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Algemeen
2017 is begonnen met een nieuw maar nog niet compleet bestuur, voor de koningsdag waren
er voldoende bestuursleden om dat feest toch weer te kunnen organiseren. Ook hebben exbestuursleden goed geholpen
Evenementen 2017
Als eerste waren de verzorgingstehuizen (Duinrand, Salem en Overduin) aan de beurt waar de
bewoners onder het genot van een kopje koffie met gebak, een hapje en een drankje werden
vermaakt met bekende liedjes en er was weer een bingo. De bewoners van de Duinrand
wonen tijdelijk in Rijnsburg dus zijn zij daar bezocht.
"Samen Katwijk" was er ook weer in samenwerking met het welzijnskwartier, op deze avond
ontmoeten Katwijkers en Medelanders elkaar en eten zij elkaars gerechten. Wat wel opviel
dat het animo hiervoor jaarlijks terugloopt. Dit laatste was ook het geval bij het aantal
bezoekers op de Nachtmarkt.
Naast de hierboven genoemde activiteiten, vonden ook de volgende activiteiten plaats voor
Koningsdag: de Oranjetour, nu startend vanaf parkeerterrein Noord waarbij de ruimte van de
Redschuur gebruikt werd voor het feestje voor en na de tour, de Koningsrit op de motor in
samenwerking met Easy Riders Kattuk, country & Line Dance en “hoe krijt je het voor
elkaar” op het Andreasplein.
De kermis was er ook weer op het parkeerterrein Zuidduinen nu gedeeltelijk omringt met
hekken en in de avonduren waren er ook beveiligers. Dit geeft extra kosten voor de OV waar
de gemeente helaas geen oog voor heeft en dit niet in de subsidie laat terugkomen.
De 10e Kattukse Nacht werd dit jaar in samenwerking met de Schuit georganiseerd in de
Dwarsstraat, zo konden de kosten van het podium etc worden gedeeld. Helaas liep het niet
zoals was gepland. De verleende vergunning door de gemeente was onterecht en er werd op
het laatste moment besloten het feest binnen te houden. De gemaakte kosten voor het
buitenfeest zijn in onderling overleg afgehandeld. De gemeente heeft een vergoeding gegeven
voor de inkomstenderving.
Op het Duinplein omgedoopt naar “het plein van Oranje” was de muziekmiddag (voorheen op
het Andreasplein) georganiseerd, met goed weer en goede muziek was het er druk en gezellig.
Omdat het Duinplein verder uit het centrum ligt, was bij de vuurbaak het visroken geplaatst
als verbinding met de Koningsmarkt en het Andreasplein waar ook nu weer tienerspelen
werden georganiseerd voor de jeugd van 16 tot 18.
De Maritieme markt op de Hendrikkade was weer ouderwets gezellig en drukbezocht. Voor
de jeugd was er in de zwaaikom gelegenheid om te varen met mini opduwers en er was
ringsteken op het water met de echte opduwers.
Verder mogen de overige activiteiten niet vergeten worden zoals de aubade, roofvogelshow,
de Ronde van Katwijk (in samenwerking met Atletiekvereniging Rijnsoever), met vele
starters in de Kinderloop en in de Volwassenenloop..
De Koningsdag werd zoals gebruikelijk afgesloten met de taptoe op het Andreasplein, waarna
zoals vanouds het vuurwerk werd afgestoken langs de boulevard ter hoogte van de witte kerk.
Ook was dit jaar weer het strand ingericht voor de 4x4 auto’s met gescheiden banen voor de
auto’s, en de zware Dakar rally vrachtwagens. Het was weer een prachtig gezicht op het
strand en vele mensen genoten ervan.
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Zoals ieder jaar is op 4 mei door de Oranjevereniging ook weer een krans gelegd bij het beeld
van de Nederlandse Leeuw bij de dodenherdenking.
Op 5 mei was er weer de fakkeloptocht georganiseerd door de st. SOV KRV en de gemeente
Katwijk.
Huisvesting
Met de komst van de podiumwagen enkele jaren geleden is de ruimte in de Schoolstraat erg
krap geworden en is het bestuur op zoek naar vervangende ruimte of uitbreiding hiervan. Op
dit moment is nog geen bevredigende ruimte gevonden.
PR
De website is verder ontwikkeld en wordt nu goed actueel gehouden.
Het KW!Label is in 2017 opnieuw toegekend aan onze vereniging.
BESTUURSWIJZIGINGEN EN LEDENAANTAL
Per 31 december 2017 bedroeg het aantal leden 2350.
Op de ledenvergadering is afscheid genomen van acht bestuursleden. Tineke Zuijderduijn,
Pieter de Best, Jan Varkevisser, Henk Messemaker, Gerard van Beelen, Joan Boot, Arie Plug
en Koos van Duijn.
Op de zelfde vergadering worden drie nieuwe bestuursleden aangesteld: Robert Varkevisser,
Floor van derPlas en Johan Houwaard.
Eind 2017 is Rein Varkevisser als aspirant bestuurslid aangetreden.

Katwijk, maart 2018.
Wim van de Ven - secretaris OVKZ.

