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Jaarverslag 2011 
 
Algemeen 
De algemene jaarvergadering werd op 16 maart 2011 gehouden.  
Deze vergadering werd bijgewoond door 11 personen, waarvan 5 bestuursleden en 6 leden.  
 
Regulier aftredend is de vice-voorzitter S. van Wagtendonk. Er waren geen tegenkandidaten 
aangemeld bij het Bestuur. Daarmee is de heer S. van Wagtendonk benoemd voor een nieuwe 
periode van drie jaar. 
Het Bestuur heeft ook in 2011 gefunctioneerd met 6 benoemde bestuursleden. Het Bestuur 
van de vereniging bestaat thans uit de volgende personen met hun functies: 
 
Dhr. E.C. Bilars Voorzitter 
Dhr. S. van Wagtendonk Vicevoorzitter 
Dhr. G. Hofman Penningmeester 
Dhr. W.H.L. Moonen Secretaris 
Dhr. M. Rosman Bestuurslid 
Dhr. J.A.L. Backer Bestuurslid 
 
Het bestuur heeft in 2011 negen maal vergaderd, als standaard is dat de tweede woensdag van 
de maand, in het BHK gebouw. 
 
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. In de afgelopen jaren heeft het ledenbestand een dalende tendens vertoond Het 
bestuur heeft getracht door een betere financiële administratie en ledenadministratie beter grip 
te krijgen op het bestaande ledenbestand, alsmede dit eventueel uit te breiden.  
 

Peildatum Leden Sponsors 
31-12-2004 174 20 
31-12-2005 117 15 
31-12-2006 131 10 
31-12-2007 133 13 
31-12-2008 93 10 
31-12-2009 61 7 
31-12-2010 80 6 
31-12-2011 67 6 

 
De problemen met de oude bankrekening zijn voorbij door het openen van een nieuwe 
bankrekening. De oude bankrekening is aangehouden tot 31 december 2011 om eventuele 
betalingen van leden nog te kunnen ontvangen. Vanaf 1 januari 2012 heeft de vereniging 
wederom nog maar één bankrekening bij de Rabobank. 
Het postadres van de vereniging is in 2011 veranderd naar een postbus: Postbus 205, 1940 AE 
Beverwijk. Inmiddels is dat bij de contacten en de leden van de vereniging bekend en wordt er 
volop gebruik van gemaakt.  
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Website 
De website is een belangrijk communicatiemedium voor de vereniging. Samen met de nieuwe 
webmaster dhr. M. Ulkened zijn wat vernieuwingen en verbeteringen aangebracht. Met name 
voor persberichten kan er snel gereageerd worden. Ook de activiteiten en de foto’s daarvan op 
Koninginnedag zijn zo snel op Internet beschikbaar. 
 
Organisatie Koninginnedag 
Sinds 1910 neemt de Oranjevereniging het voortouw om de viering van Koninginnedag in de 
gemeente Beverwijk te organiseren. Dat is de belangrijkste doelstelling van de vereniging en 
dus dient dit jaarverslag daar ook een weergave van te zijn (zie hieronder). 
Vanwege het weekend heeft het bestuur gemeend de viering van Koninginnedag over twee 
dagen te spreiden. Dat is voor het bestuur en de vrijwilligers ook beter te doen. 
De Oranjevereniging kon in 2011 wederom vertrouwen op de financiële en in natura bijdrage 
van een aantal sponsoren. 

• Beverwijkse Bazaar 
• Cineworld 
• Lunchroom Noordeloos 
• Bakker Assurantie B.V. 
• C.J.M. Bodewes, Adm.- en Belast. Adv.Bureau 
• Bouwbedrijf van Lith B.V. 

die we, naast de hoofdsponsor, de gemeente Beverwijk, zeer erkentelijk zijn voor hun 
ondersteuning. 
 
Koninklijke onderscheiding 
Voor 2011 is als nog bijzonder op te merken dat ons bestuurslid dhr. J.A.L. Backer vanwege 
zijn langdurige inzet en verdiensten voor de Beverwijkse samenleving waaronder die voor de 
Oranjevereniging, werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Dhr. Backer was 
duidelijk verrast door dit Koninklijke blijk van waardering, dat tot op het laatste moment goed 
geheim gehouden kon worden. Het bestuur was mede instrumenteel in de aanbeveling en 
heeft de heer Backer gefeliciteerd met zijn onderscheiding en de hoop uitgesproken ook in de 
toekomst nog lang gebruik te mogen maken van zijn inzet. 
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Koninginnedag 2011 
 

 
Organisatie  
 
De viering van Koninginnedag valt de laatste jaren steeds weer samen met de meivakantie van 
de scholen. Dat is elk jaar weer een belemmering omdat daarmee de deelname aan activiteiten 
iedere keer weer onzeker is. Landelijk is daar ook aandacht aan geschonken door de 
Koninklijke Oranjebond, maar voorlopig veranderd er niets en zullen we het als een gegeven 
moeten aanvaarden. 
Een tweede complicatie voor het bestuur is dat verenigingen en organisaties niet vroegtijdig 
kunnen of willen aangegeven of ze mogelijkheden zien om op Koninginnedag iets te 
organiseren of mee te willen doen. De aanvraag voor de vergunning met ingediend worden 
met onzekerheden en niet te laat. Ondanks deze complicaties en de medewerking van de 
gemeente is alles toch op tijd gereed gekomen en konden de activiteiten allemaal uitgevoerd 
worden. 
 
Communicatie 
 
In het kader van het honderdjarig bestaan heeft de vereniging een aanbod gekregen voor een 
gratis Oranjekrant te verspreiden onder alle inwoners van Beverwijk. Dat is vorig jaar zo goed 
bevallen dat de drukkerij dit jaar op dezelfde condities het weer wilde doen. Evenwel  het 
aantal advertenties viel tegen dus achteraf moest het aantal pagina’s iets ingekort worden. Met 
enige creativiteit hebben we toch de meeste verhalen kunnen publiceren. Dit jaar was ook de 
bezorging beter dekkend aangezien de Oranjekrant ingevouwen was met de zondagskrant. 
In 2012  wordt de samenwerking gecontinueerd. 
  
Daarnaast geeft de vereniging tijdig de lokale media informatie over Koninginnedag zodat 
daar mee aandacht gevraagd wordt voor de activiteiten. 
• Het belangrijkste medium voor de vereniging is natuurlijk de eigen website. De nieuwe 

webmaster denkt goed mee met het bestuur. Niet alleen voorafgaand aan Koninginnedag 
is er informatie verstrekt ook gedurende Koninginnedag zijn persberichten gemaakt en 
gepubliceerd alsmede ook de foto’s behorende bij de activiteiten.  De website is als gevolg 
daarvan ook goed bezocht. Dit geeft de aansporing om in 2012 nog meer aandacht te 
geven aan deze communicatiebron. 

• Via diverse websites is er aandacht geschonken aan het programma: 
o Gemeente Beverwijk (http://www.beverwijk.nl) 
o Radio Beverwijk (http://www.radiobeverwijk.nl) 

• Met dank aan het gemeentebestuur van Beverwijk (afdeling Communicatie)  is er op de 
Gemeentepagina het programma verschenen en tevens is er apart nog een persbericht van 
de gemeente uitgegaan. 

• De lokale kranten (Dagblad Kennemerland, De Beverwijker, De Kennemer, 
Kennemerland op Zondag) hebben elk op hun manier het programma gepubliceerd 
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• Het uurtje “interview” bij Radio Beverwijk op de zaterdag (dit keer was er wegens 
omstandigheden geen Beverbrunch) en het interview op de zondagmiddag voorafgaande 
aan Koninginnedag. 

Op Koninginnedag heeft het Bestuur ook diverse persberichten op de eigen website doen 
uitgaan zodat goed gevolgd kon worden hoe de activiteiten waren verlopen. Dat gebeurde in 
goede samenwerking met de webmaster en is iets wat het komende jaar ook weer gedaan zal 
worden. 
 
Dank aan vrijwilligers, organisatoren  en sponsoren 
 
Al deze activiteiten konden wederom alleen mogelijk worden gemaakt dankzij de belangeloze 
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 2011 naar het oordeel van het Bestuur weer geslaagd. Het Bestuur is hun 
erkentelijk daarvoor en heeft dat ook aan hen met een bedankbriefje laten weten. 
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Activiteiten rondom Koninginnedag 2011 
 
Zaterdag 23 april 2011 Radio Beverwijk 
 
Radio Beverwijk interview 
Het is een beetje traditie geworden: het interview van Radio Beverwijk op de zaterdag een 
week voor Koninginnedag. Door omstandigheden kon dat deze keer niet in de Beverhof maar 
was dit in de studio van Radio Beverwijk. Het Bestuur van de Oranjevereniging, 
vertegenwoordigd door vicevoorzitter dhr. van Wagtendonk en secretaris dhr. Moonen 
kwamen  in het zaterdagmiddaguurtje het programma van Koninginnedag toelichten. Ze 
hebben aan de hand van vragen de luisteraars van Radio Beverwijk op de hoogte gebracht van 
het programma van Koninginnedag.  
 
Zondag 24 april 2011 Radio Beverwijk 
Ook dit jaar was de Oranjevereniging extra uitgenodigd voor een zondagmiddag interview bij 
Radio Beverwijk. Bestuurslid dhr. Backer heeft nog eens uitgelegd wat we allemaal zouden 
gaan doen. Daarmee hebben de luisteraars van Radio Beverwijk een tweede mogelijkheid 
gehad om iets te horen over de Oranjevereniging en het programma op Koninginnedag. 
 
Vrijdag 29 april 2011  
 
Uitreiking Koninklijke onderscheidingen in Kennemertheater 
De uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen vormt het feitelijk startschot voor de 
festiviteiten voor de viering van Koninginnedag. Alhoewel het niet onder de 
verantwoordelijkheid van het Bestuur van de Oranjevereniging valt, is  het bestuur traditioneel 
grotendeels aanwezig bij het huldigen van Beverwijkers die zich verdienstelijk hebben gemaakt 
voor de Beverwijkse samenleving. Dit jaar was het speciaal omdat een van de gedecoreerden 
een lid van het bestuur was. De uitreiking werd gehouden tijdens een speciale bijeenkomst in 
het Kennemertheater alwaar  burgemeester Han van Leeuwen de volgende acht personen de 
versierselen opspeldde behorende bij de benoeming Lid in de Orde van Oranje-Nassau:  

• De heer D. Jansen,  
• Mevrouw A.C. Scheringa-van Acker  
• De heer J.A.L. Backer (ons bestuurslid)  
• De heer R.P.M. Hopman  
• De heer J.A. Storm  
• De heer J.J.Th.W.M. Vink  
• Mevrouw D.W. Bubberman-Wiersma 
• Mevrouw T.J. van der Does-Buis. 

Voor alle ontvangers van de lintjes nam de burgemeester uitgebreid de tijd, vooral om ieders 
speciale verdiensten te belichten. De bijeenkomst, die ruim anderhalf uur duurde, werd 
afgesloten met het gezamenlijk zingen van het Wilhelmus. Aansluitend was in de foyer van het 
theater voor familie en bekenden van de gedecoreerden ruimschoots de gelegenheid hen te 
feliciteren. Samen met de zeven personen die al eerder dit jaar onderscheiden werden, hebben 
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zij tevens een uitnodiging ontvangen om  gast te zijn bij de traditionele aubade op de 
Breestraat. 
 
Optreden Dilemmia in Lua 
Ter gelegenheid van Koninginnedag  was er in sportbar Lua  weer zoiets als een 
Koninginnenacht met een optreden van Dilemmia. Dit is redelijk bezocht met ca. 80 personen 
ondanks dat Lua wel a-centrisch t.o.v. het centrum ligt en dat er door een actieve horeca in 
Heemskerk een sterke concurrent in de buurt was. Een en ander ging door tot 1:00 uur omdat 
het optreden ook later begon.  
 
Zaterdag 30 april – Koninginnedag 
 
Kindervrijmarkt 
Koninginnedag 2011 in Beverwijk was zoals gebruikelijk om 7 uur van start gegaan met de 
kindervrijmarkt. De eerste zonnestralen waren al zichtbaar en het beloofde een  mooie droge 
zonnige dag te worden met 20°C en een stevige bries van 4-6 Bft. 
De beste plaatsen waren al vroeg bezet, voor de laatkomers resteerde alleen nog de tweede rij.  
Om een goede plaats te bemachtigen moet je vroeg zijn en de laatste restanten van de kou van 
de nacht trotseren.  De vroege kopers hadden ook de eerste  en de meeste keus. 
Over de dag bezien was de Kindervrijmark minder druk in vergelijking met voorgaande jaren. 
Vooral aan de schaduwkant van de Breestraat waren nog gaten. De verkopers zochten vooral 
de zonkant op. De stevige en koude wind maakte het in de schaduw toch wat minder 
aangenaam. De concurrentie van de mei-vakantie was duidelijk merkbaar in de aantallen. 
Desalniettemin was dit jaar de enige meisjes Scoutinggroep in Beverwijk Wiawaha met een 
goede plek voor V&D aan het werk om geld te verdienen voor hun kamp. Handelaren 
leverden minder problemen op, zodat de marktmeester niet echt in actie hoefde te komen. De 
concurrentie van de vrijmarkt in  Heemskerk werd het beste geïllustreerd doordat ook het 
NHD Beverwijkse tweedehands spullen in Heemskerk verkocht! 
 
Podium - Polefitness 
Terwijl de verkopers op de Kindervrijmarkt hun waar aan de man probeerden te brengen was 
al vroeg het eerste optreden voor het podium op de Breestraat met een heel sportieve 
demonstratie van polefitness, om deze fitness een beetje te kunnen promoten.  De gedachte 
bij polefitness is iets anders maar het is feitelijk een intensieve lichamelijke oefening. Het zijn 
grote vierkante blokken waarin  palen werden geplaatst.  Er was een vrouw van in de veertig 
en een van 18 die hun kunstjes toonden. Het was wel geinig om te zien. Dit is weer eens wat 
anders dan op een machine op de sportschool lopen. 
 
Film in Cineworld 
Voor de kinderen die niets te verkopen hadden of het toch iets te koud vonden, was er de  
gratis film.  Cineworld had voor deze gelegenheid gekozen voor “Mijn opa de bankrover” 
over de jonge Grace die meer wil weten van haar Surinaamse vader maar niemand kan haar 
helpen behalve opa Gerrit. Als ze samen naar Suriname willen blijkt opa’s geld geblokkeerd en  
overtuigt Grace haar opa het geld maar via een bankoverval te krijgen. 
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Zo’n kleine 100 kinderen waren op tijd in  zaal 2 van Cineworld om hier in een ruk zonder 
pauze het spannende verhaal van anderhalf uur te zien. 
Dit onderdeel van het programma krijgt steeds meer belangstelling vooral ook omdat de 
gekozen film meestal redelijk nieuw is. 
 
Aubade 
De aubade is een oude traditie die door heel het land uitgevoerd wordt. In Beverwijk maakt de 
aubade dan ook deel uit van het Koninginnedag programma. De Beverwijkse 
muziekverenigingen presenteren zich dan. De uitvoering vindt plaats voor een tijdelijk podium 
waarop de gedecoreerden en vertegenwoordigers van het gemeentebestuur het muzikale 
schouwspel bekijken. . 
Voorafgaand aan de aubade is er, inmiddels nu traditioneel, een ontvangst in de Carrouselbar 
voor genodigden. Vooral degenen, die een Koninklijke Onderscheiding dit jaar gekregen 
hebben (dus niet alleen op vrijdag maar ook in de loop van het jaar van mei 2010 tot en met 
april 2011) zijn dan welkom met hun familie om met het bestuur van de Oranjevereniging een 
kopje koffie met petit four te nuttigen.  
De aubade werd uitgevoerd door de BHK, de Zwervers en met als nieuwe deelnemer het 
Smartlappenkoor Beverwijk.  De Zwervers hadden  inmiddels als wat nummers ten gehore 
gebracht voor de mensen die in Lommerlust wonen.  
De gehele aubade was rechtstreeks te horen via Radio Beverwijk. Op het podium hadden 
plaatsgenomen de nieuwe gedecoreerden met vertegenwoordigers van het gemeentebestuur. 
Burgemeester Han van Leeuwen opende de aubade met een korte toespraak aan het publiek 
dat veelal aan de zonkant van de Breestraat was gaan staan.  De Zwervers hadden na een 
introductienummer een nieuwe show: een collatie van muzikale nummers die choreografisch 
knap aan elkaar werden verbonden. De jonge majorettes completeerden het geheel.  Heel 
anders was het Smartlappenkoor met oude bekende liederen. De dirigent nodigde het publiek 
uit om iets dichterbij te komen en lekker mee te zingen. Het geheel werd afgesloten met een 
20 minuten mooie muziek gepresenteerd door de BHK. De aubade werd afgesloten met het 
gezamenlijk zingen van het Wilhelmus. 
 
Dansdemonstraties: Dance4Kids en Zumba voor Kids  
Traditioneel bijna werd de aubade vervolgd met optredens van diverse groepen dansers van 
jong tot oud.  Voor die gelegenheid werd de vrije ruimte voor het podium verkleind zodat de 
belangstellenden het veel beter konden zien. Inmiddels was er meer zon en dus meer publiek 
op de Breestraat. Er waren 45 deelnemers, 5 minder dan vorig jaar. 
 
The Voice of Beverwijk 
In de middag werd het programma op het podium vervolgd met een talentenjacht. Er waren 5 
deelnemers. Iedere deelnemer mocht twee nummers insturen en ten gehore brengen. In de 
finale zijn er drie doorgegaan en die mochten nog een keer een nummer ten gehore brengen. 
Er was een leuke jury met goede commentaren. Ook radio 538 was aanwezig voor een 
youtube filmpje. Op zich wel een leuke talentenjacht, maar wel met  wat weinig deelnemers.  
 
Wandelpuzzeltocht 
Wandelsportvereniging de Zwervers en Yvonne van Hoorn hebben de organisatie van de 
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wandelpuzzeltocht van de Oranjevereniging overgenomen. De wandelpuzzeltocht ging ’s 
middags van start in Cineworld. Er werd deelgenomen door 28 volwassenen en 11 kinderen. 
Een leuke route bracht de wandelaars langs Lua sportsbar waar ze even een verfrissing konden 
ophalen om vervolgens door te wandelen. Er  was een route van 5 km gemaakt afwisselend en 
met zoek en weet-vragen. Dankzij de smartphones waren alle wandelaars ruimschoots voor 
tijd terug op de startplek en bleken ook nog eens van alle teams alle antwoorden goed. De jury 
kon toch een oordeel vellen zodat er uiteindelijk drie prijzen werden uitgereikt door 
burgemeester Han van Leeuwen. Volgend jaar gaat de organisatie de vragen “google”proof 
maken. 
 
Diapresentatie Prentenkabinet Van der Linden in Viva zorgcentrum “Huis ter Wijck”  
Aan de wat minder goed ter been zijnden werd n Huis ter Wijck onder deskundig commentaar 
van Co Backer oude plaatjes van Beverwijk uit het prentenkabinet van Van der Linden 
getoond. Er was evenwel concurrentie met het zonnetje buiten zodat er in de zaal ongeveer 30 
belangstellenden waren. Het was erg warm in de zaal. Het gratis drankje in de pauze 
aangeboden door de Oranjevereniging liet het aantal opeens stijgen. 
 
Muzikaal plezier met Violadioverso in Viva zorgcentrum “Lommerlust”  
Voor de ouderen onder ons was er dit jaar een alternatief. In Lommerlust was tegelijkertijd het 
muziekduo Violadioverso aan het werk met viool en piano.  Het was een hernieuwde 
kennismaking na een eerder optreden. De ca. 65 aanwezigen genoten van de geselecteerde 
muziek die ging van populair klassieke muziek via het Wilhelmus en Land of Hope and Glory 
naar meer modern populaire muziek. Ook hier was er concurrentie van de zon buiten, maar 
ook weer niet want de droge repliek was: “hier buiten horen we de muziek ook!” 
Conclusie:  de mensen vonden het heel mooi en waren erg enthousiast. Er was ook een goede 
begeleiding vanuit het zorgcentrum. Zowel de mensen binnen als buiten werden goed 
verzorgd met een drankje. 
 
Bridgedrive in BHK gebouw 
Nieuw onderdeel in het programma was een bridgedrive. Dat was goed bezocht onder het 
genot van  koffie en gebak en tenslotte met  wat prijsjes. 
 
Dartstoernooi in Café Sport 
Het Koninginnedag toernooi van de Dartclub in café Sport trekt een vast publiek. Het 
toernooi had dit keer ook last van de meivakantie. Het is  wel een hechte groep die blijft 
komen. Er werd gespeeld op 4 borden. De wisselbeker van de Oranjevereniging stond 
prominent geplaatst tussen alle andere prijzen en is uiteraard weer uitgereikt. 
 
Vuurwerk bij de Beverwijkse Bazaar 
Het was lange tijd onduidelijk of er wel nog vuurwerk zou zijn op het eind van Koninginnedag 
2011. Om 22:00 u werd definitief een einde gemaakt aan die onzekerheid, mede dankzij de co-
sponsors de Beverwijkse Bazaar en Hollandivani. In grote getalen, meer dan in voorgaande 
jaren, waren toeschouwers naar de parkeerplaats P2 van de Beverwijkse Bazaar getogen om 
getuige te zijn van veel vuurwerk wat men in een rap tempo de lucht in zag gaan.  De 
vuurwerkshow duurde ca. 12 minuten en kreeg tot twee keer een applaus van de toeschouwers 
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als blijk van grote waardering.  Daarmee is  Koninginnedag 2011 in Beverwijk op een 
spectaculaire en geslaagde manier afgesloten.  
 
 
Zondag 1 mei 2011 
 
Fotopuzzeltocht 
Omdat er al een wandelpuzzeltocht werd georganiseerd heeft de Oranjevereniging zelf voor 
de tweede keer een fotopuzzeltocht gemaakt. Aan de hand van foto’s moet je zelf een route 
uitstippelen om de antwoorden te vinden. Gezien de lengte van de kortste route, zo’n 20 km 
kan dit het beste met de fiets worden gedaan.  Er waren niet veel deelnemers deze keer. De 
organisatie had wel duidelijk nieuwe deelnemers kunnen charteren. De fotopuzzeltocht was 
overduidelijk moeilijk omdat niet iedereen alles kon vinden. Het was ook weer niet te moeilijk: 
de winnaars hadden alles wel weten te vinden. De route was door velen toch geheel 
uitgereden. 
 
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.  
 
Traditie getrouw vierde Café Camille voor de 23ste keer het Oranjefeest onder de Wijkertoren, 
een muzikaal feestje met een grote diversiteit aan stijlen en voor ieder wat wils.  
Against all Odds       
Rarely alive      
The Q.E’s  
The Relic 
H6’s got the blues 
 
Samenvattend 
Koninginnedag 2011 kan als geslaagd worden beschouwd. De jaarlijkse vernieuwing van 
activiteiten houdt het geheel levendig. Alleen blijft de mei-vakantie verstorend werken op de 
deelname van de Beverwijkse bevolking. 
 
Beverwijk, 21 maart 2012 
Wim Moonen 
Secretaris  


