiervan kunnen genieten.
Daarnaast ging vanaf 14:00 uur ook de Oranje-editie van Beverwijk life van start voor de
andere muziekliefhebbers. Het centrum was weer goed gevuld met diverse live optredens. In 9
cafés hebben zangers en zangeressen, bands en dj’s voor volop muziek gezorgd tot in de late
uurtjes:
o Café De Babbelaar – diverse dj’s
o Café Baanzicht – Zanger Zeeg van Seben
o Ome Pietje – Piet Duinmeijer & Peter Trieling (speelkussen voor kinderen)
o De kletskous – Zingende DJ Roberto
o Montana – Zanger Bernardo
o Carrousel Bar – Partyband Project 6
o Notelle Bar – Oranje Bal
o Button Club – Zangeres Jeannet v/d Woude
o The Roxe – Live rock band
Wie van kroeg tot kroeg ging werd daarmee getrakteerd op een grote verscheidenheid aan
muziekstijlen.
Samenvattend.
Ondanks beperkingen is er dit jaar weer een gebalanceerd programma uitgewerkt en
uitgevoerd. Alle activiteiten waren ondanks de meivakantie goed bezet en daarmee succesvol.
Het Bestuur is al druk bezig om meer gegarandeerde financiële middelen aan te trekken en
minder afhankelijk te zijn van éénmalige sponsoren en minder middelen van de leden.
Daarom is het Bestuur de Gemeente Beverwijk erkentelijk voor de extra financiële bijdrage
voor 2008.
Het Bestuur zal haar eigen activiteiten evalueren en bekijken hoe andere initiatieven afgestemd
en gecoördineerd kunnen worden voor meer effectiviteit.
Het Bestuur heeft ook met de ervaringen van deze Koninginnedag nieuwe ideeën ontwikkeld
voor 2009 als er dezelfde beperkingen zijn als gevolg van vakanties. Ook voor 2010 zijn er
plannen als H.M. de Koningin(mogelijk) haar 30 jarig ambtsjubileum viert. Gecombineerd met
het 100 jarig bestaan van de vereniging wil het Bestuur proberen een meerdaags programma te
organiseren met een kermis, een bijeenkomst voor alle gedecoreerden met aansluitend een
algemeen toegankelijk Oranjebal met een big band.
Beverwijk, 16 maart 2009
Wim Moonen
Secretaris
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