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Welkom bij de KBOV-nieuwsbrief no. 4 / jaargang 3
Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van de KBOV jaargang 3.
Het jaar 2017 beleeft de laatste maanden en we kijken terug
op een vol, druk, mooi en indrukwekkend Oranje jaar.
Veel daarvan heeft u ook meegekregen in de nieuwsbrieven van de KBOV. In de loop van de jaren heeft deze
nieuwsbrief een geheel eigen vorm en opzet gekregen en
binnen dit alles komen allerlei ORANJE zaken aan de orde
die voor u, de lezer, van belang én interessant kunnen zijn.
Ook deze nieuwsbrief heeft weer voldoende te melden.
Opnieuw mogen we mensen gaan feliciteren. Want ook in
dit laatste deel van 2017 zijn er weer Oranje vrijwilligers
geweest die in het zonnetje gezet mochten worden. Voor
jarenlange inzet, bij gelegenheid van een afscheid bij een
lokale Oranjevereniging. En wat is het dan toch fijn wanneer we binnen de KBOV de mogelijkheid hebben om die
trouwe en hardwerkende vrijwilligers een blijk van waar-

dering te gunnen en te geven in de vorm van een legpenning, speld en oorkonde. Graag verwijzen we als redactie
van deze nieuwsbrief nog eens naar de laatste pagina van
deze nieuwsbrief. Daar is alle informatie te vinden over
hóe, waar en onder welke condities u deze versierselen
kunt aanvragen.
Daarnaast de nodige informatie over zaken zoals: bijzondere Oranje-gerelateerde activiteiten en tentoonstellingen
in den lande. Een terugblik op het KBOV-Congres dat we
op 7 oktober mochten beleven in Oranjestad Leiden, direct
gerelateerde KBOV-zaken waaronder informatie over het
KBOV-Jaarboek 2017. Als alles loopt zoals we wensen valt
dat in fysieke vorm kort voor de Kerstdagen bij het bestuur
van uw Oranjevereniging of Stichting op de mat! Hoe dan
ook: wij wensen u weer veel leesplezier, deel deze brief en
mocht u tips of opmerkingen hebben. Graag!

Een terugblik op het
KBOV-Congres van 2017
Op vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober
hield de KBOV haar jaarlijkse congres
in de Oranjestad Leiden. Dit keer
georganiseerd door het Bestuur van
de KBOV zelf. Als locatie werd
gekozen de Oranjestad Leiden.
En uit reacties die ons bereikten
na afloop van deze twee dagen,
werd het Congres als inhoudsvol,
verrassend, onderhoudend en gezellig
ervaren. Mooie kwalificaties voor
een congresdag (én een avond daar
aan voorafgaande voor de ter plaatse
overnachtende bondsleden) waarbij
een stukje Oranje geschiedenis binnen
de context van de stad Leiden centraal
stond. Twee zeer onderhoudende en
bijzondere sprekers vulden voor een
groot deel het ochtendprogramma.
Dr. Anton van der Lem, conservator
Universitaire Bibliotheken Leiden
en Bijzondere Collecties, nam de
bezoekers mee in de geschiedenis
rondom de ‘Oranjeboom’. Met
beelden, kennis én humorvolle
aanvullingen kregen we een indruk
van die geschiedenis. Dr. Paul Rem,
bij ons allen toch wel bekend als hét
gezicht van Paleis Het Loo, verhaalde
bevlogen en met veel enthousiasme
over de restauratie en verbouwingen
die op punt van beginnen staan bij
Paleis Het Loo. Begin 2018 zal het
Paleis de deuren voor een aantal jaren
sluiten, maar in 2021 zullen wij allen
kunnen gaan genieten van een Paleis
waarin historie hand in hand zal gaan
met de toekomst.
Beide gastsprekers vertelden hun
verhaal in het Academiegebouw
van de Universiteit Leiden. Bij
gelegenheid van dit KBOV-congres
zette de universiteit haar deuren
wijd open. Konden we genieten
van bovenstaande sprekers in
een historische setting, mochten
bezoekers een kijkje nemen in het
zgn. ‘zweetkamertje’ en werd er een
prima lunch geserveerd aldaar. Een
unieke gebeurtenis.

Naast beide voornoemde sprekers was
het voor de voorzitter van de KBOV,
mr. drs. Pieter Verhoeve de eerste
keer dat hij zijn congresrede mocht
uitspreken. De geschiedenis van
Leiden, i.c.m. met de core-business
en ambitie van de KBOV, doorspekt
met humor vielen de luisteraars
ten deel. Een prachtige aanvulling
en naadloos passend binnen de
traditie van de stad Leiden was de
uiteenzetting van Ivo Klap. Hij sprak
namens de ‘3 October Vereeniging’ als
alumnus van de Universiteit Leiden
ook nog eens over de inhoud en het
belang van de feestelijkheden rondom
het Leidens Ontzet. Bevlogen en
enthousiast. We proefden haast de
haring en het wittebrood! Ook werd
er nog volop gezongen waarbij er
gebruik kon worden gemaakt van het
prachtige Flentrop Universiteitsorgel
van het Academiegebouw (bespeeld
door organist Willem Hörmann). Ivo
Klap wist eenieder zover te krijgen om
‘het lied van Koppelstock’ (in naam
van Oranje) mee te zingen. Afgesloten
werd het Congres natuurlijk met het
zingen van twee coupletten van het
Wilhelmus.
Uniek was ook de bijdrage van een
grote Leidenaar van nu, en tevens
alumnus van de Universiteit, de
wereldberoemde Armin van Buuren.
Bekend van zijn grote muzikale
carrière en immer aansprekende
muziek, bekend ook van het optreden
‘samen’ met ons Koningspaar in
New York én bij gelegenheid van
de Inhuldiging van Koning WillemAlexander. Een speciaal filmpje leidde
een zeer persoonlijke boodschap in.
Al met al een ochtenddeel waarover
men nog lang sprak….
Voor meer foto’s en teksten van
de voordrachten van de heren
van der Lem en Verhoeve
zie: www.oranjebond.nl (Nieuws)

Het middagprogramma voerde de
gasten van het KBOV-Congres door de
binnenstad van Leiden. Een speciale
‘Oranje-route’ was uitgezet en tal van
Oranje wetenswaardigheden werden
verteld en gedeeld. En ondanks het
feit dat het weer niet echt meezat,
bleef ‘oranje’ toch de toon zetten.
Tijdens die route een kijkje bij de
pop-up expositie in de universitaire
Bibliotheek. Dr. Anton van der Lem
was zelf de gehele middag aanwezig
om bezoekende gasten zelf tekst en
uitleg te geven bij en over de vele zeer
kostbare, waardevolle en historische
documenten, diezelfde ochtend
getoond via beelden tijdens zijn lezing
in het Academiegebouw.
Rond de klok van vijf werden alle
KBOV-congresgangers verwacht
op het oude historische stadhuis
te Leiden. Een ontvangst door het
gemeentebestuur stond gepland.
Een woord van welkom aan de deur
voor elke bezoeker. Een drankje
en een hapje. Vast napraten over
de dag. Kennismaken met elkaar,
(oude) KBOV-vriendschappen weer
bijschaven. Daarna was het woord aan
wethouder Paul Laudy. Geschiedenis
en informatie,lovende en warme
woorden in één voor al deze

bezoekers. En dat we ons welkom
voelden dat was wel duidelijk, want
het bleef nog lang gezellig!
De dag werd afgesloten met een
gezamenlijk diner in het Holiday Inn
te Leiden. Aan het eind van de dag
kon iedereen naar huis gaan met een
goed gevoel én goodiebag waarin o.a.
een speciaal herfstmagazine van Paleis
Het Loo, en een uniek boekje met als
titel: ‘Van Koning Willem I tot Koning
Willem-Alexander’, aangeboden door
Koninklijk Paleis Amsterdam.

Wat gebeurde er
vrijdagavond 6 oktober?
Op vrijdagavond 6 oktober waren de
overnachtende KBOV-congresgangers
te gast in Drukkerij America. Een
bedrijf dat wereldwijd aan de weg
timmert en op alles zegt te kunnen
drukken behalve ‘op water en vuur’.
En dat hebben de bezoekers mogen
aanschouwen. Bijzonder en uniek
was het feit dat we getuige konden
zijn van het drukproces van een foto
op karton van ons Koningspaar. Als
verrassing kon elke deelnemer er een
mee naar huis nemen aan het einde
van een informatieve én gezellige
avond.

EEN WOORD VAN DANK AAN
ALLEN DIE DIT CONGRES MEDE
MOGELIJK HEBBEN GEMAAKT!

Vanuit het bestuur...
Legpenningen, oorkondes en draagspelden…
Ook het laatste kwartaal van 2017 kende hoogtepunten voor een aantal vrijwilligers werkzaam bij de diverse Oranjeverenigingen en/of Stichtingen aangesloten bij de KBOV. Deze vrijwilligers ervaren het immer weer als een grote
vorm van waardering wanneer zij door hun eigen achterban / bestuur hiervoor worden voorgedragen. De regiovertegenwoordigers van het Bestuur van de KBOV reizen dan graag af naar allerlei hoeken van het land om de versierselen
uit te reiken. Een overzicht van de laatste gedecoreerden van 2017 waarbij opgemerkt dient te worden dat door het
verschijnen van deze nieuwsbrief 4 / 2017 midden november, diegenen die eind november of wellicht december
2017 nog aan de orde komen een eervol plaatsje krijgen in de eerste nieuwsbrief van 2018!
Vanuit alle vrijwilligers, vanuit het Bestuur van de KBOV is een ‘HARTELIJK GEFELICITEERD!’ hier aan de orde!

Geleen
Op een van de laatste prachtige
zomervakantiedagen (26 augustus) was er een
uitreiking aan de orde in het mooie Limburg.
Oranjevereniging Geleen had maar liefst drie
personen die in de bloemetjes gezet mochten worden.
De ontvangst was warm, zomers en bijna idyllisch, in
een prachtig gelegen tuin met en onder de groene en
schaduwrijke (fruit)bomen grenzend aan Café ‘In de
Zwaan’ in Sweikhuizen. Bijzonder hartelijk werd KBOVregiobestuurder Sylvia Hörmann ontvangen door de

voorzitter van Oranjevereniging Geleen, de heer Ronald
Otten. Limburgse vlaai, goede koffie, een heerlijke tuin in
het Limburgse heuvellandschap op een zonnige dag. Een
perfecte locatie om een feestje te vieren! De drie gelukkigen

hier waren: Math Lemeer (43 jaar bestuurder), Ton van der
Hoek (43 jaar bestuurder) en Tim Deelen (secretaris bij de
Oranjevereniging Geleen en 26 jaar bestuurder). Diezelfde
avond werd er afscheid genomen van de heer en mevrouw
Frantzen. Beiden al jarenlang bestuurder bij de OV Geleen.
In 2014 werden aan de heer Frantzen ook de KBOVversierselen uitgereikt b.g.v. zijn 50-jarige lidmaatschap
bij deze Oranjevereniging. Het werd een mooie middag
waarbij mooie en verdiende woorden de jubilarissen ten
deel vielen. Helder is wel dat de Oranjevereniging Geleen
er een is waarbij veel werk wordt verzet en er sámen met
de gemeente Geleen op een bijzondere inhoudsvolle
wijze vorm (oude tradities hand-in-hand met moderne
aansprekende activiteiten voor oud én jong) wordt gegeven
aan Koningsdag. Een warm en koud buffet , waarbij veel
gesproken en gedeeld werd met elkaar, bij de langzaam
ondergaande zon rondde de dag af. Proficiat Math, Ton en
Tim en dank Piet en Annie Frantzen voor jullie jarenlange
inzet! www.oranjevereniging-geleen.nl
Naaldwijk
Secretaris Dick Steenks van de KBOV was op
15 september 2017 uitgenodigd in Naaldwijk
om de heer Jack Horst toe te spreken en hem de
legpenning te overhandigen bij gelegenheid van
zijn 20-jarige jubileum bij het Oranje Comité Naaldwijk.
Sinds 1997 is de heer Horst lid van het Oranje Comité
Naaldwijk. In 2004 werd hij benoemd als voorzitter van
deze actieve vereniging. Want het draait hier niet alleen
om Koningsdag. Er staat veel meer op de agenda van OC
Naaldwijk. De dodenherdenking / 4 mei, Bevrijdingsdag /
5 mei en de (in verre omstreken bekende) Feestweek. Al
90 jaar is het OC Naaldwijk een begrip. Ofwel: in 2027 zal
dit comité het 100-jarig kunnen vieren. Binnen Naaldwijk
weet iedereen dat er bij de activiteiten in Naaldwijk ook de
traditionele Herdenkingsvoorstelling hoort. Weet iedereen
wat ‘de spiegeltent’ betekent. Oranje Comité Naaldwijk
geeft op een kleurrijke en diverse manier inhoud aan de
activiteiten en de festiviteiten die het organiseert. En als
voorzitter heeft de heer Jack Horst daarin een sturende en
zeer actieve rol gespeeld. Zeer verdiend dus dat vanuit

het bestuur van de KBOV de heer Steenks aanwezig was
om op deze feestelijke bijeenkomst de heer Horst de
welbekende KBOV-versierselen uit te reiken. Van harte!
http://ocnaaldwijk.nl
Borculo
Op 31 augustus 2017 kregen twee bijzondere
mensen uit Borculo een penning uitgereikt,
namelijk Wout Kruize en Wicher Soek. Het
was een prachtig bezoek! Het Septemberfeest
wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met de
bevolking van Borculo. Vele straat- en buurtverenigingen
en particulieren helpen mee om het Septemberfeest
tot een succes te maken door het maken van straat- en
tuinverlichting of door te helpen in en rond de feesttent.
Zo is het Septemberfeest met recht een feest voor en door
Borculoërs! Het was mooi om hier namens de KBOV bij
te zijn. Wouter Kruize maakte sinds 16 januari 1996 deel
uit van het bestuur van de Stichting Nationale Feest- en
Herdenkingsdagen te Borculo. Was actief als algemeen
bestuurslid en vele jaren vicevoorzitter. Ook maakte hij
deel uit van de Spelencommissie. Hij kreeg de penning
voor 21 jaar bestuurslidmaatschap, maar daarvoor was hij
al betrokken als vrijwilliger. Wicher Soek maakte sinds
22 januari 1992 deel uit van het bestuur van de Stichting
Nationale Feest- en Herdenkingsdagen te Borculo. Hij
begon als algemeen bestuurslid, was vice-voorzitter van 14
december 1994 tot 10 mei 1995 en is vanaf deze laatste
datum actief als voorzitter. Daarnaast maakte hij deel uit
van de Spelencommissie van het Septemberfeest. Ieder
jaar regelde hij het vuurwerk voor de openingsavond
van het Septemberfeest. Na 25 jaar neemt Wicher na
het Septemberfeest 2017 afscheid van het bestuur.
Regiobestuurder Gerben Heldoorn sprak beide heren
namens de KBOV toe en overhandigde de benodigde
versierselen. Daarna werd het septemberfeest door de

burgemeester geopend en genoot het gehele gezelschap
samen van een prachtig vuurwerk, georganiseerd door
Wicher. www.oranje-borculo.nl
Oud-Beijerland
September 2017: in Oud-Beijerland werd
afscheid genomen van de heer Adri de Groot van
Oranjevereniging Juliana. Na 35 jaar lidmaatschap.
De heer de Groot was secretaris en heeft zich al
die jaren met veel verve ingezet voor deze actieve club.
Warme woorden vielen hem ten deel en regiobestuurder

Adriaan van der Pols voorzag de Groot graag van de zo
bekende én verdiende versierselen. Dank voor de inzet en
van harte!
www.oranjeverenigingoudbeijerland.nl

KBOV-informatie
In deze nieuwsbrief een aantal aankondigingen
1. Begin 2018 mag u twee inhoudelijke bijdragen verwachten van onze
bestuursleden Steenks en De Buck. Vanuit hun achtergrond als secretaris en
penningmeester hebben zij op verschillende momenten door het jaar 2017
heen gesprekken gevoerd met partijen die van belang zijn, zouden kunnen
zijn voor het goed functioneren van een Oranjevereniging. De KBOV stelt
zich immers ten doel om de bij haar aangesloten leden te voorzien van
juiste informatie daar waar het gaat om specifieke (vaak organisatorische en/
of financiële) zaken. Daarnaast beijvert de KBOV zich ervoor om binnen
deze thematieken voor haar leden een goed contract of voorstel te kunnen
bewerkstelligen. De twee onderwerpen waarover u in Nieuwsbrief 1 en
later op de ALV geïnformeerd zult gaan worden betreffen de ANBI-status en
mogelijke (nieuwe) afspraken met Buma-Stemra.
2. Dan: graag vast uw aandacht voor de Algemene Leden Vergadering 2018.
Deze zal gehouden worden op de vertrouwde locatie in Woudenberg en
u mag daarvoor vast de datum zaterdag 24 maart reserveren. We hopen u
in groten getale te mogen ontmoeten. Een ALV is immers van belang van
en voor ons allen opererend onder de vlag van de KBOV. Altijd goed en
fijn elkaar te ontmoeten! Tijdens deze ALV zal ook meer bekend worden
gemaakt over het KBOV-Congres van 2018!

Weetjes…
Leuke dagjes uit, bijzondere bezoekjes, unieke ORANJE evenementen…

Paleis Het Loo
Paleis Het Loo is nog even open. Op 8 januari zal het Paleis
de deuren sluiten om grondig gerenoveerd en verbouwd te
worden. Het Paleis mag terugkijken op een succesvol jaar
waarin tal van bijzondere activiteiten plaatsvonden. En de
medewerkers waren en zijn intussen achter de schermen
druk bezig om ook tot de heropening in 2021 u te kunnen en te mogen begroeten op de terreinen van Paleis Het
Loo. Want onder de noemer ‘BuitenGewoon open’ blijven
de paleistuinen, de stallen en museumrestaurants ook ‘gewoon open’! Met veel activiteiten voor jong en oud wordt
er kleur gegeven (als we het over de tuinen hebben zelfs
letterlijk!) aan Paleis Het Loo.
Bekijk de website: https://www.paleishetloo.nl/vernieuwd-en-verbouwd/buitengewoon-open/
Graag maken we u ook deelgenoot van twee promofilmpjes
die Paleis Het Loo heeft uitgebracht, want tót 8 januari
2018 kunt u nog ‘gewoon’ terecht in Paleis Het Loo, en wie
wil weten hóe het Paleis er in 2021 komt uit te zien kan
vast genieten van een mooie impressie.
Daarnaast: wie in deze laatste donkere dagen van 2017,
in de komende wintermaanden, op weg en rondom de
Kerst nog wil genieten van bijzondere ‘royale’ activiteiten

kan in en om Paleis Het Loo zijn of haar hart nog ophalen.
Bijvoorbeeld met ‘the Spirit of Winter’ . Inspiratie opdoen
voor de feestdagen (van 15 t/m 19 november). En wilt u
zich in komende laatste (koude?) maanden van 2017 onderdompelen in dat échte wintergevoel, bezoek dan Paleis Het Loo tussen 16 december 2017 en 7 januari 2018.
Thema: Winterpaleis het Loo. Wat dacht u van de mooiste
koninklijke serviezen en kristal, een ijsbaan of een cursus
servetten vouwen? Zie hiervoor:
https://www.paleishetloo.nl/agenda/winterpaleis-het-loo/
Filmpje 1: https://www.youtube.com/watch?v=CMyZ4GaJh0g&feature=youtu.be Kom nu het nog kan…
Filmpje 2: https://www.youtube.com/watch?v=2_pYWA4Hlbc Verbouwd & vernieuwd

Museum Jan Cunen Oss
Een andere bestemming in de laatste
maanden van 2017 zou zomaar Oss
kunnen zijn. Museum Jan Cunen
heeft tot 14 januari 2018 een bijzondere tentoonstelling samengesteld.
Titel: ‘Vrouwen van Oranje – Portretten
van vijf koninginnen’. Zoals Museum Jan
Cunen het zelf formuleert op de website:
‘….De tentoonstelling ‘Vrouwen van
Oranje -Portretten van vijf koninginnen’
geeft een historisch overzicht van vijf generaties powervrouwen: de Nederlandse
vorstinnen Emma, Wilhelmina, Juliana,
Beatrix en Máxima. Tegelijkertijd biedt
de expositie een uitgebreid kunsthistorisch overzicht van diverse kunstenaars,
stijlen en media van eind negentiende
eeuw tot nu: Emma poseerde voor Jan

Toorop, Thérèse Schwartze portretteerde
Wilhelmina, Juliana stond portret voor
Sierk Schröder, Marte Röling legde
Beatrix vast, en Erwin Olaf Máxima.
Deze portrettengalerij geeft bovendien inzicht in de wijze waarop de vrouwen zich

door de jaren heen aan de toeschouwer
presenteerden….’
www.museumjancunen.nl
Een bijzondere tentoonstelling, zeer
de moeite waard!
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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
2018 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)
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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