Jaarverslag 2021 – Koningsdag Weer Anders dan Anders
Zoals gebruikelijk start het bestuur de voorbereidingen voor Koningsdag direct na de zomervakanties.
Het Bestuur van de Oranjevereniging is ondanks de tweede golf toch gestart met de voorbereidingen
voor het nieuwe seizoen 2021 in de hoop dat op 27 april er weer meer mogelijk zal zijn om een
Koningsdag meer traditioneel te vieren. Gezien de maatregelen rond de tweede golf is er geen
bijeenkomst met alle deelnemers gehouden. Het programma op basis van de brainstorm vorig jaar was
een prima uitgangspunt. Zoals te verwachten waren ook onze partnerverenigingen en -organisaties nog
allerminst zeker wat gedaan zou kunnen worden.
Het Bestuur van de Oranjevereniging Beverwijk heeft de ontwikkelingen rond het coronavirus
nauwlettend in de gaten gehouden. De landelijke Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV)
heeft samen met zijn leden de lokale Oranjeverenigingen in 2 virtuele sessies op 25 januari en 24 februari
nagedacht over wat er gedaan zou kunnen worden. Toen werd langzaam duidelijk dat ook dit jaar geen
“normale” Koningsdag gevierd kon worden omdat de veiligheidsregio’s daar geen toestemming voor
zouden verlenen. Nadat de landelijke Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) de landelijke
programmering bekend had gemaakt heeft het Bestuur bekeken hoe Beverwijk daarop kon aansluiten.
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Programma Koningsdag landelijk
vlag en wimpel vanaf zonsopgang
beiaardmuziek op vele plaatsen in Nederland
klokgelui
Wilhelmus
#Oranjebuiten
Het bezoek van de Koning aan Brainport Eindhoven live te volgen via NOS
en via www.koningsdageindhoven.nl
Omroep Max zendt na het journaal een speciale Koningsdaguitzending uit
met daarin overhandigingsmoment brieven ‘Post voor het Paleis’
Nationale Toost; aftrap door Zijne Majesteit in uitzending van Omroep Max
optreden van The Streamers vanuit Koninklijke Stallen Paleis Noordeinde
(thestreamers.live)

Er is contact gezocht met scouting en de speeltuinorganisaties alsmede met de kerken om gelijktijdig in
Beverwijk iets te doen (zie verderop). Bovenal werd duidelijk dat een normaal muziek- en
dansprogramma op het Stationsplein niet mogelijk zou zijn. Daarop is contact gezocht met het
Kennemertheater om te bespreken of iets virtueels mogelijk zou kunnen zijn zonder fysieke bezoekers.
Vanaf het begin mochten we een enthousiaste medewerking van het Kennemertheater ervaren. Radio
Beverwijk was vanaf het begin af aan betrokken voor de contacten met de muziekbands.
Het werd al vlug duidelijk dat bij de Oranjevereniging en anderen (zoals Stichting Welzijn Beverwijk, het
Kennemertheater, Radio Beverwijk) de expertise en appratuur ontbrak om een goed virtueel evenement
voor elkaar te krijgen. Via via zijn we uitgekomen bij Studio De Campagne die zulks al eerder
gedemonstreerd hadden bij de gemeente Velsen en bovendien prijstechnisch zeer concurrerend. In de 6
weken voorafgaand aan Koningsdag is hard gewerkt om een traditioneel muziek- en dansprogramma om
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te zetten naar een 5-uur durend virtueel evenement. Dit was weer eens prestatie op korte termijn maar
waarnaar we met plezier terug kunnen kijken, immers het hele evenement is nog steeds te bekijken op
YouTube en Facebook.
110 jaar en Oranjecongres
Op 3 december 2020 was de Oranjevereniging officieel 110 jaar oud. Oorspronkelijk was het plan om in
2021 het jaarlijkse Oranjecongres van de landelijke Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV)
naar Beverwijk te halen. Hierover waren al voorbereidende gesprekken met het congrescomité van de
KBOV gevoerd. In Beverwijk waren ook al potentiële organisaties en bedrijven benaderd om een leuk
programma voor een kennismaking met Beverwijk te realiseren. Gezien de economische situatie
ontstaan door de coronavirusmaatregelen werd allengs steeds duidelijker dat een Oranjecongres
financieel niet haalbaar meer was. Er waren voldoende signalen dat traditionele sponsoren in deze
situatie niet zouden meedoen. Het Bestuur van de Oranjevereniging heeft daarop noodzakelijkerwijs het
besluit genomen om af te zien van het organiseren van het Oranjecongres en zulks aan het Bestuur van
de KBOV medegedeeld. Hopelijk als het over een jaar weer beter gaat (bij 115 jaar?) dat er dan een
herkansing is.
110-jarige Oranjevereniging zoekt haar historie
In het kader van het 110 jarig bestaan is het Bestuur van de Oranjevereniging Beverwijk op zoek gegaan
hoe in al die jaren Koninginnedag en Koningsdag is gevierd. Van Koningsdag is veel bekend omdat het
bestuur dit goed gedocumenteerd heeft. Van de 100 jaar Koninginnedag daaraan voorafgaand is minder
bekend, zeker van voor 1960. Het bestuur heeft enkele korte krantenknipsels van diverse kranten
gevonden. Het oude notulenboek met handgeschreven jaarverslagen is opnieuw ter hand genomen en
deze wordt nu gedigitaliseerd. Het betreft de jaarverslagen vanaf de periode 1953-1997.

Aubade Wijkerbaan op Koninginnedag 1971. (Foto: Henk Honing/Historisch Genootschap Midden-Kennemerland)
Gelukkig heeft het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland een aantal foto’s van
Koninginnedag van 1970-1984 van fotograaf Henk Honing gevonden. Op één van de foto’s heeft het
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bestuur ontdekt dat de Oranjevereniging Beverwijk zich vroeger Vereniging Koninginnedag noemde
(waarschijnlijk vanwege die lange officiële naam: “Statutair Vereniging tot viering verjaardag van H.M. de
Koningin”). Op de foto is deze vlag met de naam te zien. De foto is bewijs van wat in het notulenboek
is beschreven: vroeger was er veel publiek bij activiteiten Koninginnedag en er werd veel georganiseerd.
De dag werd ‘s ochtends om acht uur gestart door goed hoorbare feestklanken van het Beverwijkse
Trompettercorps vanaf de eerste trans van de Wijkertoren. Vervolgens voorstellingen voor kinderen,
muzikale rondgangen, volksdansen en aubade op het President Kennedyplein, om ’s middags te
vervolgen met het Ruiterspringconcours langs de Wijk aan Duinerweg, een groot damesvoetbaltoernooi,
volop vermaak op de Breestraat en Meerplein, de Westerhoutloop die ook door de Breestraat ging
alwaar ook een jeugdmarkt was en tevens een beiaardbespeling. ’s Avonds een Oranjebal met een live
orkest of een band en natuurlijk als fantastische afsluiting altijd een vuurwerk.
De Oranjevereniging gaat verder met de zoektocht in haar eigen archief. We blijven verder proberen om
ook ander materiaal te vinden. Wat zou het mooi zijn als Beverwijkers hun leuke en prettige
herinneringen of ervaringen met Koninginnedag zouden willen delen met de vereniging. Als er wellicht
ook daar plaatjes uit het familiealbum bij zijn, dat is nog eens extra leuk. Wordt vervolgd.
Communicatie
Eén van de grootste wijzigingen in deze snel veranderende wereld is de communicatie met anderen ook
bij. Omdat de Oranjevereniging Beverwijk slechts éénmaal per jaar een activiteit organiseert ( zijnde de
Koningsdag of in de toekomst weer Koninginnedag) is het contact met de leden en inwoners van
Beverwijk van groot belang. Het huidig bestuur heeft niet alle kennis van moderne
communicatiemiddelen en is daarop op zoek gegaan naar mensen die daar meer verstand van hebben. In
2021 zijn we in de gelukkige situatie gekomen voor verbeteringen door gebruik te kunnen maken van de
knowhow van een tweetal jongere vrouwen met kennis en ervaring op het gebied van social media. De
een doet in haar dagelijkse werk niet anders dan het onderhouden en bijwerken van een gemeentelijke
website in de IJmond en de andere, nog iets jonger, doet heel veel met de moderne media zijnde TikTok, Facebook en Instagram.
In 2021 is gestart om daar meer van te gebruiken. In 2022 gaan we dit verder uitbouwen met name het
aantal volgers proberen te vergroten. De Oranjevereniging organiseert immers Koningsdag niet voor
zichzelf en dus moeten we op een effectieve manier naar de buitenwereld onze activiteiten bekend
kunnen maken.
Website
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De website was en is nog steeds een belangrijk communicatiemedium. Helaas bleek door de vele
wijzigingen van serviceprovider in de afgelopen jaren dat de website reeds diverse tijd niet was geupdate. Ook de webmaster die dit de afgelopen jaren getracht heeft bij te houden was niet in staat om dit
allemaal bij te houden. Vandaar dat het Bestuur alle moed bij elkaar heeft verzameld om toch maar eens
te overleggen met de serviceprovider. In eerste instantie ging dit niet geheel probleemloos maar dat was
geen gebrek aan goede wil. Uiteindelijk zijn we er met een aardige inspanning toch uitgekomen met een
tijdelijke maar wel verbeterde opzet van de nieuwe site van de vereniging. Het is nu zaak om de website
actueel te houden en verder uit te bouwen.

Dat de website een functie vervult wordt duidelijk uit het aantal bezoeken. Vooral kort voorafgaand aan
Koningsdag is de website blijkbaar een bron van informatie voor het programma en het laatste nieuws.

Oranjekrant

Sedert een aantal jaren is de Oranjekrant uitbesteed aan MDH uitgeverij. De taakverdeling is heel
eenvoudig. De Oranjevereniging levert de teksten en de foto’s aan, MDH uitgeverij zorgt voor de
opmaak, de druk van 20.000 exemplaren en de verspreiding in de gehele gemeente Beverwijk. De
bekostiging van de krant komt van de advertentie-inkomsten. MDH neemt dat ook geheel voor zijn
rekening. Deze samenwerking verloopt prima, zeker waar door MDH Uitgeverij onze krant ook als
visitekaartje gebruikt. Dat is voor het Bestuur een belangrijke verlichting van de communicatietaak. Voor
het bestuur is het zaak om tijdig al het materiaal te verzamelen en te ordenen. Gezamenlijk werken we
dan aan het wegwerken van de tekstuele fouten in de proefdrukken. Dat betekent dat we in de maand
maart daar nogal druk mee bezig zijn. Deze investering is de moeite waard omdat de bijdragen ook de
basis zijn voor content op de website en social media.
Dit jaar hebben we speciaal ook gekeken dat het gepubliceerde materiaal rechtenvrij is. Normaal
gesproken staat er een foto van de koning op de voorpagina. Gezien de nare ervaringen uit het verleden
is daar dit jaar vanaf gezien en gekozen voor een leuke feestelijke tekening.
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Traditioneel bevat de Oranjekrant een voorwoord van de burgemeester en de voorzitter van de
Oranjevereniging. Uiteraard ook het programma en de bijdragen van de deelnemende organisaties.
Nieuw was de plaatsing van een woordzoeker en een kleurplaat. Voor beiden waren leuke prijzen te
winnen. In het kader van 110 jarig bestaan was er ook een pagina gewijd aan “Meer dan een eeuw
Koninginnedag”. Als afsluiter in reeds jarenlange samenwerking met de Stichting 4 mei Beverwijk een
bijdrage “Herdenken en vieren ten tijde van corona. “

Persberichten

Tenslotte maken we graag gebruik van de lokale schrijvende pers. Onze persberichten (zie eind van het
verslag) worden goed gebruikt.

R
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Radio Beverwijk en IJmond Nieuws

Het is gebruikelijk dat na de publicatie van de Oranjekrant het Bestuur van de Oranjevereniging
toelichting geeft op het programma in een uitzending van Radio Beverwijk. Dit jaar evenwel moest
Radio Beverwijk strikte regels m.b.t. bezoek aan de studio hanteren. Interviews kunnen dus alleen per
telefoon. Als alternatief heeft Radio Beverwijk interviews gehouden met individuele bestuursleden in de
week voorafgaand aan Koningsdag. Tevens zijn er interviews gehouden met de muziekbandjes die
optreden gedurende de live stream. Op deze manier was er zelfs meer aandacht en tijd dan voorheen.
Op basis van het persbericht kreeg IJmond Nieuws ook belangstelling. Onze voorzitter heeft daarom in
het gebouw van de BHK zich laten interviewen. De video opname daarvan was geplaatst op YouTube
en is nog steeds te zien.

Facebook en Instagram

De twee nieuwe communicatie-experts hebben het bestuur uitgedaagd om te kijken hoe meer bereikt
kan worden met social media naast traditioneel de website, de Oranjekrant en de pers. Met social media
bereik je vooral jongeren beter omdat dit hun communicatiekanalen. De Oranjevereniging was reeds op
Facebook zichtbaar maar niet erg actief. Instagram is communiceren met plaatjes en dus een geheel
andere manier. Verder zijn er nog TikTok voor korte filmpjes en LinkedIn voor meer professionele
contacten. Besloten is ons te gaan concentreren op FaceBook en Instagram. Belangrijk daarvoor is een
contentkalender om regelmatig, ook in de rustige periode na Koningsdag toch regelmatig de
Oranjevereniging in beeld te krijgen. Dat vereist een omslag. Ze zijn rustig begonnen met een nieuw
Instagram account. In korte tijd zijn er vele volgers verkregen maar het stokt nu een beetje. De komende
tijd zal het bestuur gaan werken met het doel om meer volgers te krijgen zodat meer mensen leren en
weten van onze activiteiten.
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Jongerenlintje
Het jongerenlintje is een initiatief van de Oranjevereniging Beverwijk om jongeren die iets bijzonders
in/voor Beverwijk hebben gedaan in het afgelopen jaar te onderscheiden met het Beverwijkse
jongerenlintje. Doorgaans zijn het ouderen die, ’als het de koning behaagt’, een lintje of onderscheiding
ontvangen. Die ontvangen ze doorgaans omdat ze langdurig veel vrijwilligerswerk hebben verricht. De
Oranjevereniging Beverwijk is van mening dat ook jongeren die zich belangeloos inzetten voor de
samenleving, een lintje verdienen. Wellicht zijn hun verdiensten iets korter van duur, maar minimaal
even bevlogen.
Vorig jaar moesten we helaas vanwege de coronabeperkende maatregelen de uitreiking afgelasten. Dit
jaar wilden we proberen om voorafgaand aan Koningsdag de 7e editie wel te laten doorgaan met een
inhaalslag. We hebben voortdurend contact gehad met het gemeentebestuur over doorgaan of niet en
onder welke voorwaarden omdat de Burgemeester gevraagd is de uitreiking weer te doen. Als gevolg
daarvan was het groene licht pas op het laatste moment en hebben we de aanvragers gebeld om hun
genomineerde naar het BHK gebouw te krijgen. De uitreiking was onder beperkende
coronavoorwaarden: max. 8 familieleden of vrienden alsmede 3 plekken voor de pers. Tevens was
gevraagd om van tevoren aan te melden zodat het maximum aantal personen niet zou worden
overschreden.
Dit jaar waren er 3 kandidaten die het lintje in ontvangst mochten nemen van burgemeester Martijn
Smit in het verenigingsgebouw van de Beverwijkse Harmoniekapel aan de Groenelaan in Beverwijk
Aan het begin van de bijeenkomst, door zo’n twintig direct betrokkenen bezocht, wordt door Carli
Bilars-Don, de voorzitter van de Oranjevereniging Beverwijk afgetrapt met een ’jammer’-lijstje. Zo is het
jammer dat de coronamaatregelen het schenken van koude drankjes onmogelijk maakt. ,,Er is wel koffie
en thee, maar dat moet u dan zelf halen.’’ Het is uiteraard ook jammer dat Koningsdag voor de tweede
maal op rij in het water valt dit jaar. En jammer dat de uitreiking sober zal moeten verlopen. Eigenlijk
zou het ook jammer zijn dat er geen hapjes worden geserveerd, maar die zijn er stiekem toch. ,,Want dat
was al geregeld.’’ Maar desalniettemin blij dat de uitreiking door kon gaan, ondanks deze beperkingen.
De burgemeester stelt blij te zijn weer eens een redelijk aantal mensen bijeen te zien. “En voor een goede
reden. Want deze lintjes zijn zeer terecht. Het is belangrijk, en fijn om te zien, dat er ook jongeren zijn die zich al
vrijwillig inspannen voor de samenleving en zich daarbij betrokken voelen.” Daarna reikt
De burgemeester de lintjes een voor een uit. Het opspelden dient echter door een familielid te
geschieden. “Dan zult u merken dat dit nog een vak op zich is’’, voegt Burgemeester Smit eraan toe.
Lola Rietdijk is de eerste die een lintje ontvangt. Of ze verlegen is, wil Smit weten. ”Nee’’, lacht Lola. Is
ze dan relaxed? “Nee’’, giechelt Lola. Zij krijgt het lintje voor haar voortdurende inzet voor de lokale
scoutingverenigingen, met name Wiawana en De Wijker Duin Jaghers. Ze organiseert van alles, jaagt aan
en is nimmer op een slecht humeur te betrappen. Op 23-jarige leeftijd zit ze zelfs al in het bestuur. Als
het lintje haar is opgespeld, zegt Lola, toch wat bedremmeld: ,,Nou… bedankt.’’
Vervolgens mag Yvana Pol (15) naar voren komen. Deze stuiterbal doet zelf serieus aan atletiek en
turnen en is daarnaast vele uren in de week in de weer met jeugdige sporters. Ze helpt, begeleidt en
stimuleert ze en jureert ook turnwedstrijden.
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Tot slot wordt Patricia Lopez Correa (23) naar voren geroepen. Zij staat voor Taalcarrousel in haar vrije
tijd, anderstaligen bij om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. Zelfs naast haar eigen studie
maakt ze daar tijd voor vrij.

De drie nieuwe lintjesdragers zijn na afloop stuk voor stuk trots. Lola Rietdijk is zelfs ’heel erg trots’.
Een verrassende uitkomst van een geheimzinnige middag. ,,Mijn twee vriendinnen kwamen thee bij me drinken,
daarna moesten we opeens weg voor ’iets geheims’ en werd ik, met een blinddoek voor, door Beverwijk geleid. Mensen
dachten dat we een vrijgezellenfeestje hadden, haha. Maar het was dus hiervoor. Nu heb ik opeens een onderscheiding!’’
Kleurplaatwedstrijd
Op onze vraag over een landelijke kleurplaat is door de KBOV positief gereageerd. Een leuke kleurplaat
is ter beschikking gesteld. De kleurplaat is gepubliceerd in de Oranjekrant met voor de mooiste
inzendingen een leuk prijsje. Wat in andere delen van het land altijd goed aanslaat is in Beverwijk niet
altijd succesvol, zoals eerder gebleken met oudhollandse spelen. Het aantal inzendingen bleef beperkt tot
slechts 8, waarbij gezien de opgegeven leeftijd van de inzender er wellicht toch wat hulp van ouders is
geweest.

Woordzoeker
De KBOV heeft ook een woordzoeker ter beschikking gesteld. Deze heeft de Oranjevereniging
Beverwijk in de Oranjekrant gepubliceerd. De inzenders van het goede antwoord werden na verloting
een paar leuke prijsjes in het vooruitzicht gesteld.
Deze wedstrijd had aanzienlijk meer belangstelling. Reeds spoedig na verspreiding van de Oranjekrant
stroomden de inzendingen binnen. Uiteindelijk waren er 80 inzendingen met allemaal het geode
antwoord: “Koningsdag geeft saamhorigheid”. In een aparte coronaproof bijeenkomst zijn op 30 april de
prijsjes uitgereikt in het gebouw van de BHK.
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Kerkklokken en carillon
Het programma van de KBOV volgend heeft ook de Oranjevereniging met de kerken weer kunnen
afspreken om de klokken te luiden om 9.55 uur. Degenen die dichtbij een kerk in Beverwijk waren
hebben dat niet kunnen missen.
Het idee om het carillon daaraan voorafgaand te bespelen was iets lastiger. De stadsbeiaardier van
Beverwijk, Gerda Peters, is ook de stadsbeiaardier van Almere en Voorburg. "In Nederland zijn zo'n 200
beiaards en slechts 70 beiaardiers. En je kunt maar op een plek tegelijk zijn. Helaas". Als alternatief heeft
beiaardier Gerda Peters wat nummers voorgeprogrammeerd, die ieder kwartier gespeeld zullen worden
op het carillon van de St. Agathakerk in Beverwijk. Tevens is door Gerda op de reguliere speeldag (elke
1e en 3e en 5e van de maand) voorafgaand aan Koningsdag het hele speciale Koningsdag programma
afgespeeld. Dit is door de Oranjevereniging dankbaar opgenomen op video.
Bloemetjesactie
Vorig jaar was het voor het eerst een bloemetjesactie in samenwerking met Stichting Welzijn Beverwijk.
Het uitdelen van bloemetjes in de wijken van Beverwijk is goed bevallen. Dit jaar is deze actie herhaald
op maandag 26 april met diverse vrijwilligers van Stichting Welzijn Beverwijk. De bloemetjes werden
voorzien van een kaartje met een leuke tekst.
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Daarnaast is vanwege het bijzondere jaar een oproep gedaan aan Beverwijkers om in deze bijzondere
tijden mensen die zich op een of andere manier iets bijzonders gedaan hebben voor de Beverwijkse
medebewoners of samenleving te nomineren voor een bloemetje. 13 bijzondere Beverwijkers zijn
gemeld en die hebben allen persoonlijk een bloemetje mogen ontvangen. Ook deze bloemetjes zijn
voorzien van een groet:
Zomaar een bloemetje, geheel onverwacht.
Zomaar een bloemetje, omdat iemand aan je dacht.
Het Bestuur van de Oranjevereniging vond de inzet van zorgmedewerkers ook wel een bloemetje waard.
Dus bij het Rode Kruis Ziekenhuis en de verzorgingscentra zijn dezelfde bloemetjes persoonlijk op een
coronaveilige manier afgeleverd.

Koningsdag 2021: zonnig en geen regen!
Op Koningsdag waren de weergoden gunstig gestemd. Het was uitermate goed weer voor
buitenactiviteiten, die helaas niet konden plaatsvinden De lokale banketbakkers hebben dat ook geweten
want mensen gingen weer op weg om een paar oranje Koningsdag tompoezen te bemachtigen.
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•

De oproep tot het uithangen van de Nederlandse driekleur met wimpel was succesvol. Bij veel meer
woningen in Beverwijk hingen de vlaggen uit.
Ook dit jaar hebben de kerken meegewerkt om de klokken om 10 uur ’s ochtends te luiden.
De traditionele kindervrijmarkt kon natuurlijk geen doorgang vinden. Evenwel mensen hebben de
gelegenheid gebruikt, aangespoord door het zonnetje, om een marktje in hun voortuin te
organiseren. Dat was natuurlijk niet gecoördineerd en voor mensen die geïnteresseerd waren een
beetje zoeken.

#ORANJEBUITEN = #Buitenspelen
De KBOV heeft in samenwerking met Jantje Beton en scouting het kinderprogramma
#ORANJEBUITEN bedacht om kinderen juist in de tijd van beperkende coronavirusmaatregelen en
veel binnen blijven naar buiten te lokken op Koningsdag.
Vanaf 10 uur gaan we naar buiten! In eigen tuin, op de stoep, in de buurt of op openbare plaatsen waar
dat kan en mag. Lekker spelen, lekker bewegen, veilig op afstand! Wil je weten wat je allemaal kunt doen
en beleven? Bekijk onderstaande links! Veel plezier!

# ORANJEBUITEN

De scouting moest al in vroegtijdig stadium afhaken vanwege gebrek aan vrijwilligers. De
kinderspeeltuinen konden niet meedoen op de gewenste tijd in de ochtend maar waren wel gewoon
geopend in de middag. De Oranjevereniging wilde toch iets extra’s doen voor de kinderen en heeft bij
elke speeltuin 3 netjes met mandarijnen gebracht, wat zeer in de smaak viel.
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De vrijwilligers van Moby Dick hadden zich nog wat extra ingespannen om een opdrachtkaart geheel te
laten afstempelen met als beloning iets lekkers en daar waren de mandarijnen zeker welkom bij.

.
Activiteiten verzorgingstehuizen
De verzorgingstehuizen hadden andermaal de uitdaging om van Koningsdag met alle beperkingen toch
nog iets te maken voor de bewoners. Evenwel de creativiteit van de organisatoren van activiteiten is
groot. Zoals gebruikelijk is er vooroverleg geweest over wat de Oranjevereniging zou kunnen beteken ter
ondersteuning. In eerste instantie was er nog de mogelijkheid dat de burgemeester een bezoekje zou
brengen omdat zulks altijd zeer gewaardeerd wordt. Helaas de situatie maakte dat niet mogelijk. Een
bezoekje van de razende reporter om de buitenwereld te laten zien hoe Koningsdag in de
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verzorgingstehuizen gevierd werd, was wel mogelijk onder strikte voorwaarden. De razende reporter is
langs geweest en heeft met een paar bewoners gesproken.
Daarnaast heeft de Oranjevereniging gezorgd voor een paar flesjes advocaat en oranjebitter, alsmede
voor wat prijsjes in de vorm van kleine opschrijfboekjes, schrijfpennen en Willem Alexander – Maxima
speldjes.

Lommerlust was opgefleurd met oranje en de dag werd ingevuld met een gezellige lunch en
oudhollandse spelletjes. Daarnaast is er een bingo gehouden met prijzen in het thema van koningsdag
zoals klompen sleutelhanger en delfsblauwe magneten. Dus de prijsjes van de Oranjevereniging vulden
dat goed aan. Het geheel werd compleet gemaakt met de muzikale ondersteuning van een draaiorgel
buiten.
In Huis ter Wijck was een eigen Willem en Maxima actief. Verkleed als koning en koningin zijn ze langs
de afdelingen gegaan en dan per huiskamer 20 minuten een koningsquiz en een kleine loterij met wat
kleine prijsjes. Dus ook daar waren de prijsjes van de Oranjevereniging passend. Bij uitdelen van de
prijsjes werd dan ook een heerlijke oranjebitter met een hapje geserveerd. Om te tonen dat het
Koningsdag was werden zoveel mogelijk schermen door het gehele huis voorzien van oranje muziek,
video en dergelijke
In Elsanta willen de bewoners vooraf meestal niet zoveel. Kijken naar de Koning op het grote scherm en
een lekker lunch is goed genoeg. Toch zijn ze dan weer blij met wat extra’s.
Dit jaar is een vergelijkbaar programma als vorig jaar uitgevoerd. In het huis waren er Oudhollandse
spelletjes georganiseerd met drankjes en hapjes en er was een loterij langs de deuren. Dus ook hier
kwamen de prijsjes goed van pas.
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Fotowandeltocht editie 2021

Speciaal voor deze Koningsdag, waar door de COVID-19 maatregelen weinig anders mogelijk dan op
TV of Internet alle Koningsdagactiviteiten te bekijken had de Oranjevereniging Beverwijk een
wandeltocht uitgezet door het oude gedeelte van Beverwijk met een lengte van ca. 5 kilometer.
De bedoeling was dat deze wandeltocht gelopen zou worden op Koningsdag zelf, de reden hiervoor was
dat de prijsuitreiking aan het eind van de dag live vanuit het Kennemertheater zou worden gedaan en
iedereen kon zien wie er gewonnen had.
De tocht was via de website te downloaden en er kon op elke gewenste plek gestart worden om het zo
makkelijk te maken voor iedereen. Ook was de tocht voorzien van foto’s met daarbij een aantal vragen,
niet moeilijk voor een echte Wijker en mocht je er niet uit kunnen komen was er altijd de mogelijkheid
om de antwoorden op te zoeken via het internet. Iedereen heeft tegenwoordig toch een telefoon mee,
lopend of op de fiets?
Onderstaand een voorbeeld van één van de vragen.
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De bekendmaking van de route van de tocht met de vragen op de website is niet helemaal vlekkeloos
gelopen en dankzij het redelijk goede weer, is er toch behoorlijk meegedaan. Aan het eind van de
middag konden we dan ook de prijswinnaars in de livestream bekend maken. Ze waren gebeld om
persoonlijk hun prijs in het Kennemertheater in ontvangst te nemen van de voorzitter.
Live stream vanuit Kennemertheater
Het hoofdonderdeel van Koningsdag was toch wel de live stream vanuit het Kennemertheater, een 5 uur
durend programma met veel wisselingen. De start van het programma om 13:00 uur was na het afsluiten
van het landelijke programma van het bezoek van Koning aan Eindhoven.
Zoals eerder gemeld, de techniek was in handen van Studio De Campagne onder leiding van Tiemen
Wolfs. De regie werd verzorgd door Michael van Buuren en het programma werd gepresenteerd door
Yvonne van den Eerenbeemt. Daarnaast was er nog 3 man technische ondersteuning van het
Kennemertheater.
Een live stream kwalitatief hoogwaardig uitzenden vereist nogal wat. In ons geval betekende dit onder
andere het volgende.
• Grafische aankleding van het programma zal met logo’s, bumpers (overgangsanimaties) en
naambordjes van mensen die in beeld komen. Ook korte videofragmenten met een wedstrijdelement
om de kijkers vast te houden gedurende de 5 uur.
• Interviews van Beverwijkers voorafgaand aan het evenement door de presentatrice waarmee een
speciaal voor de gelegenheid een nieuw lied kan worden gecomponeerd.
• Het opzetten van een vaste internetverbinding van minimaal 10Mb naar Facebook en YouTube om
de beelden te streamen. .Daarnaast ook een mobiele back-up internetverbinding opzetten.
• Twee locaties van waaruit het programma gepresenteerd wordt. Het hoofdpodium in de grote zaal
alsmede een secondaire locatie, de Rabozaal te verbinden via kabels.
• In de grote zaal opstelling van 3 camera’s aanwezig zijn en in de Rabozaal ook nog een 1 camera.
• Inzet van twee videoswitches om beide interne locaties met elkaar te verbinden, alle AV apparatuur
op aan te sluiten en de streaming naar Facebook en YouTube te laten plaatsvinden.
• Licht en geluidsinstallatie van het theater instellen en koppelen.
• Door middel van Zoom op een mobiele telefoonverbinding opzetten tussen de razende reporter op
de diverse locaties in Beverwijk en contact met het theater.

Het programma is afgetrapt door Yvonne van den Eerenbeemt met een nieuw Beverwijks lied.
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Ik ben om zes uur opgestaan
Hing vlag en wimpel uit het raam
Het Beverwijkse klokkenspel
Het Wilhelmus zingen vol geschel
Van Brainport Eindhoven naar hier
Het is feest onwijs
Een virtueel samenzijn

Van de Bazaar tot aan Wijk aan Zee
De hele gemeente doet weer mee
We blijven thuis in onze hutten
We doen ons best voor Mark Rutte
Maar stiekem hopen we oprecht
Volgend jaar, weer Koningsdag in het echt
Beverwijk kleurt weer oranje
Zelfs online is samenzijn een leuke bezigheid
Want als Beverwijker kan je
Zelf de slingers hangen bij dit feestje van saamhorigheid

Het was een veel bewogen jaar.
Maar jullie staan voor elkaar klaar.
Een aardbei hart dat kent geen grens
Want jullie zijn echt mensen mensen
Nu mogen alle remmen los in een roes
Met een oranje tompouce
Beverwijk kleurt ook oranje
Zelfs online is samenzijn een leuke bezigheid
Want als Beverwijker kan je
Zelf de slingers hangen bij dit feestje van saamhorigheid

Vier toffe bands zijn onze troef
Er wordt geswingd er wordt gekroegd
Ze zijn zo goed ze kroegen zelfs coronaproof
Beverwijk kleurt weer oranje
Zelfs online is samenzijn een leuke bezigheid
Want als Beverwijker kan je
Zelf de slingers hangen bij dit feestje van saamhorigheid

Burgemeester Martijn Smit was aanwezig om het programma een beetje te openen. Het was niet zoals
een openingsrede maar een kort interview met een hart onder de riem voor de Beverwijkers.
Voorzitter Carli Bilars werd daarna even “aan de tand gevoeld” als starter. En toen ging het programma
van start.
De optredens van 4 muziekbands GAAF!, Band Rocking Robins, Dr. Jekyll & Mr. Hyde, Band Tommy
Inc.! werden afgewisseld met een presentatie van het Prentenkabinet van der Linden. En tussendoor ook
nog videoclips van de filmclips en vooral de reportage van de razende reporter in Beverwijk.
Aan het eind dag werden dan ook de prijzen uitgereikt.

Tenslotte nog even wat getallen over het aantal bezoekers na afloop:
• Tijdelijk = hits 10-15 minuten: 5600 bezoekers;
• Lang = hits gedurende 50% van de tijd: 850 bezoekers, en
• Helemaal = hits gedurende 100% van de tijd: 80 bezoekers
Daarmee is het aantal bezoekers meer dan aan het muziek- en dansprogramma buiten op het
Stationsplein.
De live stream opname is nog steeds te zien op YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=_qiTQAec88M
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De Razende reporter

Voor het eerst in 2021 en in de geschiedenis van de Oranjevereniging Beverwijk was er een “razende
reporter” die live via een beeldverbinding verslag deed van de activiteiten die nog mogelijk waren tijdens
deze aangepaste COVID-19 Koningsdag. De reporter in kwestie was dochter Iris Rosman met als
cameraman haar vader Marcel Rosman.
De avond voor Koningsdag was er al een bijeenkomst in het Kennemertheater samen met de regisseur
en de technici om het geheel goed voorbereid in de lucht te krijgen.

De start werd gemaakt op het Stationsplein in de hele vroege ochtend met een testuitzending, kijken of
er verbinding gemaakt kon worden tussen deze locatie en het kennemer theater. Ondanks dat het
allemaal nieuw was voor iedereen ging dit redelijk voorspoedig en konden we naar onze eerste locatie
voor deze vroege dag. Waar kon dat anders zijn dan bij Paul Veld van bakkerij Leek, hij voorziet velen
en niet alleen Beverwijkers, van de bekende Oranje Tompouce.
Na de interviews terug naar het Kennemertheater, het was nog veel te vroeg om verder op pad te gaan.
Een banketbakker begint eigenlijk veel te vroeg voor een normaal mens.
In het Kennemertheater werd er door de verschillende bands al druk gerepeteerd, de z.g. geluidstest
moest worden gedaan.
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Het Kennemertheater stond helemaal tot onze beschikking, een vreemd fenomeen in een nog vreemdere
tijd wat weer een heel vreemd beeld oplevert van een theater van hoe het niet moet zijn.
Omdat het gehele gebouw toch tot onze beschikking stond en het geluid van de bandjes toch wel heel
hard overkwam in de vroege ochtend werden de adressen en de route die daarvoor gereden moest
worden in de centrale hal besproken.

En dan eindelijk is het zover, de rest van Beverwijk is wakker en de uitzending vanuit het Kennemer
theater is gestart. Dus werk voor het team van de razende reporter. De eerste locatie is Huis ter Wijck
waar voor de zorgmedewerkers plantjes werden achtergelaten. Tevens werd er even gekeken wat er
allemaal voor de bewoners gedaan werd.
Ook werd er een bezoek gebracht bij één van de gedecoreerden die door de Koning werd verrast met
een lintje (inclusief oorkonde) van grote waarde. Joop Slotemaker, was één van de gelukkigen die dag.
Hij was aangenaam verrast door reporters van de Oranjevereniging Beverwijk. Ook hij kreeg een
presentje.
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Hierna werd er tempo gemaakt om Lommerlust te bezoeken, ook hier werden plantjes gebracht voor de
zorgmedewerkers. De razende reporter werd er met open armen ontvangen en de geïnterviewden
hadden moeite los te komen van de verhalen over Koninginnedag vroeger.
Behalve de ouderen van Beverwijk werd er ook gedacht aan de jongste. Een aantal speeltuinen werden
bezocht en hier werden de oranjemandarijnen achtergelaten voor de kinderen nadat de vrijwilligers
waren geïnterviewd.

Uiteindelijk, na een paar uur rondrazen door Beverwijk, werd de razende reporter met haar cameraman
door de presentatrice van de livestream bedankt in de uitzending voor hun inzet van deze geslaagde dag.
Sponsoren – bedankt
Tenslotte moet toch wel gememoreerd worden de bijdragen in geld of nature van onze sponsoren.
Zonder hen zou een dergelijke Koningsdag toch niet mogelijk zijn.
Onze dank gaat in eerste instantie uit naar de hoofdsponsor, de Gemeente Beverwijk, en ook naar de
belangeloze medewerking van het Kennemertheater en Radio Beverwijk.
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De opbrengst was dit jaar boven verwachting, Immers het coronavirus heeft ook financieel toegeslagen
bij bedrijven. Het Bestuur heeft wel getracht de inkomsten te verhogen door ruim 300 sponsorbrieven
persoonlijk rond te brengen (scheelt 1 euro per brief!). We zijn al deze gevers erkentelijk daarvoor
speciaal juist in deze financieel moeilijke tijd.
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Samenvattend
Koningsdag 2021 was inderdaad weer een keertje anders. De Oranjevereniging in goede samenwerking
met Stichting Welzijn Beverwijk, Radio Beverwijk en het Kennemertheater heeft er toch een feest van
kunnen maken alhoewel het hoofdzakelijk virtueel was.
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PERSBERICHT
KONINGSDAG IN BEVERWIJK (WEER) ANDERS
Beverwijk, 14 april 2021
Vorig jaar werden wij allen hard geconfronteerd met het coronavirus. Onze Koning vierde toen
noodzakelijk met zijn gezin zijn verjaardag op Paleis Huis ten Bosch en de Oranjevereniging Beverwijk
heeft toen toch nog Koningsdag een alternatief programma op kleinschalige manier op het laatste
moment moeten maken en uitvoeren. Wij gingen er lange tijd vanuit dat in 2021 er weer een “normale”
Koningsdag zou zijn. Helaas. Het verschrikkelijke virus is nog steeds heftig aanwezig.
Vandaar dat we dit jaar noodzakelijk weer een aangepast kleinschalig programma hebben.
Het landelijke thema voor dit jaar is SAAMHORIGHEID!
Overeenkomstig het bezoek van de Koning en zijn gezin aan Brainport Eindhoven dat grotendeels
digitaal zal zijn, heeft ook de Oranjevereniging als belangrijkste programma onderdeel een life streaming
evenement.
Op Koningsdag in de middag van 13.00-18.00 uur zal zonder aanwezigheid van publiek
een viertal lokale bandjes en het Prentenkabinet van der Linden optreden. Dit zal worden uitgezonden
via Facebook en YouTube. (Hoe te bekijken zal nog nader bekend gemaakt worden.)
Daar blijft het even wel niet bij.
Voorafgaand aan Koningsdag 2021, nu al weer voor de zesde maal, willen we jongeren die iets
bijzonders hebben gedaan in het afgelopen jaar onderscheiden met het Beverwijkse jeugdlintje,
hetwelk zal worden uitgereikt door onze Burgemeester aan een drietal gegadigden met vrienden en
kennissen, uiteraard in overeenstemming met de corona richtlijnen van de Veiligheidsregio
Kennemerland. Voor anderen die dat ook verdienen hebben we een bloemetjesactie.
Met dank aan onze landelijke koepel de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) hebben we
voor kinderen een kleurplaatwedstrijd met leuke prijsjes en voor iedereen dit dat wil een doorloper
prijspuzzel.
Voor de wandelaars is er een Beverwijkse Koningsdag wandeling in voorbereiding.
De activiteitenbegeleidsters van de Beverwijkse verzorgingstehuizen zorgen dat Koningsdag voor de
bewoners na toch wel wat ellende in het afgelopen jaar toch iets bijzonders en fijns wordt. De
Oranjevereniging ondersteunt deze activiteiten voor een kwetsbare groep mensen. Om begrijpelijke
redenen zijn deze activiteiten alleen voor die bewoners van de verzorgingstehuizen.
Het lokale programma is afgestemd met het landelijke. Het totale overzicht voor Beverwijk ziet er dan
als volgt uit.
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Tijd
06.23 u.

Activiteit
Locatie
In heel Nederland vlag en wimpel voor de Koning en voor
elkaar
09.55-10.00 u. Klokgelui in Beverwijk
10:00 u.
Nationale Aubade – gezamenlijk zingen van het Wilhelmus in
de voordeur
10.15 u.
Felicitaties burgemeesters
TV
11.00-13.00 u. Het bezoek van de koning aan Brainport Eindhoven live te
TV
volgen via NOS en via www.koningsdageindhoven.nl
13.00 u.
Activiteitenprogramma verzorgingstehuizen (uitsluitend voor
Verzorgingstehuizen
eigen bewoners)
13.00-18.00 u. Beverwijks digitaal life streaming programma
Facebook & YouTube
•

Opening Burgemeester

•

Prentenkabinet van der Linden

•

Band Dr. Jekyll & Mr. Hyde

•

Band Rocking Robins

•

Band GAAF!

•

Band Tommy Inc.!

• Uitreiking prijzen wedstrijden
16.15-17.50 u. MAX Koningsdag vanuit Paleis Soestdijk
16.30 u.
Nationale toost op de verjaardag van Zijne Majesteit en op
de gezondheid van iedereen

TV

Wij hopen daarom dat Beverwijkers net als vorig jaar massaal vanaf zonsopgang (06.23 uur)
de vlag met wimpel voor de Koning en voor elkaar zal uithangen en om 10.00 uur na het Beverwijkse
klokgelui mee wil doen met de Nationale Aubade – het gezamenlijk zingen van het Wilhelmus
- in de voordeur. En ook heffen we toch allemaal het glas om 16.30 uur bij de landelijke
Nationale toost op de verjaardag van Zijne Majesteit en op de gezondheid van iedereen.
In de jaarlijkse Oranjekrant die in de week van 19 april zal worden verspreid is nog meer te lezen.
Op onze website www.oranjevereniging-beverwijk.nl en op Facebook en Instagram zal de laatste stand
van zaken te vinden zijn. Het beste en makkelijkste is de Oranjevereniging Beverwijk te gaan volgen op
Facebook daarvoor.
We hopen hiermee te hebben gezorgd dat Koningsdag 2021 toch nog een bijzondere Koningsdag wordt.
De Oranjevereniging Beverwijk wenst U allen, ondanks alle beperkingen, een fijne en gezellige
Koningsdag, maar blijf vooral veilig op anderhalve meter afstand en gezond!
Uw Oranjevereniging Beverwijk: al 110 jaar door en voor Beverwijkers!
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PERSBERICHT
KONINGSDAG IN BEVERWIJK: CARILLON MET KONINGSDAG PROGRAMMA
Beverwijk, 17 april 2021
Koningsdag 2021 staat in het teken van saamhorigheid. De Koninklijke Nederlandse Klokkenspel–
Vereniging (KNKV) en de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) werken samen bij de
invulling van Koningsdag. Koningsdag is immers een prachtige gelegenheid om het carillon te laten
horen. Gedurende deze coranacrisis kan de beiaardier op gepaste afstand van het publiek nog steeds
concerten geven. Die concerten kunnen door vele mensen beluisterd worden ook al zijn ze aan huis en
haard of tuin gekluisterd. Daarmee vervult het klokkenspel ook dit jaar op Koningsdag haar traditionele
rol. Stadsbeiaardiers vertolken immers al eeuwen lang de gevoelens en emoties van burgers, zowel bij
vreugde als bij verdriet en rouw. Zo dragen beiaardiers bij aan saamhorigheid, het thema van
Koningsdag. Het plan is om op Koningsdag vanaf 9.30 uur op tientallen beiaards dan bekende
(vaderlandse) liederen rond het thema ‘saamhorigheid’ en het lied ‘Zij aan zij’ van Kinderen voor
Kinderen (het lied van Koningsspelen dit jaar) te laten klinken.
De Oranjevereniging Beverwijk had hier graag op aan willen sluiten. De stadsbeiaardier van Beverwijk
Gerda Peters had graag gespeeld in Beverwijk ware het niet dat ze ook stadsbeiaardier is van Almere en
Voorburg. In Nederland zijn ca. 200 beiaards en slechts 70 beiaardiers. En je kunt maar op één plek
tegelijk zijn. Helaas …
Evenwel niet getreurd. Als alternatief zal het carillon van de St. Agathakerk op Koningsdag elk kwartier
een nummer spelen uit een speciaal Koningsdag programma opgesteld door onze beiaardier Gerda
Peters:
• Wilhelmus
• Lang zal hij leven
• Waar de blanke top der duinen
• Gelukkig is het land
• Holland ze zeggen
• In een blauw geruite kiel
• Merck toch hoe sterck
• Toen Hertog Jan
• De Zilvervloot
Een oproep aan alle Beverwijkers. Maak een ommetje door de Breestraat op Koningsdag en luister naar
het mooie carillon van de St. Agathakerk.
Overigens wist U dat de stadsbeiaardier Gerda Peters op elke eerste, derde en vijfde zaterdag van de
maand gedurende een uur van 13:30-14:30 uur het Carillon bespeelt?
Uw Oranjevereniging Beverwijk: al 110 jaar door en voor Beverwijkers!
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