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Jaarverslag 2018 
 
Algemeen 
De algemene jaarvergadering werd op 15 maart 2018 gehouden.  
Deze vergadering werd bijgewoond door 9 personen, waarvan 4 bestuursleden en 5 leden, 
waaronder erelid dhr. E. Bilars.  
 
In de jaarvergadering was er een wisseling van de voorzitter. Dhr. V.G.A. Kellenaar kon niet 
langer vanwege zijn bedrijfsmatige bezigheden voor de vereniging actief zijn. bestuursverkiezing. 
Het Bestuur heeft daarna in 2018 gefunctioneerd met de nieuwe voorzitter en dezelfde overige 
vier benoemde bestuursleden als in 2017. Het Bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende 
personen met hun functies. 
 

Naam Functie Benoemd tot/aftredend in 
Mw. C. Bilars-Don Voorzitter 2021 
Dhr. G. Hofman Penningmeester 2019 
Dhr. W.H.L. Moonen Secretaris 2019 
Dhr. M. Rosman Bestuurslid 2019 
Dhr. H. Rengers Bestuurslid 2019 

 
Het bestuur heeft in 2018 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 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 
31-12-2016 66 1 
31-12-2017 59 1 
31-12-2018 59 2 

 
Het ledenbestand is evenwel verouderd en de contributie wordt niet altijd betaald. Door de vele 
werkzaamheden die nu zelf door de vereniging moeten worden uitgevoerd, heeft in 2018 geen 
aandacht kunnen schenken aan het rappelleren van leden over betaling van de contributie 
alsmede 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 Facebook pagina is in 
het najaar van 2018 overgedragen aan Mw. C. Hofman. 
 
Bestuursvacatures 
Een Bestuur van 5 bestuursleden is wel flexibel maar ook kwetsbaar. Het Bestuur heeft bij 
diverse gelegenheden getracht nieuwe bestuursleden te werven. De Facebook actie voor de 
kindermarkt terug op de Breestraat, gaf in eerste instantie aanleiding voor 3 personen om zich 
kandidaat te stellen, op wat uiteindelijk toch weer niets opleverde. Op 22 november hebben 
bestuursleden een Workshop Facebook voor vrijwilligers (mede georganiseerd door de 
Koninklijk Bond van Oranjeverenigingen) bijgewoond om kennis te nemen van de 
mogelijkheden van Facebook voor het werven van vrijwilligers. Eind 2018 is op de vacaturebank 
van Weldoen IJmond een vijftal vacatureteksten geplaatst. 
Tot op heden waren deze acties in alle gevallen niet succesvol. 
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Verslag Koningsdag 2018 

 
 
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. De goede ervaringen in 2017 en met name de overzichtelijkheid van het 
evenemententerrein hebben ertoe geleid dat ook in 2018 voor het Stationsplein is gekozen. Het 
veiligheidsplan hoefde derhalve slechts beperkt aangepast te worden. Dit jaar is er geen kermis 
door de Oranjevereniging georganiseerd met de ervaringen van matig bezoek van vorige jaren1.  
Daarmee kon ook voor de vergunning e.e.a. omlaag geschaald worden naar middelgroot 
evenement. Het gemeentebestuur heeft dit jaar wederom zorg gedragen voor extra hulp o.a. voor 
het wegslepen van achtergebleven auto’s op het parkeerterrein en hulp bij het plaatsen van 
hekken, waarvoor de Oranjevereniging zeer erkentelijk is. 
 
In de aanloop naar Koningsdag werd duidelijk dat een aantal Beverwijkers, waaronder een 
Beverwijkse horeca vrouw, actie voerden voor de kindermarkt terug op de Breestraat te krijgen 
en opriepen om op Koningsdag toch gewoon op de Breestraat te gaan zitten. Gezien de 
veiligheidsaspecten (Breestraat niet afgesloten voor verkeer!) is er overleg geweest met het 
gemeentebestuur hoe hiermee om te gaan. De gemeentelijke handhavers hebben de Breestraat 
speciaal in hun route opgenomen om eventuele mensen aan te sporen naar het Stationsplein te 
gaan. Uiteindelijk was dat niet nodig. Mensen waren gelukkig zelf al zo verstandig geweest. 
 
Het bestuur is van beperkte grootte en leunt voorts voor  de hieronder beschreven activiteiten in 
belangrijke mate op vrijwilligers. Het bestuur van de Oranjevereniging is 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 20 april 2018 - Uitreiking jongerenlintjes  
 
Op  vrijdagmiddag 20 april heeft de Burgemeester van Beverwijk Martijn Smit namens de 
Oranjevereniging Beverwijk een  jongerenlintje  uitgereikt aan Max Volmer en Phil Brantjes in 
het BHK gebouw aan de Groenelaan te Beverwijk. 
Ter gelegenheid van Koningsdag geeft de Oranjevereniging Beverwijk een lintje aan jongeren uit 
Beverwijk en omgeving die zich met bijzondere prestaties hebben onderscheiden, of zich 
verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Het is een blijk van waardering voor deze 

 
1Er was dit jaar wel weer een kermis op het Meerplein is maar nu georganiseerd door een van de 
kermisexploitanten. Ook dit jaar constateerden we slechts een matig bezoek en dat bevestigt de 
conclusie van de Oranjevereniging dat er te weinig belangstelling voor is. 
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jongeren en tevens een aanmoediging om verder te gaan met het goede werk maar ook een 
voorbeeld voor andere jongeren. Dit jaar is het alweer de vierde keer op rij voor de 
Oranjevereniging Beverwijk maar voor onze nieuwe burgemeester de eerste keer voorafgaand aan 
Koningsdag.  
De bijeenkomst werd geopend door de kersverse nieuwe voorzitter Mw.  Carli Bilars die na 12 
jaar bij het bestuur van de Koninklijk Bond van Oranjeverengingen nu de Oranjevereniging 
Beverwijk is komen versterken. Na een welkom aan alle aanwezigen gaf ze al vrij vlot het woord 
over aan de Burgemeester van Beverwijk Martijn Smit. De burgemeester was goed voorbereid en 
wist van beide jongeren toch hele bijzondere feiten te vermelden zonder voortdurend op zijn 
spiekbriefje te kijken. 
 

 
 
 
Als eerste was het de beurt aan de bijna 18-jarige Max Volmer. Max was totaal niet op de hoogte 
dat hij een lintje zou krijgen en werd dus met valse informatie naar het BHK gebouw gelokt waar 
hij dus moest vernemen van zijn nominatie. Max is autistisch en dyslectisch, als gevolg daarvan 
zat hij veel achter zijn PC, afgesloten van de buitenwereld. Op een gegeven moment kwam hij in 
contact met Stichting Welzijn Beverwijk en na enige tijd bleek dat hij heel goed kon meedraaien. 
Hij heeft zich bij Stichting Welzijn ontwikkeld als een praktisch ICT’er die alle zaken op het 
internet kan oplossen voor de stichting en lost daarnaast ook zaken op elektrisch gebied op. Een 
leuke anekdote van de stichting; Hij is zelfs daar zo goed in geworden dat hij een defect apparaat 
dat bij de  leverancier weken zou kosten om te repareren in een weekend uit elkaar heeft gehaald, 
schoongemaakt, gerepareerd,  in elkaar gezet en tenslotte weer werkend afgeleverd. Door zijn 
autisme kon ook hij zich niet goed aanpassen in een standaard leeromgeving. Evenwel deze 
handicap heeft hij bij Stichting Welzijn Beverwijk gebruikt om anderen met dezelfde soort 
problemen te helpen aangezien hij precies weet hoe dat is. Inmiddels is hij nu werkzaam in de 
bouw en heeft de opleiding toch weer hervat. Hij is bezig met vervolg van de eerste opleiding 
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waardoor hij straks een volwaardig monteur zal zijn. Een prachtig voorbeeld voor anderen en dat 
is echt een lintje waard.  
 
De tweede was de 17-jarige Phil Brantjes, die op het hoogste niveau waterpolo speelt o.a. in Jong 
Oranje tot 17 jaar. Om goed waterpolo te spelen moet je veel kracht  hebben. Dat betekent dus 4 
dagen per week trainen en dat moest allemaal naast zijn opleiding HAVO. Dat betekende soms 
studeren onder het reizen van en naar Zeist en soms afwezig zijn op woensdagen op  school, 
overigens in goede overeenstemming met het Kennemer College en de schoolinspectie maar 
soms tot jaloezie van klasgenoten. Hij heeft uiteindelijk zijn HAVO gehaald maar onderwijl ook 
gespeeld op het hoogst bereikbare niveau in Nederland en is meerdere malen Nederlands 
Kampioen geweest. Hij heeft ook meegedaan aan het Europees Jeugd Kampioenschap 
kwalificatie toernooi in Oostenrijk maar kon daardoor niet meedoen aan een deel van de 
examens. Dat heeft hij later gewoon ingehaald en is geslaagd. Deze inzet, de combinatie van 
studie en sporten op het hoogste niveau met discipline en doorzettingsvermogen met als gevolg 
een beperkt sociaal leven is bewonderenswaardig. Hij sport nog steeds in de eredivisie en na de 
zomer gaat hij zijn studie vervolgen aan de Johan Cruyff Academy.  
Beverwijk kan trots zijn op beide jongens. 
 

 
 
Woensdag 26 april 2018 - Uitreiking koninklijke onderscheidingen. 
De Oranjevereniging is altijd aanwezig bij een activiteit van de gemeente Beverwijk: de uitreiking 
van koninklijke onderscheidingen. Ook al is het geen activiteit van de Oranjevereniging, toch 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 aan zeven inwoners van Beverwijk een 
koninklijke onderscheiding uitgereikt voor hun verdiensten aan de samenleving. 
De onderscheidingen werden uitgereikt door burgemeester Martijn Smit aan de volgende 
personen : 
• De heer Will Groeneveld is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De activiteit 

waarvoor de heer Groeneveld is onderscheiden: 1991 - heden - Vrijwilliger en voorzitter bij 
Fort aan de Sint Aagtendijk / Stichting Fortpop Beverwijk. 

• Mevrouw Simone Groeneveld-Engelhart is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau. De activiteit waarvoor mevrouw Groeneveld-Engelhart is onderscheiden: 1991 - 
heden - Vrijwilliger en secretaris bij Fort aan de Sint Aagtendijk / Stichting Fortpop 
Beverwijk. 

• Mevrouw Nel Haan-Wagter is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De 
activiteiten waarvoor mevrouw Haan-Wagter is onderscheiden: 1991 – heden - Vrijwilliger en 
secretaris bij de Stichting Fonds Hartewensen en 1993 – heden - Vrijwilliger bij 
zorgorganisatie de Hartekamp Groep. 

• De heer Hans Klein Nibbelink is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De 
activiteiten waarvoor meneer Klein Nibbelink is onderscheiden: 1984 – heden - 
Medeorganisator Kleding- en Speelgoedbeurs en Speelotheek De Glimworm en 2012 – 
heden - Vrijwilliger bij de Stichting Welzijn Beverwijk. 
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• Mevrouw Thea Klein Nibbelink-Omtzigt is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
De activiteit waarvoor mevrouw Klein Nibbelink-Omtzigt is onderscheiden: 1981 – heden - 
Medeorganisator Kleding- en Speelgoedbeurs en Speelotheek De Glimworm 

• Mevrouw Margriet Sponselee is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De 
activiteiten waarvoor mevrouw Sponselee is onderscheiden: 1971 – 1982 - Vrijwilliger bij de 
Haarlemse Voetbalbond, plus 1983 – 1996 - Vrijwilliger en bestuurslid bij Scouting André de 
Thaye, en 1988 – heden - Vrijwilliger en secretaris bij Wandelsportvereniging 
Avondvierdaagse Noord-Holland, en bovendien 1990 – 2017 - Vrijwilliger en bestuurslid bij 
Wandelsportvereniging De Zwervers. 

• De heer Jaap Stad is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De activiteiten 
waarvoor meneer Stad is onderscheiden: 1986 – heden - Vrijwilliger bij Bewonerskern Pré 
Wonen IJmond en 2001 – heden - Vrijwilliger bij Radio Beverwijk. 
 

 
 
Koningsdag – Donderdag 27 april 2018 
Koningsdag vieren is het hoogtepunt van de feestelijke week. De weerberichten voorafgaand aan 
Koningsdag waren droog aan het begin van de dag met lichte regen aan het eind van de dag. 
Alhoewel de dag koel startte was  het, met af en toe een zonnetje, wel aangenaam. 
 

 
 
Dat heeft zeker meegeholpen aan het grotere aantal deelnemers en bezoekers aan de activiteiten 
van Koningsdag. 
 
Kindervrijmarkt en andere activiteiten rond de Breestraat  
In samenwerking met het gemeentebestuur was het parkeerterrein aan de Halve Maan de dag van 
tevoren in gereedheid 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 de laatste foutief geparkeerde auto’s weggesleept en het terrein afgezet. Al vroeg in 
de ochtend waren leden van het bestuur naar het Stationsplein getogen om te zorgen dat alles 
ook veilig kon verlopen. Ondanks de voorzorgsmaatregelen de dag van tevoren had een persoon 
toch gemeend om zijn auto op het parkeerterrein neer te zetten.  Ook was het niet te vermijden 
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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.  
 
Alle publiciteit rond de plaats had er wel voor gezorgd dat nu iedereen op de hoogte was van de 
activiteiten op het Stationsplein en dat de Breestraat leeg gebleven is. Het parkeerterrein was dan 
ook aan het begin van de ochtend 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 
de keuring van de brandblussers. 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.  
Op 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. In de pauzes van de optredens bij de tent kon men bij 
de Dierenambulance meezingen met zangers Steffan en Erwin ten bate van de Dierenambulance. 
 
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 te krijgen van de bezoekersaantallen. Op de 
drukste tijd van de dag werden er ca. 300 “verkopers” en 600 bezoekers gelijktijdig 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 een suikerspin in overleg met de suikerspinman Ronald Kuhne een 
uurtje verlengd.  
 
Rond drie uur was de kindervrijmarkt ten einde en dat was ook te merken aan het aantal dalende 
bezoekers. Velen hadden al hun plekje opgeruimd en spullen naar de vrachtwagen van de 
kringloopwinkel gebracht. Een enkeling moest nog aangespoord worden omdat ze dachten dat 
het tot het einde van de dag zou doorgaan. Nadat ook deze mensen waren vertrokken konden de 
hekken opgeruimd en het terrein volledig schoon gemaakt worden door onze leverancier 
Adrichem. Tegen zes uur kon het parkeerterrein vrijgegeven worden, schoner dan het was op de 
dag voor Koningsdag. 
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IJmond EHBO was de hele dag 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. 
In het algemeen moeten we achteraf constateren dat de kindervrijmarkt goed verlopen is. Er was 
ca. 30% meer deelname en bezoek in vergelijking met 2017. 
Ook het Stationsplein kende een gezellige drukte.  De ervaring leert echter dat we aandacht 
moeten schenken aan wat ruimte in het programma voor de wisselingen van de optredens. De 
bezoekers hebben daar niet veel van gemerkt. 
Tenslotte de verlenging van het programma met een uur is ook als positief ervaren en zullen we 
continueren. 

 

 
 
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. Met de kindervrijmarkt voor de deur hadden kinderen 
een goede keuze. Desalniettemin stond bij de opening van de deuren er weer een lange rij en was 
de grootste zaal van Cineworld met zo’n 500 plaatsen weer bijna vol. Zoals gebruikelijk werden 
een drankje en een versnapering uitgereikt.  
 
De keuze van de film wordt op het laatste moment gemaakt. Ook de Oranjevereniging weet niet 
van tevoren welke film er getoond gaat worden. Geleerd van de klacht van vorig jaar over “enge” 
film nu een aankondiging met de beoordeling door filmwijzer voor kinderen vanaf 6 jaar. De film 
is geworden de animatiefilm “Ferdinand, de stier die niet wilde vechten”, die 20 december 2017 
in première is gegaan.  
 

 
 
De film is gebaseerd op het populaire kinderboek ‘The story of Ferdinand’ uit 1936 van schrijver 
Munro Leaf en illustrator Robert Lawson. Het verhaal is in 1938 door Walt Disney al eens als 
tekenfilm uitgebracht. De regisseur is er in geslaagd om een leuke film neer te zetten, met een 
boodschap. Kinderen zijn de toekomst en hopelijk blijft er genoeg van de boodschap hangen om 
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hun mening over het afschuwelijke stierenvechten en dierenwelzijn in het algemeen positief te 
beïnvloeden. 
 

 
 

Oranje Schoppendubbel klaverjastoernooi 2018 in  het 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 zullen komen. Het was deze keer niet helemaal vol: 13 en een halve 
tafels, maar daar heeft de gezelligheid niet onder geleden. En dat is juist prima op zo’n 
Koningsdag. 

 
Koningsbridge 2018 - 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 Prentenkabinet van der Linden- Viva! Elsanta 
Door ongelukkige omstandigheden bij de activiteitenbegeleidsters van Elsanta dreigde er dit jaar 
niets te zijn voor de bewoners van Elsanta. Evenwel Co Backer en het Prentenkabinet Van der 
Linden waren bereid om het gat in te vullen.  Presentator Co Backer heeft op Koningsdag 2018  
in 2 keer 3 kwartier de toehoorders op zijn onnavolgbare manier meegenomen in het verleden 
van Beverwijk. Dat is zoals altijd 2-richtingsverkeer, de interactie met zijn toehoorders maakt het 
juist zo interessant. En soms weten die het ook beter. Met wat drankjes en hapjes was het voor 
de ca. 70 bewoners van Elsanta weer een fijne middag. De activiteitenbegeleidsters hebben 
achteraf kenbaar gemaakt dat ze erg blij waren dat Koningsdag voor Elsanta op een goede manier 
is “gered”.  . 
 
Oudhollandse spelen - Viva Zorgcentrum Huis ter Wijck 
Ook in Huis ter Wijck hebben ze genoten van Koningsdag. De activiteitenbegeleidster van Huis 
ter Wijck had dit jaar gekozen voor een wat traditionele activiteit voor de bewoners met 
oudhollandse spelen en een rad van avontuur. Het was een bezige middag met 82 bewoners en 
gasten uit de buurt. Heerlijk gesjoeld, gevlotbrugt en een uitdagende tekening maken onder een 
spiegel.  
Ook de prijzen van het Rad van Fortuin vielen  in goede smaak. Onder het genot van hapjes en 
drankjes heeft iedereen een heel gezellige middag gehad. Het bezoek van de nieuwe 
“burgervader” Martijn Smit is heel erg gewaardeerd. 
 
Optreden van Zanger Mike Taylor - Viva Zorgcentrum Lommerlust 
Muziek doet het altijd goed bij de bewoners van Lommerlust. Daarom had het Uitbureau van 
Viva Zorggroep ook dit jaar weer een zanger geregeld. Het was een oude regionale bekende: 
zanger/entertainer Cock Zwanenburg. Cock Zwanenburg kreeg de sfeer er weer goed in met zijn 
twee optredens van 3 kwartier. Lommerlust had dan ook een hele gezellige en drukke middag. De 
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bezoekers hebben in Lommerlust genoten van de zang en een drankje. Tenslotte wat heel leuk en 
zeer gewaardeerd werd was dat de voorzitter van de Oranjevereniging Mw. Bilars samen met 
Burgemeester van Beverwijk Martijn Smit ook nog even een bezoek brachten aan Lommerlust. 
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Programma Koningsdag 2018 Beverwijk 
 

Vrijdag 20 april 2018 

 
 

Koningsdag – Vrijdag 27 april 2018 

 
* tussendoor optreden van zangers Steffan en Erwin ten bate van de Dierenambulance 
  

 Activiteit Locatie 

16:00 Uitreiking jongerenlintjes door Burgemeester Martijn 
Smit  BHK gebouw 

 Activiteit Locatie 
07:00-15:00 Kindervrijmarkt  Parkeerterrein Halve Maan 
 Met activiteiten 

• springkussen 
• skelterbaan 
• Suikerspin/popcornkraam  
• Dierenambulance* 
• Jeugdbrandweer 

Stationsplein 
 
 
 
 
 
 

 Activiteiten rond evenemententent Stationsplein  (Podium) 
10:00 Burgemeester van Beverwijk Martijn Smit  opent 

Koningsdag muziek en dans programma 
 

10:00-10:15 Drumband "de Zwervers"   
10:20-10:40 Showorkest "de Klavierschippers"   
10:50-11:35 "het Orkest" van de Beverwijkse Harmonie Kapel  
11:35-12:15 Dansschool "La Passe"   
12:15-12:50 Showorkest "de Klavierschippers"   
12:50-13:00 Dansoptreden "Dominique D'nD Dance"    
13:00 13:30 Dansoptreden "Masal MDC"  
13:30-14:00 Dansoptreden "Dancin’ Josey"  
14:00 15:00 Muziekband "Lowryder"   
13:00-15:00 Kringloopwinkel Noppes– inlevermogelijkheid  voor niet 

verkochte spullen 
Stationsplein 



  
 
 

12/12 

 

 Activiteit Locatie 
11:00 Kinderfilm Cineworld, 
13:00 Koningsdagbridge Paviljoen Westerhout 
13:30-18:00 Schoppendubbel Koppelklaverjastoernooi BHK Gebouw 
14.30-16.00  Prentenkabinet Van der Linden met presentator Co Backer Viva Zorgcentrum Elsanta 
14.30-16.00  
 

Optreden zanger  Cock Zwanenburg uit IJmuiden Viva Zorgcentrum 
Lommerlust 

13:00-16:00 (Oud) Hollandse spelen en rad van avontuur met leuke 
prijsjes  

Viva Zorgcentrum Huis ter 
Wijk - Foyer 


