
 

 
Jaarverslag 2012 

 
Algemeen 
De algemene jaarvergadering werd op 21 maart 2012 gehouden.  
Deze vergadering werd bijgewoond door 12 personen, waarvan 6 bestuursleden en 6 leden.  
 
Regulier aftredend is de voorzitter E.C. Bilars, welke herkiesbaar onder de kanttekening dat hij het 
voorzitterschap wil continueren zolang als het fysiek gaat. Er waren geen tegenkandidaten aangemeld bij 
het Bestuur. Daarmee is de heer E.C. Bilars benoemd voor een nieuwe periode van drie jaar. 
Het Bestuur heeft ook in 2012 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 
 
De bestuursvergaderingen zijn daarnaast bijgewoond door dhr. H. Rengers en Mw. C.C. Bilars-Don, die 
ook een aantal keren hun diensten hebben verleend voor het maken van notulen en het verzorgen van 
de vergadering op locatie ten huize van de fam. Bilars.  
Het bestuur heeft in 2012 acht 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 en die tendens is niet in 2012 
veranderd. 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 
31-12-2012 39 6 

 



 

 
Website 
De website is een belangrijk communicatiemedium voor de vereniging. Evenwel door de persoonlijke 
situatie van de webmaster kon niet als voorgaande jaren evenveel en actueel materiaal geplaatst worden. 
Het bestuur heeft het beheer in eigen hand genomen mede nadat de website enige tijd geplaagd werd 
door een virus. We hopen dat de website voor Koninginnedag 2013 weer volledig operationeel te 
hebben. Als plan B is een tweede domeinnaam aangeschaft zodat de Oranjevereniging en de informatie 
wel op Internet bereikbaar is. 
 
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 2012 wederom vertrouwen op de financiële en in natura bijdrage van een 
aantal sponsoren en vrijwilligers .  
De activiteiten op Koninginnedag 2012 werden mogelijk gemaakt door: 
• de leden en vrijwilligers van de Oranjevereniging Beverwijk; 
• de belangeloze medewerking van de volgende organisaties; 

o B.V.V. De Kennemers 
o BLTC Westerhout 
o Beverwijkse Harmonie Kapel 
o Show Drumfanfare De Zwervers 
o Historisch Genootschap Midden-Kennemerland 
o Dart Club Sport 
o Danssportcentrum La Passe 
o Cineworld 
o Wandelsport Vereniging De Zwervers 
o Yvonne van den Hoorn, Sport en Bewegen 

 
alsmede de sponsoren van de Oranjevereniging Beverwijk: 
 

Gemeente Beverwijk (hoofdsponsor)  

 

Albert Heijn 

Bodewes Administratie en Belastingadvies B.V.  



 

 

Bakker Assurantie B.V 

 

Bloemisterij de Duinroos 

Bioscoop Cineworld 

Lunchroom-brasserie Noordeloos  
Inge Interieurverzorging  

Spanberg B.V. 

 
Allen zijn we, naast de hoofdsponsor, de gemeente Beverwijk, zeer erkentelijk zijn voor hun 
ondersteuning. 
 
Koninginnedag 2012 in Beverwijk 
Het programma voor de viering van Koninginnedag 2012 ter gelegenheid van de 74e verjaardag van 
H.M. de Koningin was verdeeld over het hele Oranjeweekend van zaterdag 28 april tot en met maandag 
30 april. Het programma bevatte traditionele onderdelen en daarnaast 7 nieuwe onderdelen. Helaas was 
er dit jaar geen afsluitend vuurwerk vanwege de hoge kosten en het ontbreken van sponsoren. 
Het programma was ook uitgebreid beschreven in de Oranjekrant die huis-aan-huis is verspreid. Het was 
een mooie uitgave geworden, waarop we wel een beetje trots mogen zijn. De verspreiding in Beverwijk 
blijft een punt van aandacht. Dankzij een uitgebreid persbericht heeft Koninginnedag dit jaar relatief veel 
aandacht in de media gekregen. 
 

 
 
Vrijdag 27 april 2012 Lintjesregen 
De uitreiking van lintjes word geheel georganiseerd door het gemeentebestuur zonder bemoeienis van de 
Oranjevereniging. Het bestuur van de Oranjevereniging was wel bijna volledig aanwezig bij de uitreiking 
aangezien dit een integraal onderdeel vormt van het vieren van Koninginnedag. 
 
De uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen werd dit jaar op een speciale plaats gehouden. Drie 
personen kwamen uit Wijk aan Zee en om die reden was het kustdorp voor deze keer uitgekozen als 
locatie voor de lintjesregen. Het strandrestaurant Het Strandhuis was de plek. Het was mooi zonnig weer 
maar wel met een straffe wind. Voor de deur stond materiaal van de KNHRM en dat duidde er al op dat 
een van de personen waarschijnlijk bij die club behoorde. Burgemeester van Beverwijk H. van Leeuwen 
startte op tijd om 10 uur het ceremoniële gedeelte met een volle zaal (ca. 150 personen) onder wie alle 



 

 
wethouders van de gemeente Beverwijk, bestuursleden van de Oranjevereniging Beverwijk en 
familieleden, vrienden en bekenden van de gedecoreerden. De burgemeester nodigde een voor een naar 
voren met partner. De volgende inwoners van Beverwijk viel dat dit jaar de eer te beurt om dat te doen, 
om in het kader van de 'lintjesregen', een Koninklijke onderscheiding opgespeld te krijgen: 
  
- de heer J. Burghout 
- mevrouw D. Fekkes-Sikma 
- de heer P.J.M. Heine 
- de heer A.G. Seesink 
- mevrouw I. Gerlofsma-Roos 
- de heer R. Datema 
 

 
Achteraan, van links naar rechts: de heer P.J.M. Heine, burgemeester H. van Leeuwen, de heer J. Burghout, de heer R. 
Datema en de heer A.G. Seesink. Op de voorgrond mevrouw D. Fekkes-Sikma en mevrouw I. Gerlofsma-Roos. 
 
De burgemeester deed goed werk om eerst de mensen op hun gemak te stellen, maar ook het een beetje 
huiskamerstijl te geven door belangstellende vragen te stellen. Daar werd soms grif op ingegaan. Bij dhr. 
Seesink leek het zelfs of hij bezig was zijn eigen speech te houden maar gelukkig weerhield zijn vrouw 
hem daarvan. Rond 11:30 uur werd de plechtigheid afgesloten met het zingen van twee coupletten van 
het Wilhelmus. Alle gedecoreerden nu met versierselen van lid in de orde van Oranje Nassau konden nu 
gefeliciteerd worden. Drankjes en warme hapjes maakten het geheel compleet. 
 
Daarmee was de lintjesregen nog niet over. ’s Avonds kwam burgemeester Han van Leeuwen voor de 
tweede maal in actie om een zevende Koninklijke Onderscheiding uit te reiken. Het was nu de beurt aan 
Ron Duijn die zich gedurende lange tijd als vrijwilliger binnen het brandweerkorps Beverwijk bijzonder 
verdienstelijk heeft gemaakt en dus ook de versierselen behorende bij lid van Oranje-Nassau uitgereikt 
kreeg tijdens een bijzondere bijeenkomst in het kazernegebouw van de brandweer. 



 

 

 
 
 
 
Zaterdag 28 april 2012 
 
Radio Beverwijk – Kijk op de Wijk 
In het verleden werd de Oranjevereniging altijd uitgenodigd op zaterdag één week voor Koninginnedag. 
Vanwege de omstandigheden was het nu juist aan het begin van de start van het programma van het 
Oranjeweekend. In twee uur hebben drie bestuursleden gesproken met Rob Koese en Frank Koning 
over allerlei zaken. De hoofdlijn was uiteraard het programma, maar ook tradities zoals oranjebitter 
(hoort erbij!), de viering van Koninginnedag vroeger in Beverwijk met circus Boltini en de kermis op het 
Kuenenplein, de start van de kindervrijmarkt op de Markt 20-25 jaar geleden en een mogelijke extra 
viering voor de troonsopvolging. In een uiterst ontspannen en vrolijke sfeer was de twee uur zo voorbij. 
Met een nieuwe afspraak voor volgend jaar met oranjebitter en wat ideeën voor een volgende 
Koninginnedag werd afscheid genomen. 
 
Oranjetennistoernooi van Tennisvereniging Westerhout in Beverwijk  
Voor het eerst zou BLTC Westerhout een Oranjetoernooi organiseren: een nieuw recreatief toernooi 
voor zowel de jeugd als de senioren dat helemaal in het teken staat van Koninginnedag. Echter het weer 
was in dat geval de grote spelbreker. Al ’s ochtends vroeg kwam de regen, soms zelfs met bakken, naar 
beneden. De gravelvelden van de vereniging stonden ’s ochtends dan ook vol met grote plassen water. 
De deelnemers evenals de organisatie van het toernooi vonden het zeer jammer dat dit toernooi moest 
worden afgelast.  
 
Koninginnedag Bridgen in Paviljoen Westerhout, Westerhoutplein 3 in Beverwijk 
In Paviljoen Westerhout waren na de middag alle tafeltjes bezet om de strijd aan te gaan om de mooie 
prijzen van deze bridgedrive: een mooie bos bloemen en diverse leuke doosjes fruit. 48 personen was de 
limiet en die waren er ook, mede dankzij de voorinschrijving. De vrijwilligers van het Paviljoen zorgden 
ervoor dat de kaarters niets tekort kwamen koffie met appelgebak, diverse keren verfrissingen, dat was 
goed verzorgd.  
 
Oranjebal in Danssportcentrum La Passe 
Ook deze overdekte activiteit trok aardig wat publiek. Het was gezellig met zo’n 50 mensen in de zaal. 



 

 
Allerlei verschillende stijlen, snel en langzaam werden afgewisseld. De DJ riep er wel altijd even bij welke 
dansstijl het is voor het geval het moeilijk kiezen was. 
  
Zondag 29 april 2012 

 
 
Kids op de Bree: koopzondag met kinderactiviteiten i.s.m. Winkelstad Beverwijk 
Er was met de centrumwinkeliers van alles georganiseerd om er een leuke dag van te maken. Om te 
beginnen een wedstrijd fietsversieren voor kinderen tussen 6 en 10 jaar oud en die zelfstandig kunnen 
fietsen. Er waren mooie prijzen te winnen, waaronder een prachtige nieuwe fiets. Bij de inschrijving was 
het om 12:00 uur al meteen druk en de fietsen stonden allemaal in de buurt van de wedstrijdtafel om 
mooi opgetuigd te worden. Kinderen waren zelf ook mooi uitgedost zodat het een kleurrijke activiteit 
werd. Na een rijden over de Breestraat en langs de jury werden de prijzen uitgereikt door burgemeester 
dhr. H. van Leeuwen. 
De springkussens waren zeer populair. Er kon naar hartenlust in gespeeld worden mits de schoenen 
eerst netjes naast het kussen waren geplaatst. De vrijwilligers georganiseerd door La Passe moesten er 
een goed oogje op houden om alles veilig te laten verlopen. Op de Breestraat werden ballonnen 
uitgedeeld en die vonden gretig aftrek. In de Begijnenstraat kon je je best doen om mooie cupcakes te 
maken. In de Beverhof waren professionele grimeurs aan het werk om kinderen te schminken. De 
wachttijd liep wel eens op ; het was behoorlijk gewild. Op de Breestraat waren Oudhollandse spelletjes te 
doen en er liep zelfs een heuse pony waar je mee rond mocht rijden. Tenslotte een DJ op het podium 
draaide leuke muziek ter ondersteuning. Ter afsluiting was er een optreden van de Beverwijkse band 
Paroxis en kon teruggekeken worden op een geslaagde zondagmiddag. 
 
Oranje Fotopuzzeltocht- start vanuit Cineac Stationsplein (Cineworld) 
Het weer zag er grijs uit, echter het bleef droog, meer nog het zonnetje begon door te breken. Vanaf 
13:00 uur melden zich de deelnemers bij de inschrijftafel in Cineac en even na 13:30 uur ging het 12e 
team met ouders en vier kinderen op stap. In totaal stapten er zo’n 40 Beverwijkers, groot en klein, op 
de fiets voor een tocht door het Wijkeroogpark, Wijk aan Zee en Beverwijk. De fotopuzzeltocht met als 
thema Beverwijkse monumenten was ca. 20 km lang en moest worden uitgevoerd aan de hand van foto’s 
van Beverwijk. Onderweg waren er twee controleposten opgesteld die ook voor de inwendige mens 
zorgden. 
Iedereen volbracht de tocht en was binnen voor de eerste regendruppels weer naar beneden kwamen. 
De puzzeltocht was niet gemakkelijk, geen deelnemer had 100% van de vragen goed. Anderzijds lagen 
de scores niet ver uiteen. De prijsuitreiking werd na 16:30 uur door burgemeester dhr. H. van Leeuwen 
gedaan met vele blije gezichten weer vertrekkende. 
 



 

 
Fotopresentatie “Koninklijke bezoeken aan de IJmond” van Historisch Genootschap Midden-Kennemerland Beverwijk in 
Museum Kennemerland, Westerhoutplein 
Het Historisch Genootschap had met behulp van foto’s uit het archief een fotopresentatie op de 
computer gemaakt van de Koninklijke bezoeken aan de IJmond. De oudste foto gaat terug naar 1900. 
Op de eerste etage van het museum stond een bezoekershoekje ingericht waar men doorlopend naar de 
fotopresentatie kon kijken met af en toe een deskundige toelichting. 
 
Koninginnedag Dartstoernooi in Café Sport 
Dit jaar was ervoor gekozen om het toernooi niet op Koninginnedag zelf te houden maar de dag ervoor 
en wel op zondagmiddag 29 april. Met deze editie van het dartstoernooi voor de aanvang van 
Koninginnenacht werd nu het Oranjefeest ingeluid i.p.v. afgesloten.  
De uitnodiging om gezellig een dartje mee te gooien werd door 36 personen aangenomen. Terwijl in de 
ene hoek naar een voetbalwedstrijd werd gekeken, stonden bij de borden de deelnemers. 
Zoals gebruikelijk waren er weer mooie prijzen te winnen, o.a. de wisselbeker van de Oranjevereniging. 



 

 
 
Maandag 30 april – Koninginnedag 
 
Kindervrijmarkt op de Breestraat 
Traditioneel was er op de Breestraat de kindervrijmarkt. De beste plekjes zijn er natuurlijk voor kinderen 
die er vroeg bij zijn, dus een keertje wat eerder opstaan. De kindervrijmarkt was en is nadrukkelijk alleen 
voor kinderen met tweede hands goederen. Hierop wordt door de marktmeester strikt toezicht 
gehouden en men hoefde niet echt in te grijpen..  
Als gebruikelijk was de EHBO ook aanwezig. Het is altijd gelukkig als ze niet zoveel te doen hebben en 
dat was dit jaar weer het geval. 
 
9e Van der Vaart voetbaltoernooi op de sportvelden van De Kennemers 
Na vele jaren was het van der Vaart Voetbaltoernooi terug op Koninginnedag. Uiteraard was Rafael van 
der Vaart er ook zelf bij en hij deed de prijsuitreiking. 
Dit jaar was het toernooi voor het eerst een veldtoernooi. Om 10:00 uur werden de eerste wedstrijden 
gespeeld en rond 16:00 uur de finales. Daarnaast was er ook nog veel meer te doen: verkoop 
fanartikelen, barbecue, handtekeningen en fotosessie Rafael van der Vaart en een loterij. Dat alles ging 
gepaard met een mooi zonnetje. 
De Oranjevereniging had een ballonnenwedstrijd georganiseerd. Veel mooie oranje ballonnen kwamen ’s 
middags aan. Er was een marktkraampje met vrijwilligers waar de ballonnen uitgedeeld werden en de 
wedstrijdkaartjes ingevuld konden worden. Binnen de kortste keren waren alle ballonnen uitgedeeld en 
ook de lucht in. De Oranjevereniging had een leuk prijsje aan de ballonnenwedstrijd verbonden. Echter 
na vele maanden tevergeefs naar de postbus kijken, heeft het bestuur besloten de prijs voor een volgende 
keer te reserveren. 
 
Kinderfilmvoorstelling voor kinderen in Cineworld. 
De film wordt aangeboden door Cineworld en is elk jaar een verassing tot het laatste moment. De 
bioscoop verraadt niet wat er komt dus je moet echt gaan kijken. En dat deden dit jaar weer meer 
kinderen met hun ouders. Al voordat de deuren open gingen stonden al een kleine vijftig kinderen met 
ouders buiten in het zonnetje te wachten. Uiteindelijk zaten er meer dan 140 mensen in zaal 2 om stipt 
om 10 uur uiteindelijk te gaan kijken naar de kinderfilm Toni 10 in volledig digitale uitvoering, een zeer 
passende film voor Koninginnedag. Tony is bijna tien en heeft de beste vader van de wereld. Hij is 
apetrots op zijn vader die opklimt van kraanmachinist tot minister. Maar op een dag hebben zijn ouders 
een heftige ruzie en loopt zijn vader weg van huis. Tony denkt dat zijn vader verliefd is geworden op de 
Koningin. Hij doet er alles aan om zijn ouders weer bij elkaar te krijgen, en krijgt daarbij hulp van het 
koninklijk huis.  
 
Optredens op en voor het podium Breestraat door Dance4Kids Dansportcentrum La Passe 
Dance4Kids is een verzamelnaam voor diverse dansstijlen: Freestyle, streetdance, hip hop, … Zo’n 40 
enthousiaste kinderen hebben het allemaal laten zien. 
 
Oranje Wandelspeurtocht  
Dit jaar terugkerend een wandeltocht van ca. 8 km met start en eindpunt in Cineac Stationsplein 
(Cineworld). voor de wandelaars onder de Beverwijkers. De organisatie is in handen van WSV de 
Zwervers en Sport en Bewegen Yvonne van de Hoorn en zij maken er elke keer weer een leuke 
wandeling van met makkelijke en moeilijke vragen voor een paar leuke prijsjes. Deze editie waren de 



 

 
vragen blijkbaar wat aan de makkelijke kant want iedereen had de vragen goed. Volgend jaar gaan we 
gezamenlijk proberen de vragen wat aan te scherpen. 
 
Klaverjasdrive in BHK gebouw  
Ook aan de kaartliefhebbers was gedacht dit jaar met een tweede keuze mogelijkheid om te klaverjassen. Ondanks 
het mooie weer kwamen er toch veel kaarters op af. Met 64 man was de zaal vol en jammer genoeg moesten er ca. 
12 mensen weggestuurd worden omdat er geen plaats meer was. Het was een gemengd gezelschap en er waren 
zelfs kinderen bij. Er was gezorgd voor twee prijzentafels: eentje voor het klaverjassen en eentje voor een loterij. 
Dit alles was verzorgd door alleen maar vrijwilligers, waarvoor hulde. 
 
Diapresentatie dhr. Booms in Viva Zorgcentrum Lommerlust  
Voor een gezelschap van 51 personen liet dhr Booms een gevarieerd programma zien:  
• Diapresentatie over de Koninklijke familie in Palermo, Italië; 
• Film over het koningshuis in Lech 200; 
• Film en dia’s over de Keukenhof. 
Er was goed gezorgd voor de aanwezigen en in de pauze werd er zelfs oranjelikeur geserveerd. 

 
 
 
 


