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Bijlage Oranjevereniging Beverwijk - Concept Jaarverslag 2020 
 
Terwijl de voorbereidingen volop aan de gang waren, ontwikkelde zich een situatie rond de 
uitbreiding van het coronavirus van China richting Europa. Het Bestuur van de Oranjevereniging 
Beverwijk heeft de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de gaten gehouden.  
De steeds meer indringende maatregelen met als kantelpunt de afgelasting van het koningsfeest in 
Maastricht waren aanleiding tot een uitgebreide consultatie met diverse partijen waaronder de 
landelijke Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) en het Gemeentebestuur van 
Beverwijk. Met pijn in het hart heeft het Bestuur van de Oranjevereniging moeten besluiten om 
de voorbereidingen stop te zetten en de festiviteiten rond Koningsdag in Beverwijk niet door te 
laten gaan. De veiligheid en gezondheid van deelnemers en bezoekers staat voorop en we willen 
daarmee geen enkel risico nemen. Daarmee was de Oranjevereniging bij de eersten om e.e.a. af te 
gelasten. De snelle ontwikkelingen daarna hebben het vroege besluit gerechtvaardigd. Het 
Bestuur is gaan nadenken over  kleinschalige veilige activiteiten voor een alternatieve Koningsdag 
2020 in Beverwijk. 
 
Nadat de landelijke Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) de landelijke 
programmering bekend had gemaakt heeft het Bestuur bekeken hoe Beverwijk daarop kon 
aansluiten. Stichting Welzijn  had zich gemeld ook met ideeën en samen zijn we aan de slag 
gegaan met een Koningsdag Anders in Beverwijk. 
 
Jongerenlintje 
De Oranjevereniging had twee kandidaten voor een jongerenlintje. Al snel werd duidelijk dat de 
uitreiking door de opgelegde beperkingen niet kon doorgegaan op de geplande dag. Het Bestuur 
heeft daarop besloten de uitreiking uit te stellen tot een nader te bepalen tijdstip in het najaar van 
2020 als zaken weer genormaliseerd waren. Evenwel de ontwikkeling van een tweede golf van het 
coronavirus en aanvullende maatregelen heeft het Bestuur doen besluiten om de uitreiking van 
het jongerenlintje van dit jaar te combineren met die van volgend jaar en uit te reiken ter 
gelegenheid van Koningsdag 2021. 
 
Koninklijke onderscheidingen  

Op vrijdag 24 april 2020 maakt burgemeester 
Martijn Smit aan zes inwoners van de gemeente 
Beverwijk bekend dat zij worden benoemd in een 
ridderorde. Door de maatregelen rondom het 
coronavirus is ook de lintjesregen dit jaar anders 
dan andere jaren. Vanuit het Stadhuis belt de 
burgemeester de zes Beverwijkers met dit 
feestelijke nieuws. In de middag ontvangen de 
gedecoreerde Beverwijkers nog bloemen en taart. 
Later in het jaar is de onderscheiding door de 
Burgemeester alsnog persoonlijk opgespeld.. 

 
De volgende personen werden gedecoreerd:  

http://www.oranjeverenigingbeverwijk.nl/
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• Ridder in de Orde van Oranje Nassau:  Teunissen, L.I.H. (Liliane) voor onder meer de 
hulp in India bij de opbouw van diverse dorpen na de tsunami in december 2004. ;  

• Lid in de Orde van Oranje Nassau 
o Elzakalai, M. (Magdi) wordt benoemd tot.  
o Van Rookhuizen – Kuijs, E.P. (roepnaam Bets);  
o Van Rookhuizen, S. (Simon);  
o Scager, R. (Robert);  alsmede  
o Hofman, G. (Gerrit, roepnaam Gé);  

Met name met de uitreiking van een lintje aan ons Bestuurslid Gé Hofman is de Oranjevereniging 
Beverwijk zeer blij. 
 
 
  

http://www.oranjeverenigingbeverwijk.nl/
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Koningsdag Anders 
 
Fleur Beverwijk op  
De Stichting Welzijn Beverwijk had het idee om bloemetjes uit te reiken in de wijken van 
Beverwijk. Het oorspronkelijke idee was om oranje bloemen uit te delen, die waren helaas niet 
beschikbaar. Contacten met een lokale kweker leverde echter een mooi alternatief met bosjes 
grote blauwdruifjes. 
Op vrijdagmiddag 24 april 2020, togen de jongerenwerkers van Stichting Welzijn Beverwijk met 
de bakfiets erop uit om de bloemetjes voorzien van een kaartje uit te reiken. Alle bosjes bloemen 
werden in dank aangenomen. Het initiatief werd door buurtbewoners zeer gewaardeerd. Ook als 
het geen Koningsdag, dit was een goede start voor Koningsdag Anders. 
 

 
 
In ditzelfde kader werd door de Oranjevereniging een tweetal wedstrijden georganiseerd, ook met 
het doel om Beverwijk toch een beetje op te fleuren.  

• Best aangeklede beer: momenteel is berenjacht zeer populair en kinderen kunnen hun 
favoriete beer feestelijk Oranjegezind aankleden en in het voorraam plaatsen.  

• Best versierde voortuin of balkon: voor de wat ouderen onder ons, maak Uw tuin of 
balkon zichtbaar van de straat ludiek oranje.  

Door de late tijdstip van aankondiging konden prijzen niet uitgereikt worden op Koningsdag 
zelve. Een jury van Stichting Welzijn Beverwijk en de Oranjevereniging Beverwijk koos tenslotte 
drie prijswinnaars uit. De prijzen werden op woensdagmiddag 29 april 2020 uitgereikt met blije 
gezichten aan de deur. 

http://www.oranjeverenigingbeverwijk.nl/
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Zonnig en geen regen! 
Voor het eerst sinds jaren waren de weergoden gunstig gestemd. Het was uitermate goed weer 
voor buitenactiviteiten, die helaas niet konden plaatsvinden De lokale banketbakkers hebben dat 
ook geweten want mensen gingen massaal op weg om een paar oranje Koningsdag tompoezen te 
bemachtigen. In  Beverwijk was de rij zo lang dat sommigen wel anderhalf uur moesten wachten 
op het heerlijke gebak. De berichten waren dat uiteindelijk het lange wachten zeer wel waard was. 
  

 
 

http://www.oranjeverenigingbeverwijk.nl/
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Landelijke Programmering Koningsdag van de KBOV 
 
Het landelijke programma was als volgt. 
 
Tijdstip Activiteit 
06.19 uur  Vanaf zonsopgang in heel Nederland vlag en wimpel voor de Koning en 

voor elkaar  
09.45-10.00 
uur  

Klokgelui in geheel Nederland en in op de Antillen. 

10.00 uur  Nationale Aubade 
10.00-18.00 
uur  

Digitale vrijmarkt 

11.00 uur  NOS: Compilatie Koningsdag 
13.00 uur  Overhandiging bundel ‘Koningsbrieven’: brieven van kinderen van 

Nederland van 12 jaar of jonger aan de Koning over hun ervaringen met de 
coronacrisis. 

15.00 uur  Zingen voor saamhorigheid; tegen het eenzaamheidsvirus onder leiding van 
Ali B. 

16.00 uur  Nationale Toost (www.nationaletoost.nl) 
 
De Oranjevereniging Beverwijk heeft aangesloten bij die activiteiten.  
 

http://www.oranjeverenigingbeverwijk.nl/
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• De oproep tot het uithangen van de Nederlandse driekleur met wimpel was succesvol. Bij 

veel meer woningen in Beverwijk hingen de vlaggen uit. Enkele straten waren zelfs 
helemaal driekleurig. 

• Niet gebruikelijk, maar ook in Beverwijk hebben de klokken van een drietal kerken om 10 
uur ’s ochtends geluid. 

• De digitale vrijmarkt was geen echt succes. Op Marktplaats en bij Kika is wat gepoogd 
maar het werd toch ervaren als n iet speciaals. Er was gewoon het gemis aan het fysieke 
rondsnuffelen tussen spullen. 

 

 
 

• De actie om landelijk te zingen voor saamhorigheid is ook in Beverwijk goed uitgepakt. 
Stichting Welzijn  heeft een veelbelovende Beverwijkse zanger Richard Craane bereid 
gevonden om voor de verzorgingstehuizen en het Rode Kruis ziekenhuis te zingen. 
Elsanta meldde zich af vanwege het verbod op optredens voor de deur. Dat was jammer. 
Voor Huis ter Wijck was er de eer om een optreden aangeboden te krijgen door de 

http://www.oranjeverenigingbeverwijk.nl/
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ANBO en  de Vriendenloterij. Derhalve bleven slechts een optreden bij Lommerlust en 
het Rode Kruis Ziekenhuis over. Bij Lommerlust werd op goede afstand naar het 
optreden geluisterd en gekeken. Er zijn  oom professionele filmbeelden gemaakt. Bij het 
Rode Kruis Ziekenhuis kostte het even moeite om te beginnen  door gebrek aan stroom. 
Daarom werd er iets langer hier gezongen. De 25 minuten werden vooral vanaf de 
balkons en van achter de ramen beluisterd. Deze activiteit kon ook als geslaagd worden 
aangemerkt. 

   
 

• De Nationale Toost is blijkbaar wel opgepakt. In  ieder geval in het Vondelkwartier 
hebben de buurtbewoners gezamenlijk getoost op de verjaardag van Z.K.H. de Koning. 

 
“Toespraak” Burgemeester 
Als aanvullend onderdeel in Beverwijk heeft de Oranjevereniging nog geregeld dat de 
Burgemeester een toespraak via de ether zou houden zoals dat in het verleden gebruikelijk was 
aan het einde van de aubade. Het werd geen toespraak maar een gezellig interview van 3 kwartier 
bij Radio Beverwijk met aan het eind van het programmamma nog een feestelijke wens van de 
Burgemeester. 
 
Activiteiten verzorgingstehuizen 
Vanaf het begin was wel duidelijk dat we iets wilden voor de verzorgingstehuizen.  

• Het aanbod van de Oranjevereniging om er toch een beetje feestelijke dag van de te 
maken voor al die mensen die noodgedwongen opgesloten zaten in hun kamers met 
oranjebitter en advocaat is welwillend overgenomen door de activiteitenbegeleiders van 
Elsanta, Huis ter Wijck en Lommerlust. Op zaterdagmiddag 25 april 2020  zijn de flesjes 
gebracht zodat deze bij de drankjesronde in de dagen rond Koningsdag geserveerd kon 
worden.  
 

http://www.oranjeverenigingbeverwijk.nl/
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De bewoners hebben het laten smaken gezien de foto’s die terug gekomen zijn. 
 

        

 
 

• Voor Lommerlust was er geregeld dat er een draaiorgel gedurende een kleine 2 uur zou 
spelen. De Oranjevereniging heeft deze actie gesponsord. 

• In  Elsanta werden wederom Oudhollandse spelletjes georganiseerd met drankjes en 
hapjes. Deze zijn ook gesponsord door de Oranjevereniging.    

http://www.oranjeverenigingbeverwijk.nl/
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Samenvattend 
Koningsdag 2020 was inderdaad anders dan anders. De Oranjevereniging in goede samenwerking 
met  Stichting Welzijn Beverwijk heeft er toch nog een beetje feest van kunnen maken als enige 
gemeente in de IJmond.  
Met vele positieve en blije reacties zijn we ook blij dat we in ieder geval dit kleien beetje toch nog 
hebben kunnen doen. 

http://www.oranjeverenigingbeverwijk.nl/
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PERSBERICHT  
 

FESTIVITEITEN ROND KONINGSDAG IN BEVERWIJK GAAN NIET DOOR 
 
Beverwijk, 18 maart 2020 
 
Het zijn bijzondere tijden. Terwijl de voorbereidingen volop aan de gang waren heeft het Bestuur 
van de Oranjevereniging Beverwijk ook de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in 
de gaten gehouden. De constante vraag was, raakt dit ons wel of niet? Koningsdag 27 april is nog 
ver weg, de lente komt en het waait wellicht wel over? 
 
De steeds meer indringende maatregelen en voor ons als kantelpunt de afgelasting van het 
koningsfeest in Maastricht waren aanleiding tot een uitgebreide consultatie met diverse partijen 
waaronder de landelijke Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) en het 
Gemeentebestuur van Beverwijk. Ook al is het moeilijk te voorspellen wat na 6 april nog gaat 
komen, alle signalen wijzen helaas een negatieve richting uit. Met pijn in het hart heeft het 
Bestuur van de Oranjevereniging moeten besluiten om de voorbereidingen stop te zetten en de 
festiviteiten rond Koningsdag in Beverwijk niet door te laten gaan. De veiligheid en gezondheid 
van deelnemers en bezoekers staat voorop en we willen daarmee geen enkel risico nemen. Maar 
het was ook niet voor de hand liggend meer om te gaan feesten nu de Koning zijn verjaardag ook 
niet kan vieren in Maastricht. Dat doen we toch immers allemaal met elkaar? 
 
Bij deze willen we alle deelnemende organisaties en hun vrijwilligers danken voor hun inzet in de 
voorbereidingen. Het Bestuur van de Oranjevereniging blijft de ontwikkelingen nauwlettend 
volgen en, in lijn met het advies van de KBOV, nadenken en bekijken of er wellicht kleinschalige 
veilige activiteiten voor een alternatieve Koningsdag 2020 in Beverwijk kunnen worden 
gerealiseerd. 
 
  

http://www.oranjeverenigingbeverwijk.nl/
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PERSBERICHT  
 

KONINGSDAG IN BEVERWIJK ANDERS 
 
Beverwijk, 22 april 2020 
 
Op 18 maart 2020 hebben we tot onze grote spijt moeten besluiten om bekend te maken dat de 
Koningsdag zoals we die voorbereiding hadden geen doorgang kan vinden. Sindsdien hebben we 
niet stil gezeten maar nagedacht of er wellicht kleinschalige veilige activiteiten voor een andere 
Koningsdag 2020 in Beverwijk kunnen worden gerealiseerd met in achtneming van de richtlijnen 
van het RIVM. 
 
Inmiddels heeft onze landelijke koepelorganisatie, de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen 
(KBOV), de plannen voor een landelijke programmering bekend gemaakt. Daar willen we als 
Oranjevereniging Beverwijk bij aansluiten met enkele aanvullende activiteiten, gesteund door 
Stichting Welzijn Beverwijk en anderen. 
 
De nationale programmering door de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) voor 
Koningsdag 2020 op maandag 27 april 2020 met lokale activiteiten is als volgt. 
 
Tijdstip Activiteit In Beverwijk 
06.19 uur  Vanaf zonsopgang in heel Nederland vlag en 

wimpel voor de Koning en voor elkaar  
Alle Beverwijkers 

meedoen 
09.45-10.00 uur  Klokgelui in geheel Nederland en in op de Antillen. Beverwijkse kerken 

doen mee 
10.00 uur  Nationale Aubade Alle Beverwijkers 

meedoen 
10.00-18.00 uur  Digitale vrijmarkt Details nog niet 

bekend 
11.00 uur  NOS: Compilatie Koningsdag Alle Beverwijkers 

kunnen kijken 
13.00 uur  Overhandiging bundel ‘Koningsbrieven’: brieven 

van kinderen van Nederland van 12 jaar of jonger 
aan de Koning over hun ervaringen met de 
coronacrisis. 

Alle Beverwijkers 
kunnen kijken 

15.00 uur  Zingen voor saamhorigheid; tegen het 
eenzaamheidsvirus onder leiding van Ali B. 

Beverwijk met 
Richard Craane 

16.00 uur  Nationale Toost (www.nationaletoost.nl) Alle Beverwijkers 
meedoen 

 
Noodgedwongen blijven we op Koningsdag thuis. Daarom is er de website 
www.koningsdagthuis.nl, waar iedereen online kan samenkomen om het oranjegevoel van 
Koningsdag ook nu te beleven. 
Graag attenderen we nog op de online-les ‘Ik ben een koning’. Erg leuk voor kinderen om te 
doen. Zie https://www.jongondernemen.nl/nl/ikbeneenkoning voor meer informatie. 
 

http://www.oranjeverenigingbeverwijk.nl/
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Aanvullende activiteiten in Beverwijk 
De volgende aanvullende activiteiten zijn er voor Beverwijk georganiseerd. E.e.a. moet nog nader 
ingevuld worden. 
• Op vrijdag 24 april zal het jongerenwerk van de Stichting Welzijn Beverwijk ’s middags 

bloemen uitreiken in buurten van Beverwijk.  
• Op Koningsdag ’s ochtends zal de Burgemeester van Beverwijk Martijn Smit de inwoners van 

Beverwijk via Radio Beverwijk toespreken en Zijne Majesteit de Koning met zijn verjaardag 
feliciteren; 

• De Beverwijkse zanger Richard Craane is bereid gevonden om in het kader van “Zingen voor 
saamhorigheid” een solo-optreden te verzorgen voor ouderen. Hij zal hierbij begeleid worden 
door Stichting Welzijn Beverwijk en de Oranjevereniging Beverwijk.  

• De activiteitenbegeleidsters van de verzorgingstehuizen zorgen dat Koningsdag voor de 
bewoners toch iets bijzonders wordt. De Oranjevereniging ondersteunt deze activiteiten voor 
een kwetsbare groep mensen. Om begrijpelijke redenen zijn deze activiteiten alleen voor die 
bewoners van de verzorgingstehuizen. 

• Tenslotte om Beverwijk toch een beetje op te fleuren worden er tweede wedstrijden 
georganiseerd. 

o Best aangeklede beer: momenteel is berenjacht zeer populair en kinderen kunnen hun 
favoriete beer feestelijk Oranjegezind aankleden en in het voorraam plaatsen. Voor de 
3 mooiste en best aangeklede beren zijn er 3 cadeaubonnen beschikbaar.  

o Best versierde voortuin of balkon: voor de wat ouderen onder ons, maak Uw tuin of 
balkon zichtbaar van de straat ludiek oranje. Ook hiervoor hebben we voor de 3 
mooiste verzorgde tuinen of balkons cadeaubonnen beschikbaar 

 Meedoen aan een van deze wedstrijden? Stuur een foto van je beer of tuin/balkon met adres 
per email naar: Koningsdag.Beverwijk@gmail.com. Inzenden kan tot dinsdag 28 april 2020 
16:00 uur. 
Woensdag 29 april 2020 zal een jury van Oranjevereniging Beverwijk en Stichting Welzijn 
Beverwijk de winnaars bepalen en bekend maken. 

 
 

We hopen hiermee te bewerkstellingen dat Koningsdag 2020 toch nog een bijzondere 
Koningsdag wordt. 
Een fijne en gezellige Koningsdag, maar blijf vooral veilig op anderhalve meter afstand en 
gezond!  
 

http://www.oranjeverenigingbeverwijk.nl/

