Jaarverslag 2013
Algemeen
De algemene jaarvergadering werd op 10 april 2013 gehouden.
Deze vergadering werd bijgewoond door 9 personen, waarvan 5 bestuursleden en 4 leden.
Het Bestuur heeft ook in 2013 gefunctioneerd met 6 benoemde bestuursleden. Het bestuur heeft in 2013
afscheid genomen van dhr. Backer. Dhr. Rengers is toegetreden tot het bestuur. Het Bestuur van de
vereniging bestaat thans uit de volgende personen met hun functies:
Dhr. E.C. Bilars
Dhr. S. van Wagtendonk
Dhr. G. Hofman
Dhr. W.H.L. Moonen
Dhr. M. Rosman
Dhr. H. Rengers

Voorzitter
Vicevoorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid

De bestuursvergaderingen zijn daarnaast regelmatig bijgewoond door 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. Daarnaast heeft mw. Annelies Schoorl als kandidaat
bestuurslid ook regelmatig haar inbreng gegeven.
Het bestuur heeft in 2013 twaalf maal vergaderd. In de regel is dat de tweede woensdag van de maand, in
het BHK gebouw in de periode september – april. Dit jaar is druk overleg geweest in de maanden februari
en maart over de ombouw van het programma in verband met de inhuldiging.
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.
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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. Voor Koninginnedag 2013 was een alternatieve website weer volledig operationeel. Het bestuur
heeft geen aparte webmaster. Het bijhouden en actueel houden is een punt van aandacht. Alternatieven
worden door het bestuur onderzocht.
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 2013 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
Allen zijn we, naast de hoofdsponsor, de gemeente Beverwijk, zeer erkentelijk zijn voor hun
ondersteuning.

Koning(inne)dag 2013 anders dan normaal
Op 28 januari heeft koningin Beatrix haar aftreden aangekondigd. Haar zoon Willem-Alexander zal haar
op 30 april opvolgen. Deze mededeling kwam ook als een verrassing, zeker daar waar het programma
voor Koninginnedag 2013 zo goed als gereed was.
Deze ceremoniële activiteiten zouden integraal op tv worden uitgezonden en vele Nederlanders zullen dit
ook willen zien.
In de weken is daarop er veel overlegd met betrokkenen en gemeentebestuur van Beverwijk hoe een en
ander vorm te geven. Om zowel Koninginnedag als de inhuldiging te kunnen zien en vieren. De
Oranjevereniging Beverwijk heeft besloten de jaarlijkse activiteiten rondom 30 april zo veel mogelijk door
te laten gaan. Het programma is op een aantal punten worden aangepast i.v.m. de troonwisseling.
o De kindervrijmarkt gaat in beperkte vorm door. Vanaf 07.00 uur tot 12.00 uur kunnen de kinderen
weer hun waar aan de “man” brengen in de Breestraat.
o De traditionele Aubade gaat niet door hetgeen betekent dat de muzikale bijdrage ook niet plaats zal
vinden.
o Het bestuur van de Oranjevereniging en het gemeentebestuur van Beverwijk hebben als alternatief de
“huiskamer van de gemeente” aangeboden: een openstelling van het stadhuis gedurende hele dag met
een feestelijk en muzikaal programma. De inwoners van Beverwijk in de “huiskamer van de
gemeente” zouden op grote schermen live de troonwisseling kunnen volgen.
Het Bestuur van de Oranjevereniging meende daarmee de balans te hebben gevonden tussen landelijke en
lokale activiteiten. Het nieuwe programma was ook sociaal ten opzichte van de vele vrijwilligers die ook de
ceremonie niet hoeven te missen..

Vrijdag 26 april 2013
Lintjesregen in Beverwijk
De lintjesregen daalde ook neer in Beverwijk. Vanochtend vrijdag 26 april mocht de Burgemeester van
Beverwijk drie Beverwijkers verrassen met een Koninklijke onderscheiding in de Raadszaal van het
Stadhuis. Alle gedecoreerden werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zoals gebruikelijk
had Burgemeester Han van Leeuwen zijn best gedaan om de feitelijkheden op een leuke manier te
presenteren. Ook gaf hij aan dat er voldoende ruimte was om te fotograferen want dit is altijd een uniek
moment in het leven van de gedecoreerde. Het gebeurt meestal slechts éénmaal in een leven.
Frank van der Klooster kreeg een lintje als blijk van waardering voor zijn jarenlange inzet voor de
vrijwillige brandweer in Beverwijk. Het was de burgemeester niet gelukt om dat eerder voor elkaar te
krijgen vanwege de werkzaamheden van Frank van der Klooster in de offshore industrie.
o Jopie Stoel ontving de onderscheiding vanwege de maar liefst 40 jaar dat zij samen met haar in 2010
overleden echtgenoot als kosterpaar actief is geweest binnen de Hervormde Gemeente Beverwijk en
voor haar grote inzet voor de organisatie van uiteenlopende bridge-activiteiten voor in het bijzonder
ouderen in Beverwijk.
o Jan van der Linden kreeg de Koninklijke onderscheiding voor zijn ruim 30 jaar durende inzet als
voorzitter van de Stichting Prentenkabinet Van der Linden. Bovendien heeft hij een verdienstelijke
ambtelijke loopbaan van ruim 38 jaar bij de gemeente Beverwijk achter de rug, waar hij praktisch
gesproken als 3 x gepensioneerd is. Jan van der Linden was niet op de hoogte gebracht tot vlak voor
het begin van de ceremonie en stond nog vooraf rustig koffie te schenken aan de gasten. Hij was zeer
blij met de waardering voor de activiteiten van de Stichting. Alle inkomsten voor de activiteiten met
de spullen van Prentenkabinet vloeien weer toe aan de Stichting.
De gemeente had dit jaar als cadeau een gepast geschenk bedacht: de speciale vlag ter gelegenheid van de
abdicatie en inhuldiging. Burgemeester Han van Leeuwen suggereerde dat ze maar vlug een bijpassende
vlaggenstok moesten gaan kopen om de vlag meteen te kunnen gebruiken.

o

Bij de uitreiking van de onderscheiding was zodanig veel publiek aanwezig dat er extra stoelen moesten
worden bijgezet. Na afloop van de ceremonie was er ruimschoots gelegenheid de gedecoreerden met hun
Koninklijke onderscheiding te feliciteren in het restaurant van het Stadhuis onder het genot van een
drankje. Ook hier bleek andermaal de ruimte maar juist groot genoeg. Echter daarmee bleef het wel lekker
gezellig.
Onthulling koningsboom
Op vrijdag 26 april om 13.00 uur onthullen burgemeester Van Leeuwen en wethouder Dorenbos samen
met leerlingen van o.b.s. de Sterrekijker en k.b.s. de Sleutelbloem de plaquette bij de koningslinde in het
Willem Alexanderplantsoen.
Na afloop streden leerlingen van beide basisscholen om de titel Koning(in) bomenkenner. Door
beantwoording van een aantal vragen moet duidelijk worden wie zich de winnaar mag noemen.
Het programma werd georganiseerd door Natuur- en Milieucentrum Beverwijk.
Tentoonstelling 33 regeerjaren van koningin Beatrix geopend
Onder grote belangstelling van de bewoners van Huis ter Wijck en anderen heeft Wethouder cultuur van
de gemeente Beverwijk Haydar Erol de tentoonstelling over de 33 regeerjaren van koningin Beatrix in
Huis ter Wijck geopend. De openingshandeling was het aanzetten van een met led-lichtjes versierde kroon
maar niet nadat de wethouder alle aanwezigen had toegesproken en in herinnering bracht dat een
inhuldiging een unieke gebeurtenis is, slechts in een keer in vele jaren gebeurt en dat, gelukkig, de
komende inhuldiging in een beter gesternte staat dan in 1980.

De tentoonstelling is in drie delen. Direct bij de ingang zijn leuke kunstwerkjes van Beatrix gemaakt door
de bewoners van Huis ter Wijck te zien. In de gang naar het restaurant hangt een mooie stamboom met
het de leden van het huidige koninklijke huis. Het grootste deel van de tentoonstelling is ondergebracht in
de zithoek tegenover de receptie. In een drietal vitrines kunnen tastbare herinneringen aan de
regeerperiode van de vorstin zoals wandborden, blikken, foto’s worden bewonderd. Ook is er een mooie
statiefoto van Koningin Beatrix en Prins Claus. In een kraam zijn allerlei boeken en tijdschriften uit de
regeerperiode uitgestald en kan in gebalderd worden. Op presentatieborden is een tijdslijn van de
regeringsperiode in foto’s en teksten uitgebeeld. De andere zijde daarvan geeft alle vieringen van
Koninginnedag van 1981 tot/met 2012 weer. Tenslotte is er een kleine wedstrijd waarmee een leuk prijsje
te winnen valt.
De tentoonstelling is opgezet door Huis ter Wijck-activiteitenbegeleidster Edith Tiecken, publicist Wim
Spruit en Huis ter Wijck-vrijwilliger Hans Hulscher en ze hebben een goed werk geleverd door een goed
toegankelijk overzicht van die 33 regeerjaren te maken.
De tentoonstelling in Huis ter Wijck (Plesmanweg 1, 1945 WK Beverwijk) was open voor het publiek van
zaterdag 27 april tot en met vrijdag 10 mei en de toegang was gratis.
Zaterdag 27 april 2013
Radio Beverwijk – Programma Wonderland
Omdat het niet in het reguliere programma van Radio Beverwijk was het bestuur uitgenodigd voor
deelname aan een uurtje wonderland tussen 11 en 12. Vice-voorzitter Sylvo van Wagtendonk en secretaris
Wim Moonen schoven aan voor dit uurtje met een flesje oranjebitter bij de hand. De afspraak van vorig
jaar immers dat we een glaasje zouden heffen en dan bepalen of het wel of niet lekker was. Jammer
genoeg kon de aanstichter van deze afspraak en fervent fan van oranjebitter er zelf niet bij zijn. De
interviewer moest uiteindelijk erkennen dat het nog niet zo slecht smaakte. Met intermezzo’s van
koningsliederen en –muziek werd het programma van Koninginnedag besproken. Ook belde ook nog
even bestuurslid van de Koninklijk bond van Oranjeverenigingen mw. Carli Bilars in om nog ervaringen
mee tegen hoe het de afgelopen jaren is verlopen met het de geheimhouding van de datum van abdicatie.
Geslaagde bridge middag
Ter gelegenheid van Koninginnedag 2013 werd op zaterdag 27 april in Paviljoen Westerhout een Oranje
bridge drive gehouden. Gezien de grote belangstelling vorig jaar was er dit jaar gekozen voor
vooraanmelding voor deelname. Dat had niet geleid tot minder bridgers. Integendeel alle tafels waren
bezet en met 48 spelers was de zaal goed vol. Sommige hadden het thema Oranje letterlijk genomen en
houden zich mooi en feestelijk in oranje getuigd. Een leuk initiatief, dat het idee bij organisatie dat volgend
jaar wellicht een prijsje kan worden gemaakt voor de mooiste en best geklede spelers, maar wel in oranje
natuurlijk.
Mede dankzij de goede zorg van de organisatie met koffie en taart, een hapje en een drankje, kan er
teruggekeken worden op een geslaagde middag
Zondag 28 april 2013
Oranje puzzel wandeltocht – rondje Beverwijk
Bij wijze van uitzondering was Dansportcentrum La Passe op zondagmiddag vroeg open om de
deelnemers aan de Oranje puzzel wandeltocht te ontvangen voor de inschrijving.

Door WSV De Zwervers in samenwerking met Sport en Bewegen Yvonne van Hoorn was een mooie
wandelroute van ca. 8 km door Beverwijk uitgezet. Onderweg moesten allerlei vragen beantwoord worden
waarmee leuke prijsjes te winnen waren. Met de zon buiten schijnend was dat een aantrekkelijke invulling
van een zondagmiddag. Velen waren erop afgekomen. Zo waren een 20-tal teams variërend van een duo
tot gehele families met veel kinderen gereed voor een mooi rondje Beverwijk. Echter niet nadat de nodige
‘proviand’ kon worden meegenomen gesponsord door onze nationale grootgrutter AH. Onderweg kon
ook het museum Kennemerland even bezocht worden met een speciale kleine tentoonstelling oude
krantenknipsels. Halverwege konden de deelnemers nog een ijsje gaan halen bij Marx O’Larry’s en dat was
teven een welkome ruststop in het zitje voor de ijszaak. Voor kinderen was de route speciaal uitdagend.
Het was niet gepland maar toevallig kwam de route langs allerlei speelplekken en daar kun je niet zomaar
voorbijlopen. De geplande looptijd van 2 uur werd daarmee voor sommige teams een onhaalbare kaart.
Toch heeft iedereen de tocht voltooid.
De organisatie had extra zijn best gedaan om de vragen onderweg niet te makkelijk te maken. Toch waren
er toch drie teams met gelijk aantal punten als beste geëindigd. Een extra set vragen om binnen 5 minuten
te beantwoorden gaf de uitslag. De mooie prijzen mandjes met etenswaren en een boek appeltjes van
oranje werden in dank afgenomen. De organisatoren werden ook nog verblijd met een klein mandje voor
het uitzetten van een mooie route waar iedereen van genoten heeft. Alle deelnemers gingen tevreden na
huis na een dergelijk geslaagde middag maar niet nadat de deelnemers hun zijn antwoordformulieren weer
konden ophalen met daarbij een grote chocolademunt van Willem Alexander en Maxima.
Tot slot. Onder de deelnemers waren dit jaar ook drie teams van het gemeentebestuur. Daarmee gaven ze
het goede voorbeeld aan de Beverwijkse bevolking om gewoon lekker wandelend met een zonnetje in de
rug delen van Beverwijk te zien waar men normaal niet zo 1-2-3 komt. Dit is een goede aansporing voor
volgend jaar om met nog meer Beverwijkers zo’n sportief en gezellig rondje Beverwijk te maken. De
organisatie neemt in ieder geval de uitdaging aan om volgend jaar weer een mooie wandelroute te maken.
Darttoernooi
Ook dit jaar was er weer een darttoernooi. I.v.m. de speciale situatie, werd er nu zondagmiddag gespeeld.
Deze keuze was vanwege Koninginnedag op dinsdag en dat de spelers de dag erna weer zouden moeten
werken. Zoals gebruikelijk kon de organisatie terugzien op een geslaagde middag.
Dinsdag 30 april 2013 - Koninginnedag 2013
Kindervrijmarkt Beverwijk
Als je een goede plek wilt hebben moet je er vroeg bij zijn, weten de kenners. Dus waren al vele kinderen
met hun ouders bij dag en dauw naar de Breestraat getogen. Rond 7:00 waren dan ook de beste plekjes
aan de zonzijde van de Breestraat en rond de Beverhof al bezet. Hoewel de thermometer nog steeds maar
8 graden aangaf kwam geleidelijk aan de zon boven de huizen van de Breestraat en gaf wat extra warmte.
Menigeen probeerde naast het traditionele verkopen van gebruikte spullen voor een klein prijsje, ook nog
een leuke oranje sfeer te creëren. Zo waren er al vroege geluiden van een elektronische piano te horen,
kon je bij de scouting aan de bak voor een prijsje met ballen gooien, had mijn zijn schmink spullen
ingepakt om anderen aan een leuk kleurtje te helpen, hadden moeders de moeite genomen om een
kraampje te maken om gebakjes te versieren, …
Met het zonnetje erbij is dit een goede start van Koninginnedag 2013, waar natuurlijk de landelijke
activiteiten overheersen, echter de lokale niet moeten worden vergeten

Kinderfilm nieuw record
Traditioneel wordt op Koninginnedag een kinderfilm in bioscoop Cineworld in Beverwijk vertoond. Tot
op het laatste moment blijft het verassing welke film het gaat worden.
Vanwege de abdicatie was besloten het standaard tijdstip van 10:00 uur te veranderen naar 12:00 uur. Dit
leverde onverwacht een grote belangstelling op. De grote zaal waarin deze film vertoond werd was op 15
plaatsen na gevuld waarmee er dit keer 170 keer bezoekers. waren. Voor deze speciale gelegenheid werden
de kinderen ook nog getrakteerd op een drankje, popcorn of 3Ms. Bij de ingang van de trap naar de zaal
werden bovendien speciale brilletjes uitgedeeld onder het motto: “one size fits all.”. Dat betekende
daarmee dat er een 3D-film zou worden vertoond. Allemaal hebben ze met genoegen ruim anderhalf uur
kunnen kijken naar de belevenissen van Ted in 3D waarmee het allemaal nog eens extra levensechter
werd.
Huiskamer van de gemeente
De gemeente Beverwijk beschouwt het nu ruim één jaar oude stadhuis als het huis van de gemeente.
Vanaf het allereerste begin worden Beverwijkers vooral uitgenodigd om vooral toch een bezoekje te
brengen aan het stadhuis als was het maar voor een kopje koffie of even te internetten.
Met de abdicatie en de inhuldiging was er nog eens de extra mogelijkheid om het stadhuis openstellen als
de “huiskamer van de gemeente”. Om het ook een huiskamer idee te geven was er een groot tv scherm
waar de landelijke tv beelden te volgen waren. Maar het stadhuis was ook aangekleed met foto’s van het
koninklijk huis om het huiselijk gevoel te geven. Het gemeentebestuur had ook ruim voorzien in koffie
thee met een oranjesoesje.
Na de abdicatie werd iedereen in het stadhuis, er waren ca. 100 mensen aanwezig, voorzien van een
oranjebitter. De burgemeester spraak een klein woordje en na het zingen van twee coupletten van het
Wilhelmus werd er getoost op de nieuw koning Willem Alexander.
Het programma kreeg een vervolg in een lang optreden van het Beverwijkse smartlappenkoor. De
populariteit van de liedjes van het koor werd nog eens benadrukt dat gedurende hun optreden het stadhuis
werkelijk vol begon te raken.
Het volgende optreden was bedacht aan de leerlingen van de Dansportschool La Passe, die afwisselend
dansen lieten zien. Tenslotte was er ook nog een Turkse dansgroep die hun kunsten lieten zien.
Onderwijl was de karikatuurtekenaar Jeroen Busschers bezig iedereen op papier te krijgen.
Al met al kon men terugzien op een geslaagde huiskamer gedachte.
Lommerlust & Huis ter Wijck - speciale actie
Voor deze speciale gelegenheid heeft de Oranjevereniging ’s middags op 30 april aan alle bewoners van
Lommerlust en Huis ter Wijck een flesje met stroopwafel K(r)oningslikeur uitgereikt. Voor zover de
bewoners die middag niet aanwezig waren in een van de recreatiezalen, hebben de bestuursleden deze
versnapering persoonlijk bij hun woning/kamer afgeleverd. De mensen waren zeer verrast en konden
deze actie bijzonder waarderen.
Koninginnedag Klaverjassen
In het BHK gebouw aan de Groenelaan te Beverwijk was er de gelegenheid zijn om te klaverjassen op
Koninginnedag ’s avonds. Gespeeld werd schoppendubbel koppelklaverjassen d.w.z. er kan met een
dubbele kleur gespeeld worden en men blijft spelen met een vaste maat gedurende de hele avond.

De wedstrijd ging over 4 rondes van 20 partijen.
Bij de aanvang 19.00 uur was de zaal goed vol nog slechts twee tafeltjes blijven onbezet. De kaarters
gingen vol enthousiast aan de gang en niet maar voor een enkel potje. Sommigen waren speciaal mooi
oranje gekleed ter gelegenheid van Koninginnedag. Er waren mooie prijzen te winnen uitgesteld op een
tafel achterin de zaal.

