Jaarverslag 2017
Algemeen
De algemene jaarvergadering werd op 12 april 2017 gehouden.
Deze vergadering werd bijgewoond door 13 personen, waarvan 5 bestuursleden en 8 leden,
waaronder erelid dhr. E. Bilars.
In de jaarvergadering waren geen bestuursverkiezing. Het Bestuur heeft in 2017 gefunctioneerd
met dezelfde vijf benoemde bestuursleden als in 2016. Het Bestuur van de vereniging bestaat uit
de volgende personen met hun functies.
Naam
Dhr. V. Kellenaar
Dhr. G. Hofman
Dhr. W.H.L. Moonen
Dhr. M. Rosman
Dhr. H. Rengers

Functie
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid

Benoemd tot/aftredend in
2018
2019
2019
2019
2019

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. Helaas moest ze ons verlaten vanwege verhuizing naar Den Helder.
Het |Bestuur is haar dankbaar voor de vrijwillige inzet in de afgelopen jaren. Het bestuur heeft in
2017 achtmaal 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. Het afgelopen jaar is het ledenbestand redelijk stabiel gebleven. Er is wel behoefte
aan nieuwe leden, ook met het oog op vernieuwing van het bestuur in de komende vijf jaar.
Peildatum
31-12-2011
31-12-2012
31-12-2013
31-12-2014
31-12-2015
31-12-2016
31-12-2016

Leden Sponsors
67
6
39
6
68
3
76
9
71
18
66
1
59
1

Door de vele werkzaamheden die nu zelf door de vereniging moeten worden uitgevoerd is in
2017 geen aandacht kunnen schenken aan extra middelen via sponsoren. De middelen van de
leden, de subsidie van de gemeente Beverwijk en een goed financieel beheer met een strikte
kostenbeheersing hebben niet tot een negatief resultaat geleid.
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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. Daarnaast heeft de vereniging
ook een actieve facebook pagina. Inmiddels verzorgt Mw. Luiken voor een bescheiden
vergoeding de website en de facebook pagina.
Het actueel houden van de informatie is een echte klus dat er niet door een bestuurslid zomaar
bijgedaan kan worden. De vacature voor een communicatiespecialist is echter nog niet ingevuld.
Speciale activiteit: Beverwijk Uit de Kunst
De Oranjevereniging Beverwijk heeft in 2017 meegedaan aan het evenement Beverwijk Uit de
Kunst op zondag 17 september 2017. Het Bestuur had speciaal voor deze gelegenheid een
wandelroute door Beverwijk ontworpen met de bedoeling om daarmee belangstelling van de
bezoekers en wellicht nieuwe leden te krijgen. Een tfeltje vol met materialen en een
fotopresentatie in de Grote Kerk. kon evenwel niet veel menden naar ons toe trekken. De
bezoekers waren meer geïnteresseerd in een drankje met een hapje bij een muziekje dan aan de
exposanten in de Grote Kerk. Over 2 jaar zien we wel weer of het zinvol iets te doen.
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Verslag Koningsdag 2017

Introductie
Als gevolg van de herinrichting van de Breestraat was in 2017 de Breestraat niet beschikbaar voor
Koningsdag activiteiten. Vanuit het gemeentebestuur is al vaker aangedrongen om meer gebruik
te maken van het Stationsplein. Na overleg is besloten om het Stationsplein als alternatieve
locatie te gebruiken voor de activiteiten en het parkeerterrein Halve Maan voor de
kindervrijmarkt. Dit jaar heeft ook de horeca zich aangesloten bij de activiteiten zodat ook een
muziekprogramma voor de tweede helft van de dag aangeboden kon worden. Naast de reguliere
activiteiten en een kermis betekende dat extra inspanning om een plan inclusief veiligheidsplan op
te stellen dat de goedkeuring kon hebben van de veiligheidsregio en het gemeentebestuur. Daar is
regelmatig overleg over geweest. Het gemeentebestuur heeft in de laatste fase ook zorg gedragen
voor extra hulp o.a. voor het wegslepen van achtergebleven auto’s op het parkeerterrein en hulp
bij het plaatsen van hekken.
Helaas moesten dit jaar een paar organisaties voor diverse redenen afhaken: de darts
sportvereniging, de scouting, de Klavierschippers en de dansschool Totally Dance. Dat is gewoon
jammer. We hopen ze volgend jaar er weer op een of andere manier bij te betrekken.
Voor een klein bestuur is dat allemaal extra werk. We zijn dan ook alle vrijwilligers van de
medewerkende organisaties alsmede de gemeente Beverwijk (ook als hoofdsponsor) erkentelijk
voor hun deel in het organiseren van een geslaagde Koningsdag.

Vrijdag 22 april 2017 - Uitreiking jongerenlintjes
Met de jaarlijkse uitreiking van de jongerenlintjes worden de festiviteiten rond Koningsdag in
Beverwijk gestart. Sinds enkele jaren kent Oranjevereniging Beverwijk lintjes toe aan jongeren die
zich verdienstelijk maken in de samenleving. Het is een blijk van waardering voor deze jongeren
en tevens een aanmoediging om verder te gaan met het goede werk. In het harmoniegebouw aan
de Groenelaan werden vrijdagmiddag de lintjes uitgereikt. Waarnemend burgemeester Freek
Ossel nam deze taak voor het derde achtereenvolgende jaar op zich. De jongeren die een lintje in
ontvangst mochten nemen, waren daartoe voorgedragen door mensen uit hun omgeving.
 Elena Nicolaas ontving het jongerenlintje voor haar expositie ‘Stel je niet zo aan’,
waarmee ze depressiviteit onder jongeren aan de orde stelt.
 Sven Kasten werd een jongerenlintje opgespeld omdat hij lid is van de jeugdafdeling van
de Wijk aan Zeeër reddingsbrigade en zich daar zeer verdienstelijk maakt.
 Daura van Vuuren doorloopt 6VWO aan het Jac. P. Thijssecollege te Castricum en zet
zich in om vluchtelingen te helpen.
 Kaia Lubbers stroomde vanuit het VMBO door naar HAVO en ze heeft zelfs
buitenlandse ambities. Een voorbeeld voor veel leerlingen, vindt ook de rector van het
Bonhoeffer College.

3/12

 Niels Henke verdiende zijn lintje door de manier waarop hij zijn sportieve en muzikale
talenten benut om jongeren van de straat een stem te geven en ze te stimuleren zich te
ontwikkelen.
 Robin Burger en Diana Visser, de vertegenwoordigers van de klassen 3D&P en 4SDV
aan het Kennemer College, afdeling beroepsgericht, namen ook ieder een lintje in
ontvangst. Deze lintjes waren in feite bedoeld voor de hele klas, als blijk van waardering
voor de onlangs georganiseerde sponsoractie voor Harteheem.

Duco Krijvenaar kreeg een lintje toegekend voor zijn internationale topprestaties judo, maar kon
bij de uitreiking vrijdag 22 april niet aanwezig zijn. Die schade is ingehaald op woensdagmiddag 4
oktober. In aanwezigheid van zijn vader, zijn grootste fan en sponsor, werd door de nieuwe
Burgemeester van Beverwijk Martijn Smit het jeugdlintje opgespeld bij aan Duco Krijvenaar.
Duco was zichtbaar blij met deze waardering. Maar hij niet alleen, Beverwijk kan trots zijn op
mensen als Duco liet de Burgemeester weten.

Dinsdag 25 april 2017 t/m zondag 30 april 2017 - Koningskermis
Met de tweede Koningskermis op het Meerplein hoopten we een oude traditie in Beverwijk te
herstellen. De koningskermis is ook in 2017 weer georganiseerd in samenwerking met
MultiPodium. Van vorig jaar heeft de Oranjevereniging en de organisatie van de kermis goed
geleerd om te zorgen dat alle benodigde documenten voor de aanvang de kermis beschikbaar
waren. Dat leidde er ook dat reeds bij de voorschouw alles redelijk goed op orde was.
Door omstandigheden was de inschrijving redelijk laat begonnen. Dat bleek dan ook uit dat het
aanbod aan attracties minder was dan verwacht. Desalniettemin was een redelijk goede aanbod
met o.a.: Autoscooter (altijd succesvol), Wipp Crazy Dance, Mini Zweefmolen, Trampolines,
Lucky Crane, Eendjes Vissen, Schietsalon en de Oliebollenkraam.
De kermisorganisatie heeft veel moeite gedaan om jong en oud naar de kermis te lokken. Op
zondag 30 april, de laatste dag was een spetterende finaledag worden. Om te beginnen met de
aanlokkelijke Eurodag aanbieding: alle draaiende attracties voor een ritprijs van 1 euro. Tevens
waren Olaf, Elsa & Anna van Frozen voor een Meet & Greet naar Beverwijk gekomen. Alle
kinderen konden gratis op de foto met hun idolen.
Het weer niet echt mee speelde mee en daarmee was de toeloop naar de koningskermis beperkt.
Als gevolg van de beperkte toeloop was het negatieve financiële resultaat voor het tweede jaar op
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rij negatief, Daarom heeft de kermisorganisatie moeten besluiten om af te zien om nog een
koningskermis voor volgende jaren te organiseren.

Woensdag 26 april 2016 - Uitreiking koninklijke onderscheidingen
De Oranjevereniging is altijd aanwezig bij een activiteit die door de Oranjevereniging niet
georganiseerd wordt maar door de gemeente Beverwijk: de uitreiking van koninklijke
onderscheidingen. Desalniettemin is het de moeite waard om te vermelden. In het bijzijn van
familie en vrienden met leden van het gemeentebestuur, raad en college van B&W, zijn vier
inwoners van Beverwijk benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De onderscheidingen werden uitgereikt door burgemeester Freek van Ossel aan 4 super
vrijwilligers: mevrouw J.M. Conijn, de heer K. Hagen, de heer D.J. Pleging en de heer H.C.
Stikvoort.

Koningsdag – Donderdag 27 april 2016
Koningsdag vieren is het hoogtepunt van de feestelijke week. De weerberichten voorafgaand aan
Koningsdag waren niet zo best: er was kou voorspelt. En dat bleek ook wel. De dag begon met
amper vier graden ’s ochtends. Later op de dag, als de zon een beetje door kwam, was het beter
uit te houden maar aan het einde van de dag met weinig zonnestralen werd het wel weer frisjes.
Toch heeft dat het vieren van Koningsdag niet echt mogen hinderen.
Kindervrijmarkt en andere activiteiten rond de Breestraat
In samenwerking met het gemeentebestuur was het parkeerterrein aan de Halve Maan de dag van
tevoren in gereed gebracht. De leveranciers van het sanitair en afvalbakken hadden ook al de dag
van tevoren afgeleverd zodat daar niet op gewacht hoefde te worden Hekken waren geplaatst en
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de laatste foutief geparkeerde auto’s weggesleept. Al vroeg in ochtend waren leden van het
bestuur naar het Stationsplein getogen om te zorgen dat alles ook veilig kon verlopen.
Desalniettemin was niet te vermijden dat mensen met hun auto vol spullen het terrein opreden.
Dit is tijdelijk gedoogd om vervolgens het parkeerterrein voor de veiligheid echt alleen maar over
te laten aan de jeugdige verkopers. Ondanks alle publiciteit rond de verplaatsing was toch nog
menigeen op zoek geweest naar activiteiten op de Breestraat. Dat was jammer en daar zullen we
volgend jaar nog meer aandacht aan geven. Velen hadden echter wel goed de berichtgeving
gelezen. Het parkeerteerein was dan ook aan het begin van de ochtend dan ook voor driekwart
gevuld. Het aanvullend programma aan activiteiten was op het naastgelegen Stationsplein. Een
schouw over het Stationsplein met de brandweer leverde ook geen bijzondere opmerkingen op
anders dan een enkele opmerking over een gasslang of keuring van gasflessen. In principe werd
alles in orde bevonden.

De evenemententent op het Stationsplein was de centrale plaats voor alle optredens. Traditioneel
waren de muziekgezelschappen (BHK, de Zwervers) en de dansscholen (La Passe, Masal) weer
present. In het pleintje voor de tent werden de optredens bekeken en beluisterd door velen. Als
bestrijding van de koude voor de muzikanten waren er speciaal twee heaters in de tent opgesteld.

Van oudsher leverden de muzikanten van de BHK een leuk uurtje muziek. De Zwervers maakten
er weer een actieve show van. Dansschool La Passe viel dit jaar op met een compleet nieuw
programma met oud en jong en een nieuwigheid: baby dansen viel wel in de smaak. Publiek werd
ook uitgenodigd om mee te dansen. Masal leverde een geheel ander en afwisselend programma
aan dansen met jonge danseressen, kleurrijk en zeer intensief. Tegen de tijd dat de optredens
begonnen was de belangstelling groeiende. Zeker rond het middaguur, wanneer af en toe het
zonnetje door kwam schijnen, was het druk. Dit jaar hebben we tellingen verricht om een beeld
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te krijgen van de bezoekersaantallen. Op de tijd van de dag werden er ca. 300 “verkopers” en 600
bezoekers geteld.

De kinderen die geen spulletjes te verkopen hadden en ook niet geïnteresseerd in de muziek
waren konden hun energie kwijt in het springkussen en daar werd druk gebruik van gemaakt. De
skelterbaan kreeg ook grote belangstelling, getuige de lange rij van wachtende kinderen. Dit jaar
was zonder meer weer de topper de gratis suikerspin of popcorn, zeker daar waar ze in de loop
van het Stationsplein naar het parkeerterrein stonden opgesteld. Juist vanwege de populariteit
hebben we de uitgifte van suikerspin in overleg met de suikerspinman Ronald Kuhne een uurtje
verlengd.

Dit jaar voor het eerst is een poging gedaan om een samenwerking met de horeca aan te gaan. De
horecavereniging Beverwijk had een pleintje voor drankjes en hapjes gemaakt. Als tegenprestatie
hebben ze een muziekprogramma voor de tweede helft van de dag gesponsord. Het
muziekprogramma bevatte optredens van Band Paroxis, Jacky Knows en Band Royal Flush.
Rond drie uur was de kindervrijmarkt ten einde en dat was ook te merken aan het aantal
bezoekers. De echte muziekliefhebbers bleven natuurlijk aan. Zeker daar waar het niet zo warm
meer was, probeerde Royal flush tot het einde toe de spirit erin te houden. Ook al waren er aan
het einde nog maar zo’n 30 luisteraars over.

7/12

IJmond EHBO was ook van de partij en had een tentje in de buurt van de evenemententent. Aan
het eind van de dag konden zij hun spullen opruimen zonder dat zij iets te doen hadden gehad op
een paar kleinigheidjes na. Daarmee is de veiligheid van het feest ook goed geslaagd geweest.
Actie Vrijmarktpakket
Een aantal jaren heeft de Oranjevereniging gepoogd om de startende jonge verkopers te helpen
aan een vrijmarktpakket Helaas bleek er geen grote belangstelling voor. Het Bestuur heeft
besloten om de oude voorraad gewoon gratis weg te geven. En nu bleek de belangstelling heel
groot. Al vroeg in de ochtend was de voorraad daarmee definitief op.
Hergebruik van overgebleven spullen na de Beverwijkse Kindervrijmarkt
Al een aantal jaren doet Noppes kringloopwinkel mee om aan het eind van de kindervrijmarkt
om alle onverkochte maar nog bruikbare spullen over te nemen. Ondanks slechtere resultaten
van vorig jaar was Noppes toch in staat gebleken om voldoende vrijwilligers te krijgen om de
overgebleven spullen over te nemen en waren ze gewoon van de partij. Evenwel dit jaar hadden
ze initiatief genomen om ruimschoots bananendozen in te slaan en uit te delen aan het publiek
om de oude spullen in te doen. Dat was een succesvol idee. Bij het schoonmaken van het
parkeerterrein bleken de afvalcontainers minder vol dan gebruikelijk. Daarmee worden twee
doelen gerealiseerd. Veel spullen kunnen worden hergebruikt. De mindere hoeveelheid afval af te
voeren scheelt ook in de kosten voor storten.
Tot slot. De Oranjevereniging moest noodzakelijk voor de organisatie van de kindervrijmarkt
uitwijken naar het Stationsplein en parkeerterrein Halve Maan. De Oranjevereniging moest aan
het einde concluderen dat deze opzet op zich ook wel voordelen heeft. Het evenemententerrein
is veel overzichtelijker en ook beter in te richten en te controleren. Nadeel is wel dat het open en
weinig beschut is en daarmee veel gevoeliger voor kou en wind. De reacties van bezoekers waren
ook overwegend positief. Voor 2018 is dan ook besloten om de activiteiten weer op het
Stationsplein te houden.

Kinderfilm - Cineworld
Cineworld is een vaste deelnemer in het programma van Koningsdag. Cineworld helpt graag op
Koningsdag met wat ze noemen de kraamkamer van de cinema. Het onderdeel kent, ondanks alle
moderne media, een grote belangstelling. De weersverwachting was dit jaar beter dan in 2016.
Met de kindervrijmarkt voor de deur hadden kinderen een goede keuze. Desalniettemin was
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grootste zaal van Cineworld met zo’n 500 plaatsen weer bijna vol. Met een gratis drankje en
popcorn kon dit jaar gekeken worden naar de film.
De keuze van de film wort op het laatste moment gemaakt. Ook de Oranjevereniging weet niet
van tevoren welke film er getoond gaat worden. Het is daarom extra jammer dat sommige
kinderen de keuze voor Spokenjagers te griezelig vonden en voortijdig zijn vertrokken. Ondanks
deze dissonant werd de film door het grootste deel van de bezoekers goed ontvangen. Dank aan
de organisatoren: Fam. Kluft van Cineworld.

Oranje Schoppendubbel klaverjastoernooi 2017 in BHK-gebouw
Het Oranje Schoppendubbel klaverjastoernooi is al jaren een groot succes. Op koningsdag
binnenlopen en meedoen kan niet. Zoals gebruikelijk zorgt de fam. De Munk ervoor dat de
spelers niets te kort zouden komen. En als het klaverjassen ten einde is aan het einde van middag
dan blijven velen nog hangen voor een paar uurtjes gezellig samenzijn. En dat is juist prima op
zo’n Koningsdag.
Koningsbridge 2017 - Paviljoen Westerhout
Ook de bridgedrive in Paviljoen Westerhout kent vaste klanten en is dan al volgeboekt voor het
begin van Koningsdag. Als gebruikelijk werden de spelers netjes bediend met hapjes en drankjes
door de vrijwilligers van Paviljoen Westerhout.

Presentatie “Beverwijk verleden - Beverwijk heden” - Viva Zorgcentrum Huis ter Wijck
Het Prentenkabinet van der Linden had een nieuwe presentatie gemaakt genaamd “Beverwijk
verleden Beverwijk heden”. Dit is gebaseerd op de stukjes zoals die regelmatig in de Beverwijker
waren verschenen, zie de foto’s van de Baanstraat. In Huis ter Wijck nam presentator Co Backer
in 2 keer 3 kwartier de toehoorders mee in de ontwikkeling van Beverwijk. Hij ging daarbij zoals
gebruikelijk de interactie aan met zijn toehoorders. En soms moet hij toegeven dat die het ook
soms beter weten. Dat was zo goed bevallen dat de vraag achteraf kwam of dit op herhaling
elders ook gedaan zou kunnen worden.
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Optreden van Muziekband RATS - Viva! Elsanta
Het Uitbureau van Viva Zorggroep had wederom ook een muzikale activiteit in Elsanta geregeld.
Dit jaar was het RATS: een 4-mans band, bestaande uit 3 accordeonisten en 1 zangeres. Zij
brachten ten gehore muziek van toen en nu, populaire muziek, luisterliedjes en muziek met een
lach en een traan.
Optreden van Zanger Mike Taylor - Viva Zorgcentrum Lommerlust
Muziek doet het goed bij ouderen en het Uitbureau van Viva Zorggroep had dit jaar de
zanger/entertainer Mike Taylor gecharterd. Mike is een veelzijdige zanger met repertoire van
dans en rock en roll tot en met easy listening maar natuurlijk ook Nederlandse liedjes. De
bezoekers konden in Lommerlust kon in twee optredens van 3 kwartier genoten worden van de
zang en een drankje.
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Programma Koningsdag 2017 Beverwijk
Vrijdag 21 april 2017

16:00

Activiteit
Uitreiking jongerenlintjes door Burgemeester Freek
Ossel

Locatie
BHK

Dinsdag 25 april 2017
Activiteit
13:00-23:59 Koningskermis

Locatie
Meerplein
Woensdag 26 april 2017

Activiteit
13:00-23:59 Koningskermis

Locatie
Meerplein

Koningsdag - Donderdag 27 april 2017
Activiteit
10:00-23:59 Koningskermis
7:00-14:00 Kindervrijmarkt
9:00-14:00
 Springkussen
 Skelterbaan
 Suikerspin/popcornkraam
 Dierenambulance
 Jeugdbrandweer
19:00-20:00 Programma evenemententent
 10:00 Poppenkast
 10:30 Muziek zittend orkest BHK
 11:30 Show De Zwervers
 12:00 Dansoptredens door La Passe
 13:00 Dansoptredens door Masal
 13:30 Band Paroxis
 14:30 Jacky Knows
 17:00 Band Royal Flush
12:00-15:00 Kringloopwinkel Noppes– inlevermogelijkheid voor
niet verkochte spullen
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Locatie
Meerplein
Parkeerterrein Halve Maan
Stationsplein

Stationsplein

11:00

Kinderfilm

13:30
13:30
14.30 –
16.00
14.15 –
16.00
14.30 –
16.00

Oranjeschoppendubbelklaverjassentoernooi
Koningsdagbridge
Muziekband RATS
Zanger Mike Taylor
Presentatie “Beverwijk verleden - Beverwijk heden”
verzorgd door Stichting Prentenkabinet van der
Linden

Cineworld,
Stationsplein
BHK Gebouw
Paviljoen Westerhout
Viva Zorgcentrum Elsanta
Viva Zorgcentrum
Lommerlust
Viva Zorgcentrum Huis ter
Wijk

Vrijdag 28 april 2017
Activiteit
13:00-23:59 Koningskermis

Locatie
Meerplein
Zaterdag 29 april 2017

Activiteit
13:00-23:59 Koningskermis

Locatie
Meerplein
Zondag 30 april 2017

Activiteit
13:00-23:59 Koningskermis

Locatie
Meerplein
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