Nieuwsbrief
Jaargang 2 | oktober 2016

3

Welkom bij de KBOV-Nieuwsbrief no. 3 / jaargang 2 herfst 2016
Zomer 2016 is voorbij, de blaadjes beginnen nu toch echt van de bomen te vallen en dat betekent dat er een einde is
gekomen aan een prachtige (na) zomer. Blaadjes kleuren langzamerhand rood, geel en… oranje. Tijd dus voor de KBOVnieuwsbrief no. 3 / editie 2016. In deze nieuwsbrief weer de vaste items én nieuwtjes. Een korte terugblik op het succesvolle congres in de Haarlemmermeer (georganiseerd door OV Beatrix Nieuw-Vennep en de KBOV), een vooruitblik
op het Jaarboek wat eind december weer bij de bestuurders van uw vereniging op de mat zal vallen. Weetjes en contact
informatie. Veel leesplezier gewenst!

Congres 2016 ‘Er is meer…’
We mogen terugkijken op een goed,
verfrissend, sprankelend en gezellig
KBOV-congres! Oranjevereniging
‘BEATRIX’ uit Nieuw-Vennep stond
garant voor een prachtig programma voor zelfs drie dagen.
Vrijdagavond 7 oktober was de start
van het programma met een heerlijk etentje en bezoek aan de drie
indrukwekkende bruggen van de
beroemde architect Calatrava, waarna
we ‘feeëriek’ gingen bowlen. Zaterdag
8 oktober het ‘reguliere’ programma:
een ochtenddeel (verzorgd door de
KBOV) waarin we als sprekers mochten begroeten Gerdi Verbeet in haar

hoedanigheid als voorzitter van het
Nationaal C
 omité 4 en 5 mei en Anne
Cor Groeneveld als (voormalig) voorzitter van de DDA, the Dutch Dakota
Association. Een sportief intermezzo
werd verzorgd door Duco Bauwens,
bekend van ‘Nederland in Beweging
(omroep MAX). Iedereen was het
erover eens: een indrukwekkende én
enthousiaste morgen.
Daarna een middag en avonddeel
volledig georganiseerd door OV
BEATRIX. Tijdens de middag een
bezoek aan het 100-jarige Schiphol,
aan de gro(o)t(s)e tomatenkwekerij
Looije Tomaten, en ‘s avonds een
heerlijk feest met muziekbingo!
>

Voor de zondagmorgen was er de
mogelijkheid tot het bijwonen van een
dienst in de Meerkerk en bezoek aan
het gemaal de Cruquius voor de mensen die er graag een vol KBOV-weekend van wilden maken.
Wilt u meer weten en vooral ook
foto’s bekijken? Bekijk dan onze
FB-pagina ‘Oranjebond KBOV’ en
lees en bekijk uitgebreid straks in
december ons Jaarboek.
OV BEATRIX: BEDANKT!

Vanuit het bestuur...
Penningen, draagspeldenen oorkondes...
In deze derde nieuwsbrief van de KBOV editie 2016 opnieuw aandacht voor vrijwilligers aan wie (veelal totaal onvoorbereid
en onverwachts) de beroemde KBOV-versierselen ten deel vielen. Hieronder twee voorbeelden daarvan. In het Jaarboek
2016 meer namen én foto’s…
Job van Vliet Oranjecomité Aarlanderveen
Op 25 juli jl zijn de waarnemend voorzitter van de KBOV
Dick Steenks en de 2e secretaris, Carli Bilars-Don richting
Aarlanderveen getogen om ter plekke ter gelegenheid van
de Eerste dag van de zomerfeesten, de voorzitter, de heer
Job van Vliet in het zonnetje te zetten. Job is al meer dan
vijf en twintig jaar bestuurslid geweest, waaronder zeven
jaar penningmeester en de laatste vijf jaar voorzitter. Hij
heeft te kennen gegeven nu te willen stoppen als bestuurslid en was totaal overdonderd, dat hij zo gehuldigd werd.
Voor het Oranjecomite gaat hij gelukkig niet verloren,
want hij beloofde de al reeds jaren door hem gemaakte
fotoreportages van alle feestelijke gebeurtenissen voor het
comité te blijven doen.
Bestuurslid KBOV Bilars-Don stond garant voor de juiste
woorden én het geven en opspelden van de KBOV-versierselen zoals zij dat al zovele malen op even zo vele enthousiaste manieren heeft gedaan. Voor onze voorzitter a.i. de
heer Dick Steenks was dit het eerste ‘officiële’ bestuurs
moment. Bijzonder graag overhandigde hij een bijbehorend bloemetje aan mevrouw van Vliet. Immers: vaak staat

er een partner achter een vrijwilliger en de ervaring leert
dat het goed functioneren binnen een Oranjevereniging of
Comité óók afhangt van de goodwill en vaak ook inzet van
de achterban. Een bloemetje is dan ook op zijn plaats!
Henk Bardelmeijer Oranjevereniging Koudekerk
aan de Rijn
Op 3 september 2016 werd afscheid als bestuurslid/secretaris genomen van Henk Bardelmeijer van de Oranjever
eniging Koudekerk aan de Rijn.
Dit gebeurde tijdens de traditionele jaarlijkse barbecue
voor bestuursleden, vrijwilligers en sponsoren. Henk heeft
gedurende 22 jaar heel veel gedaan voor de OV, niets was
hem teveel, hij is/was een op en top verenigingsman. Ook
was hij tezamen met zijn echtgenote Nel een graag geziene
gast bij de Algemene ledenvergaderingen van onze Bond en
het jaarlijkse congres.
Trots is en was hij nog steeds, dat hij tijdens het congres in
Markelo in 2006 een van de uitverkoren personen was om
(toen nog) Hare Majesteit Koningin Beatrix te mogen ontmoeten en de hand te drukken.
Voor hem totaal onverwacht kreeg hij nu bij zijn afscheid

de legpenning, erespeld en oorkonde van de KBOV uitgereikt door bestuurslid KBOV Carli Bilars-Don.
René Oostendorp
Oranjevereniging Angerlo
Toch enigszins gespannen ging René Oostendorp van de
Oranjevereniging Angerlo naar zijn laatste ‘werk’ toe (zoals
hij dat zelf noemde) voor zijn Oranjevereniging Angerlo.
Wat de heer Oostendorp niet wist was dat diezelfde vereniging Angerlo voor hem iets bijzonders had geregeld.
Een feestelijk moment op een feestelijke avond waarbij
René op de KBOV-manier in de bloemetjes zou worden
gezet. Ook hem vielen de KBOV-versierselen ten deel.
Bestuurslid Ruud van der Linden sprak René Oostendorp
toe en overhandigde een zeer verraste Oostendorp de penning, draagspeld én de oorkonde. En dan kan het zo maar
gebeuren dat er in de mailbox van de KBOV een mail als
onderstaande valt… Wat mooi! Dank voor deze reactie!
‘Aan Oranjebond,
Geachte heer, mevrouw;
Bij deze stuur ik u de foto van de huldiging in Angerlo op 31
aug j.l.
Ik wil m.n.de heer Ruud van de Linden bedanken voor zijn geweldige toespraak welke hij in zijn geheel maar zo uit de vrije
hand over de lessenaar richting René en zijn familie uitstrooide.
Natuurlijk had ik hem wel de nodige spraakstof toegestuurd,
maar zijn woorden kwamen geweldig over. Zijn vrouw vertelde
nog dat René gespannen was, omdat dit echt zijn laatste werk
met de Oranjefeesten was! Dat hij door de bond gehuldigd zou
worden had hij nooit bedacht, daarom was hij ook zeer trots op
deze onderscheiding.’

In dit enthousiaste schrijven staat precies verwoord wat de
KBOV beoogt! Mensen verrassen, erkenning betonen voor
hun vele, vele vrijwilligerswerk d.m.v. het toekennen van
de KBOV-eretekenen, vergezeld gaand (als het ook maar
even in de mogelijkheden ligt van onze regiovertegenwoordigers) van de komst én toespraak van een KBOV-bestuurslid!
Ofwel: heeft u hardwerkende, immer aanwezige vrijwilligers in uw midden, die een jubileum bij uw Oranjevereniging, Oranjecomité te vieren hebben? Laat het ons weten!
Wij komen naar u toe en onderstrepen graag via de legpenning, erespeld en oorkonde onze collectieve dank!
Mail naar secretariaat@oranjebond.nl

Weetjes
Vaak krijgt het bestuur van de KBOV vragen over het
maken en het realiseren van een programmaboekje
voor Koningsdag bijvoorbeeld. In sommige gevallen
kan e.e.a. goed geregeld worden binnen een vereniging,
wijk, dorp of stad. Maar soms kan informatievoor
ziening daarover inspiratie, helderheid en creativiteit
opleveren. En het woord ‘gratis’ valt… Professionals
zijn er niet voor niets.
UITGEVERIJ MDH
Gratis huis aan huis Programmakrant voor Koningsdag.
Wellicht kent u MDH Uitgeverij al van de verschillende
uitgaven die zij al ruim 20 jaar maken voor o.a. Eredivisie Voetbalclubs, Theaters en Festivals. Maar wist u ook
dat MDH reeds vele jaren Programmakranten maakt voor
inmiddels al zo’n 25 Oranjeverenigingen in Nederland?

Samenwerking KBOV met het Koninklijk
Paleis op de Dam
Unieke samenwerking.
De KBOV is samen met het Koninklijk Paleis op de Dam
een mooie samenwerking aangegaan. Het Koninklijk Paleis
op de Dam is een nog steeds volop in gebruik zijnd paleis
van Z.M. de Koning. Maar ook een Paleis wat graag de deuren open zet en een verhaal vertelt over het Koninkrijk der
Nederlanden. Immer een bezoek meer dan waard.

Het concept is simpel en transparant
U levert als Oranjevereniging de teksten en de foto’s aan;
MDH regelt de verkoop van advertentieruimten, verzorgt
de opmaak, de druk en de huis aan huis verspreiding in
uw verzorgingsgebied.
Interesse? Neem vrijblijvend contact op met Paul Milder op
0314-361130 of mail naar paul@mdh-uitgeverij.nl
Wat houdt deze samenwerking o.a. in?
Vanaf 2016 zal het Koninklijk Paleis op de Dam jaarlijks
50 gratis kaarten gaan verstrekken aan vrijwilligers binnen de aangesloten leden van de KBOV. Dit alles naar
aanleiding van de vele werkzaamheden die deze mensen
verrichten rondom en óp Koningsdag. Ter richtlijn wordt
gekozen voor de stad (regio) waar de viering van Koningsdag zal plaatsvinden. Dit jaar betreft dat de stad Tilburg.
Tijdens het congres van 8 oktober jl. zijn voor de eerste
keer 50 vrijkaarten overhandigd aan de bestuurders van de
Stichting Oranje Comité Tilburg in de personen van mevrouw Rosalie van Tilborg en de heer Leon Timmermans.
Beiden waren zeer verrast en blij met deze kaarten. Ze
zullen er zorg voor dragen dat ze een weg vinden naar de
oranje-vrijwilligers binnen hun achterban.
Er staan echter nog meer zaken op stapel. Ofwel: houd alle
communicatiekanalen in de gaten!
De KBOV is verheugd en blij met deze samenwerking en
kijkt uit naar een mooie gezamenlijke toekomst ten gunste
van u, oranjevrijwilliger, aangesloten bij de KBOV.

Op bezoek bij…
Het Koninklijk Huisarchief en Paleis Noordeinde.
Vrijdag 30 september jl. hebben Dick Steenks (voorzitter
a.i.) en Sylvia Hörmann (PR) een bezoek mogen brengen aan
het Koninklijk Huisarchief gelegen aan de Paleistuin naast
Paleis Noordeinde te Den Haag. Een gesprek was gepland
met de directeur van het Koninklijk Huisarchief, de heer
Flip Maarschalkerweerd. Wie kent hem niet van de interessante korte reportages uit het programma ‘Blauw Bloed’.
Aanleiding was de lancering van de website:
www.koninklijkeverzamelingen.nl

De Koninklijke Verzamelingen vertellen via de vele voorwerpen en informatiebronnen de geschiedenis van de
geslachten Nassau en Oranje-Nassau in de loop van de
eeuwen bijeengebracht. Het werd een bijzonder prettig,
informatierijk en humorvol gesprek. Een verslag daarover
volgt in het Jaarboek en in de komende jaren mag u vanuit
dat Koninklijk Huisarchief via eerder genoemde website en
meer, interessante reportages tegemoet kunnen zien.
Daarna werden beide KBOV-bestuurders ontvangen door
de heer Eric Verwaal (algemeen secretaris van de Koning
en de Koningin) en mevrouw Pien Zaaijer (persoonlijk
adviseur van het Koninklijk Paar). Immer een prettige
ontmoeting waarbij er diverse KBOV-zaken aan de orde
komen. Onderwerpen zoals het jaarlijkse congres, de vele

mooie voorbeelden van de invulling van Koningsdag, maar
ook de zorgen die er onder u leven aangaande de vergrijzing onder de vrijwilligers m.n. in de kleinere kernen, de
verschillen in regelgeving rondom Koningsdag bijvoorbeeld, worden besproken en gedeeld.
Tentoonstelling Anna Paulowna Museum
Paleis het Loo
Anna Paulowna: een kleurrijke Koningin.
Op 5 oktober opende Koningin Máxima de tentoonstelling ‘Anna Pauwlona, een kleurrijke Koningin’ in Museum
Paleis het Loo. Aan de hand van vele persoonlijke eigendommen en ook vaak eerder nog niet tentoongestelde
objecten wordt het levensverhaal van deze Russische grootvorstin verteld.
Ook de KBOV mocht bij deze opening aanwezig zijn. Het
thema ‘kleurrijk’ komt in deze tentoonstelling helemaal tot
zijn recht en de Koninklijke grandeur die Anna Pauwlona
meebracht naar het Koninkrijk der Nederlanden wordt in
vele facetten bijzonder mooi vorm gegeven. Een verslag
van deze opening én informatie over deze tentoonstelling
kunt u mettertijd lezen in het KBOV-Jaarboek 2016.
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Tips

Oproepen

TIP

een aangesloten
Kijkt u nog eens als bestuurder van
evens. Essentilid van de KBOV naar uw contactgeg
van uw contacten
eel is het wanneer de mailadressen
uld met postcorrect zijn. E.e.a. eventueel aangev
vaak merken we
adres en telefoongegevens. Nog té
se congres of een
(bij een aanmelding voor het jaarlijk
ppen. Mutaties
betaling) dat gegevens niet meer klo
ktijk van alle dag,
onder besturen zijn immers de pra
alles graag van en
tegelijkertijd houden wij als KBOV
vullingen dus?
voor u goed bij! Opmerkingen of aan
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Mail naar secretariaat@oranjebond.
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Hoe gaat u Koningsdag
2017 vieren? Heeft u
bijzondere ideeën, heeft
u tips ter samenwerking
met de gemeenten waarmee u toch allen te maken
heeft, zijn er jongeren
binnen uw bestuur die
de Oranjefeesten rondom
Koningsdag een geheel
eigen invulling geven…
Laat het ons weten!

OPROEP
Bereikbaarheidsgegevens KBOV
Bondsbureau en secretariaat:
Dick Steenks (secretaris / voorzitter a.i.)
Adres: Kerkweg 11, 4424 NJ Wemeldinge
M: secretariaat@oranjebond.nl
T: 06 20846118
Financiën
Frank de Buck (penningmeester)
penningmeester@oranjebond.nl
Jaarboek / Nieuwsbrief
Sylvia Hörmann (PR)
pr@oranjebond.nl
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