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Jaarverslag 2019 
 
Algemeen 
De algemene jaarvergadering werd op 13 maart 2019 gehouden.  
Deze vergadering werd bijgewoond door 8 personen, waarvan 3 bestuursleden, 3 leden en een 
gast. Afbericht was er van 4 leden. 
 
In de jaarvergadering was er een verkiezing van alle bestuursleden wier termijn van 3 jaar 
verstreken was. Van bestuurslid Harry Rengers werd er afscheid genomen onder dankzegging 
voor zijn werkzaamheden voor de vereniging. De andere bestuursleden zijn bij acclamatie 
verkozen voor een nieuwe periode van 3 jaar. Het Bestuur van de vereniging bestaat uit de 
volgende personen met hun functies. 
 

Naam Functie Benoemd tot/aftredend in 
Mw. Carli Bilars Voorzitter 2021 
Dhr. Ge Hofman Penningmeester 2022 
Dhr. Wim Moonen Secretaris 2022 
Dhr. Marcel Rosman Bestuurslid 2022 

 
Het bestuur heeft in 2019 7x vergaderd. In de regel is dat de tweede woensdag van de maand. 
Daarnaast worden voor speciale doelgroepen ook aparte bijeenkomsten georganiseerd., Voor 
koningsdag 2019 was er een speciale vergadering met de dansscholen ter coördinatie van het 
programma. In oktober was er een vergadering met alle deelnemers ter voorbereiding van 
koningsdag 2020. Deze laatste bijeenkomst was zeer goed bezocht en leverde menig nieuw idee 
op. 
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 weer verder afgenomen en vooralsnog is het 
bestuur er niet in geslaagd nieuwe leden te werven. Er is wel behoefte aan nieuwe leden, ook met 
het oog op vernieuwing van het bestuur in de komende vijf jaar.  
  

Peildatum Leden Sponsors 
31-12-2015 71 18 
31-12-2016 66 1 
31-12-2017 59 1 
31-12-2018 59 2 
31-12-2019 55 0 

 
Het aantal sponsors is ook drastisch teruggelopen door de financiële situatie. Gelukkig zijn vele 
leden bereid om een extra donatie te doen aan de vereniging bovenop de jaarlijkse contributie. 
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Bestuursvacatures 
Een bestuur van 4 bestuursleden is nu wel kwetsbaar geworden. Het Bestuur heeft bij diverse 
gelegenheden getracht nieuwe bestuursleden en vrijwilligers te werven om te ondersteunen bij het 
organiseren van koningsdag.. Op de vacaturebank van Weldoen IJmond een vijftal 
vacatureteksten geplaatst. Tot op heden waren deze acties in alle gevallen niet succesvol. Daar 
zijn een tweetal reacties op gekomen. Paul Cornelissen is daarbij bereid gevonden als vrijwilliger 
mede te werken met name richting de koren in Beverwijk. 
 
Oranjecongres 2021 
De Oranjevereniging Beverwijk heeft zich aangemeld bij de Koninklijke Bond van 
Oranjeverenigingen (KBOV) voor het organiseren van het jaarlijkse congres in het najaar. Op 3 
december 2020 bestaat de vereniging 110 jaar. In het navolgende jubileumjaar willen we hier 
speciale aandacht aan schenken. De KBOV heeft het verzoek van onze vereniging gehonoreerd. 
Voorlopige datum voor Oranjecongres is het weekend van 2 oktober 2021. Er zijn voorzichtige 
voorbereidingen begonnen en het eerste coördinerende gesprek met de KBOV heeft 
plaatsgevonden. Ideeën voor het congres zijn er genoeg. In eerste instantie gaat het erom om te 
kijken of er voldoende medewerking is vanuit de Beverwijkse samenleving en of e.e.a.. financieel 
voor elkaar te krijgen is.  
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Verslag Koningsdag 2019 

 
 
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 2018 met name de overzichtelijkheid en 
beheersbaarheid voor de veiligheid van het evenemententerrein hebben ertoe geleid dat ook in 
2019 voor het Stationsplein is gekozen. De keuze voor het Stationsplein leverde in de sociale 
media veel discussie op en een actie  
 
Naar aanleiding van de bijdragen die hierover verschenen onder "je bent Beverwijker als"  
heeft de penningmeester die personen uitgenodigd voor een gesprek. Daarbij is verduidelijkt dat 
het organiseren van de kindervrijmarkt op Koningsdag meer is dan het plaatsen van twee 
vrachtauto’s aan beide uiteinden van de Breestraat  
Na drie avonden hieraan te hebben besteed, is er besloten om onze Facebooksite te gebruiken 
om verdere antwoorden en reacties te geven aan degenen die het daarna nog niet "wilde" 
begrijpen. Deze gesprekken hebben geholpen maar er was desalniettemin een initiatief van een 
Breestraat horeca ondernemer om een alternatieve kindervrijmarkt op de Breestraat te 
organiseren. Voor de veiligheid is het gemeentebestuur van dit initiatief ingelicht. 
 
Aangezien de uitwerking van Koningsdag in grote lijnen hetzelfde was, hoefde het veiligheidsplan 
slechts beperkt aangepast te worden. Ook in 2019 jaar was er geen kermis door de 
Oranjevereniging georganiseerd met de ervaringen van matig bezoek van vorige jaren1. 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. 
 
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. 
 
Communicatie 
Voor de bekendmaking van de Koningsdag activiteiten maakt de Oranjevereniging gebruik van 
diverse media. 
 

 
1Er was ook dit jaar weer een kermis op het Meerplein georganiseerd door een van de 
kermisexploitanten. Ook dit jaar constateerden we slechts een matig bezoek, ook gedurende de 
dagen dat het weer niet slecht was. 



  
 
 

4/17 

Regionale kranten 
In een persbericht is et programma met een korte beschrijving naar alle regionale kranten 
gestuurd. Dit jaar hebben alle kranten min of meer onze bijdrage gepubliceerd, o.a de volgende.  

• Xyto Bevewrwijkerdagblad.nl en Kennemerdagblad.nl: Koningsdag 2019 - Het grote 
oranjefeest in Beverwijk 

• Rodi pers: Programma Koningsdag 2019 Beverwijk 
• Beverwijk nieuws.nl: Koningsdag vier je gewoon in Beverwijk! Er is genoeg te beleven! 

 
Oranjekrant 
De uitgifte van de Oranjekrant is een samenwerking van MDH drukkerij en 
de Oranjevereniging. De deelnemende organisaties van Koningsdag leveren 
daartoe allen een bijdrage voor de Oranjekrant. De Oranjevereniging voert 
de redactie en MDH doet vervolgens het design, druk en de verspreiding 
van de Oranjekrant. De verspreiding gebeurt 2 weken voor Koningsdag. De 
bezorging is een punt van aandacht - de verspreiding is niet overal goed 
gebeurd. Daarom krijgt het bestuur een 1000 exemplaren extra voor eigen 
verspreiding. Die worden neergelegd op publieke plaatsen zoals het 
stadhuis, de bibliotheek.  
251tv: heeft de opening opgenomen en gepubliceerd op youtube. Marcel zal 
kijken of we volgende keer weer bij RTV IJmond op bezoek kunnen. 
 
De krant is ook online te bekijken. 
 
Website 
De website is ook een belangrijk communicatiemedium voor de vereniging en dat werkt goed. De 
bijdragen uit de Oranjekrant en het programma worden ook op de website gepubliceerd. Vooral 
in de aanloop naar Koningsdag neemt de belangstelling zeer toe.  
Evenwel met de mooie website en de foto’s van Koningshuis gepubliceerd door de 
Rijksvoorlichtingsdienst was wel een probleem. Een aantal foto’s bleken niet vrij van 
auteursrechten. Dat bleek toen een onverwachte rekening van het ANP kwam. Navraag bij de 
KBOV en de Rijksvoorlichtingsdienst leverde geen argument op dat deze kosten konden worden 
vermeden. Het was een duur lesje waarvan geleerd is om alleen rechtenvrije plaatjes te publiceren. 
 
Social media 
De vereniging heeft ook een actieve facebook pagina en die proberen we actief bij te houden. De 
facebook pagina is goed gebruikt om in de aanloop naar Koningsdag informatie te verspreiden 
maar ook op de dag zelf de updates weer te geven. 
 
Radio Beverwijk  
In aanloop naar Koningsdag geven bestuursleden graag een toelichting op het programma van 
Koningsdag. Dit is ieder jaar weer een leuk en gezellig uurtje.  
 

 
 

https://www.beverwijkerdagblad.nl/uitgaan/koningsdag-2019-het-grote-oranjefeest-in-beverwijk
https://www.beverwijkerdagblad.nl/uitgaan/koningsdag-2019-het-grote-oranjefeest-in-beverwijk
https://www.rodi.nl/regio/beverwijk/146156/programma-koningsdag-2019-beverwijk
https://beverwijk.nieuws.nl/lokaal/20190417/koningsdag-vier-je-gewoon-in-beverwijk-er-is-genoeg-te-beleven/
https://issuu.com/mdhuitgeverij/docs/oranjekrant_beverwijk_2d812df6f28972
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Vrijdag 12 april 2019 - Uitreiking jongerenlintjes door Burgemeester Martijn Smit 
Bijna een traditie, nl dat het voor de 5e keer is de uitreiking van jongerenlintjes in Beverwijk. Dit 
markeert de start van de activiteiten voor Koningsdag.  
 
In het BHK gebouw waren ruim 40 personen, merendeel familie en vrienden van de 
genomineerden voor een Beverwijkse jongerenlintje verzameld voor de uitreiking ervan. 
Secretaris van de Oranjevereniging Beverwijk opende de bijeenkomst om te memoreren dat al 
weer de 5e keer is dat een Beverwijkse jongerenlintje wordt uitgereikt aan vier jongeren uit 
Beverwijk die zich met bijzondere prestaties hebben onderscheiden, of zich verdienstelijk hebben 
gemaakt voor de samenleving. 
 

 
Foto: de vier gedecoreerde jongeren 

 
Na een korte introductie door de secretaris van de Oranjevereniging nam Burgemeester Martijn 
Smit het over om de jongerenlintjes uit te reiken. Om te beginnen bij de drie jeugdambassadeurs 
van het Museum Kennemerland: Fyonne Faber, Marjolein de Boer en Damian Rood. Hij had een 
hele waslijst van bijzondere zaken te melden die de jongeren allemaal op eigen initiatief gedaan 
hebben. Het meest bijzondere toch vond hij dat een museum het “verleden” vertegenwoordigt 
en dat deze jongeren met hun activiteiten voor het museum de verbinding leggen naar de 
toekomst. 
 
De tweede was Maarten Blok die iets heeft met hout. Al op heel jonge leeftijd was hij bezig met 
hout en alles wat met hout en houtbewerking heeft te maken. Via een omweg kwam hij bij 
Stichting Welzijn en het jeugdcentrum Nul251 (voormalig Place2Be). In het jeugdcentrum heeft 
hij met eigen kracht o.a. een gloednieuwe bar vanuit het niets gebouwd. Gedreven als hij is 
zorgde hij ervoor dat fouten in een tweede poging tot een beter, mooier en veiliger resultaat 
leiden. Als vrijwilliger heeft hij nog meer gebouwd voor het centrum. Hij komt via het jeugdwerk 
nu ook op andere plekken in Beverwijk en stimuleert daardoor ook weer nieuwe mensen tot 
vergelijkbare activiteiten. 
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Beverwijk kan trots zijn op deze jongeren en hun activiteiten. Deze goede voorbeelden moeten 
een aansporing voor andere jongeren zijn om ook iets te laten zien.  
 

 
 
Koningsdag – Vrijdag 27 april 2019 
Koningsdag vieren is het hoogtepunt van de feestelijke week. De weersverwachtingen waren ook 
al niet te best maar geen reden om buitenactiviteiten af te blazen.  
 

 
 

 
Foto: Op de vrijmarkt in Beverwijk was het afzien (van NH Nieuws) 

 
Kindervrijmarkt en andere activiteiten rond de Breestraat  
Zoals afgelopen jaren gebruikelijk is begint voor de organisatie van de Koningsdagen de drukte al 
een paar dagen ervoor. Overleg met de gemeente over de te plaatsen verkeersmaatregelen, 
borden met daarop het dringende verzoek om auto’s niet te parkeren op het vrijmarkt deel en het 
aanvoeren en plaatsen van de dranghekken die nodig zijn om alles in de goede banen te geleiden. 
Dan moet ook nog de toiletwagen worden geplaatst en aangesloten op het riool en water en als 
één van de belangrijkste dingen de energievoorziening moet worden vrijgegeven. 



  
 
 

7/17 

Als dat allemaal gedaan is dan kan op het plein aan de Velserweg de evenementen tent worden 
opgebouwd waar de muziekinstallatie en verdere zaken zullen staan. 
In samenwerking met het gemeentebestuur was het parkeerterrein aan de Halve Maan de dag van 
tevoren in gereedheid gebracht. 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. Dit jaar was het parkeerteerein verschoond gebleven van 
geparkeerde auto’s, alhoewel een enkeling toch meende de hekken te moeten verplaatsen en het 
terrein op te rijden. Samen met de beveiliging was het terrein spoedig vrij van auto’s.  
Helaas gelijk aan afgelopen paar jaar weer een fris begin van de Koningsdag 2019 en toch zie je 
vroeg in de ochtend rond 06:00 uur de eerste kinderen met ouders de vrijmarktplaats betreden. 
Auto’s worden uitgeladen, kleedjes worden neergelegd en alle spullen die bij elkaar gezocht zijn 
uit alle hoeken en gaten worden keurig tentoongesteld.  
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 matig gevuld. De verwachting van 
het regenachtige weer hield de “verkopers” nog even thuis. De dapperen die wel vroeg al een 
plekje hadden bemachtigd, moesten helaas wel enkele buitjes trotseren. Voor een enkeling was 
dat te veel en die zijn vroegtijdig opgestapt. Dat was jammer omdat na achten het langzaam 
begon op te drogen en het zonnetje toch nog af en toe verscheen. Als de tijd vordert loopt het 
plein toch vol en komt de gezelligheid erin. 
 
Het programma aan activiteiten was op het naastgelegen Stationsplein. De evenemententent op 
het Stationsplein was wederom de centrale plaats voor alle optredens. Rond 08:00 uur komen de 
kinderattracties het terrein op draaien en wordt het voor de organisatie een druk moment. Alle 
partijen willen een zo groot mogelijke goede plek, dit gaat wel eens met een beetje heen en weer 
geschuif maar het komt altijd weer goed zoals afgesproken en zoals de tekening aangeeft die was 
bijgevoegd bij de vergunning.  
 

 
Foto: de foodtruck gereed om opgebouwd te worden. 
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Foto: De opbouw van het evenemententerrein, “versierd” met nieuwe spandoeken 

 
Als alles is opgebouwd is: de skelterbaan, een springkussen, de dierenambulance met hun 
promotiekraam, een suikerspinnenkraam waar ook popcorn te verkrijgen is, een foodtruck, en de 
EHBO tent is er een laatste formele inspectie met vertegenwoordigers van gemeentebestuur, 
brandweer en politie, alles moet immers volgens de vergunning en regels van brandweer en 
politie. 
 
Een schouw over het Stationsplein met de gemeente leverde geen opmerkingen op. In principe 
werd alles in orde bevonden. Vanwege de opmerking van de brandweer over keuring vorig jaar 
waren er dit jaar nieuwe brandblussers aangeschaft. Nieuw was goedkoper dan keuren. 
Uiteindelijk komt de goedkeuring en kan het feest officieel geopend worden. 
Hiermee was de weg vrij voor de start van het muziek- en dansprogramma.  
 

 
Foto: opening door de Burgemeester Martijn Smit 
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Burgemeester Martijn Smit neemt de microfoon en heet allen van harte welkom op deze 
Koningsdag. Na een kort praatje wordt het starschot gegeven voor de festiviteiten en maken de 
burgemeester samen met de voorzitter van de Oranjevereniging Beverwijk een rondje over het 
plein. Op het pleintje voor de tent werden de optredens bekeken en beluisterd uiteindelijk door 
velen. 
 
De drukte begint toe te nemen en dat kan je ook zien bij een grote publiekstrekker: de kartbaan. 
De minikarts zijn voorzien van een elektrische aandrijving waar toch nog redelijke snelheden mee 
worden gehaald. Verbazingwekkend is de handigheid waarmee de toch zeer jonge coureurs de 
baan overschieten. 
 
Nieuw element in het geheel was de aanwezigheid van een foodtruck. De foodtruck was voor het 
zien al mooi. De aankondiging van de gratis hamburgers voor kinderen werd niet gemist. 
Uiteindelijk zijn er 550 hamburgers aan kinderen uitgereikt. 
 
Bij de feest/muziektent neemt de drukte ook toe, de eerste klanken worden gespeeld door “het 
Orkest” van de Beverwijkse Harmonie Kapel en op een ander gedeelte van het plein wordt dit 
vervolgd door een showoptreden van “Showband Beverwijk” . 
De verdere muzikale invulling deze ochtend wordt verzorgd door het accordeonorkest van de 
Klavierschippers, deze treden die dag 2 keer op. Tenslotte is er de primeur voor het Karaoke duo 
StEr Allures om ook een tijdje te mogen optreden in de evenemententent. 
Rond het middaguur wordt het plein gevuld met dansgroepen die verschillende stijlen op het 
plein laten zien, Hip-Hop, streetdance, lijndancen en ook nog een stukje stijldansen. 
Dit alles verzorgt door Dansscholen Domique’n Dance, Masal en La Passe. 
De drukte op het plein neemt dan ook altijd weer toe, opa’s en oma’s, vaders en moeders, alles 
komt kijken naar wat hun familieleden laten zien.  
 

 
Foto: de slotact met Tommy Inc! 
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Op het gedeelte van de feesttent is het nog niet afgelopen, het eind van de dag wordt ingevuld 
door een paar muziekbandjes die luid en duidelijk hun muziek laten horen. Helaas viel het 
afsluitend optreden van Tommy Inc! met als lead zanger Frank Koning na drieën bijna letterlijk 
in het water. De regen kwam op een gegeven moment stevig naar beneden, maar de echte 
liefhebbers bleven lekker luisteren al schuilende onder het “afdakje” van Brafoer.  
 
Inmiddels is het parkeerterrein dan al weer geheel leeg. In samenwerking met kringloopbedrijf 
Noppes is er ook weer dit jaar besloten om niet alles weg te gooien wat er achterblijft op het 
terrein. Veel mensen willen het niet meer meenemen maar deze organisatie wil dit graag hebben. 
Vrijwilligers van Noppes staan met hun truck klaar om alles mee te nemen wat er aangeboden 
wordt door de pleinverlaters. 

 
Foto: Overgebleven bruikbare spullen worden graag door Noppes overgenomen 

 
In een uurtje tijd zie je het plein steeds leger worden en de vrachtwagen steeds voller. Voor de 
organisatie het moment om de schoonmaakploegen in te gaan roepen, het plein kan schoon. 

 
Foto: het lege parkeerterrein wordt op professionele manier schoongemaakt  
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Het Beverwijkse bedrijf “Adrichem” helpt al jaren de Oranjevereniging met het schoonmaken en 
afvoeren van al het achtergebleven vuil. Het plein is 1 keer per jaar super schoon: na 
Koningsdag!. 
 
IJmond EHBO was de hele dag van de partij en had een tentje in de buurt van de 
evenemententent. Aan het eind van de middag 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. Jammer 
genoeg was er veel nattigheid waardoor de deelname en het bezoek sterk tegenviel. 
Het Stationsplein kende bij tijd en wijle toch een gezellige drukte. Dit was de tweede keer voor 
een wat een langer durend programma. Deze verlenging van het programma nar een belangrijk 
deel van de middag gaan we proberen verder in te vullen. 
 
Tenslotte zijn er ook filmbeelden beschikbaar. De impressies zijn te zien op youtube op RTV 
IJmond/IJmond Nieuws (link) en Engel Bos Camperaar (link) 
 
 

 
 
 
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 alternatief bij het wat mindere en regenachtige weer. Bij de opening van de deuren er 
weer een rij en was de grootste zaal van Cineworld voor 80% goed gevuld met kinderen en 
begeleiders.. 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. De film voor Koningsdag 2019 is geworden 
“Klara en de Gekke koeien”.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=xLViGW9pIUA
https://www.youtube.com/watch?v=qIBlQFo9UQ0
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Foto: een zaal vol kinderen en ouders in CineWorld 

 
De film verhaalt over een jong kalf Klara die maar één grote droom heeft: een grote ster worden! 
Op een dag krijgt Klara een langverwachte brief van haar vader en zo komt Klara terecht in het 
echte boerderijleven vol avontuur.  
 
Leuke jeugdfilm die goed ontvangen werd door de bezoekers. 
 

 
 

Oranjeschoppendubbelklaverjassentoernooi in het BHK-gebouw 
In het gebouw van de BHK vond de jaarlijkse “Oranjeschoppendubbelklaverjassen” wedstrijd 
plaats onder het motto: “Sportiviteit is uiteraard uw eigen troef, gezelligheid maken we met z’n 
allen.” een zaal vol met klaverjassers die verwend worden met hapjes en drankjes waarbij de 
Oranjevereniging een deel van de prijzen ter beschikking stelt voor de organisatoren hiervan. Dit 
toernooi is in tegenstelling als “gewoon” klaverjassen bijzonder omdat er per ronde een 
kaartsymbool (harten, schoppen, ruiten, klaver) bekend gemaakt wordt. 
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Foto: de klaverjassers aan het werk. 

 
Koningsbridge - Paviljoen Westerhout 
Op een paar honderd meter afstand in het gebouw “Westerhout” wordt de jaarlijkse 
Koningsbridge gehouden die ook de prijzentafel gevuld weet door sponsoring van de 
Oranjevereniging. Het 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. De spelers vonden het heel fijn dat de 
burgemeester even kwam kijken. 

 
 
Viva! Elsanta - Koningsdag in Amersfoort op groot scherm en oudhollandse spelen 
De bewoners van Elsanta willen het dit jaar eens anders doen. En dus werd het een bijna 
dagvullend programma in Elsanta. Om te beginnen werd er in de ochtend op groot scherm in het 
restaurant het bezoek van de koning en familie aan Amersfoort geprojecteerd met wat lekkers en 
later kreeg men een hot dog bij de lekkere Oranje lunch geserveerd. Tenslotte kon ’s middags 
ook nog leuke Oudhollandse spelletjes zoals ballengooien, sjoelen ed. gedaan worden. Uiteraard 
werd er ook gezorgd voor allerlei lekkers tussendoor: oranje tompouces/oranje gebak en haring, 
toastje, worst en kaas, oranjebitter, jus d’orange. 
 
Rad van Avontuur en Oudhollandse spelen- Viva Zorgcentrum Huis ter Wijck 
Ook in Huis ter Wijck hebben ze genoten van Koningsdag. Een Koningsdag kan niet 
voorbijgaan zonder dat er iets leuks actief wordt gedaan. Vorig jaar is het goed bevallen, dus dit 
jaar op Koningsdag 2019 op herhaling een reis door de (Oud) Hollandsche spelen, dit ’s ochtends 
sjoelen en in de middag een soort quiz over het koningshuis waar leuke prijsjes te winnen waren. 
Het was wel een volle zaal en heel warm.  
Onder het genot van hapjes en drankjes heeft iedereen een heel gezellige middag gehad. Het 
bezoek van de burgemeester Martijn Smit en de voorzitter van de Oranjevereniging Carli Bilars 
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werd weer heel erg gewaardeerd,. Mede omdat de burgemeester ook nog een woordje gedaan 
heeft. 
 
Optreden entertainer/zanger Harald Veenstra- Viva Zorgcentrum Lommerlust 
Muziek doet het altijd goed bij de bewoners van Lommerlust. Er moest heel vroeg afspraken 
gemaakt worden maar het is dan toch gelukt. Na vele jaren proberen is zanger & entertainer 
Harald Veenstra in Lommerlust op Koningsdag. En hij komt ook nog eens met een speciaal 
Oranje programma. Al vele jaren maakt Harald Veenstra geweldig herkenbare, professionele 
cabareteske liedjesprogramma's voor senioren. Beroemde liedjes, maar ook juist soms de wat 
minder bekende pareltjes uit het repertoire van de beste Nederlandse artiesten worden opnieuw 
in herinnering geroepen.  
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. 
 
In het algemeen geldt hier een dankwoordje en complimentje voor de activiteitenbegeleidsters 
van de verzorgingstehuizen. Ze zorgen er iedere keer weer voor dat ook de bewoners van de 
verzorgingstehuizen een fijne koningsdag hebben. 
 
Presentatie Prentenkabinet van der Linden- Nieuw Akerendam 
Door nieuwe contacten bij Akerendam hebben we dit jaar ook daar iets voor de bewoners 
kunnen doen.. Co Backer en het Prentenkabinet Van der Linden waren bereid om nu eens op een 
andere plek te gaan presenteren voor een wat groter publiek, want het was bedoeld voor iedereen 
die interesse had.  Presentator Co Backer wist ook deze keer weer in2 keer 3 kwartier de 
toehoorders op zijn onnavolgbare manier mee te nemen in het verleden van Beverwijk. Dat is 
zoals altijd 2-richtingsverkeer, de interactie met zijn toehoorders maakt het juist zo interessant. 
Met wat koffie en een gebakje in de pauze hebben ca. 40 bewoners van Akerendam en bezoekers 
een fijne avond gehad. 
 
Met de presentatie van het Prentenkabinet van der Linden in Akerendam werden de Koningsdag 
activiteiten afgesloten. Ondanks het zeer tegenvallende en regenachtige weer is het in algemeen 
weer een geslaagde dag geweest. 
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Programma Koningsdag 2019 Beverwijk 
 

Vrijdag 20 april 2019 

 
 

Koningsdag - Zaterdag 27 april 2019 

 Activiteit Locatie 

16:00 Uitreiking jongerenlintjes door Burgemeester Martijn 
Smit  BHK gebouw 

Tijd Activiteit Locatie 
6:00 u. Kindervrijmarkt met:  

9:30 u. 

• springkussen 
• skelterbaan 
• Suikerspin/popcornkraam  
• Dierenambulance 
• Foodtruck 

Stationsplein / parkeerterrein 
Halve Maan 

 Activiteiten rond evenemententent Stationsplein 
9:45 u • Opening Burgemeester  
9:50 u. • Accordeonorkest Klavierschippers  
10:15 u. • Dansoptreden door Dominique ‘n Dance  
10:35 u. • Orkest van de BHK  
11:20 u. • Musicband Beverwijk  
11:35 u. • Dansoptredens door La Passe  
12:20 u. • Accordeonorkest Klavierschippers  

12:45 u. • Dansoptredens door Masal Musical; & 
Dance Centre 

 

13.45 u. • StEr Allures  
14:30 u. • Band Tommy Inc!  

12:00 u Kringloopwinkel Noppes– inlevermogelijkheid 
voor niet verkochte spullen  

   

11:00 u. Kinderfilm Cineworld, 
Stationsplein 

13:00 u. Koningsdag bridge drive  Paviljoen Westerhout 
13:30 u. Oranjeschoppendubbelklaverjassentoernooi BHK Gebouw 
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Vanaf  
10:30 u. 

Koningsdag in Amersfoort op groot scherm en 
oudhollandse spelen 

Viva Zorgcentrum Elsanta 

14:00 u. Optreden entertainer/zanger Harald Veenstra Viva Zorgcentrum 
Lommerlust 

14:00 u. Rad van Avontuur en Oudhollandse spelen Viva Zorgcentrum Huis ter 
Wijk 

20:00 u. Presentatie door Prentenkabinet van der Linden Nieuw Akerendam 
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