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Voorwoord van het bestuur
Het is een dankbare taak als je als voorzitter een voorwoord mag schrijven
voor de Oranjefeesten in Katwijk aan Zee. Dit Oranjemagazine bevat een
keur aan activiteiten.
Het bestuur heeft er ook dit jaar weer hard aan gewerkt om voor jong en oud een
mooi programma neer te zetten, maar u zult begrijpen dat de grote evenementen
op Koningsdag ook nu niet door kunnen gaan. Wel zijn er evenals vorig jaar tal
van kleinere activiteiten. Dit jaar luiden opnieuw de kerkklokken en worden het
Wilhelmus en enkele koralen vanaf de toren van de Nieuwe Kerk gespeeld. Er is
een speciale Oranje-wandeltocht en een fietsbingo door ons mooie zeedorp. Ook
zijn de muziekverenigingen actief en rijdt het Huis van Oranje weer rond met
twee discobusjes. Bij de zorginstellingen treden bekende artiesten op en wordt
traditiegetrouw gebak en haring uitgereikt. Tot slot nodigen we iedereen uit om
mee te doen aan de Nationale Oranjetoost om 16.30 uur.
De muziekfeesten van het Huis van Oranje en een aantal kinderactiviteiten
worden doorgeschoven naar augustus. Dat geldt ook voor de Maritieme Markt
met historische schepen en oude ambachten. Deze boeiende markt met allerlei
activiteiten voor jong en oud zal medio september gehouden worden.
Niet onvermeld mag blijven is dat wij sinds vorig jaar druk doende zijn om een
voor de vereniging al heel lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan.
Wij zijn met diverse partijen in gesprek over een toekomstige permanente
huisvesting in ons prachtige zeedorp.
Daarnaast blijven wij constant werken aan werving van leden, vrijwilligers en
sponsoren. Zonder hen geen Oranjevereniging. U wordt van harte uitgenodigd om u
bij ons aan te sluiten.
Uiteraard willen wij vanaf deze plaats onze Koning Willem Alexander van harte
feliciteren met zijn 54 ste verjaardag en hem nog vele gezonde jaren toewensen.
In deze felicitatie betrekken we natuurlijk ook Koningin Maxima en hun drie dochters.
In aanloop naar Koningsdag roepen wij de bevolking op om straten en huizen te
versieren om ons zeedorp toch een feestelijk aanzien te geven.
Steekt allen de vlag en tooit u met Oranje!
Namens de Oranjevereniging van Katwijk aan Zee,

Harry Minnee,
Voorzitter
Word lid en ontvang 4 tompoucen!
Nog geen lid van de
Oranjevereniging Katwijk aan
Zee? Meldt u zich direct aan en u
krijgt 4 tompoucen cadeau! Onze
trouwe leden worden natuurlijk
niet vergeten. Het lot zal
uitwijzen welke 50 leden ook dit
cadeau zullen ontvangen. Met
velen tezamen blijven wij in staat
om Koningsdag groots te vieren!

Deze actie loopt t/m 17 mei
2021, de dag waarop Koningin
Maxima haar 50e verjaardag
viert! Loting vindt plaats onder de leden die op 17
mei 2021 het lidmaatschapsgeld hebben voldaan.
www.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
Ruim zes jaar geleden stapte ik de - voor mij relatief
onbekende - Katwijkse regio binnen. Vanaf de eerste dag
voelde ik me thuis dankzij de openheid en gastvrijheid. Met
een dubbel gevoel schrijf ik nu mijn laatste voorwoord in
dit magazine van de Oranjevereniging Katwijk aan Zee.
Een overvolle TheaterHangaar tijdens de uitreiking van Rabo
ClubSupport, de sfeer bij de Katwijkse voetbalcommunity en de
warme band met verenigingen en stichtingen, waaronder
natuurlijk de Oranjevereniging Katwijk aan Zee, maken me trots
dat ik de directeur van deze mooie bank mocht zijn.
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 de Oranjevereniging in Katwijk aan Zee. Ik
vind het mooi om te zien dat de Oranjevereniging zich juist in deze tijd
inzet voor de kwetsbare inwoners en binnen de mogelijkheden
activiteiten organiseert voor deze groep. Met maar een doel: er samen
een feestelijke dag van maken. Ook als dat dit jaar op tenminste 1,5
meter afstand moet.
Vanaf april is Marius Hovius gestart als nieuwe directievoorzitter bij de
Rabobank in Katwijk. Met een schat aan ervaring bij
verschillende Rabobanken en als inwoner van onze
regio is hij een uitstekende opvolger. Ik weet zeker
dat de Katwijkers hem met diezelfde open armen
ontvangen in hun mooie dorp aan de kust als u dat
bij mij deed. Ik heb me meer dan thuis gevoeld en
zeg dan ook graag, tot ziens!

Erik Versnel
Directievoorzitter
Rabobank Leiden-Katwijk

Jong DVS taptoe (2015)

Rabo Maritieme Markt (2020)

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!
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Mooist versierde straat of huis
Straat BBQ voor de mooiste versierde straat en
Koningin Maxima slagroomtaarten voor de 3
mooist versierde huizen!
De oranje vlaggenlijnen, slingers en ballonnen mogen
weer afgestoft worden, want Katwijk laat zich in de
dagen rondom Koningsdag en Bevrijdingsdag weer
van haar mooiste kant zien. Wij roepen u op om uw
huis, straat of appartementencomplex te versieren.
Por de buurt op en maak dit jaar Koningsdag extra
feestelijk!
Uw straat en/of uw huis moet minimaal vanaf 24 april
t/m 5 mei versierd zijn. De kleuren rood-wit-blauw en oranje moeten prominent
aanwezig en het motief moet in het kader van het Koningsfeest of Bevrijding zijn.
Op deze feestdagen moet natuurlijk ook de vlag uit!

Zaterdag 24 april t/m
woensdag 5 mei 2021

Mede mogelijk
gemaakt door:
Vooys keurslager
Banket & Brood
Haasnoot

Wilt u meedingen naar de prijs van Mooist versierde straat of huis?
Meld u zich dan vóór 24 april aan via de QR code hiernaast of via onze website
www.ovkatwijkaanzee.nl/contact/.
Een deskundige jury bepaalt de uiteindelijke winnaars. De prijzen worden uitgereikt
op 17 mei 2021, de dag waarop onze Koningin Maxima haar 50e verjaardag viert!
De BBQ straatprijs geldt voor een maximum van 25 personen. Meld u aan vóór 24
april. De vlaginstructie staat op de website van de Oranjevereniging. Hang de
vlaggenlijn bij voorkeur hoger dan 5 meter (de minimumhoogte is 4,25 meter)
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Koningsdag, Dodenherdenking en
Bevrijdingsdag 2021
Koningsdag, 27 april
Helaas kunnen wij dit jaar Koningsdag niet vieren zoals u gewend bent.
Ons land en de wereld om ons heen zijn nog steeds 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.
06:23 uur
08:45 uur
09:00 uur
09:45 uur
10:00 uur
10:00 uur
10:00 uur
10:00 uur
12:30 uur
15:00 uur
16:30 uur
21:30 uur

Hijs de Nederlandse vlag met wimpel! (later mag ook)
Muziek tehuizen en instellingen
Carillonbespeling
Klokluiden in geheel Nederland en de Antillen
Nationale aubade
Uitzending RTV Katwijk
Oranjebuiten
Start muzikale Oranjegroet
Oranjefeestbus
Oranjezangdienst via RTV Katwijk
Nationale toost
Oranjezangdienst via RTV Katwijk (herhaling)

27 april vlag met wimpel

Dodenherdenking, 4 mei - Bevrijdingsdag, 5 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.
Op Bevrijdingsdag staan we stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, nu 76
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.
Wij hadden allemaal gehoopt
dat we op 4 en 5 mei 2021
weer in groten getale zouden
kunnen herdenken en vieren,
samen - met elkaar. We weten
nu dat dit in 2021 nog niet
mogelijk zal zijn.

4 mei vlag halfstok
van zonsopgang tot
zonsondergang

Bevrijdingsvuur (2003)

De kranslegging bij het oorlogsmonument De Leeuw door Burgemeester Visser
namens alle inwoners van Katwijk, zal naar verwachting in bescheiden vorm
plaatsvinden. De herdenking wordt uitgezonden door RTV Katwijk op kanaal 41.

5 mei vlag zonder wimpel
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Het bestuur
 Willem Schonenberg; Piet Freke
(penningmeester); Jan van der Plas;
Arina van der Bent; Lisette Guijt-Kuijt;
Johan Houwaard; Nicoline Kuijt
(secretaris); Rein Varkevisser; Robert
Varkevisser; Floor van der Plas; Harry
Minnee (voorzitter).

Vrijwilligers
welkom
Als je gedurende het jaar 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.
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.

Colofon

Mediapartner:
De Katwijksche Post

Het bestuur behoudt zich het recht
voor om het 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.
Covid-19
Houdt u aan
alle coronaregels van de
overheid. Scan
voor meer
informatie
bijgaande qr
code of kijk
op de website
van de
Rijksoverheid en de gemeente
Katwijk. In verband met de
maatregelen rond de bestrijding
van het coronavirus zijn alle in het
Oranjemagazine genoemde
activiteiten onder voorbehoud
Algemene info
De inhoud van dit
programmaboekje mag niet
worden vermenigvuldigd, zonder
uitdrukkelijke toestemming van
Oranjevereniging Katwijk aan Zee.
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Dinsdag 27 april 2021
08:45 - 12:00 uur

Muziek 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 heeft de
Oranjevereniging samen met
Prominent, Molenaar en Kuijt
draaiorgelmuziek geregeld!
Het nostalgisch draaiorgel
van Krul maakt vanaf 09.00
uur een rondgang bij het
Raamwerk en om 10.00 uur
bij Overduin en zal rond
11.00 uur bij de bewoners
van Salem in Rijnsburg spelen.

Mede mogelijk
gemaakt door:
Prominent
Molenaar
Installatie bedrijf Kuijt
Let’s Folk

Dit jaar verleent ook de 5 stemmige band Let’s Folk hun muzikale medewerking.
Met Let's Folk zul u zich in Keltische streken wanen.
Zij treden tussen 9.00 en 10.00 uur op bij de Zwanenburg en van 10.15 tot 11.15 uur
in de binnentuin tussen de Duinrand en de Driehoek.
Let op: de muziek is speciaal bedoeld voor de bewoners en niet voor ander publiek
toegankelijk!

Nationale aubade

Dinsdag 27 april 2021
09:55 - 10:15 uur

Overal in Nederland worden tussen 9.55 en 10.00 uur de klokken geluid
als teken van verbinding. Om 10.00 uur zal door de UNI het
Wilhelmus gespeeld worden vanaf de toren van de Nieuwe Kerk,
gevolgd door enige Oranjeliederen.
Iedereen wordt opgeroepen thuis, in de voordeur, op het balkon of in de tuin het
volkslied mee te zingen. Daarna zullen burgemeesters in het hele land Zijne Majesteit
via de website van hun eigen gemeente feliciteren en de gedecoreerden via digitale
beelden in het zonnetje zetten.

Oranjetompouce voor
senioren
Helaas kan de seniorenochtend
dit jaar niet doorgaan, zoals we
gewend zijn. Met name een
teleurstelling voor veel vaste
bezoekers van deze gezellige
activiteit. Gelukkig kunnen we
de senioren van de
Zwanenburg, het Gasthuishof,
de Stationsstraat en de
aanleunwoningen van Salem dit
jaar op Koningsdag wel wat lekkers bezorgen voor bij de
koffie. Met dank aan Supermarkt Coop Katwijk aan Zee!

Seniorenochtend (2015)

Samen maak je het verschil!
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Oranjebuiten
Oranje speelpakket voor 50 leden van de Oranjevereniging! De Oranjebond
roept alle kinderen in Nederland op om op Koningsdag tussen 10.00 en
11.00 uur lekker buiten te gaan spelen.

Dinsdag 27 apr
10:00 - 11:00 uu il 2021
r

Fantastisch om op 27 april net als vroeger de kinderen ’s-ochtends buiten te zien
spelen. Nu in de tuin of op de stoep voor je eigen huis met je eigen gezin,
vriendje, vriendinnetje, of buurkinderen en met de nodige afstand.
Omdat Koningin Maxima dit jaar haar 50e verjaardag viert stelt de Oranjevereniging
Katwijk aan Zee speciaal voor Koningsdag een pakket met speel- en feestartikelen
beschikbaar aan haar leden.
Meld je direct aan via de QR code hiernaast of via onze
website www.ovkatwijkaanzee.nl/
contact/. De eerste 50 leden die
zich aanmelden krijgen bericht en
kunnen het pakket gratis ophalen
bij de Oranjevereniging, op=op!
Kijk op https://qrco.de/oranjebuiten
voor buitenspeeltips en inspiratie
Oranjebuiten is een initiatief van de
Oranjebond in samenwerking met
de Oranjeverenigingen, Jantje Beton,
Scouting Nederland, YMCA, NUSO en
sKBL.

Koningsdag 2020

Muzikale Oranjegroet
Muzikale verbondenheid.
Koningsdagmorgen staat evenals vorig jaar weer in het teken van de muzikale
verbondenheid tussen de Oranjevereniging Katwijk aan Zee en DVS. Via een
gezamenlijk opgetuigde geluidswagen klonk op Koningsdag in alle buurten en
wijken van Katwijk aan Zee de welbekende muziek van de marchingband, het
muzikale visitekaartje van Katwijk! Gezien de vele enthousiaste reacties zal de
Oranjevereniging ook dit jaar weer samen
met DVS met een geluidswagen door Katwijk
rijden om de bevolking op te vrolijken met
deze aanstekelijke marsmuziek.

Dinsdag 27 april 2021
10:00 - 16:00 uur

Zingen voor saamhorigheid.
Koningsdagmiddag staat evenals vorig jaar
weer in het teken van Zingen voor
saamhorigheid. De bekende volkszanger
Arie Nijgh zal optreden bij het
Huntingtoncentrum in Overduin en bij
diverse woongroepen met bewoners met
een (lichte) verstandelijke beperking. Met
zijn aanstekelijke enthousiasme en zijn
vooral Nederlandstalige repertoire wordt dit
vast erg gezellig!
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Oranje ACTIEF
De Oranjevereniging heeft speciaal
voor Koningsdag een attractieve
Oranje-wandeltocht en Fietsbingo
georganiseerd. Maak onderweg ook
een leuke actiefoto en plaats deze
op de facebookpagina van de
Oranjevereniging www.facebook.
com/ovkatwijkaanzee.
Oranje-wandeltocht
Voor de wandelaars onder u is er een
Oranje-wandeltocht uitgezet.Via onze
website www.ovkatwijkaanzee.nl of
bijgaande QR code kan deze
rondwandeling (ca. 6 km.) opvragen.
U komt door bijzondere delen van
Katwijk waar sprake is van een
“connectie” met het Koninklijk Huis. U
kunt de rondwandeling starten waar u
maar wilt. Beantwoord de gestelde
vragen en probeer vervolgens achter de
geheime Koninklijke naam te komen.
Fietsbingo
In samenwerking met Stichting
Welzijnskwartier heeft de
Oranjevereniging een Fietsbingo (ca. 10
km.) uitgezet door Katwijk aan Zee. De
fietsbingo kan alleen op Koningsdag

worden gereden. Via onze website of
bijgaande QR code kunt u de
bingokaart opvragen. Kies zelf bij welke
foto je start en ga met elkaar op de fiets
zoeken naar de volgende fotolocatie.
Probeer met de geheime letters die je
op iedere fotolocatie aantreft de code te
kraken!

Dinsdag 27 april 2021

Prijzen
Weet u de oplossing van de Oranjewandeltocht en/of heeft u de code van
de Fietsbingo gekraakt? Dien deze dan
uiterlijk 30 april in op de website van de
Oranjevereniging. Onder de goede
inzendingen verloten we voor beide
activiteiten 5 mooie prijzen! De prijzen
worden uitgereikt op 17 mei 2021, de
dag waarop onze Koningin Maxima
haar 50e verjaardag viert.
Laat op Facebook of
Insta zien dat jullie
lekker actief bezig zijn
en tag de
Oranjevereniging
Katwijk aan Zee in je
bericht.

Oranjezangdienst
De Oranjezang blijft altijd klinken!
Normaliter is er op Koningsdag altijd een speciale Oranjezangdienst in de Oude
Kerk. Omdat de deze zangdienst nu niet in de Oude kerk 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 worden uitgezonden via RTV Katwijk.

Dinsdag 27 april 2021
RTV Katwijk
15:00 uur en 21:30 uur

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 te zingen liederen zijn ingevlochten
met gemeente-koorzang. Zingt u ook mee
met de mooie en bekende liederen?
De liturgie van de dienst staat op onze
website en kan ook worden opgevraagd
met de qr code hiernaast.
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Oranjefeestbus
Het wordt weer feest in de Katwijkse straten op Koningsdag 2021!
Vorig jaar op Koningsdag doorkruiste een feestbusje van Stichting Huis van Oranje
(HvO) de straten van Katwijk aan Zee. Bovenop op het busje stond de welbekende DJ
Arie van Rooijen, die de allergrootste feesthits van toen en nu draaide. Tussendoor
werden sponsoren bedankt; zonder hun trouwe bijdragen zou HvO
immers geen activiteiten kunnen organiseren. Onderweg waren er vele
positieve reacties, mensen zongen met de muziek mee en staken
regelmatig hun duim omhoog.

Dinsdag 27 april 2021
12:30 uur tot 16:30 uur

Bij enkele gezinsvervangende tehuizen werd even stilgestaan om de
bewoners ook een stukje vrolijkheid te bieden, aangezien zij zelfs op
Koningsdag niet naar buiten mochten. Het eindpunt was het
Andreasplein. Waar het in vroegere jaren op Koningsdag bomvol stond
met feestvierders was deze keer alleen het Oranjebestuur aanwezig.
Na het uitbundig zingen van het volkslied werd, onder het genot van
een Oranjebitter, de Nationale Toost uitbracht op ons Koningshuis.
Gezien het succes van vorig jaar, waar ook TV West ruime aandacht aan besteedde,
rijden er dit jaar op Koningsdag zelfs twee Feestbusjes door Katwijk aan Zee. Het
eerste busje zal weer bemand worden door ons aller DJ Arie van Rooijen. Vanuit het
tweede Busje zal de bekende Katwijkse zanger Patrick Messemaker de grootste
Hollandse hits ten gehore brengen. Eindpunt is dit maal het Strandplein waar om
16:30 uur de Nationale Toost door het Oanjebestuur zal worden uitgebracht.
Het wordt vast heel gezellig op Koningsdag 2021!

Nationale Toost

HEF HET GLAS OP ONZE KONING!
Koningsdag wordt afgesloten in de speciale uitzending ‘MAX Koningsdag’,
uitgezonden vanuit Paleis Soestdijk tussen 16.15 en 17.50 uur. Daarin wordt
uitgebreid aandacht besteed aan het Koninklijk bezoek aan Eindhoven. Hoogtepunt
van de uitzending is de Nationale Toost om 16.30 uur, op de verjaardag van Zijne
Majesteit en op de gezondheid van iedereen.

Dinsdag 27 a
16:30 uur pril 2021
www.nationale
toost

.nl

In deze moeilijke tijd is het vooral belangrijk om
positieve elementen te benoemen en
samen mooie momenten te creëren.
Omzien naar elkaar en samen het
‘eenzaamheidsvirus’ bestrijden.
Daarom wordt de Nationale Toost, op
Koningsdag, in heel Nederland
tegelijkertijd uitgebracht door iedereen
en 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!

ig
Nationale toost op Andreaspleinijk)vor
jaar (met dank aan RTV katw
19

In Memoriam - oorlogsveteraan Camille Stritzko

'Ik deed gewoon mijn werk'
Vorig jaar zou één van de laatste hoogtepunten zijn voor Katwijks oudste
oorlogsveteraan Camille Stritzko. Hij keek uit naar de festiviteiten rond 75
jaar bevrijding en had er zin in. Het mocht helaas niet zo zijn en de horizon
voor de viering van 80 jaar bevrijding was vanwege zijn hoge leeftijd (95)
en broze gezondheid nog heel ver weg. “Het is belangrijk dat de mensen het
verhaal over de verschrikkingen van de 2e wereldoorlog blijven vertellen en
onderstrepen, dat vrede een heel bijzondere rijkdom is”. Vlak voor het ter
perse gaan van dit Oranjemagazine ontvingen wij het droevige bericht dat
veteraan Stritzko op dinsdag 12 april jl. is overleden. In goed overleg met de
familie is de Hommage een In Memoriam geworden.

Teksten:
Hielke Biemond
Foto's:
Hielco Kuipers

Tieners waren ze nog toen het geweld losbarstte, in veel gevallen vier oorlogsjaren
verwijderd van de volwassen leeftijd. De Tweede Wereldoorlog doorkruiste de
plannen van Stritzko om in zijn geboorteland Nederlands-Indië een driejarige
opleiding te volgen op een marinevliegkamp bij Surabaya. Als 15-jarige meldde hij
zich vrijwillig aan om het vaderland te dienen en stapte op een schip naar een
nieuwe wereld, die zich in het voorjaar van 1942 aan hem openbaarde in de haven
van Liverpool. “Er lag in Engeland sneeuw op de trottoirs, dat herinner ik mij nog
van die dag.”
Strikt genomen was hij geen Engelandvaarder: dat zijn
alleen verzetsstrijders die uit bezet gebied het Kanaal
zijn overgestoken. Wel was hij vanuit Engeland vier jaar
lang direct betrokken bij de strijd van de geallieerden,
als monteur van het 320 Squadron van de Royal Dutch
Naval Air Service. Zijn werk op een basis van de Britse
Royal Air Force (RAF) bestond aanvankelijk uit kleine
klusjes, van schoonmaken tot aardappels schillen, maar
al snel werd hij verantwoordelijk voor het onderhoud
van een B-25 Mitchell-bommenwerper.
D-Day kwam voor hem niet als een verrassing. Kort
daarvoor bezocht de Amerikaanse generaal Dwight
Eisenhower de basis van het 320 Squadron met de
hoopgevende mededeling: “Jullie zullen snel thuis
zijn.” De stranden van Normandië zag Stritzko in 2014
met eigen ogen, bij de grote D-Day-herdenking. Daar
had hij een onderonsje met de Amerikaanse president
Barack Obama.
In 2019 vloog hij met minister-president Mark Rutte in
het regeringsvliegtuig naar de herdenking van D-Day in
Portsmouth, de Engelse kustplaats van waaruit de vloot
naar de stranden van Normandië vertrok. “We hebben
koningin Elizabeth daar weer gezien'', het was leuk,
weer een dagje uit, was zijn opgetogen reactie. De
voormalig onderhoudsmonteur, kon er niet over uit wat
hem in Portsmouth overkwam. “We kwamen daar op
het podium, liepen naar voren en kregen een staande
ovatie van de honderden aanwezigen. Daar moest ik
wel even aan wennen, ik kreeg er rillingen van. Ik heb
in de oorlog gewoon mijn werk gedaan”, zei hij altijd.
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Vorig jaar werd Stritzko
bedolven onder kaarten
en tekeningen, als dank
voor de bijdrage die hij
vanuit Engeland heeft
geleverd aan de bevrijding
van Nederland. De tafel in
zijn appartement in
Katwijk bleek maar net

groot genoeg om plaats te bieden aan alle
kaarten, brieven, kindertekeningen en
bloemen. Zoon Perry: “Het gaf een heel
goed gevoel dat zoveel 'wildvreemde'
mensen op deze manier aandacht en respect
gaven aan mijn vader en indirect, zoals hij
dat zelf altijd zei, aan al zijn maatjes van het
320 Squadron die er niet meer zijn.” Hij mag
nu zelf rusten in vrede!
Als Oranjevereniging Katwijk aan Zee
wensen we de nabestaanden van Camille
Stritzko alle sterkte toe bij het verwerken van
hun grote verlies.

Oranjeherinneringen

Kruiwagen race
Andreasplein (1972)

Herauten op
postkoets (1971)

Zeskamp Andreasplein (1973)

Ringrijden Zuidstraat (1985)
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Rabobank Oranjetour
De Rabobank Oranjetour is een dag vol activiteiten voor kinderen en
jongeren met een beperking. Normaliter wordt deze feestelijke dag in mei
wordt gehouden, maar vanwege de coronamaatregelen wordt dit
verschoven naar augustus.

Zaterdag 21 augustus
2021
Locatie: Huis van oranje
Strandplein Katwijk

De deelnemers worden op zaterdag 21 augustus in de bruisende
feesttent van het Huis van Oranje welkom geheten door onze
voorzitter Harry Minnee en de vele vrijwilligers. Onder het genot
van een hapje en een drankje zullen er verschillende artiesten en
een clown optreden. Daarna wordt de traditionele Oranjetour
gereden, dit jaar niet met oldtimers maar met twee Oranjetreinen
over de boulevard. Onze dank gaat uit naar de trouwe sponsoren
die deze bijzondere dag ook dit jaar weer mogelijk maken.
Wij hebben er zin in en gaan er een fantastische dag van maken!
Mede mogelijk gemaakt
door:
Rabobank Leiden - Katwijk
Schut & Partners
Bewindvoerders Curatoren
B.V.
Bouwkundig Adviesbureau
van der Plas

Broekhof verpakkingen
Cafe Boeien
De Katwijkse Apotheek
Echte Bakker den Dulk
J. Buis & Zn. Woninginrichting
Juweliersshop v.d. Zwart BV
Leo van Duyn Tweewielers
Meesterbakker van Maanen

Mies Schoneveld
uitvaartbegeleiding
Oasis Floral Products
Snackbar TRAM 9
Strandpaviljoen Het strand
Strandpaviljoen Zee en Zon
Van der Plas International BV
Van Kruistum Schilders

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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Bezoekerscentrum vliegveld
Valkenburg
Al een jaar lang wacht het bezoekerscentrum op het voormalige vliegkamp
op bezoekers. De dikke ijzeren bunkerdeuren kunnen open, de expositie is
vrijwel klaar.
In 2020 is het bezoekerscentrum tussen twee lockdowns in slechts enkele keren open
geweest voor bezoekers. Open Monumentendag in september was een groot succes,
maar verder was het een zeer teleurstellend eerste jaar. De werkzaamheden in het
gebouw gingen ondertussen langzaam maar gestaag door.
De expositie bevat talloze foto’s en voorwerpen, waaronder bijzondere uit de
Tweede Wereldoorlog die de afgelopen jaren bij werkzaamheden zijn opgegraven.
Te zien zijn onder meer onderdelen van Duitse vliegtuigen en uitrustingsstukken van
Duitse soldaten. De grootste voorwerpen staan buiten, zoals de grote vliegtuigtrap
waarlangs vele staatshoofden afdaalden en de complete motor van een Neptune.
Aan het pronkstuk van de tentoonstelling wordt nog gewerkt: de meterslange
maquette van Hangaar 7, de grote driedubbele hangaar met het blauwe dak.
Wanneer het bezoekerscentrum opengaat, zullen de eerste delen van de maquette
te zien zijn.
De initiatiefnemers van de Stichting Historie Vliegveld
Valkenburg (SHVV) willen de herinnering aan
marinevliegkamp Valkenburg levend houden. Het
bezoekerscentrum – de SHVV wil niet spreken van een
museum – staat net voorbij de hoofdingang aan de
linkerkant.
Terwijl er nog wordt gewerkt aan de expositie binnen, is ook
de buitenkant van het gebouw al aan de beurt. Om de
saaie, kale bunker wat meer op te laten vallen, zijn aan
twee zijden spandoeken aangebracht met de tekst
‘Bezoekerscentrum Vliegveld Valkenburg. Het Rijksvastgoedbedrijf zal een nieuw
toegangspad aanleggen. Verder verhuizen de vliegtuigtrap, vliegtuigmotor en de
andere grote voorwerpen naar het grasveld naast het gebouw. Daar komen ook
picknicktafels en -banken, een fietsenrek en vlaggenmasten.
Zodra het bezoekerscentrum weer open mag, zal de
SHVV ook activiteiten gaan organiseren. De stichting
denkt onder meer aan een veteranencafé waar
oudgedienden elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast
zal het informatiecentrum dienen als startpunt voor
wandel- en fietstochten door de natuur en langs de
onderdelen van de Atlantikwall. Wie daar niet op wil
wachten, kan nu al langs een aantal historische plekken
fietsen. Er is een 14 kilometer lange 'herinneringsroute
vliegveld Valkenburg 1936 - 2006'. De route is te
downloaden op de website van de SHVV.
Rob Schleiffert SHVV

Meer weten? Kijk op vliegveldvalkenburg.nl of
facebook.com/vliegveldvalkenburg.
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Huis van Oranje
Samenwerking Huis van Oranje en Noordzee Zomerfestival
Het gaat de goede kant op! Met de forse toename van het aantal vaccinaties, vooral
bij de oudere en kwetsbare bevolkingsgroepen, wordt de kans groter dat we een
mooie zomer tegemoet gaan. Helaas is dat te laat voor de traditionele periode van
het Huis van Oranje. Voor het tweede jaar op rij geen grote tent op het Strandplein.
Wij gaan niet bij de pakken neerzitten, maar zetten in op een editie in augustus,
waarbij wij de samenwerking zoeken met het Noordzee Zomerfestival.

Maandag 16
t/m zaterdagaugustus
augustus 21
Locatie: Huis
Strandplein Kavan oranje
twijk

September vorig jaar is ons bestuur - ondanks grote onzekerheid - positief aan
de slag gegaan. Alle voorbereidingen werden getroffen, artiesten gecontracteerd, de
PR gestart en verder natuurlijk alle logistieke zaken, die nodig zijn voor een
succesvolle editie 2021. Medio februari werd duidelijk dat het geen haalbaar scenario
meer zou zijn. Het Huis van Oranje markeert de start van het festivalseizoen in de
gemeente Katwijk en als organisatoren voelen wij de teleurstelling niet alleen zelf,
maar merken dat ook aan de reacties van artiesten en publiek.
Het idee om de handen ineen te slaan met het Noordzee Zomerfestival komt van
Rein Varkevisser en PR-man/programmeur Arie van Rooijen. Zij hadden vorig jaar al
diverse gesprekken over de mogelijkheid van samenwerking.

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

Hopelijk gaat het er dit jaar definitief van komen. De seinen staan voorwaardelijk op
groen, gelet op de eerste resultaten van de fieldlabs en de voorzichtige
verwachtingen van de overheid. Natuurlijk blijft het wel spannend en in welke vorm
en onder welke condities alles kan doorgaan. Vast staat wel, dat als het kan, wij er
alles aan zullen doen om er op het Strandplein een groot Oranjefeest van te maken.
In het programma look a like optredens van o.a. Bløf, Guus Meeuwis, Neil Diamond,
Barry Badpak. Ook zijn The Clarks gecontracteerd met een geweldige muzikale show en
wordt er nagedacht over een feestavond in het kader van het goede doel voor KIKA.
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Rabobank Maritieme Markt
Een bruisend markt in het hart van Katwijk!
Ieder jaar is er aan de Zwaaikom een Maritieme Markt met oude ambachten, een
braderie en het kanaal vol met historische schepen. Kinderen varen in de vijver met
kleine bootjes die ze zelf kunnen besturen. Stationair draaiende motoren op de kant
trekken veel bezoekers met name de oud schippers die de motoren nog van vroeger
herkennen. Er worden rondvaarten georganiseerd door de sleepboten; die “varen
dan het water dun” want er is veel vraag naar. Ook de ringsteekwedstrijd van de
opduwers is altijd heel spectaculair om te zien.
Als gevolg van de
overheidsmaatregelen is vorig jaar
de Maritieme Markt in september
gehouden, waardoor alles toch op
een veilige manier kon
plaatsvinden. Anders van opzet
maar zeker niet minder
aantrekkelijk! Zo was er een
anderhalve meter looproute
gecreëerd, was de braderie
verlengd en waren er naast de
bekende attracties ook Oldtimer
vrachtwagens, die nagenoeg de
gehele Prins Hendrikkade vulden.
Super leuk om te zien!
Ook dit jaar is het team Maritieme Markt weer hard aan de slag gegaan met de
organisatie. Alle voorbereidingen werden getroffen, maar toen in februari duidelijk
werd dat een markt op Koningsdag niet haalbaar zou zijn, is besloten de Maritieme
Markt wederom door te schuiven naar september.
Natuurlijk is het onzeker in welke vorm de Rabobank Maritieme Markt in september
zal plaatsvinden. Vast staat wel dat de Oranjevereniging er alles aan zal doen om er
weer een heel gezellig evenement van te maken.
Een boeiende en actieve markt vol met historische schepen, oude ambachten en
allerlei activiteiten voor jong en oud.
Op 18 september ontmoeten we elkaar in de Zwaaikom!

Zaterdag 18 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
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De Oranjevereniging bedankt haar Sponsors
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
Banket & Brood Haasnoot
Beach boetiek
Beachclub "Het Wantveld"
Beachhouse Key West
Bicking.nl kwaliteitswijnen
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
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 Verhagen
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
Vooys, keurslager
Wim van Beelen car service
Winkeliersvereniging Zeezijde
Wittebrug Noordwijk
WNL marine electronics
Wymalen Hausmann
Ymuiden stores
Zilt

en al onze
vrijwilligers!
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