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Voorwoord van het bestuur

Het zal een vreemde ervaring zijn maar op Koningsdag zal er een serene rust 

in ons dorp heersen. Dat is spijtig maar niet het belangrijkste. Als gevolg 

van het coronavirus worden we in ons land geconfronteerd met vele doden, 

zieken en een ontwrichte maatschappij. Onze gedachten gaan allereerst uit 

naar de slachtoffers van deze pandemie en hun familieleden. Alle sterkte 

toegewenst om deze dramatische periode nu en in de toekomst door te 

komen.

 

Een paar weken geleden zat ik nog achter mijn computer een voorwoord te schrijven 

voor onze Feestgids. We hadden een programma boordevol activiteiten en 

festiviteiten! Uw bestuur heeft vele uren besteed aan de organisatie van het 

Koningsdagprogramma en daarnaast, samen met de andere Oranjeverenigingen van 

de gemeente Katwijk, de afgelopen anderhalf jaar ook hard gewerkt aan een 

fantastisch programma voor de viering van 75 jaar vrijheid. Het beloofde er allemaal 

grootser dan ooit uit te zien. Maar helaas kan dit alles nu niet doorgaan 

vanwege de ontstane crisis. Zelfs de 4 mei herdenking zal een uiterst sober 

karakter dragen.

In plaats van de Feestgids heeft u nu het Oranjemagazine 2020 voor u liggen, 

met daarin hoogtepunten van de voorbije jaren, herinneringen aan vroeger en 

een vooraankondiging van uitgestelde programma’s.

Als Oranjevereniging zijn wij zeer betrokken met de inwoners en ondernemers 

van ons dorp. Samen met andere organisaties zijn wij daarom aan het bekijken 

of bepaalde evenementen later dit jaar gehouden kunnen worden. Want, om 

met de woorden van onze minister president te spreken, alleen samen komen 

we deze moeilijke periode te boven.

Namens de Oranjevereniging van Katwijk aan Zee

Harry Minnee, 
Voorzitter

Houdt u voor de programma’s die later 

dit jaar plaats vinden onze website en 

Facebook in de gaten.

WEBSITE: www.ovkatwijkaanzee.nl/

FACEBOOK:

facebook.com/ovkatwijkaanzee

Lid worden?

Nog geen lid van OV Katwijk aan Zee? 

Dan gaat u zich natuurlijk direct 

aanmelden! Met velen tezamen blijven 

wij in staat om Koningsdag volgend jaar 

weer groots te vieren.

ovkatwijkaanzee.nl/lid-worden/

Ledenadministratie:

Wim van de Ven

Kleipetten 180

2231 MD Katwijk

E-mail: 

ledenadministratie@ovkatwijkaanzee.nl
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Voorwoord van de Rabobank

Langzaam begin ik te wennen aan mijn thuiswerkplek. 

‘Een bezemkast’ noemen collega’s hem gekscherend. 

Zittend op een oude Triptrap-kinderstoel vul ik mijn dag 

met vele telefoontjes, Skype-calls, mails en appjes. Op 

afstand van iedereen. En toch heb ik sterker dan ooit het 

gevoel dichtbij onze partners, klanten en mijn collega’s 

te staan. 

De huidige crisissituatie vraagt veel van ons 

aanpassingsvermogen en van onze creativiteit. Niet alleen van 

ons als bank, maar van de gehele maatschappij. Zo ook voor 

Oranjevereniging Katwijk aan Zee. En dat uitgerekend in het 

jaar waaraan zoveel voorbereidingen vooraf 

gingen. De viering van 75 jaar vrijheid moest 

immers een groot feest worden; net als de 

festiviteiten rondom Koningsdag. De creativiteit 

die alle vrijwilligers laten zien om de verschillende 

onderdelen uit het programma toch doorgang te 

laten vinden is fantastisch. Met maar een doel: er 

samen een feestelijke dag van maken. Ook als dat 

dit jaar op tenminste 1,5 meter afstand moet. 

Ik wens alle inwoners van Katwijk aan Zee, 

mede namens al mijn collega’s, veel gezondheid 

en sterkte toe. Weet ons te vinden als u hulp nodig 

heeft, want uw Rabobank blijft dichtbij. Pas goed op 

elkaar. Samen komen we hier sterker uit!

Erik Versnel
Directievoorzitter
Rabobank Leiden-Katwijk

Rabotaptoe (2015)

Rabobank Oranjetoer (2018)

Een feestelijk gebakje op Koningsdag!

Voor de bewoners van de verzorgingstehuizen in Katwijk aan Zee wordt er door de 

Oranjevereniging jaarlijks een gezellige middag georganiseerd om Koningsdag te vieren. Helaas 

kan dat dit jaar niet doorgaan. Maar we zorgen toch voor iets 

lekkers voor bij de koffie op Koningsdag!

De Echte Bakker Den Dulk wil graag iets extra’s 

doen voor de verzorgingstehuizen. Daarom 

kunnen wij namens hem overheerlijk gebak 

aanbieden aan de bewoners en het verzorgend 

personeel van Salem, de Duinrand, Overduin en 

het Raamwerk. 

Een feestelijk begin van een bijzondere 

Koningsdag!

Viering Koninginnedag op het 

zeehos in vroeger tijd

https://qrco.de/taptoe

https://qrco.de/

oranjetour
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Heeft u vragen of persoonlijke 

opmerkingen, belt u dan naar één 

van de bestuursleden of mail naar 

info@ovkatwijkaanzee.nl

U kunt ook een briefje schrijven aan:

Oranjevereniging Katwijk aan Zee

Postbus 134

2220 AC Katwijk

Kijk verder op onze website: 

ovkatwijkaanzee.nl

Of volg ook onze Facebookpagina:

facebook.com/ovkatwijkaanzee
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Draaiorgelmuziek tehuizen en 

instellingen 

Omdat de oudere en mindervalide inwoners van onze gemeente niet naar 

het Oranjefeest kunnen komen, brengen wij het feest elk jaar naar hen toe. 

Op deze Koningsdag mogen er 

helaas geen muziekkorpsen 

optreden en daarom heeft de 

Oranjevereniging samen met 

Prominent, Molenaar en Kuijt 

draaiorgelmuziek geregeld!

De nostalgische muziek van 

Krul, zal een ieder bekend in de 

oren klinken! In de ochtenduren 

zal het orgel langsgaan bij de 

Zwanenburg, de Duinrand, 

Overduin en natuurlijk ook bij 

Salem in tijdelijke vestiging te 

Rijnsburg. We hopen dat deze 

muzikale groet voor alle bewoners een mooie start van Koningsdag 2020 zal zijn!

Dit evenement is voor de bewoners en niet voor publiek toegankelijk!

Maandag 27 april 2020

Mede mogelijk 

gemaakt door:

Prominent

Molenaar

Installatiebedrijf Kuijt
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Koningsdag, Dodenherdenking en 

Bevrijdingsdag 2020

Koningsdag, 27 april

Helaas kunnen wij dit jaar Koningsdag niet vieren zoals u gewend bent. 

Ons land en de wereld om ons heen zijn in de greep van het coronavirus. Gezondheid 

gaat boven alles en daarom hebben wij samen met anderen naar een invulling 

gezocht welke past bij de omstandigheden waarin wij ons nu bevinden.

06:19 uur Hijs de Nederlandse vlag met wimpel! (later mag ook)

08:45 uur Draaiorgelrondgang tehuizen en instellingen

09:00 uur  Carillonbespeling 

09:45 uur  Klokluiden in geheel Nederland en de Antillen

10:00 uur Nationale aubade

10:00 uur Uitzending RTV Katwijk 

10:00 uur Start muzikale Oranjegroet 

11:00 uur Oranje boven, een koninklijke groet vanuit de lucht

15:00 uur Oranjezangdienst via RTV Katwijk

16:00 uur Nationale toost

21:30 uur Oranjezangdienst via RTV Katwijk (herhaling)

Samen met andere organisaties bekijken wij of bepaalde evenementen later dit jaar 

gehouden kunnen worden. Een vooruitblik daarop treft u elders in dit magazine aan.

Dodenherdenking, 4 mei 

Dodenherdenking vindt plaats 

ter nagedachtenis aan hen, die 

sinds het begin van de Tweede 

Wereldoorlog in het belang van 

het Koninkrijk zijn gevallen en 

aan allen die door 

oorlogshandelingen en terreur 

zijn omgekomen, wanneer of 

waar ook ter wereld.

De herdenking op 4 mei zal 

zonder publiek gehouden worden 

en een uiterst sober karakter 

dragen. Burgemeester Visser zal 

namens alle inwoners van Katwijk 

een krans leggen bij het oorlogsmonument De Leeuw. De herdenking wordt 

uitgezonden door RTV Katwijk op kanaal 41.

Bevrijdingsdag, 5 mei

Op 5 mei staan we stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, nu 75 jaar geleden. 

Dat doen we in het besef dat vrijheid nooit vanzelfsprekend is. Vrijheid is kwetsbaar 

en vraagt verantwoordelijkheid van ons allen, juist nu er een beroep op ons wordt 

gedaan om goed voor elkaar te zorgen.

De Oranjeverenigingen van Katwijk aan Zee, Katwijk aan den Rijn, Rijnsburg en 

Valkenburg onderzoeken samen met de Gemeente de mogelijkheden om het 

Bevrijdingsfeest in zijn geheel naar 2021 te verplaatsen. Het Bevrijdingsfeest is 

echter een evenement met een nationaal karakter. Daarom zijn wij afhankelijk van 

de besluitvorming van de (landelijke) overheid of, wanneer en in welke mate deze 

evenementen op een later tijdstip alsnog zullen/kunnen worden georganiseerd.

27 april vlag met wimpel

Fakkeloptocht (2006) 4 mei vlag halfstok 
van zonsopgang tot 

zonsondergang

5 mei vlag zonder wimpel
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Het bestuur

V.l.n.r. Robert Varkevisser; Floor van der Plas; Piet Freke (penningmeester); Johan 

Houwaard; Jan van der Plas; Harry Minnee (voorzitter); Rein Varkevisser; Lisette Kuijt; 

Arina van der Bent; Nicoline Kuijt (secretaris).

Vroeger werd het bestuur 

nog per koets rondgereden 

(Bram Ouwehand, Jaap 

van Duyn en Henny Kalee, 

1980)

Colofon 

Mediapartner: 

De Katwijksche Post

Het bestuur behoudt zich het 

recht voor om dit programma te 

wijzigen.

Teksten: Oranjevereniging 

Katwijk aan Zee

Aansprakelijkheidsclausule

De Oranjevereniging van Katwijk 

aan Zee aanvaardt geen enkele 

aansprakelijkheid voor eventuele 

gevolgen die voortkomen uit de 

voorbereiding en bijwoning van, 

alsmede bij deelneming aan de 

evenementen tijdens de 

feestelijkheden. Een en ander 

met betrekking tot de 

activiteiten/ evenementen die in 

dit programmaboekje zijn 

vermeld. 

Beeldrechten

Bij een evenement kunnen foto- 

en video opnames worden 

gemaakt. Wanneer je aan een 

evenement deelneemt, geef je 

de organisatie toestemming om 

de beelden waar je op staat te 

gebruiken voor 

communicatiedoeleinden.

Algemene info

De inhoud van dit 

programmaboekje mag niet 

worden vermenigvuldigd, zonder 

uitdrukkelijke toestemming van 

Oranjevereniging Katwijk aan 

Zee.

Vrijwilligers 

welkom!

Als je wilt deelnemen aan de 

organisatie en uitvoering van de 

Oranjefestiviteiten, reageer dan op 

deze oproep, want we kunnen best 

nog wat vrijwilligers gebruiken om 

leuke evenementen te realiseren voor 

de Katwijkse bevolking. Continuïteit is 

heel belangrijk, daarom zien we 

graag nieuwe mensen komen om de 

gelederen te versterken.

Daarnaast is Oranjevereniging Katwijk 

aan Zee dé plek om je kwaliteiten tot 

uiting te brengen. Of je nu gouden 

handjes hebt of een slim koppie, er is 

altijd wel iets wat perfect in je straatje 

past.

 

Interesse? Mail dan naar info@

ovkatwijkaanzee.nl, stuur een brief of 

meld je aan op onze website.

 

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk 

contact met je op.
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Oranjetompouce voor 

Zwanenburg en Parledam

Helaas kan de seniorenochtend dit jaar 

niet doorgaan, zoals we gewend zijn.

Met name een teleurstelling voor veel 

vaste bewoners van de Zwanenburg en 

DSV Parledam. Gelukkig kunnen we hen 

op Koningsdag wel wat lekkers 

aanbieden voor bij de koffie. Met dank 

aan Supermarkt Coop Katwijk aan Zee!

Samen maak je het verschil!

Oranjezangdienst

De kerken zijn dicht, maar de Oranjezang blijft klinken!

Normaliter is er op Koningsdag altijd een speciale Oranjezangdienst in de Oude Kerk. 

Omdat de deze zangdienst nu niet kan plaats vinden hebben wij gezocht naar een 

alternatief programma.

Met de medewerking van de Gereformeerde Kerk Katwijk aan Zee is de jaarlijkse 

Oranjezang opgenomen in de Vredeskerk. Deze inspirerende zangdienst zal op 27 

april om 15:00 uur en om 21:30 worden uitgezonden via RTV Katwijk. 

Ds. Pieter Johannes Stam verzorgt de verbindende teksten en Jacomina van der Plas 

treedt op als soliste. De muzikale begeleiding op het monumentale Bätzorgel is in 

handen van Arjan Wolfswinkel.

De liturgie van de dienst staat op de website https://qrco.de/liturgie.

De te zingen liederen zijn ingevlochten met gemeente-koorzang.

Zingt u ook mee met de mooie en bekende liederen? 

Muzikale Oranjegroet

Op Koningsdag zal de Katwijkse bevolking worden opgevrolijkt door de 

marsmuziek van DVS en gezellige Hollandse feestmuziek. 

De middag staat in het teken van zingen voor saamhorigheid. De bekende volkszanger 

Arie Nijgh treedt op bij woongroepen voor bewoners met een (lichte) verstandelijke 

beperking. Met zijn aanstekelijke enthousiasme en zijn vooral Nederlandstalige 

repertoire wordt dit vast erg gezellig! In het teken van 'zingen voor saamhorigheid' zal 

Arie om 15:00 uur optreden bij het Huntingtoncentrum in Overduin. 

Dit evenement is voor de bewoners en niet voor publiek toegankelijk!

Maandag 27 april 2020

10:00-16:00 uur

Maandag 27 april 202009:45 - 10:00 uur

Seniorenochtend (1999)

Nationale aubade

Vanaf 09:45 tot 10:00 uur luiden de klokken in het hele land als teken van 

verbinding, verdriet en vreugde. Daarna zingen of spelen we allemaal vanuit 

deuropeningen en balkons het Wilhelmus met het Koninklijk 

Concertgebouworkest.

Maandag 27 april 2020

RTV Katwijk

15:00 uur en 21:30 uur
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Koningsdag, Koninginnedag en 

de Oranjevereniging 

Vanaf het midden van de negentiende eeuw worden de verjaardagen 

van de leden van ons Koninklijke Huis jaarlijks gevierd. Het begon 

met de verjaardag van Koning Willem III op 19 februari; deze 

Koningsdag werd in diverse steden gevierd met vlaggen, verlichting, 

muziek, vuurwerk en wedstrijden voor het ‘volk’.

De eerste Koninginnedag, toen nog “Prinsessedag” geheten werd gevierd op 

31 augustus 1889, de verjaardag van prinses Wilhelmina. Nadat Wilhelmina is 

hersteld van een ernstige ziekte groeit Koninginnedag uit tot een écht 

volksfeest. In Katwijk wordt de verjaardag van Koningin Wilhelmina dan met 

name gevierd door de onderwijzers met de kinderen op de scholen.

De geboorte van prinses Juliana in 1909 veroorzaakte een toename van 

genegenheid voor het Oranjehuis en was ook de aanleiding om plannen te 

ontwikkelen om in Katwijk op wat grotere schaal Koninginnedag te vieren. 

Er werd een comité gevormd dat de leiding op zich kan nemen, maar het 

comité wil aanvankelijk niet meer dan een Oranjefeest voor de schooljeugd 

organiseren. 

Op uitnodiging van de Katwijkse Gymnastiekvereniging wordt op 31 maart 

1910 in de Gemeentezaal (nu het Witte Schooltje) een vergadering belegd om 

een permanente commissie voor de Oranjefeesten te vormen. De avond 

wordt geopend door de instructeur van de gymnastiekclub. In die eerste 

bijeenkomst worden enkele commissies ingesteld, zoals een commissie die tot 

taak heeft het contact met de muziekverenigingen te onderhouden.

De datum van 31 maart 1910 wordt beschouwd als de oprichtingsdatum van de 

Oranjevereniging, want zekerheid over de echte oprichtingsdatum kan niet 

worden verkregen omdat het gehele vooroorlogse archief waarschijnlijk in 

vlammen is opgegaan. Tijdens een bijeenkomst in mei 1911 wordt besloten een 

échte vereniging op te richten. De opkomst is echter zo laag dat de voorzitter 

van deze vergadering aan de aanwezigen eerst de vraag stelt of men niet alles 

maar bij het oude moet laten. De meerderheid van de vergadering besluit 

anders en zo wordt de Oranjevereniging Katwijk aan Zee geboren.

Het eerste evenement dat de Oranjevereniging organiseert is het Oranjefeest 

van 31 augustus 1911. In de ochtend is er een feest op school, gevolgd door 

een optocht begeleid met muziek door de straten van Katwijk met 1400 kinderen!  

's Avonds vindt er een lampionoptocht plaats die start vanaf restaurant 'De Zwaan'.

Koningin Wilhelmina en prinses 
Juliana; honderden kinderen zingen 
op het strand (1916)

Optocht (1938)

Erepoort (1927)

Nationale toost

In deze moeilijke tijd, waar het nieuws vrijwel louter 

bestaat uit akelige berichten, is het vooral óók belangrijk 

positieve elementen te benoemen en samen mooie 

momenten te creëren. Omzien naar elkaar. Niemand 

eenzaam, omdat we samen inderdaad het 

‘eenzaamheidsvirus’ kunnen bestrijden.

Daarom wordt de Nationale Toost, op Koningsdag, in heel 

Nederland tegelijkertijd uitgebracht door iedereen … op 

de gezondheid van iedereen. In huis, op de gang of 

overloop, op het balkon of dakterras, in je voor- of 

achtertuin, het maakt niet uit … schenk in en hef het glas!

Maandag 27 april 2020

16:00 uur 

www.nationaletoost.nl

NATÚÚRLIJK 
DOE IK MEE!

EEN NATIONALE TOOST

OP HET LEVEN!

EEN TOOST OP VERBONDENHEID EN TÉGEN EENZAAMHEID

W W W. N A T I O N A L E T O O S T . N L

Opbrengsten komen volledig ten goede aan het Oranje Fonds  |  De Nationale Toost is een idee van Peter Wybenga, uitgevoerd door Media Meetings & Magazines

Oranje PMS 021
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Peekstokken en hoge hoeden

Mijn vroegste herinneringen waren het 

trompetgeschal uit de toren van de Nieuwe Kerk, 

waar we naast woonden, en de herauten te paard 

die in middeleeuwse kledij met luide stem de 

verjaardag van koningin Juliana aankondigden. 

Op school waren we al weken bezig met oefenen van de 

bekende liederen en dan allemaal naar de tuin van het 

Gemeentehuis waar we met heel veel schoolkinderen 

liederen als “Merck toch hoe sterck” en “In naam van 

Oranje, doe open die poort” zongen, vanzelfsprekend 

afgesloten met het Wilhelmus. 

Daarna naar de Princestraat om bij Oudshoorn een 

hoedje, een nepsnor, een toeter en een bamboe peekstok 

te kopen. Een dunne peekstok van een dubbeltje, de 

dikke waren een kwartje, te duur. 

En dan stortte je je in het feestgedruis. Het was feest, 

mannen in zwarte pakken liepen met rechte ruggen en 

hoge hoeden door het centrum. Dit waren geziene 

mannen, bestuursleden van de Oranjevereniging. Ik 

denk aan Jaap van Duijn de fotograaf, aan Leen 

Parlevliet de bloemist en Jan Minnee van de 

verzekeringen, de meest rijzige van allemaal.

Dan naar de kermis, met suikerspinnen, de zes 

opgestapelde conservenblikken die je met stoffen 

ballen goed moest raken, om zo concentratie, snelheid 

en kracht uit te stralen. Grijpautomaten in de vorm van 

een hijskraan, ronddraaiende spiegels met van die 

verchroomde bakjes met prijzen, de rups, die even heel 

hard ging om de tienermeisjes bang te maken en in de 

sterke armen van hun vriend te jagen. Dan ging hij 

even dicht om zo menig eerste kus aan het daglicht te 

onttrekken. 

De botsauto’s waren onze favoriet, maar daar 

gingen we op Koninginnedag niet in, want dan 

waren de ritten soms zo kort dat je niets eens de 

tijd kreeg om een botsautootje te bemachtigen, te 

beginnen en één rondje te rijden tot het 

claxongeschal de stroomuitval aankondigde en je 

er uit moest. Een kwartje armer en een wel heel 

karige ervaring rijker. Dat deden we niet. 

Johan Houwaard

Bestuurslid van de Oranjevereniging en schrijver 

van het boekje “De impulsen van een jonge 

Johan”, een bundeling van zijn herinneringen 

tussen zijn derde en vijftiende levensjaar.

Opgeschoten jongens met peekstokken (jaar?)

Kermis op de Goerie (1969)

Jan Minnee (1969)
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Oorlog en bevrijding

Op 10 mei 1940 breekt de oorlog uit en de Koninklijke familie vertrekt naar 

Engeland. Dit geeft een hele schok in Nederland en vooral in Katwijk, want 

we begrijpen eerst niet waarom zij vertrekken. 

Al snel worden de Oranjeverenigingen in Nederland door de bezetter verboden, 

evenals alle activiteiten ter ere van het Oranjehuis. Op 5 mei 1945 is Nederland 

officieel bevrijd, overal in het land wordt feest gevierd. De vlaggen gaan uit en ook 

in Katwijk gaan mensen hossend en zingend de straat op.

De Oranjevereniging komt daarna al 

snel weer tot leven. Op 9 mei 1945 

wordt een ledenvergadering gehouden 

in de Oranjezaal van het Jeugdhuis. 

Aanwezig zijn 224 personen! Na het 

welkomstwoord zingen de leden uit 

volle borst de twee coupletten van het 

Wilhelmus, het Jeugdhuis davert op 

zijn grondvesten! Het is een historisch 

ogenblik voor onze vereniging. 

Er wordt ook een nieuw bestuur 

gekozen, want er is veel te doen. Men 

wil feestvieren! Maar er blijkt slechts fl. 

96,- in de kas te zitten, en waar is al het materiaal gebleven dat de Oranjevereniging 

voor de oorlog had? De vereniging beschikte ooit over 50 vlaggen en tobbetjes voor 

de kinderspelen. Alles blijkt in de oorlog door de politie in beslag te zijn genomen. 

Alleen het vaandel is bewaard gebleven. De rondvraag levert niet veel stof tot 

bespreking op. Een grappenmaker stelt Ringrijden op de Boulevard voor (die was 

toen nog versperd en lag vol met mijnen).

De bevrijdingsfeesten in 1945 moeten zeer sober gehouden worden, want er is geen 

geld. Toch wil men de schooljeugd ergens op trakteren, maar waar moet die traktatie 

vandaan komen? Alles is nog op de bon. Dit probleem wordt opgelost. Iemand stelt 

3.000 bekers karnemelk beschikbaar ... wat in grote dank wordt aanvaard! 

Het Koninginnefeest eind augustus 1945 wordt een geweldig festijn. De belangstelling 

is ongekend groot. Er wordt een historische optocht gehouden die zijn weerga in 

Katwijk nog niet gevonden heeft. Ook de kindertraktatie is onvergetelijk. Met 

medewerking van het onderwijzend personeel worden er koeken gebakken van 132 

pond boter. 133 pond suiker en 479 pond bloem. Appels en peren werden met een 

Engelse auto vanuit de Betuwe gehaald. Chocolade kwam uit 

diverse pakketten. De gezichten van de glunderende kinderen 

waren voor het bestuur 

de grootste beloning 

voor alle inspanning.

Erepoort op Lombok (1945)

Bevrijdingsoptocht (1945)

Vaandel van de 
Oranjevereniging Katwijk 
aan Zee
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Toen bazuinen klonken

Er zijn herinneringen die ieder jaar sterker worden. 

Mijn mooiste Koninginnedag herinnering:

Het is vroeg in de ochtend. Het is donker. Door het 

dakraam van de zolder zie ik de maan, de wolken die er 

langs waaien. Gisteravond ging ik slapen met de gedachte: 

morgen is het feest! Met die gedachte wordt ik ook weer 

wakker. Vandaag! Vandaag is het feest!

Doodstil, met gespitste oren en klaarwakker lig ik in mijn 

bed. De geluiden van mijn slapende broertjes om mij 

heen. Nog geen andere geluiden in het huis van opa en 

oma, waar wij met ons gezin bij inwonen. Ik wacht. Ik 

wacht tot het feest begint.

Dan is het er: een verre, ijle toon. Een geluid als uit een 

andere werkelijkheid. Dan meer tonen: muziek. ”Eens 

als de bazuinen klinken” zongen we in de kerk en in 

mijn kinderdroom was dít het moment waarop de 

bazuinen klinken. Het geluid werd gedragen door de 

wind: soms leek het vlakbij, dan weer klonk het als een 

verre echo. 

Ik heb ze nooit gezien. Ze kwamen niet door de Willem 

Taatstraat. En als ik buiten kwam, waren ze een stuk 

verder in het dorp. Ik hoorde alleen het geluid van de 

bazuinen in de verte. Pas jaren later: een oude foto: 

daar waren ze, de Herauten! Stoere mannen hoog te 

paard. Met bazuinen. 

Die herinnering, waarmee de dag begon. De dag, 

waarop we door onze moeder allemaal een oranje strik 

van crêpepapier opgespeld kregen en daarna naar het 

dorp gingen, waar mijn tweede feestelijkheid van die dag 

plaatsvond: het ringrijden. Ook heel bijzonder: de 

prachtig gepoetste en gekamde paarden, de koetsen, 

de kleding van de mensen in de koets. De mannen 

menden de paarden, die ze tot grote snelheid 

aanspoorden. De vrouwen moesten met een houten 

pen de ring die hoog boven de straat hing, proberen 

te verschalken. Rechtop staand in de koets, met 

wapperende rokken, de hand aan de bijna 

wegwaaiende muts, zij waren mijn winnaars.

Een stukje kindertijd. Ik denk nog ieder jaar als ik op 

Koningsdag wakker wordt: jammer..jammer..geen 

herauten!

Anneke van der Sluis - Kuijt

Herauten

Ringrijden (1972)
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Huis van Oranje 

Het leven vindt nu grotendeels thuis plaats in verband met het coronavirus. 

Kinderen gaan niet naar school en er zijn geen leuke evenementen waar we 

naar toe kunnen. 

Op zaterdag 15 augustus wordt herdacht 

dat er voor het Koninkrijk der Nederlanden 

officieel een einde aan de Tweede 

Wereldoorlog kwam. Wij allen hopen dat er 

rond die tijd ook een einde is gekomen aan 

de noodmaatregelen van de overheid, 

zodat we elkaar weer vrij kunnen 

ontmoeten en samen weer 

leuke dingen kunnen 

beleven.

Het Huis van Oranje is 

daarom bezig om, in samenwerking met het Noordzee Zomerfestival, 

in de week van 10 t/m 15 augustus een gevarieerd programma te 

organiseren in de tent op het Strandplein. Op de doordeweekse dagen 

komen er kinderactiviteiten, zoals een kindervrijmarkt, kinderspelen, 

een jeugdcircus en het optreden van een clown e.d. en 

ontspanningsactiviteiten voor ouderen.

 

Het Huis van Oranje is natuurlijk niet compleet zonder muziekfeesten 

en daarom wordt op de avonden plezier door muziek het motto.

Op de vrijdag- en zaterdagavond 

willen we Koningsdag en 

Bevrijdingsdag alsnog vieren. 

Allemaal in het Oranje en lekker 

genieten van een keur aan artiesten!

Noot: het gehele programma is 

onder voorbehoud dat deze 

activiteiten medio augustus weer zijn 

toegestaan.

Maandag 10 augustus 
t/m zaterdag 15 
augustus
Locatie:
Strandplein Katwijk
(t.o. Hotel Noordzee)

Julianaschool (1931)

Kindermarkt (1985)

Het Huis van Oranje wordt 

jaarlijks mede mogelijk 

gemaakt door:

Auto en Truck Service Katwijk 

B.V.

Bicking.NL – kwaliteitswijnen

Bouwkundig tekenbureau  

de Vreugd

De Wit Totaal E-techniek

Groene Brandbeveiliging

Hotel Zee en Duijn

IJzerhandel vd Anker

Induct B.V.

Jaap Houwaard 

installatietechniek

Soed B.V.

Vink Systemen BV

Vipe Welding

De kinderevenementen 

worden jaarlijks mogelijk 

gemaakt door:

Beach Boetiek

Caffe Blondi

Electro World Peursum

Esprit Katwijk

First Man Schuitemaker

Foto Kruijt

Freke Inbraakbeveiliging

Glaszettersbedrijf Kraijenoord

Grill Bar Ruig

Haasnoot Schoenhandel

Kaas en zo Louis van der Velde

Kids Jumping springkussen 

verhuur

Livera Peters

Locals

van der Meer Makelaars

Meesterbakker van Maanen

Me Zus en Me Zo

Nico's Fietsen

Plug Meubelen

Schadde v Doorn

Travel XL Reisburo Katwijk

VLK groep

Houdt u voor het 

definitieve 

programma onze 

website en Facebook 

in de gaten.

Website: 

ovkatwijkaanzee.nl

Facebook: 

facebook.com/

ovkatwijkaanzee/

pietf
Tekstvak
Helaas is dit evenement opnieuw afgelast.......
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Oranjeoptocht in vroeger tijd

Kinderoptocht in 1985

Ook in de
huidige tijd
blijft Rabobank
dichtbij. 

Weet ons te vinden als u hulp
nodig heeft. Veel sterkte en
gezondheid gewenst! 

www.DichterbijLeidenKatwijk.nl
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Koninklijk bezoek

Wie rond half acht ’s-ochtends door Katwijk loopt wordt niet echt vrolijk. 

Een dag eerder was het nog prachtig zonnig weer, die ochtend is het mistig, 

koud en vochtig. Langs de route wordt hard gewerkt om alles klaar te 

zetten. Er is al veel politie op de been, maar nog weinig publiek. Om negen 

uur is alles klaar voor de ontvangst. Nog een uurtje wachten. De leden van 

Muziekvereniging UNI hebben het koud. 

Even voor tienen begint het tot de 

samengestroomde menigte door te 

dringen dat Hare Majesteit met gevolg 

bijna op de stoep staat en dat nu 

iedereen positie moet kiezen. De balkons 

op de Boulevard puilen uit. Even voor 

tienen gaat er een gejuich op. De 

blauwe bus met het Koninklijke 

gezelschap is er. De deuren gaan open 

en het gezelschap stapt uit. Het is zover!

Het Koninklijke familie wordt ontvangen 

in de Andreaskerk. Na tien minuten 

komt het gezelschap naar buiten en 

neemt plaats op het podium voor de 

Oude Kerk. Het Wilhelmus wordt ingezet 

en iedereen zingt uit volle borst mee.

Na de toespraak door burgemeester Van 

Wouwe geven 750 schoolkinderen een 

Aubade. daarbij begeleid door de 

junioren en senioren van DVS en de UNI. 

Op het Andreasplein staat de voor 

Katwijk onvermijdelijke tonnenpoort te 

pronken naast de bomschuit KW 88. 

terwijl er in de omgeving netten worden 

geboet en shantykoren uit volle borst 

zingen. 

Vanaf het speciaal aangelegde pad in de 

zeereep bekijkt het gezelschap tijdens 

het lied 'De Zee' van Trijntje Oosterhuis 

de 'Oranjezee', een 10 bij 12 meter groot 

levend mozaïek van Koningin Beatrix. 

dat wordt vormgegeven door 

500 basisscholieren. In de 

duinreep zitten kunstschilders 

rond een schelpenkar. 

Het gezelschap krijgt haring 

aangeboden. Koningin Beatrix 

en Prins Constantijn happen 

vol overgave een haring weg. 

Voor Prins Willem-Alexander is 

er een speciaal maxi-maatje. 

Onder gegniffel van de 

anderen neemt de prins zijn 

maxi-maatje met een brede 

glimlach in ontvangst. 

Ook de visvariatafel van Teun 

Hoek kan rekenen op grote 

koninklijke belangstelling, 

die uitgebreid met de 

Koningin praat over zijn 

lekkernijen. 

Maar de tijd dringt dus 

wordt er vaart gemaakt. 

Het gezelschap loopt langs 

de kinderrommelmarkt in 

de Princestraat, een 

optreden van de 

Muziekschool en de 

zeskampers. Ook hier zijn 

spandoeken met fraaie 

teksten zoals 'Kok wil de 

minima. Willem de Maxima'. 

> Vervolg op 

volgende pagina
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Oranje boven!

Een koninklijke groet vanuit de 

lucht.

Al sinds jaar en dag is de aubade het 

startsein voor jong en oud om 

Koningsdag feestelijk te open met 

welbekende vaderlandse liederen. Dit 

jaar is er geen aubade en kunnen we 

het “Oranje boven” helaas niet 

gezamenlijk zingen. Daarom heeft de 

Oranjevereniging Katwijk aan Zee 

gemeend om dit jaar een Koninklijke 

groet vanuit de lucht te brengen.

Bij goed weer zal het Oranje boven het luchtruim van Katwijk tooien!

Mede mogelijk 

gemaakt door:

Snackbar de Vuurbaak

Schildersbedrijf Hans 

van der Plas

Aubade Gemeentehuis (1965)

Spuitvoetbal (1969) Tobbetje steken (1969) Bedrijfsvoetbal (1969)

Oranjeherinneringen

Maandag 27 april 2020

11:00 - 12:00 uur

Koninklijk bezoek (vervolg)

Op het Andreasplein luistert de 

Koninklijke familie naar het daar 

opgestelde grote Oranjekoor dat 

speciaal voor deze gelegenheid 

geformeerd uit de vele koren die Katwijk 

rijk is. De dirigent gooit alles in de strijd 

om het duizend kelen tellend koor in 

goede banen te leiden.

In het Andreashofje zijn er bewoners van 

het Zeehospitium en er wordt druk 

geschilderd door leden van de 

Zomeracademie Katwijk en Pictura. DVS 

en UNI zorgen voor de muzikale 

begeleiding. Dan trekt de stoet verder 

over de Boulevard. Daar wordt het 

groente en bloemenmozaïek 

bewonderd. lets verderop kan men 

'ijspret' beleven in de vorm 

van priksleeën en curling. 

Op het plein achter 

restaurant 't Zwaantje 

wordt spuitvoetbal 

gespeeld. Het gezelschap 

ziet van veilige hoogte 

toe. 

Het einde aan het bezoek 

aan Katwijk is in zicht. 

Dwars door een levend schilderij van 

Mimiek loopt het Koninklijk gezelschap 

naar de Vuurtoren, versierd met graffiti. 

Bij de Vuurbaak is het tijd om afscheid te 

nemen van Katwijk. De Harmonie speelt 

nog een deuntje en honderden kinderen 

zwaaien het gezelschap uit. De blauwe 

bus en de daaromheen cirkelende politie 

gaat op weg naar Leiden.  
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Rabobank Maritieme Markt

Sedert 2006 organiseert de Oranjevereniging de Maritieme markt op de 

Zwaaikom. Dit evenement trekt jaarlijks duizenden bezoekers en is alleen 

mogelijk dankzij de financiële steun van onze sponsoren.

Helaas kan dit evenement nu niet doorgaan, maar wij hopen dat op vrijdag 25 

september het kanaal ’s-avonds weer vol ligt met gezellig verlichte sleepboten, 

beurtschepen en opduwertjes. Want dat zou betekenen dat de volgende dag de 

Maritieme markt gehouden wordt!

Het wordt op zaterdag 26 september weer een feest van herkenning en ontmoeting! 

Onder het genot van de muziek van bekende Shantykoren en geweldige bandjes is 

het voor de inwendige mens weer genieten op de terrassen van de Beslagkom en de 

Reedery. 

Naast de vele oude ambachten, die de 

moeite van het bekijken waard zijn, 

komen er op de kade oude 

scheepsmotoren en veel stationaire 

draaiende motoren te staan. Er is er een 

show van oldtimer vrachtwagens en op 

de braderie zijn er natuurlijk weer veel 

leuke koopjes weg te halen.

Voor de kinderen is er een heuse 

schaatsbaan (schaatsen aanwezig) en 

de bootjes varen ook 

weer op de vijver. DC 

Dance zal een 

optreden verzorgen en 

onder leiding van Dirk 

de Jong is er een Rad 

van Avontuur op het 

podium bij de Parledam. 

Kortom het wordt weer 

een super leuke dag 

voor jong en oud!

4x4 Beach

Samen met het 4x4 Beachteam en een 

fantastische groep vrijwilligers organiseert 

de Oranjevereniging al jaren dit 

spectaculaire evenement op het strand van 

Katwijk. Als gevolg van de 

coronamaatregelen is dit evenement dit 

jaar niet mogelijk, maar in 2021 komt dit 

evenement zeker terug en gaan we er een 

dubbel feest van maken!

Zaterdag 26 september,

10.00-17.00 uur

Locatie: Zwaaikom

Pr. Hendrikkanaal

Dit evenement wordt 

jaarlijks mede mogelijk 

gemaakt door:

Afak Techniek BV

Cornelis Vrolijk Holding 

BV

D&W Remmelzwaal 

VOF

De Kledingkade

DSV verzorgd leven - 

De Reedery

Hollands stoffenhuis

J.J.M. Heemskerk 

Holding BV

L. van Duijn & Zn

Maritiem

Ouwehand Bouw 

Katwijk

Pannenkoekenhuis de 

Beslagkom

Radio Holland

Schuitemaker Vishandel

V.O.F. Sagitta

WNL marine electronics

Ymuiden stores

Koningsdag 2008

Koningsdag 2015
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HOOFDSPONSOR

Rabobank Katwijk-Leiden

FEESTGIDS

Uitgeverij Verhagen

ACTIVITEITEN

Afak Techniek BV

Albert Hein 't Heen

Auto Dijksman

Auto en Truck Service Katwijk B.V.

Autobedrijf G. Dol BV

Autobedrijf Hoogeveen

Autohaag Zeeuw Noordwijk

AW groep GWW

Bakkerij Guyt

Ballonnenkoerier

BAM

Banketbakkerij Verdoes

Beach boetiek

Beachclub "Het Wantveld"

Beachhouse Key West

Bicking

Bloemsierk. Bert van der Meij en Znn

Blom's automobiel bedrijf

Boels Verhuur

Bouwkundig Adviesbureau van der Plas

Bouwkundig tekenbureau de Vreugd

Broekhof verpakkingen

Buis meubelen

Cafe Boeien

Cafe De Branding

Café In Den Blauwen Bock

Caffe Blondi

Coop Katwijk

Cornelis Vrolijk Holding BV

D&W Remmelzwaal VOF

De Boer Infra-works

De Jong's autobedrijven

De Katwijkse Apotheek

De Kledingkade

De Klerk machineverhuur

De Wit Totaal E-techniek

Digros Katwijk

Dive Post Duikwinkel

DSV verzorgd leven - De Reedery

Dubeco VOF

Echte Bakker den Dulk

Electro World Peursum

Esprit Katwijk

F.A. Schadde van Dooren

Feestcafé Madéro

First Man Schuitemaker

Fonds 1818

Foto Kruijt

Freke Financien

Freke Inbraakbeveiliging

G. M. Damsteegt bv

Gadron Multiservice

Gebr. Joh. Guyt

Gebr. Van der Geest B.V.

Gebr. Van der Holst

Gebr. Van der Putten

Glaszettersbedrijf Kraijenoord

Grill Bar Ruig

Groene Brandbeveiliging

G-wagen Nederland

H.H. van Egmond B.V.

H.Messemaker V.O.F.

Haasnoot Schoenhandel

Henk van der Plas Holding B.V.

Henze autobanden

Hitachi Contruction Nederland

Hollands stoffenhuis

Hoogvliet Katwijk

Hotel Zee en Duijn

IJzerhandel vd Anker

In den Blauwe Bok

Induct B.V.

Installatiebedrijf Kuijt

J. Buis & Zn. Woninginrichting

J.J.M. Heemskerk Holding BV

Jaap Houwaard installatietechniek

Jachthaven Poelgeest

Jack Haasnoot bouwservice

Jan Iterson

Juweliersshop v.d. Zwart BV

Kaas en zo Louis van der Velde

KBM Groep

Kees Wolthaus

Keurslagerij Vooys

Kids Jumping springkussen verhuur

Kuco

Kulk Trucks

L. van Duijn & Zn

Land &Range Rover v. Maren BV

Leo van Duyn Tweewielers

Livera Peters

Locals

Loon & verhuurbedrijf De Meerwaarde

Loon en verhuurbedrijf A. van Hage

Loon op Zand Grondverzet B.V.

Maritiem

Maritiem Centrum Rijnzicht

Me Zus en Me Zo

Mea Vota Aanhane bv

Meesterbakker van Maanen

Mies Schoneveld uitvaartbegeleiding

Molenaar

Nico's Fietsen

Oasis Floral Products

Oskam verhuur en grondverzet

Ouwehand Bouw Katwijk

Ouwehand Visverwerking

P. Vos

Pannenkoekenhuis de beslagkom

Paridon loon & verhuurbedrijf

Parlevliet & van der Plas BV

PCM Duivenvoorden B.V.

PK Trucks Holland

Plug Meubelen

Poelier Sterk

Pon equipment B.V.

Prominent 

PUM Loon- en verhuurbedrijf

Quad Centrum A.G. van der Ham

Radio Holland

Rc Overdose Europe

Rederij W. van der Zwan en Zn. BV

Roos Kunststof rijplaten vervoer

Running Center Katwijk

Saton Beheer BV

Schaap Rioolservice

Schaddé van Dooren

Schelpenhandel van Rijn

Schidersbedrijf Hans vd Plas

Schot groep

Schuitemaker Vishandel

Schut & Partners Bewindvoerders 
Curatoren B.V.

Sligro Leiden

Snackbar de Vuurbaak

Snackbar TRAM 9

Soed B.V.

Stichting Jan Exploitatie

Strandpaviljoen Het strand

Strandpaviljoen B.E.A.C.H.

Strandpaviljoen ’t Centrum

Strandpaviljoen StrandCbar

Strandpaviljoen Willy Zuid

Strandpaviljoen Zand

Strandpaviljoen Zee en Zon

Stucadoorsbedrijf Van Duijn

Surfschool Katwijk

Thomas Witgoed Service

Travel XL Reisburo Katwijk

Tuincentrum de Uiver

Uitgeverij Verhage

V.O.F. Sagitta

Vakgarage Rijnzicht

van der Meer Makelaars

Van der Plas International BV

Van der Spek Vianen B.V.

Van Groningen Nieuw-Vennep B.V.

Van Kruistum Schilders

van Rhijn Bouw

Van Velsen Rally Sport

Verhees Notarissen N.V.

Vink Systemen BV

Vipe Welding

VLK groep

Wim van Beelen car service

Winkeliersvereniging Zeezijde

Wittebrug Noordwijk

WNL marine electronics

Wymalen Hausmann

Ymuiden stores

Zilt

en al onze 
vrijwilligers!

De Oranjevereniging bedankt haar Sponsors


