Jaarverslag 2015
Algemeen
De algemene jaarvergadering werd op 9 april 2015 gehouden.
Deze vergadering werd bijgewoond door 13 personen, waarvan 5 bestuursleden en 7 leden.
Het Bestuur heeft ook in 2015 gefunctioneerd met 5 benoemde bestuursleden. Het bestuur heeft
in 2015 afscheid genomen van dhr. Bilars die vele jaren meegewerkt heeft in het Bestuur eerst als
bestuurslid en vervolgens vele jaren als voorzitter. Als blijk van waardering heeft de ledenvergadering dhr. Bilars als erelid benoemd. Als nieuwe voorzitter is verkozen dhr. V. Kellenaar, die
al enige tijd heeft meegelopen met het Bestuur. Het Bestuur van de vereniging bestaat thans uit
de volgende personen met hun functies:
Dhr. V. Kellenaar
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. Daarnaast heeft Mw. A. Schouten
ook regelmatig meegedaan.
Het bestuur heeft in 2015 elfmaal vergaderd. In de regel is dat de tweede woensdag van de
maand.
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 2015 gestabiliseerd. Ook door gerichte acties is het sponsorbedrag in 2015 weer
gestegen.
.
Peildatum
Leden Sponsors
31-12-2011
67
6
31-12-2012
39
6
31-12-2013
68
3
31-12-2014
76
9
31-12-2015
71
18
Website
De website is een belangrijk communicatiemedium voor de vereniging en dat werkt goed. Vooral
in de aanloop naar Koningsdag neemt de belangstelling zeer toe. De website is het afgelopen jaar
geplaagd door hackers, maar de beveiliging heeft zijn werk gedaan en de hackers laten het nu
langzaam afweten.
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Het actueel houden van de website is een echte klus dat er niet door een bestuurslid zomaar
bijgedaan kan worden. De vacature voor een webjournalist annex webmaster is echter nog niet
ingevuld.
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Verslag Koningsdag 2015

Organisatie
Het is begrijpelijk dat grote evenementen meer voorzorgen vereisen dan kleine. Het Bestuur
heeft echter voor het eerst te maken gekregen met de vereisten van een grootschalig evenement
terwijl Koningsdag niet anders uitgevoerd is dan in het verleden. Er is dit jaar meer tijd besteed in
samenwerking met de gemeente om te komen tot een goede schets van de inrichting van de
Breestraat. Ook is er een veiligheidsplan opgesteld dat gebruikt kan worden als draaiboek voor
calamiteiten. Het bestuur is slechts klein van omvang en heeft daarom haar aandacht niet ten
volle kunnen richten op de activiteiten. Toch zijn er een aantal activiteiten nog toegevoegd. Deze
flexibiliteit is echter strijdig met het vroegtijdig aanvragen en verkrijgen van een vergunning.
Het bestuur is de gemeente erkentelijk voor de flexibiliteit met de subsidie onder het mom:
Beverwijkers vieren Koningsdag in Beverwijk.
Mede om de herkenbaarheid en de plaats van de activiteiten heeft de Oranjevereniging
beachvlaggen aangeschaft zodat men kan zien waar een en ander is. Dat heeft goed gewerkt.
Communicatie
Het belangrijkste communicatiemedium voor Koningsdag is de Oranjekrant. Ruimschoots van te
voren zijn de deelnemers gevraagd hun bijdragen te leveren. Dat is allemaal uiteindelijk nog op
tijd bij de drukker terecht gekomen. De drukker heeft gekozen voor een mooi nieuw en
aantrekkelijk ontwerp. Gezien de 70 jaar bevrijding kon de krant in iets uitgebreidere versie
verschijnen met ook bijdragen van Stichting 4 mei. De verspreiding is dit jaar beter gegaan dan
voorgaande jaren. Er waren minder klachten.
De website is gebleken een goed communicatiemedium te zijn naar de aanloop van Koningsdag.
De pagina’s zijn zeer goed bezocht en hebben daarmee hun nut bewezen.
De berichtgeving in de andere media is wat minder goed gegaan. De synchronisatie met de
gemeentepagina liep niet goed. De lokale kranten hebben wel aandacht geschonken aan het
programma echter minder uitgebreid dan gebruikelijk.
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. In anderhalf uur heeft de secretaris ruimschoots toelichting kunnen
geven op het programma.
Actie Vrijmarktpakket
Ook dit jaar was er een actie van de Oranjevereniging voor de startende verkopers met een
vrijmarktpakket. Het pakket bestaat uit:
• portemonnee
• foam kroon
• poncho
3/10

•
•
•
•

afdekzeil
onderzeil
reserveer krijtje
velletje prijsstickers

Helaas was er ook dit jaar geen grote belangstelling voor.
Donderdag 23 april 2015 - Uitreiking Beverwijkse Oranje jongerenlintjes
De Oranjevereniging heeft de uitdaging opgepakt om ook jongeren meer te betrekken. Op
donderdagmiddag 23 april 2015 zijn in Beverwijk aan de eerste jongeren oranjelintjes uitgereikt.
Jongeren doen soms ook heel bijzondere dingen voor de samenleving maar komen niet in
aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding omdat daarvoor een eis is dat het gedurende
langere tijd is gedaan. Toch willen we ook jongeren een blijk van waardering voor bijzondere
prestaties geven. Hopelijk is dit ook een stimulans voor andere jongeren.
Deze eerste uitreiking werd gehouden op een typische jongerenplek: bij de Stichting Welzijn
Beverwijk aan de Wilgenhoflaan. Ondanks dat het op korter termijn geregeld was en de eerste
keer (of juist daarom?), was het heel druk. Ouders, broers, zussen, opa’s en oma’s en vrienden en
vriendinnen van de betreffende jongeren waren ruimschoots aanwezig. Ook de pers was goed
vertegenwoordigd met RTV Noord Holland en natuurlijk de lokale kranten.
De voorzitter van de Oranjevereniging Beverwijk dhr. Vincent Kellenaar presenteerde de
redenen waarom de jongeren een oranjelintje hebben toegekend gekregen. De Burgemeester
Freek Ossel spelde vervolgens de onderscheidingen op.
Dit initiatief voor jongeren oranjelintje werd bijzonder gewaardeerd door de betreffende
jongeren.
Zaterdag 25 april 2015
Tentoonstelling Oranje Boven – 200 jaar Koninkrijk
Op zaterdag 25 april werd de tentoonstelling ‘Oranje Boven’ geopend door wethouder Cecilia
van Weel-Niesten. Museum Kennemerland was daarmee voor twee maanden lang
Oranjemuseum Kennemerland met een speciale tentoonstelling die een indruk van tweehonderd
jaar Koningshuis en een beeld van de Koninklijke bezoeken aan de IJmond liet zien.
In de speciale tentoonstellingsruimten hingen aan de wanden banieren en draperieën in de
huiskleur van het Koningshuis. Het museum kleurde letterlijk oranje. Blikvangers waren vooral
de borstbeelden van de vorsten: van koning Willem I tot en met koningin Juliana. In de zijkamer
was een hele wand vol met de meest exclusieve gedenkborden te bewonderen. De vitrines waren
gevuld met allerhande curiosa in relatie tot het koningshuis: van koektrommels en blikken tot
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bekers en vazen. Naast deze, meest fraaie voorbeelden van de nationale oranjegekte, waren er
volop foto’s en films.
Nog een bijzonderheid: van de loper die is gebruikt bij de inauguratie van Willem Alexander (hij
lag tussen het paleis op de Dam en de Nieuwe Kerk)had het museum een fragment in bruikleen.
De samenstellers kregen spullen toegespeeld van het Oranjemuseum in Buren en het Hoogovens
Museum. Ze konden ook putten uit de verzameling van de Oranjevereniging evenals uit de
privécollectie van de secretaris. Tenslotte tal van bewoners reageerden op een oproep van het
museum en leenden hun oranjeschatten uit. Het museum haalde ook nog wat materiaal uit eigen
depot.
Dartswedstrijd bij Dart Club Sport Beverwijk in Café Sport
De Dart Club Sport was ook dit jaar present met het Koningsdartstoernooi. Als vanouds wordt
dit toernooi gehouden in Café Sport. Er is altijd een basis van trouwe deelnemers maar in
principe is iedereen van harte welkom. Al vroeg in de avond was het gezellig druk in Café Sport.
De wisselbeker van de Oranjevereniging stond boven de prijzenplank. Naar verluid waren er veel
darters aan de gang gegaan, zowel van de club zelf als van daarbuiten, zelfs van buiten de regio.
Zondag 26 april 2015
Oranjewandelpuzzeltocht
Op zondagmiddag had Van Vuuren Elektrotechniek zijn bedrijf opengesteld als vertrek- en
eindpunt voor de Oranje puzzelwandeltocht.
Wandelsportvereniging De Zwervers had in samenwerking met Sport en Bewegen Yvonne van
den Hoorn een mooie wandelroute uitgezet van ongeveer 8 kilometer door met name westelijk
Beverwijk. Vanaf de Wijk aan Duinerweg vertrokken de deelnemers richting het Groen- en
Waterplan in westelijk Beverwijk, door park Westerhout en langs kinderboerderij De Baak om
vervolgens door het bebouwde gedeelte van Beverwijk weer bij het pand van Van Vuuren uit te
komen. Onderweg moesten allerlei leuke vragen beantwoord worden, waarmee mooie prijzen te
winnen waren, die dit jaar beschikbaar waren gesteld door de Dekamarkt. Onderweg konden de
deelnemers nog een ijsje halen bij Marx O'Larry's.
Helaas was het aantal deelnemers zeer beperkt. Slechts 12 personen, verdeeld in 5 groepen,
hadden voor deelname aan de wandeltocht ingeschreven. Alle deelnemende groepen gingen
uiteindelijk met een van de beschikbaar gestelde prijzen naar huis.
Naar aanleiding van het beperkte aantal deelnemers, niet alleen dit jaar, maar ook in het afgelopen
paar jaar en gelet op de inspanningen die de betrokken organiserende partijen moeten leveren
voor het houden van dit evenement, heeft ons bestuur helaas moeten besluiten in het vervolg
geen puzzelwandeltocht meer te organiseren
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Koningsdag – Maandag 27 april 2015
Kindervrijmarkt en andere activiteiten rond de Breestraat
Al vroeg in ochtend waren vele kinderen naar de Breestraat getrokken met hun verkoopwaren.
Rond zeven uur in de ochtend werden al veel plaatsen aan de zonzijde ingenomen en de verkoop
ging goed. Tegelijkertijd werden aan de overkant de diverse attracties opgesteld. De meesten
denken rond twee of drie uur te vertrekken.
De Beverwijkse scouts van De Wijcker Duinjaghers (DWD) waren dit jaar ook weer present op
de kindervrijmarkt. Ze waren de allereersten op de Breestraat. Ze hadden de avond van te voren
al een plekje afgebakend met palen die in de goede scouting traditie aaneengeknoopt waren. En
natuurlijk hoort een nachtje overnachten er ook bij. Ze hadden geen gebrek aan belangstelling
met een vuurkorf alwaar onder toezicht brood gebakken kon worden. Naar verwachting heeft dit
weer een nieuwe lichting scouts opgeleverd.
Traditioneel onderdeel van de Koningsdag was de aubade. Gezien de tanende belangstelling maar
ook de grote moeite om deelnemers aan de aubade te vinden is er dit jaar voor een andere opzet
gekozen. Geen aubade maar een uitgebreid muziek- en dansprogramma. De bal werd door de
Zwervers afgetrapt, die zoals hun naam ook aangeeft al zwervend over de Breestraat hun
muzikale optreden gaven. Daarna nam het zittend orkest van de BHK het over. Het repertoire
werd door het publiek zodanig gewaardeerd dat het oorspronkelijk optreden van een half uur
bijna verdubbeld werd.
Na een pauze opgevuld door de dj van de dag Raimond Bos was het aan de dansgroepen. De
dansschool La Passe leverde als vanouds een afwisselend programma aan dansen en dansers van
jong tot oud. Nieuw en voor het eerst was nu ook Dansschool Masal van de partij. In een geheel
andere stijl en zang en dans tezamen gaven ze een mooie en enthousiaste voorstelling. Het
zonnetje kwam ook voorbij en dat hielp voor meer toeschouwers.
Naast de muziek was er voor de kinderen ook ander vertier. Er was een springkussen geplaatst en
daar werd druk gebruik van gemaakt. Lekker springen met zijn allen. En ook weer die topper van
een skelterbaan alwaar zich een lange rij ontwikkelde om weer een tijdje te kunnen rijden.
Tenslotte was er ook nog gratis suikerspin of popcorn. Ook daar lange rijen want een beetje
snoepen dat mag wel op Koningsdag.
Niet alleen popcorn of suikerspin was er op de Breestraat te krijgen. Beverwijk Winkelstad deed
dit jaar mee aan de activiteiten. Twee lakeien liepen rond om minitompoezen uit te delen. Deze
gingen grif van de hand. Naar verluid is de volledige voorraad van 2500 mini tompoezen
uitgedeeld.
De honkbalvereniging was weer present met de slagkooi. Deze keer was er een mooi plekje
gevonden op de Breestraat en dat was te merken ook. De slagkooi stond duidelijk in zicht en je
kon al lopende over de kindervrijmarkt het niet missen.
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Tenslotte was er ook nog een show van hulpvoertuigen met medewerking van de
Dierenambulance Kennemerland, Brandweer Beverwijk, Nierop Transport, en van Vuuren
Electrotechniek. Het signaalbord van Van Nierop gaf aan waar je zijn moest. Een kleine
hoogwerker van Van Vuuren liet je alles van boven zien - helaas door een storing was dat maar
van korte duur. De dierenambulance kon laten zien wat zij voor de dieren in Kennemerland
kunnen betekenen en tenslotte was de brandweer aanwezig met de jeugdbrandweer. Vanuit de
vijver werd water naar brandslangen gepompt en konden kinderen hun brandblusvaardigheden
oefenen.
De EHBO had dit keer ervoor gekozen niet statisch met een tentje maar al lopende over de
Breestraat in het zonnetje hulp te bieden. Op een paar kleinigheidjes na had de EHBO gelukkig
niets te doen gehad.
Hergebruik van overgebleven spullen na de Beverwijkse Kindervrijmarkt
Rond 14.00 uur liep de markt af. De Kringloopwinkel Beverwijk (onderdeel van IJmond Werkt)
was dit jaar voor de tweede keer aanwezig met een vrachtauto om alle onverkochte maar nog
bruikbare spullen over te nemen. Ook dit jaar liep dit zeer goed. Dat is op tweeërlei manier een
goede zaak: duidelijk minder afval in de afvalcontainers en achtergebleven op straat maar ook een
tweede kans voor al die nog bruikbare goederen.
12e Rafael van der Vaart toernooi op terrein van BVV De Kennemers
Parallel aan de activiteit op de Breestraat was BVV De Kennemers weer in staat geweest om
Rafael van der Vaart naar Beverwijk te halen voor een gewoon voetbaltoernooi. De
Oranjevereniging en BVV De Kennemers concurreren niet om toeschouwers maar hebben de
handen ineengeslagen om gezamenlijk iets te doen. Daarom werden op de Breestraat flappers
met het toernooi programma uitgereikt. Op de flapper was ook nog een tegoedbon voor een
drankje, als extra aansporing, om na de kindervrijmarkt ook nog een kijkje bij het van der Vaart
toernooi te nemen.
Oranjeontbijtfotopuzzeltocht
Voor de sportievelingen was er de Oranjeontbijtfotopuzzeltocht. Dit jaar ging deze wel door met
een ontbijtje gesponsord door de Dekamarkt. Er was een mooie route uitgezet en de paar teams
die meededen hebben ervan genoten. Zeker omdat je bijna zeker in de prijzen viel.
Evenals met de wandelpuzzeltocht is dat echter te weinig om te continueren. Het bestuur kijkt uit
naar andere sportieve alternatieven.
Kinderfilm - Cineworld
De kinderfilm is een populair onderdeel van de viering van Koningsdag in Beverwijk. Vele
kinderen waren weer met hun ouders naar Cineworld getogen. De grootste zaal, nr. 3 van
Cineworld met zo’n 200 plaatsen, was weer nagenoeg vol.
Bij een film hoort natuurlijk wat lekkers. Een gratis drankje en popcorn maken de film tot een
perfecte belevenis. Door de grote toevloed kon de bediening het niet allemaal zo snel regelen. De
film begon daarom ruim 10 minuten later maar dat heeft de pret niet mogen drukken.
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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.
Oranje Schoppendubbel klaverjastoernooi 2015 in BHK gebouw
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. Tevens had men dit keer ook nog eens een haringkar ingehuurd. Zo’n harinkje
gaat er wel in. Naar verluid zijn velen ook nog nadat het klaverjassen was afgelopen nog gezellig
nagebleven. En zo hoort dat ook op Koningsdag.
Koningsbridge 2015 - Paviljoen Westerhout
De organisatie van de bridgedrive in Paviljoen Westerhout mocht ook niet klagen over
belangstelling. Ook alle tafeltjes bezet. De spelers hoefden zelf niet eens van tafel want ze werden
netjes bediend met hapjes en drankjes door de vrijwilligers van Paviljoen Westerhout.
Muzikale Oranje Bingo - Viva Zorgcentrum Huis ter Wijck
De activiteitenbegeleidster Edith Tieken had weer een leuk nieuwtje: een muzikale oranje bingo.
De zaal zat bijna geheel vol. Men kon spelen voor allerlei mooie prijsjes in het oranje. Elke keer
werd een melodietje beluisterd en dan moest men raden wat het was. Het duurde even voordat
de eerste bingo er was maar vervolgens gingen in rap tempo de prijzen van de tafel af.
Optreden van Jordaans Fabricaat - Viva! 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 groep Jordaans
Fabricaat ingehuurd voor een middagje onvervalste zang. In twee sessies kon genoten worden
van de zang maar ook van een drankje.
Vrijwilligers en sponsoren
De Oranjevereniging kon in 2015 wederom vertrouwen op de financiële en in natura bijdragen
van een aantal sponsoren en vrijwilligers.
De activiteiten op Koningsdag 2015 werden gerealiseerd door de belangeloze medewerking van
de volgende organisaties:
o Beverwijkse Harmonie Kapel
o Show Drumfanfare De Zwervers
o Dart Club Sport
o Danssportcentrum La Passe
o Dansschool Masal
o Wandelsport Vereniging De Zwervers
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o Yvonne van den Hoorn, Sport en Bewegen
o Van Nierop
Koningsdag 2015 is mede mogelijk gemaakt door de bijdragen van sponsoren van de
Oranjevereniging Beverwijk:

Gemeente Beverwijk (hoofdsponsor) Stationsplein
48, 1948 LC Beverwijk 0251 256 256

Bodewes Administratie en Belastingadvies
B.V., Wijkermeerweg 23 b, 1948 NT, Beverwijk0251 –
37 55 30

Lunchroom-brasserie Noordeloos, Breestraat 21, 1941
ED Beverwijk0251 223 118
DekamarktWesterlaan 27, Beverwijk
0251 239 489
Van Vuuren Elektrotechniek B.V. Wijk aan Duinerweg
2, Beverwijk0251 229 119
OBA – Oerlemans Bouw- en
Aannemersbedrijf, Gooiland 2 C, 1948 RC Beverwijk
info@obabouw.nl
06 – 51 67 84 08
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Keurslager M. Dekker, Wijkerbaan 4,1945 SE
BEVERWIJK
0251 23 16 72

Bloemsierkunst De Duinroos, Koningstraat 21, 1941
BA Beverwijk0251 223 370

Beverwijk Winkelstad Beverwijk Promotie Club:
bpc@beverwijkwinkelstad.nl
Bioscoop Cineworld Beverwijk Stationsplein 49,
Beverwijk
0900 1213456

Stichting Dierenambulance Kennemerland Kleine
Houtweg 35, 1969 KV Heemskerk
0251 215 454

Brandweer Kennemerland – Post
Beverwijk Spoorsingel 1, 1947 LA Beverwijk
023 – 564 9350
Allen zijn we, naast de hoofdsponsor, de gemeente Beverwijk, zeer erkentelijk voor de
ondersteuning.
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