Jaarverslag 2014
Algemeen
De algemene jaarvergadering werd op 9 april 2014 gehouden.
Deze vergadering werd bijgewoond door 14 personen, waarvan 6 bestuursleden en 8 leden.
Het Bestuur heeft ook in 2014 gefunctioneerd met 5 benoemde bestuursleden. Het bestuur heeft
in 2014 afscheid genomen van dhr. Van Wagtendonk, vele jaren creatieve organisator en
vicevoorzitter van de vereniging. Dhr. Van Wagtendonk heeft wel nog na zijn formele afscheid in
de jaarvergadering meegeholpen om Koningsdag 2014 goed te laten verlopen. Het Bestuur heeft
wel de steun gehad van een tweetal vrijwilligers:. Het Bestuur van de vereniging bestaat thans uit
de volgende personen met hun functies:
Dhr. E.C. Bilars
Dhr. G. Hofman
Dhr. W.H.L. Moonen
Dhr. M. Rosman
Dhr. H. Rengers

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid

De bestuursvergaderingen zijn regelmatig bijgewoond door Mw. C.C. Bilars-Don, tevens lid van
het bestuur van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen, die ook een aantal keren haar
diensten heeft verleend door het maken van notulen en het verzorgen van de vergadering op
locatie ten huize van de Fam. Bilars. Daarnaast hebben Dhr. Kellenaar en Mw. Schouten als
potentieel toekomstig bestuurslid ook regelmatig hun inbreng gegeven.
Het bestuur heeft in 2014 achtmaal vergaderd. In de regel is dat de tweede woensdag van de
maand, in het BHK gebouw en ten huize van de Fam. Bilars.
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 maar
dat is in 2014 gestabiliseerd. Ook door gerichte acties is het sponsorbedrag in 2014 gestegen.
.
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Website
De website is een belangrijk communicatiemedium voor de vereniging. Het Bestuur heeft het
beheer van de website in eigen hand genomen na afscheid van de webmaster. Er is gezocht naar
alternatieve mogelijkheden maar vooralsnog zijn die niet gevonden. De website is het afgelopen
jaar geplaagd door hackers, dat overigens niet tot enige problemen heeft geleid. De beveiliging
van de website is aanzienlijk opgevoerd en het aanvallen is thans sterk gereduceerd.
Het bestuur heeft veel aandacht geschonken aan het bijwerken van de eigen website.
Langzamerhand begint er enige ervaring te ontstaan met het softwareplatform waarmee de
website gevormd wordt: Wordpresss. Dat dit ook gewerkt heeft vertellen de bezoekersaantallen
in aanloop naar Koningsdag.
Statistiek bezoekers
17.4 51
18.4 102
19.4 34
20.4 70
21.4 79
22.4 122
23.4 150
24.4 246
25.4 592
26.4 1052
27.4 89
28.4 43
Er is echter nog werk aan de winkel omdat de nieuwste berichten op een of andere manier niet
bij zoekmachines zoals google terecht komen.
Het bestuur heeft nog steeds een vacature voor een webjournalist annex webmaster. Het
bijhouden en actueel houden is een punt van aandacht. Het bestuur blijft actief in het zoeken
naar alternatieven.
Organisatie Koningsdag
Sinds 1910 neemt de Oranjevereniging het voortouw om de viering van Koninginnedag (nu:
Koningsdag) 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 Koningsdag over twee dagen te
spreiden. Dat is voor het bestuur en de vrijwilligers ook beter te doen.
De Oranjevereniging kon in 2014 wederom vertrouwen op de financiële en in natura bijdrage van
een aantal sponsoren en vrijwilligers .
De activiteiten op Koningsdag 2014 werden mede mogelijk gemaakt door:
• de leden en vrijwilligers van de Oranjevereniging Beverwijk;
• de belangeloze medewerking van de volgende organisaties;
o BLTC Westerhout
o Beverwijkse Harmonie Kapel
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o
o
o
o
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Show Drumfanfare De Zwervers
Dart Club Sport
Danssportcentrum La Passe
Cineworld
Wandelsport Vereniging De Zwervers
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

Bioscoop Cineworld

Tegel Spectra
Autobedrijf Drent & Kloek
Wijcker Infra B.V.

T. Vrezinga
Allen zijn we, naast de hoofdsponsor, de gemeente Beverwijk, zeer erkentelijk voor de
ondersteuning.
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Koninklijke Onderscheidingen Beverwijk
Op vrijdag 25 april 2014 vond de ‘lintjesregen’ plaats in het Stadhuis in Beverwijk. Burgemeester
J.F.C. van Leeuwen reikte rond 10.00 uur de Koninklijke Onderscheidingen uit aan drie inwoners
van de gemeente Beverwijk.
Mevrouw J. Schipper-Von Hertzberg werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij
heeft zich met name op het gebied van de sport verdienstelijk gemaakt. Haar inmiddels 30 jaar
durende inzet voor de betrokkenheid bij het landelijke Fonds Gehandicaptensport mag zeker
indrukwekkend genoemd worden.
De heer L. de Graaf en mevrouw J. de Graaf-Van ’t Hof werden benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau. Het echtpaar De Graaf-Van ’t Hof stopt na ruim 49 jaar als vrijwilliger voor
de KIS (Kennemer Invaliden Sportclub). Tevens zijn zij actief voor de VvE Kamperfoelie en de
Zaanlandsche Zeilvereniging te West Knollendam.
Tevens werd van de feestelijke gelegenheid gebruik gemaakt om de heren Gallagher en Esposito
te onderscheiden voor het redden van een drenkeling. De heer F. Gallagher en de heer F.
Esposito ontvingen een zilveren penning en een oorkonde namens de Maatschappij tot Redding
van Drenkelingen. Zij krijgen de onderscheiding voor het redden van een Beverwijkse vrouw, die
op zaterdag 27 oktober 2012 vanaf de Noordpier in Velsen-Noord in zee viel door de kracht van
een overslaande golf. Door het optreden van de beide mannen is de Beverwijkse aan de dood
ontsnapt.

Op de foto ziet u van links naar rechts: mw. J. de Graaf-van 't Hof, dhr. L. de Graaf, mw. J.
Schipper-Von Hertzberg, burgemeester J.F.C. van Leeuwen, dhr. F. Esposito en dhr. F.
Gallagher.

Actie Vrijmarktpakket
De Oranjevereniging heeft een speciale actie voor de jonge Beverwijkse ondernemers alsmede als
ledenwerving.
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De Oranjevereniging had voor de startende verkoper een vrijmarktpakket voor slechts € 3. Als
speciale actie voor de eerste Koningsdag krijgen nieuwe leden het pakket gratis na overmaking
van de contributie van minimaal € 10.
Het pakket bestaat uit :
•
portemonnee
•
foam kroon
•
poncho
•
afdekzeil
•
onderzeil
•
reserveer krijtje
•
velletje prijsstickers
De publiciteit was waarschijnlijk te weinig en te laat geweest. Slechts één Beverwijkse familie
heeft van de actie gebruik gemaakt. De volgende keer gaan we het opnieuw proberen.
Radio Beverwijk – Kijk op de Wijk
Het is langzamerhand een traditie geworden dat het bestuur van de Oranjevereniging Beverwijk
een week van tevoren in een radioprogramma van Radio Beverwijk een toelichting geeft op het
programma van Koningsdag. Deze keer was het op paaszaterdag 19 april ten huize van de fam.
Koning. De vicevoorzitter en de secretaris werden ontvangen door maar liefst een team van drie
presentatoren en 2 technici. Vanwege de uitzending op locatie was er ook nog koffie met gebak.
Het team was goed voorbereid met ook een Oranjekrant voor de neus. Het was een beetje jolige
sfeer en dat maakte dat het uur nauwelijks genoeg tijd bood om alles even te bespreken. Dat lukte
dus maar net en er was geen tijd meer voor de actie vrijmarktpakket en de oranjebitter.
Gedurende de overdracht dronken alleen de secretaris en Frank Koning een oranjebitter op de
gezondheid van de Koning. Dat kon bovendien op twee manieren uitgelegd worden.
Oranjekrant
Dit jaar heeft de Oranjevereniging ook weer gebruik gemaakt van de services van MDH
Drukkerij. De drukkerij zorgt voor de advertenties die de drukkosten en de distributie dekken.
De Oranjevereniging zorgt voor de inhoud. Ter voorkoming van fouten is gebruik gemaakt van
een formulier. De Oranjekrant zag er goed. Met de bezorging waren wederom wat problemen die
met de drukker besproken zijn.

Koningsdag 2014
Kinderkermis in Beverwijk terug
Na vele jaren weggeweest nu weer een kermis op
Koningsdag. Deze keer is het nog een kermis
voor kleintjes alleen, maar wie weet…
Er is dit keer een draaimolen, je kunt er ballen
gooien, touwtje trekken, met een grijper kleine
dingen scoren en er is een loterij met geweldige

5

grote prijzen. Ook al is het niet druk in de omgeving. het zonnige weer op vrijdag nodigde
meteen uit om er maar even gebruik van te maken. Deze kleine pioniertjes hoeven in ieder geval
niet te wachten en hebben al volop plezier!
De kinderkermis stond van vrijdag tot en met zondag 27 april aan de noordkant van het
Meerplein opgesteld. In de Oranjekrant waren kortingsbonnen afgedrukt zodat het nog
aantrekkelijker was om even op de kermis te gaan
kijken..
Na een stille vrijdag werd de kermis op Koningsdag
beter bezocht. Helaas was de afsluitende zondag
grotendeels verregend.
Als het bevalt dan zal de Oranjevereniging zeker in
overleg met de gemeente Beverwijk gaan bekijken
wat er in de toekomst mogelijk zou kunnen.
Elsanta
De activiteitenbegeleidsters van het voormalig Lommerlust hadden hun best gedaan om ook
voor de bewoners van Elsanta een leuke middag te organiseren. Ze hadden de
musicus/troubadour Rudolf Goedhart ingehuurd. Het was een middagje gezamenlijk zingen en
musiceren. Dat kan ook heel eenvoudig met een fluitje.
Oranjeontbijtfotopuzzeltocht
De inschrijvingen voor de Oranjeontbijtfotopuzzeltocht leverde slechts 3 teams op. Dat was te
weinig om het door te laten gaan. De reden is onduidelijk: voorinschrijving, te hoog
inschrijfgeld, te vroeg tijdstip, … Het bestuur kijkt naar alternatieven voor volgend jaar.
Kinderfilm kan de concurrentie goed aan
De kinderfilm is een populair onderdeel van de viering van Koningsdag in Beverwijk. Met een
mooi zonnetje buiten en 18 oC zou je verwachten dat men graag de buitenactiviteiten verkiest
boven binnen zitten. De rijen voor de kaartjesautomaat bij de NS duiden daar nog eens te meer
op. Niets is minder waar: vele kinderen waren met hun ouders naar Cineworld getogen. De
grootste zaal, nr. ,3 van Cineworld met 185 plaatsen was nagenoeg vol met slechts 25 plaatsen
over. Velen waren naar Cineworld getogen om te kijken naar de kinderfilm die altijd een
verrassing moet blijven. Het is geworden 3D animatiefilm: Mister Peabody & Sherman.
Mr. Peabody is een genie, uitvinder, wetenschapper en een hond. Met zijn geadopteerde mensenzoon
Sherman maken zij reizen door de tijd. Sherman houdt zich echter niet aan de tijdreisregels en ze moeten
alles op alles zetten om de fout te herstellen.
Met nog een gratis drankje en popcorn een perfecte belevenis op Koningsdag. Het is ook goed te
zien dat juist kinderen naar de bioscoop komen die anders daar geen mogelijkheid voor hebben
en daar doen de organisatoren het juist voor!
Het is nu al duidelijk dat voor een volgende Koningsdag dit onderdeel niet gemist kan worden in
het programma.
Dank aan de organisatoren: Fam. Kluft van Cineworld.
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Aubade
Traditioneel onderdeel van de Koningsdag is de aubade. Door de vakanties konden slechts twee
verenigingen deelnemen en deze ook maar op halve sterkte. Hoewel de Breestraat gezellig druk
was, was de belangstelling voor de aubade minder dan voorgaande jaren.
Beverwijkse kindervrijmarkt – activiteiten goed in trek
Al vroeg in ochtend waren vele kinderen naar de Breestraat getrokken met hun verkoopwaren.
Rond zeven uur in de ochtend werden al plaatsen ingenomen en de verkoop gaat goed. De
meesten denken rond twee of drie uur te vertrekken.
De Beverwijkse scouts van De Wijcker Duinjaghers (DWD) waren dit jaar present op de
kindervrijmarkt met een vuurkorf alwaar onder toezicht brood gebakken kon worden. De scouts
gingen al vroeg van start en de belangstelling was zo groot dat rond 9:30 uur de voorraad brood
al op was. In allerijl werd alsnog een nieuwe voorraad gehaald zodat men geen kinderen hoefde
teleur te stellen. Wellicht dat hieruit nog wat nieuwe DWD scouts gekweekt kunnen worden.
Altijd al eens willen weten hoe het voelt om een honkbal keihard te raken met je knuppel?
Benieuwd hoe hard je kunt gooien en hoe goed je kunt richten? De vrijwilligers van de HSV
Rooswijk waren al om 6:00 uur naar de parkeerplaats bij het Slangenwegje getogen om hun
slagkooi op te zetten. De slagkooi stond niet meteen in de looproute van de kindervrijmarkt, dus
creatief werd er reclame gemaakt met banieren en ballonnen. Voor alle leeftijden en lengtes
waren er honkbalknuppels aanwezig Geen wachtrijen maar toch veel interesse om het een keer te
proberen. Voortdurend waren er kinderen die met instructie van de honkbalexperts wilden
proberen om de bal te raken. Dat ging de een beter af dan de ander.
Puur vertier is een springkussen. Daar werd druk gebruik van gemaakt. Lekker springen met zijn
allen. Dat is veiliger en minder gevaarlijk dan de fietsbeugels als klimrek te gebruiken.
Een gratis suikerspin dat gaat er wel in. En dat was te merken.
De kraam was nog niet open of er begon zich een wachtrij te ontwikkelen. Zo’n suikerspin dat is
handwerk en handwerk kost tijd. Dat wachten werd uiteindelijk wel beloond met als gevolg dat je
overal op de Breestraat kinderen met oranje/roze suikerspin stokjes zag rondlopen.
De topper van de kindervrijmarkt was toch echt wel de skelterbaan. Lange wachtrijen om toch
maar even te kunnen rijden in een van de vier skelters. Naar verluidt hebben meer dan 400
kinderen hiervan gebruik gemaakt. Zoiets is natuurlijk vatbaar voor herhaling.
De EHBO had een strategisch plekje op de Breestaat tegenover de straat waardoor de zon in de
tent scheen. De EHBO heeft gelukkig niets te doen gehad.
Milieuvriendelijke afloop van Beverwijkse Kindervrijmarkt
Kringloopwinkel Beverwijk (onderdeel van IJmond Werkt) was zoals gepland met een
vrachtauto in de Bloksteeg opgesteld om alle onverkochte maar nog bruikbare spullen over te
nemen. En onverwachts werd er ruimschoots gebruik van gemaakt. Hele dozen vol gingen zo de
vrachtwagen in. Dat is een goede zaak want daarmee hoefde het niet door de reinigingsdienst
(HVC) in afvalcontainers geworpen te worden om vernietigd te worden in de
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afvalverbrandingsinstallatie. De kringloopwinkel was natuurlijk zeer verheugd over dit grote
aanbod aan goederen en zal waarschijnlijk nog wel een weekje zoet zijn om alles uit te sorteren
voor de verkoop in de kringloopwinkel op de Spoorsingel 115. Ga eens een kijkje nemen en
misschien zie je dan iets op de plank liggen en misschien ook niet want doorgaans is het weer
snel verkocht voor een tweede leven.
Gezellig een middagje kaarten – altijd goed
Beverwijkse kaarters hadden de keus uit twee mogelijkheden op de eerste Koningsdag.
Tegelijkertijd werd er bridge en klaverjassen gespeeld.
De klaverjassers waren massaal naar het BHK gebouw getrokken. Alle 15 tafels waren bezet en
dus kon er niemand meer bij. Met een koel drankje van de bar erbij was het in de warme zaal nog
wel uit te houden. Een speelster met een plastic oranje pruik hield stug vol en zette die niet af hoe
warm het ook was. Het bestuur van de Oranjevereniging vond dat wel een extra prijsje waard:
een mandje vol met lekkere dingen. Dat paste geheel in de stijl van de prijzen die op twee tafels
waren uitgesteld. Allemaal lekkere dingen om te eten of te drinken. Een tafel voor de winnaars
van het klaverjassen en een andere nog eens voor een loterij. Naar verluidt is men in het BHK
gebouw nog lang doorgegaan ook toen de wedstrijd al afgelopen was.
De organisatie van de bridgedrive in Paviljoen Westerhout mocht ook niet klagen over
belangstelling. Slechts een tafeltje bleef onbezet. De spelers hoefden zelf niet eens van tafel want
ze werden netjes bediend met hapjes en drankjes door de vrijwilligers van Paviljoen Westerhout.
Het spreekt vanzelf dat dit volgend jaar om herhaling vraagt. Misschien kan er nog een ander
kaartspel aan toegevoegd worden. Toepen? Vrijwilligers daarvoor kunnen zich bij de
Oranjevereniging melden.
“Ik houd van Beverwijk” diner in de smaak gevallen
Het creatieve duo Edith Tieken en Co Backer namens Viva Zorggroep resp. Prentenkabinet van
der Linden hebben volop belangstelling gekregen voor hun nieuwste Koningsdag product “Ik
houd van Beverwijk” diner. Ondanks heel vroege voorinschrijving hadden toch maar liefst 60
personen zich tijdig aangemeld voor het diner annex quiz. In de grote eetzaal van Huis ter Wijck
waren nog maar een paar tafeltjes leeg.
Naar aanleiding van de bekende televisiequiz “Ik hou van Holland” waren er diverse
speelrondes . De kennis van Beverwijk en Wijk aan Zee werd getest middels oude beelden en
kennisvragen. Tussendoor kon men genieten van een van de gangen van het Koninklijk
driegangen menu. Het bestuur van de Oranjevereniging heeft zelf ook nog geprobeerd de vragen
te beantwoorden, maar struikelde over de “strikvragen”. De dinerquiz werd afgesloten met het
bekende rad en prijzen voor het winnende team.
Koningsdartstoernooi 2014
De Dart Club Sport was ook dit jaar present met het Koningsdartstoernooi. Het toernooi werd
weer gehouden op de avond van de Koningsdag in Café Sport. Iedereen is van harte welkom om
bij Café Sport langs te komen en gezellig een pijltje mee te gooien. Al vroeg in de avond was het
gezellig druk in Café sport. De wisselbeker van de Oranjevereniging stond boven de
prijzenplank., Naar verwachting waren er ca. 80 darters aan de gang gegaan, zowel van de club
zelve als van daarbuiten, zelfs van buiten de regio.
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Wandelpuzzeltocht
Zondag 27april, eigenlijk de echte Koningsdag was het somber weer en ’s middags was een fijne
regen. Dat weerhield vijf teams niet om met in totaal twaalf wandelaars mee te gaan doen aan de
wandelpuzzeltocht en togen dus naar het startpunt bij dansportcentrum la Passe. De
organisatoren van de Zwervers en sport en bewegen hadden een leuke wandeltocht van zo’n 8
km door Beverwijk en Heemskerk uitgezet. Een tussenstop op Kasteel Assumburg was er voor
een drankje. Dat was wel zo fijn om ook even een beetje op te drogen en op te warmen. Aan het
eind van de middag konden een paar leuke mandjes vol lekkers uitgereikt worden aan de
winnaars. Tevens werd er van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook nog de vice-voorzitter
Sylvo van Wagtendonk nog even in het zonnetje te zetten en te bedanken voor dertien trouwe
jaren en vooral veel actieve diensten.
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