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Welkom bij de KBOV-nieuwsbrief no. 1 / jaargang 3
Kalenderjaar 2017 is een feit, de maand januari ligt al weer achter ons. Van harte hopen we dat u 2017 gezond en
goed bent ingestapt. Wie weet was er rond de jaarwisseling wel tijd om de editie 2016 van het KBOV-Jaarboek te
lezen. Vraag er naar bij uw bestuur! We hebben bij gelegenheid van dit Jaarboek weer vele mooie en enthousiaste
reacties mogen ontvangen. Dank u wel!
Bijzonder graag wenst het KBOV-bestuur u in en via deze eerste KBOV-nieuwsbrief van 2017 een mooi, productief
Oranjejaar toe, we hopen weer velen van u te mogen begroeten bij één van de KBOV-activiteiten!
Alle vaste onderdelen zijn weer terug te vinden in deze eerste nieuwsbrief van 2017: ‘vanuit het bestuur’, ‘Weetjes’
en Tips & Oproepen. En we beginnen natuurlijk met nieuwsfeiten. Veel leesplezier gewenst!

KBOV-Oranjenieuws

ALV Woudenberg zaterdag 11 maart
Het is weer zover! De jaarlijkse
ledenvergadering van de KBOV staat
weer voor de deur. Zaterdag 11
maart a.s. Op de vertrouwde locatie
in Woudenberg ‘De Camp Sport &
Cultureel Centrum’ aan De Bosrand
15,
3931 AP Woudenberg.
Naast alle vaste onderdelen die
thuishoren bij een ledenvergadering
(van financiën tot aan aftredende
en het voorstellen van nieuwe

bestuursleden) zijn er natuurlijk
de thematische onderdelen. In het
schrijven ‘van de secretaris’ vindt u
meer informatie hierover. Vast wat
hints? Wat dacht u van: het traject op
weg naar een nieuwe voorzitter en iets
heel bijzonders? Van harte bevelen
we deze ALV bij u aan, want eigenlijk
staat bovenaan het ALV-lijstje toch ook
het ‘elkaar ontmoeten’. Samen Oranje
zaken delen, tips en ideeën uitwisselen.
Een immer goed, gezellig én
informatief Oranje KBOV-samenzijn!!

Aanvang 10.00 uur, welkom vanaf 09.30 uur
Locatie: cultureel centrum ‘De Camp’
Bosrand 15-17, 3931 AP Woudenberg
Thema: Creatief, krachtig ORANJE!

Van de secretaris

Iets bijzonders…
Het wordt ook een bijzondere
vergadering omdat we als KBOV iets

bijzonders zullen presenteren, waar
ik nu natuurlijk nog niets over schrijf,
want ik wil u graag nieuwsgierig
maken; in de hoop dat u naar onze
ALV komt. Ik kan wel alvast onthullen
dat het te maken heeft met de 50e
verjaardag van Zijne Majesteit Koning
Willem-Alexander.
Contact en interactie
Maar niet alleen omdat het een
bijzondere vergadering wordt, hopen
we dat u komt. We stellen het contact
met onze achterban en de interactie
tussen onze leden altijd zeer op prijs.
Het congres in oktober en de ALV in
maart zijn twee ontmoetingsmomenten
waarvan we hopen dat ze iets
opleveren voor u als Oranjevereniging,
-stichting of -comité. Hetzij dat u
goede contacten opdoet, hetzij dat u op
ideeën komt, hetzij dat uw landelijke
verbondenheid ervaart, hetzij dat…
vult u zelf maar in waarom het goed
is om op onze ontmoetingsdagen te
komen. Wij als bestuur KBOV stellen
het in elk geval zeer op prijs als wij
onze betrokkenheid op u en elkaar

kunnen tonen en behulpzaam kunnen
zijn bij al het Oranjewerk.
De KBOV wil er immers voor u zijn.
En uit de mails en de telefoontjes
die we krijgen met allerhande
vragen, merken we dat u ons weet
te vinden en dat is verheugend.
Tegelijkertijd zijn we benieuwd hoe
we onze ‘dienstverlening’ nog kunnen
uitbreiden. Dus als u suggesties heeft
hoe wij u nog meer en/of beter van
dienst kunnen zijn, dan horen we dat
graag. We hopen dat u ons dat wilt
laten weten, via de mail of op onze
ALV van 11 maart a.s. in Woudenberg.
Met hartelijke Oranjegroet,

Dick Steenks
Secretaris, wnd.
voorzitter

Koningsdag 2017

Oproep ALV / voordracht
nieuwe voorzitter KBOV
Na het inspirerende congres in
Nieuw-Vennep zijn we als KBOV
alweer bezig om onze volgende
ontmoeting met elkaar te organiseren:
de Algemene Leden Vergadering.
Deze zal op zaterdagmorgen 11 maart
2017 worden gehouden in De Camp
te Woudenberg. Via een mail zijn al
onze leden op de datum geattendeerd
en binnenkort komt de agenda met
bijbehorende stukken uw kant op. Het
wordt een bijzondere vergadering want
het bestuur komt met de voordracht
voor een nieuwe voorzitter. We zijn
er blij mee dat we u hebben kunnen
betrekken bij de procedure middels het
helpen opstellen van het profiel van de
voorzitter en door het voordragen van
kandidaten. Op basis daarvan komen
we op 11 maart met een voordracht
die hopelijk op uw instemming kan
rekenen.

Koningsdag 2017
Vele Oranjeverenigingen maken zich
weer op voor komende Koningsdag.
We mogen weer uitkijken naar al weer
de vierde editie van een Koningsdag.
Een bijzondere Koningsdag dit keer,
want onze Majesteit zal op 27 april
2017 zijn vijftigste verjaardag beleven.
Een bijzonder moment in het leven
van ons allen, dus ook in dat van onze
Koning…
Graag horen we van u wat u dit jaar
weer van plan bent bij de viering van
Koningsdag. Zijn er tips voor andere

Oranjestichtingen, Oranjecomités?
Heeft u nieuwe verrassende elementen
toegevoegd? Zijn er zaken die u storen
wellicht op het gebied van regelgeving
i.c.m. de veiligheidsregels? (Thema
ALV 2016) Ook dat horen we graag!
Laat het ons weten via
secretariaat@oranjebond.nl
Tilburg
Koningsdag zal dit jaar gevierd worden
in Tilburg. En één van de medeorganiserende partijen is ‘Oranje
Comité Tilburg’. De bestuursleden

van dit Oranje Comité Tilburg zijn
immer vaste gasten op de KBOVbijeenkomsten. Voorzitter Leon
Timmermans is al gespot door
de lokale en regionale pers. Een
uitgebreid artikel over de aanloop naar
Koningsdag 2017 was op 4 januari
al te lezen in het Brabants Dagblad.
Samen met de vrijwilligers van OCT
kijken we uit naar hopelijk weer een
mooie Koningsdag. Wij wensen onze
collega’s in Tilburg veel plezier en
succes bij de voorbereidingen!

Vanuit het bestuur...
Penningen, draagspelden en oorkondes.
Het waren weer drukke tijden voor de KBOV daar waar het gaat om het uitreiken van de KBOV-versierselen. Maar
onze bestuursleden doen dat graag, want het betekent gewoon dat er heel veel mensen in Nederland zijn die zich met
hart en ziel inzetten voor het ‘Oranjegebeuren’. En dat mag altijd gevierd worden wanneer het kroonjaren betreft.
Laten we voorop stellen dat we veel waardering hebben en dankbaar zijn voor ál die enthousiaste vrijwilligers. Heeft
u nog mensen in uw midden die recht hebben op een KBOV-waardering? Kijk even bij ‘TIPS & OPROEPEN’ en laat
het ons weten. Voor alle mensen die hieronder vermeld worden van ons allen: PROFICIAT!
Afscheid Jan Schram OV Hendrik Ido
Ambacht Op de Algemene Ledenvergadering
van de Oranje-vereniging Wilhelmina-Juliana
op donderdag 17 november 2016 te HendrikIdo-Ambacht, nam de heer (Jan) Schram
afscheid als voorzitter. Ruim 28 Oranjejaren telde de
vrijwilligerscarrière van Jan Schram, waarvan de laatste 20
jaar als voorzitter. De 8 jaar daarvoor werden gevuld met
lidmaatschap en bestuurslid zijn. Onder zijn enthousiaste
leiding groeide het aantal bezoekers aan de festiviteiten

op Koningsdag tot ruim 30.000. Een fors aantal bezoekers
dus. Daarnaast zette hij met de Ambachtse bijdrage aan
de vlootschouw tijdens Koningsdag 2014 in Dordrecht de
Oranjevereniging van Hendrik-Ido-Ambacht ook landelijk
op de kaart. Veel activiteiten dus, met mooie resultaten. En
nu dus afscheid.
Namens de K.B.O.V waren deze avond waarnemend
voorzitter Dick Steenks en regio bestuurslid Adriaan van
der Pols aanwezig. Zij brachten namens de bond hun dank
uit voor al de werkzaamheden en diensten die de heer
Schram heeft gedaan voor de vereniging en de betekenis
hiervan in zijn dorp. Maar ook de burgerlijke gemeente
was present: de heer Schram mocht uit handen van
burgemeester Heijkoop de erepenning van de gemeente
ontvangen.
Van harte gefeliciteerd en veel dank!
Afscheid Cees van Ouwerkerk
Oranjevereniging Tiel
Op zondag 20 november 2016 mocht de heer
(Cees) van Ouwerkerk de oorkonde, speld en
penning van de KBOV ontvangen. Reden daarvoor:
ruim 16 jaar voorzitter van de Oranjevereniging Tiel.
Een vereniging die al sinds 1909 eerst Koninginnedagen
organiseerde en de laatste jaren invulling geeft aan de
festiviteiten rondom Koningsdag. Deze avond betekende

geldende Nationale feest- en gedenkdagen, waartoe
behoren Koningsdag, Dodenherdenking op 4 mei en
Bevrijdingsdag op 5 mei.
Dank allen voor uw inzet, en van harte!

tevens het afscheid van de OV Tiel. Met veel inzet en
plichtsbetrachting heeft Cees deze taak uitgeoefend.
Gekoppeld hier aan ook afscheid van het 5 mei comité
Tiel. Het werd een bijzondere aangelegenheid. Helaas is er
nog geen opvolger voor de heer van Ouwerkerk gevonden,
dus via deze weg óók de oproep daartoe!
Proficiat, veel dank!
Onderscheidingen bij Stichting
Nationale Gedenkdagen Vlaardingen
(S.N.G.V.)
Op woensdagavond 30 november 2016 werd bij
een gezellig samenzijn en in aanwezigheid van alle
bestuursleden en hun partners afscheid genomen van vier
bestuursleden van de Stichting Nationale Gedenkdagen
Vlaardingen (SNGV). Afscheid werd genomen van de heer
Frans van den Akker na 13 jaar, mevrouw Anke Burger
na 16 jaar, de heer John Berghaan na 12 ½ jaar, en de
heer Rik Terlouw na 26 jaar trouwe dienst. Allen werden
blij verrast met een onderscheiding namens de K.B.O.V.
Uit handen van regiobestuurslid KBOV Adriaan van der
Pols ontvingen deze vier vrijwilligers de erepenning met
draagspeld en de bijbehorende oorkonde. De voorzitter
van de stichting S.N.G.V. de heer Vincent Kevenaar had
uiteraard ook aardige woorden voor deze hardwerkende
vrijwilligers.
De SNGV organiseert ieder jaar opnieuw evenementen,
festiviteiten en herdenkingen voor de Vlaardingse
bevolking. Dit alles onder de noemer van de algemeen

Afscheid Marja Beltman Oranje
Vereniging Geesteren
Een uitsnede uit het persbericht geplaatst in de
Stentor, Achterhoek Nieuws en Berkelland. Zo zie
je maar: KBOV-vrijwilligers halen regelmatig de
regionale én landelijke pers!
‘…Na bijna 30 jaar afscheid van een bijzonder betrokken
bestuurslid OVG. Op vrijdag 25 november was er de
gebruikelijke feestavond voor de vele commissieleden, die zich
vol enthousiasme ingezet hadden om het Oranjefeest 2016 weer
tot een zeer geslaagd feest te maken. Traditiegetrouw neemt
het bestuur dan ook afscheid van leden. Dat waren dit jaar
de heren Wim Krukerink, Bennie Pasman, Gerrit Heuvelink
en Jopie Kloosterboer. De voorzitter, Jan Wiegers, had voor
iedereen een persoonlijk woord. Daarna was de beurt aan het
afscheid van bestuurslid Marja Beltman- Saaltink. Tot haar
grote verrassing en ontroering werd zij door een bestuurslid van
de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen in Nederland
toegesproken. Uit handen van de heer Ruud van der Linden
ontving zij, naast een oorkonde ook een erepenning en
draaginsigne voor haar langdurige en grote inzet als bestuurslid
van de Oranje Vereniging Geesteren.
Sinds 1987 is Marja Beltman lid van het bestuur van de Oranje
Vereniging Geesteren (OVG). Samen met mevr. Gerrie Klein
Kranenbarg werden zij de eerste dames in het, voorheen alleen
door mannen gedomineerde bestuur. Als bestuurslid was zij
naast werkzaamheden rondom het 2-jaarlijkse Oranjefeest

betrokken bij de organisatie van Koninginnedag, de viering
van Geesteren 1000, daarnaast was zij het secretariaat
voor het opgeven van de (mini)playback, de optochten,
de sportwedstrijden, de uitvinder van het draaiboek en
werkschema voor het Oranjefeest. Kortom een echte spin in het
web, die het bestuur, na bijna 30 jaar (helaas) verlaten heeft.
Een gebeurtenis die niet onopgemerkt is gebleven…’
Hartelijk dank én gefeliciteerd!

Afscheid L. Littel Oranjevereniging
Oranje Nassau Lekkerkerk
De Oranjevereniging Oranje Nassau te Lekkerkerk
zal het voortaan moeten stellen zonder de heer
L. Littel. Maar liefst 25 jaar was hij lid van het
Bestuur van de OV Oranje Nassau. Op maandag 23 januari
reisde (opnieuw!) KBOV-bestuurslid Adriaan van der Pols
af naar een OV, in dit geval Lekkerkerk om de heer Littel
te verrassen met de versierselen van de KBOV. Littel was

o.a. mede organisator van de kinderspelen, de ringsteek
wedstrijden voor de jeugd op de fiets en skelters. Hij was
de motor achter de aubade, bracht de programmaboekjes
rond én hij ging regelmatig op pad met een collectebus
in Lekkerkerk om aandacht én geld te vragen aan de
inwoners van Lekkerkerk teneinde de vele jaarlijkse,
zo gewaardeerde, Oranje activiteiten te bekostigen.
Een ondernemend man dus met een groot hart voor de
vereniging!
Dank u wel en van harte!

Goof van Rijswijk 25 jaar secretaris
Oranjevereniging Giessen-Oudekerk
Vrijdagavond 27 januari 2017 tijdens een
gezellige en zeer drukbezochte Algemene Leden
Vergadering van de Oranjevereniging GiessenOudekerk was er alle ruimte, tijd én plaats voor de
heer Goof van Rijswijk. Reeds 25 jaar is Goof secretaris
van deze actieve Oranjevereniging. Ieder jaar uiteraard
de activiteiten rondom Koningsdag, maar ook 4 mei
is opgenomen in het programma. En wie kent niet de
tweejaarlijkse gondelvaart. Een prachtig evenement!
Iedereen in de vrijwilligerswereld weet wat de taak van
secretaris kan inhouden. Dus werd regiobestuurslid
Adriaan van der Pols uitgenodigd namens de KBOV om de
heer van Rijswijk de inmiddels befaamde en zeer gewilde
KBOV-versierselen te overhandigen met bijbehorende
oorkonde. Het werd een zeer feestelijke bijeenkomst met
een zichtbaar geraakte én vrolijke secretaris die in de
versierselen en de bloemetjes werd gezet.

Doe mee aan de Oranje Fonds Collecte 2017
Bijzondere kans om extra geld in te zamelen
Kan jouw Oranjevereniging wat extra’s gebruiken? Doe
mee met de Oranje Fonds Collecte 2017. Een beetje inzet
levert snel 500 euro op. De helft van de collecteopbrengst
mogen deelnemende organisaties houden en vrij besteden
aan hun doelstelling. De andere helft gaat naar sociale
initiatieven in de provincie waar gecollecteerd is. Alle
kosten van de collecte (organisatie, materiaal, geldverkeer)
zijn voor rekening van het Oranje Fonds.
Met de collecte wil het Oranje Fonds sociale organisaties
zoals Oranjeverenigingen in het zonnetje zetten en de
mogelijkheid geven om te laten zien hoe belangrijk zij zijn
voor velen. In de meeste gemeenten vindt de Oranje Fonds
Collecte plaats van 6 t/m 10 juni 2017. Aanmelden kan tot
1 april via www.oranjefonds.nl/collecte.
© Oranje Fonds - Bart Homburg

Weetjes…
Ze zijn er weer: de weetjes van het eerste deel
van 2017. Leuke, informatieve, interessante
wetenswaardigheden!
Nieuwjaarsreceptie Koninklijk Paleis
Amsterdam
Op dinsdag 17 januari hebben Zijne Majesteit Koning
Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima
de traditionele Nieuwjaarsontvangst voor Nederlandse
genodigden gehouden. De receptie vond plaats in het
Koninklijk Paleis Amsterdam. Aanwezig ook hierbij
Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Beatrix en
Prinses Margriet der Nederlanden en prof.mr. Pieter van
Vollenhoven. Ontvangen werden enkele honderden gasten
die de Nederlandse samenleving vertegenwoordigen. Dit
jaar specifiek aandacht voor docenten, leerkrachten en
bestuurders uit het primair en voortgezet onderwijs. Ook
onze waarnemend voorzitter van de KBOV Dick Steenks
was van de partij. Bijzonder was dat hij in de gelegenheid
werd gesteld om een kort gesprek met H.K.H. Prinses
Beatrix aan te gaan.

Boek Vorstelijk tafelen
In het kader van de viering van 200 jaar Koninkrijk der
Nederlanden is een uniek boekwerk “Vorstelijk Tafelen
in Nederland” uitgegeven met recepten van Koninklijke
gerechten die bereid werden aan het Nederlandse Hof van
1813 tot 2013. Het boek bevat 150 authentieke recepten
van onbekende en vergeten Nederlandse gerechten en
boeiende verhalen over de kookkunst in de paleizen
van onze Koninklijke Familie. Het is een uniek boek dat
eigenlijk niet mag ontbreken in de culinaire boekenkast
van de liefhebber van lekker eten. Het prachtige boek is
rijk geïllustreerd en hard gebonden.
De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen mag u het
boek “Vorstelijk Tafelen in Nederland” aanbieden voor een
speciale prijs van € 17,50 exclusief verzendkosten.
De winkelprijs is € 29,95. Wacht niet te lang want het gaat
om een beperkte oplage.
U kunt het boek bestellen via het secretariaat van de
Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen: Stuur een
e-mail bericht naar secretariaat@oranjebond.nl o.v.v.
vermelding van uw naam en adres en aantal te bestellen
boeken. U kunt uw bestelling ook telefonisch doorgeven:
06 20846118.
Chapeaux! De hoeden van Koningin Beatrix
Vanaf 23 maart 2017 is in museum Paleis Het Loo de
tentoonstelling ‘Chapeaux! de hoeden van Koningin Beatrix’
te zien. Het koningschap van Beatrix wordt aan de hand
van een honderdtal hoeden in beeld gebracht. Tijdens haar
33 jaar lange regeerperiode, van 1980 tot 2013, draagt
Koningin Beatrix bij honderden speciale gelegenheden
een hoed: tijdens staatsbezoeken, ontvangsten, ontelbare
openingen en prijsuitreikingen, op Prinsjesdag en
Koninginnedag. De vele hoofddeksels zorgen voor een

herkenbaar en vertrouwd beeld van de vorstin en maken
deel uit van haar ‘representatieve werkkleding’.
In de tentoonstelling staan creaties van hoedenmakers
Harry Scheltens, Emy Bloemheuvel en Suzanne Moulijn
centraal, gecombineerd met beelden van de gelegenheden
waarop ze werden gedragen. Het hoofddeksel staat nooit
op zichzelf, maar wordt altijd in combinatie met de kleding
bepaald, ontworpen en gekleurd, veelal in samenspraak

met koningin en hoedenmaker. De hoeden tonen
verrassend veel mogelijkheden in kleurgebruik, materialen,
versieringen en een creatief vormen- en lijnenspel. De
tentoonstelling ‘Chapeaux! de hoeden van Koningin
Beatrix’ is ontworpen door Maarten Spruyt en Tsur Reshef
en georganiseerd in samenwerking met de Koninklijke
Verzamelingen, beheerd door het Koninklijk Huisarchief in
Den Haag.

de hoeden van
Koningin Beatrix

CHAPEAUX!
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Tips

Oproepen

TIP

een aangesloten
Kijkt u nog eens als bestuurder van
evens. Essentilid van de KBOV naar uw contactgeg
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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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