Jaarverslag over de jaren 2019 en 2020
Na de zomervakantie van 2019 begon het bestuur met de voorbereiding en organisatie van de
Oranjefeesten 2020. Begin maart 2020, toen al het organisatorische werk er nagenoeg op zat,
dienden de wereldproblemen van COVID 19 zich aan. Dit resulteerde in een lockdown in
Nederland waardoor de traditionele feestelijkheden op en rondom Koningsdag geen doorgang
konden vinden. Naast al het organisatorische werk dat de afgelasting met zich meebracht was
dit natuurlijk voor iedereen een enorme teleurstelling. Toch heeft het bestuur er alles aan
gedaan om nog een feestelijk tintje aan Koningsdag 2020 te geven. In korte tijd werd een
alternatief programma uit de grond gestampt. Dit programma werd opgenomen in een
nostalgisch vormgegeven Oranjemagazine, dat in plaats van ons normale programmaboekje
huis aan huis werd bezorgd.
Koningsdag 2020
Koningsdag begon in 2020 niet met de traditionele Aubade. Dit keer bestond de opening uit het
luiden van de klokken van de Nieuwe Kerk gevolgd door het spelen van 2 coupletten van ons
volkslied en enkele vaderlandse liederen door muziekvereniging UNI. De bejaarden- en
verzorgingshuizen kregen vanaf buiten een muzikale groet en bewoners werden voorzien van
wat lekkers.
’s-Morgens reed er een geluidswagen door het dorp met marsmuziek van DVS en rond het
middaguur cirkelde er een vliegtuigje boven Katwijk met de tekst ‘Oranje Boven”.
In de middaguren werd de Katwijkse bevolking verrast door een discobus die door het gehele
dorp vrolijke muziek ten gehore bracht om iedereen toch nog een beetje “een feestgevoel” te
geven. Ook werden er muzikale optredens verzorgd bij diverse huizen van bewoners met een
beperking. De Oranjezangdienst, die vooraf was opgenomen in de Vredeskerk, werd via RTV
Katwijk uitgezonden. Tijdens de Nationale Toost was het bestuur op het Andreasplein en tot slot
werd het Wilhelmus gezongen.
De Rabobank Maritieme markt kon in september, in afgeslankte vorm en natuurlijk op gepaste
afstand, gelukkig wel doorgang vinden! Dit tot vermaak van veel Katwijkse bezoekers.
Weer aan de slag
In het najaar van 2020 begon het bestuur met frisse moed met de organisatie van de
Oranjefeesten 2021 niet wetende dat Koningsdag ook dit jaar niet door zou gaan. Wie had ooit
gedacht dat zoiets zich twee jaar achter elkaar zou voordoen? De Oranjevereniging Katwijk aan
Zee is echter niet bij de pakken neer gaan zitten en heeft wederom een gevarieerd alternatief
programma georganiseerd, dat werd opgenomen in een aantrekkelijk vormgegeven Oranjegids
die huis aan huis werd bezorgd. In deze gids was een In Memoriam opgenomen voor de op 12
april 2021 overleden oorlogsveteraan Camille Stritzko, 'Ik deed gewoon mijn werk'.
Koningsdag 2021
Koningsdag 2021 stond in het teken van “Oranjebuiten”, het motto van de Oranjebond. 50 leden
van onze Oranjeverenging kregen een gevarieerd speelpakket voor hun kinderen uitgereikt. Voor
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sportievelingen werd een speciale Oranje-wandeltocht en een fietsbingo georganiseerd. Ook
werden er prijzen beschikbaar gesteld voor de mooist versierde straat en/of huis.
Even voor 10:00 uur begon, zoals overal in Nederland, de dag met het luiden van de kerkklokken
als teken van verbinding. Daarna werd door de muziekvereniging UNI vanaf de toren van de
Nieuwe Kerk het Wilhelmus gespeeld gevolgd door enige Oranjeliederen. Natuurlijk werden de
ouderen in zorginstellingen weer getrakteerd op gebak en haring.
Koningsdagmorgen reed de geluidswagen weer door het dorp als teken van de muzikale
verbondenheid tussen de Oranjevereniging Katwijk aan Zee en DVS.
Koningsdagmiddag stond in het teken van Zingen voor Saamhorigheid met zangoptredens in
Overduin en bij diverse woongroepen met bewoners met een (lichte) verstandelijke beperking.
De muzikale groet in het dorp werd dit jaar uitgebracht door twee discobusjes.
De Oranjezangdienst was weer vooraf opgenomen en werd op Koningsdag uitgezonden via RTV
Katwijk. Aan het slot van de middag werd de Nationale Toost met een vrolijke noot gehouden op
het strandplein.
Ook dit jaar werd de maritieme markt uitgesteld maar kon gelukkig medio september worden
gehouden. De markt werd bijzonder goed bezocht en was dank ook een groot succes!
75 jaar bevrijding
Naast deze activiteiten voor Koningsdag en de Rabobank Maritieme Markt heeft het bestuur
samen met onze collega Oranjeverenigingen uit Katwijk aan de Rijn, Rijnsburg en Valkenburg
ook intensief meegewerkt om op 5 mei 2020 een fantastisch 75 jaar bevrijdingsfeest te
organiseren. Helaas kon ook dit evenement in 2020 en daarna in 2021 vanwege corona niet
plaatsvinden.
Koningin Maxima 50 jaar
Tot slot werd ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Koningin Maxima onze
vuurtoren versierd met een op dundoek geschilderd portret van haar. De onthulling vond
plaats tijdens een sobere plechtigheid vanwege Corona. Sterke wind zorgde voor een
kortere bezichtigingstijd dan de geplande week.
Expositie “Katwijk en Valkenburg in oorlog”
Gelukkig kon de expositie “Katwijk en Valkenburg in oorlog” uiteindelijk wel doorgaan. Na ruim
een jaar van uitstellen en verschuiven vanwege corona en onvoldoende capaciteit van
hulpdiensten, zijn wij een samenwerking aangegaan met het Noordzee Zomerfestival.
Hierdoor is het gelukt om de expositie van 5 augustus t/m 14 augustus in de tent van NZF
tentoon te stellen. En met veel enthousiaste reacties van het publiek!

8 november 2021.
Bestuur Oranjevereniging Katwijk aan Zee
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