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Het jaar 2018 gaat de laatste fase in. Waar we in de vo-
rige KBOV-Nieuwsbrief u allen nog veel plezier, succes en 
sterkte wensten met de uitvoering van Koningsdag, zo zijn 
we nu al weer het jaarlijkse KBOV-Congres voorbij en is de 
redactie van het Jaarboek druk doende alle kopij voor de 
editie van 2018 te verzamelen en te schikken. Dank voor 
de reacties die we mochten ontvangen naar aanleiding van 
de Koningsdagvieringen in den lande aangaande Konings-
dag 2018. U allen vulde Koningsdag in op uw eigen wijze 
in stad, dorp, wijk of regio. Hartelijk dank daarvoor! Zon-
der u geen complete Koningsdag! Goed is het dan om de 
mooie verhalen terug te horen, goed is het óók wanneer u 
met ons deelt met welke zorgen u te maken krijgt. Dat kan 
van alles zijn, zoals de nieuwe wetgeving rond de privacy-
wet (zie NB 2/ 2018). Je wilt graag je website en FB-pagina 
verlevendigen met foto’s om te kunnen terugkijken en je 
activiteiten te promoten. Maar dat is niet meer zo vanzelf-
sprekend met de nieuwe wetgeving. Hoe pak je dat aan? Of 

de thematiek rond vrijwilligers: vergrijzing, nieuwe aan-
was? Op de ene plaats in het land totaal geen probleem, op 
andere plekken wel. Wat kunnen we van elkaar leren? Of: 
steeds meer ‘knellende’ regels als het gaat om veiligheids-
plannen. Hoe ga je daar als Oranjevereniging mee om? 
Laat het ons weten: wij zetten zaken graag op de agenda! 

In deze Nieuwsbrief vindt u weer de vaste rubrieken: 
KBOV-informatie, Oranjenieuws, Vanuit het bestuur, 
Oranjeactiviteiten, Weetjes, tips & oproepen. We kijken 
even terug op een prachtig en zonnig KBOV-Congres in 
Borculo, bestuursleden van de KBOV waren weer aanwe-
zig bij een aantal bijzondere activiteiten in den lande. U 
krijgt de laatste info over het standpunt van de KBOV aan-
gaande ballonoplatingen. En meer…

Ofwel: er valt weer genoeg te lezen, veel leesplezier ge-
wenst!



KBOV-informatie van de secretaris

De KBOV is immer bezig om de belangen van de bij de KBOV aangesloten Oranjeverenigingen of Stichtingen 
te behartigen. Altijd zijn er wel issues die voor u van belang kunnen zijn. Er komen veel vragen binnen bij 
het secretariaat die het bestuur vervolgens agendeert. Er zijn altijd ontwikkelingen in Oranje Nederland 
die aandacht behoeven. In deze rubriek tracht het bestuur van de KBOV u op de hoogte te houden van deze 
ontwikkelen, uw advies te vragen, of antwoord te geven op alle actuele vragen. Daarnaast biedt onze website 
www.oranjebond.nl via de diverse rubrieken antwoord op veelgestelde vragen. Ook zijn hier de eerdere KBOV-
nieuwsbrieven terug te vinden. 

Standpunt ballonoplating 
Zoals u al heeft kunnen vernemen 
via een mailing, heeft het bestuur 
van de KBOV een standpunt ingeno-
men met betrekking tot ballonopla-
ting. Voor de volledigheid vermelden 
we dat ook in deze nieuwsbrief:
De Koninklijke Bond van Oranjever-
enigingen hecht aan een duurzame 
en milieuvriendelijke leefomgeving. 
De discussie over het al dan niet 
oplaten van ballonnen en met name 
de gevolgen van deze festiviteit voor 
ons leefmilieu, volgden we dan ook 
met grote interesse evenals het we-
tenschappelijk onderzoek hierom-
trent. 
Nu steeds meer de gevolgen van 
plastic afval in ons milieu duidelijk 
worden, steeds meer mensen zich 
inzetten om vervuiling tegen te gaan 
en er overal acties zijn om elkaar 
bewust te maken van het gevaar van 
plastic, neemt de KBOV een centraal 
standpunt in. De KBOV vindt het ge-
bruik van ballonoplatingen niet meer 
passend in een wereld waarin we 
meer en meer de verantwoordelijk-
heid nemen om het leven te bescher-
men tegen milieuvervuiling. Daarom 
stimuleert de KBOV haar leden om 
alternatieven voor ballonoplatingen 
te gebruiken die het Koningsdagfeest 
of andere festiviteiten feestelijk kun-
nen inluiden. 
Aldus besloten in de bestuursverga-
dering van 3 september 2018. Meer 
informatie en alternatieven voor bal-
lonoplatingen zie: http://oranjebond.
nl/info/ballonoplating/

Workshop Facebook 
Het jaarthema van de Koninklijke 
Bond van Oranjeverenigingen is 

dit jaar ‘vrijwilligers vinden en bin-
den’. De KBOV krijgt vele signalen 
uit het hele land dat het moeilijk is 
om vrijwilligers te vinden en vast te 
houden. Daar willen we graag wat 
aan proberen te doen. Niet dat de 
KBOV een blik met vrijwilligers voor 
u open kan trekken, was dat maar 
waar. Maar wel kunnen we, als we 
onderling in gesprek gaan en suc-
cessen en mislukkingen uitwisselen, 
van elkaar leren: wat werkt wel en 
wat werkt niet? Hoe lukt het Borculo 
bijvoorbeeld om 300 vrijwilligers op 
de been te krijgen? 
Eén van de dingen die op ons pad 
is gekomen met betrekking tot vrij-
willigers is Facebook. Een beetje uit 
onverwachte hoek, maar op een be-
paalde manier veelbelovend...

We zijn trots om een unieke samen-
werking te kunnen aankondigen 
tussen de Koninklijke Bond van 
Oranjeverenigingen en Facebook 
Benelux. Samen buigen we ons over 
de vraag: Hoe vind je nieuwe vrij-
willigers en hoe kan je social media 

daarvoor gebruiken? Graag nodigen 
we u uit voor een Facebook-work-
shop in het Facebook hoofdkantoor 
in Amsterdam, waarbij experts van 
Facebook tips en trucs delen hoe 
het platform het best ingezet kan 
worden voor vrijwilligerswerving. 
Het exacte programma en de officiële 
uitnodiging volgen, maar verwacht 
een avond waarop experts van Fa-
cebook uitleggen hoe je het beste je 
doelgroep kunt bereiken en mensen 
betrokken houdt.

Voor wie: Oranjevrijwilligers die 
zich bezighouden met vrijwilligers-
werving en communicatie
Wanneer: Donderdag 22 november, 
vanaf 17.30 uur. Voor een eenvou-
dige maaltijd wordt gezorgd.
Waar: Facebook Nederland, Jolle-
manhof 15, Amsterdam
Wil je aanwezig zijn bij de work-
shop? Laat weten dat je komt door 
je aan te melden met de RSVP-knop 
via https://facebookvoorvrijwilligers.
splashthat.com

http://www.oranjebond.nl
http://oranjebond.nl/info/ballonoplating/
http://oranjebond.nl/info/ballonoplating/
https://facebookvoorvrijwilligers.splashthat.com
https://facebookvoorvrijwilligers.splashthat.com


Algemene Ledenvergadering 
Noteer vast in uw agenda: 
23 maart 2019 van 10.00 tot (uiter-
lijk) 14.00 uur de Algemene Leden-
vergadering in Huize Beukbergen, 
Amersfoortseweg 59, Huis ter Heide. 
Voor een eenvoudige lunch wordt 
gezorgd. Thema: vrijwilligers vinden 
en binden. 

Contactgegevens 
Regelmatig komt het voor dat 
mailings niet aankomen of bij ie-
mand terecht komen die niet meer in 
het bestuur van de Oranjevereniging 
of -stichting zit. Wilt u er daarom 
aan denken dat u bij wisseling van 
contactpersonen de nieuwe adres- 
en mailgegevens doorgeeft via 
secretariaat@oranjebond.nl
Mocht u op dit moment niet precies 
weten over welke (contact)gegevens 
wij beschikken, neem dan gerust 
even contact met mij op. 
Dick Steenks
secretariaat@oranjebond.nl
06 20 8461 18

Wageningen 4 & 5 mei 
Traditiegetrouw wordt in de nacht van 4 op 5 mei het 
Bevrijdingsvuur ontstoken op het 5 Mei plein, nabij 
Hotel de Wereld in Wageningen. Hier is in 1945 de 
capitulatie getekend en was Nederland in zijn geheel 
bevrijd. Jaarlijks wordt door 2.000 sporters het vuur in 
estafettevorm naar ruim 70 gemeenten in Nederland ge-
bracht. Met het vuur wordt de verbinding gelegd tussen 
het herdenken op 4 mei en het vieren van de verkregen 
vrijheid op 5 mei. Het vuur is hét symbool voor leven in vrede en vrijheid. 
Ieder jaar is er een vertegenwoordiger van het bestuur van de KBOV 
aanwezig bij het defilé. 

De Oranjeverenigingen in het land zijn nauw verbonden met de plaatselijke 
samenleving. Ze kennen het lokale verhaal, de gebeurtenissen in de moeilijke 
jaren van 1940 tot 1945 en daarna. Zij kennen de personen achter de oor-
logsmonumenten en gedenkplaketten, welke overal te vinden zijn, op plei-
nen, gevels, begraafplaatsen en in gebouwen.
Wageningen45 werkt daarom graag met de Oranjeverenigingen samen om 
de oorlogsmonumenten geen koude monumenten te laten worden. Deze mo-
numenten willen wij gezamenlijk ‘warm’ houden door juist daar het Bevrij-
dingsvuur te ontsteken en het verhaal te vertellen, in de gemeenschap, in de 
families, in de schoolklas of aan elkaar. Wij zouden het op zeer prijs stellen 
als u aandacht aan de Nationale Bevrijdingsvuurestafette 2019 en het initia-
tief voor de warme monumenten besteedt. Voor meer informatie verwijzen 
wij u graag naar onze website: www.bevrijdingsvuur.nl.



In de KBOV-Nieuwsbrief 2 / 2018 
stond een bijzondere oproep. Justine 
Marcella (eindredacteur maandblad 
‘Vorsten’) en voorzitter KBOV Pieter 
Verhoeve riepen op tot het bijwonen 
van een uniek event. Samen kijken 
naar hét Koninklijk huwelijk van 
het jaar 2018: de bruiloft van Prins 
Harry en Meghan Markle. Op 
zaterdag 19 mei stonden de deuren 
van New Skool Media in Amsterdam 

wijd open voor belangstellende 
lezers en leden. Al vroeg druppelden 
de gasten binnen. Bijzonder immers: 
samen kijken naar het huwelijk 
van Harry & Meghan, getrakteerd 
worden op échte Engelse High-
Tea-achtige lekkernijen, luisteren 
naar een voordracht van Justine 
Marcella (hoofdredacteur Vorsten) 
én op een voordracht door Josine 
Droogendijk over Koninklijke 

KBOV-Oranjenieuws

bruidsjaponnen. Tenslotte was er 
nog de mogelijkheid een kijkje te 
nemen in het zenuwcentrum, de 
redactieruimte van het maandblad 
Vorsten. Het werd een bijzondere 
dag! Bij het naar huis gaan nog een 
goodie-bag én een warme hand van 
de organisatoren. Niet echt Oranje, 
wel een beetje rood-wit-blauw!

Huwelijk Prins Harry en Meghan Markle 19 mei: 

Vorsten-lezers en KBOV-leden bekijken 

gezamenlijk de inzegening van hét Koninklijk 

huwelijk van het jaar 2018



KBOV-Oranjenieuws

Op 23 mei, een mooie en warme 
lentedag, kwamen honderden 
mensen bijeen in het Groningse 
Heiligerlee (gemeente Oldambt) om 
stil te staan bij de gebeurtenis dat 
exact 450 jaar geleden de Slag bij 
Heiligerlee plaatsvond. In Heiligerlee 
begon de Tachtigjarige Oorlog en 
hier stond de wieg van Nederland. 
Het Huis van Oranje-Nassau 
verbond zich met deze veldslag 
onomkeerbaar met ons land en haar 
bevolking. En in feite hadden de 
Oranjeverenigingen niet bestaan 
zonder de Slag bij Heiligerlee!

Willem van Oranje had besloten 
om via drie kanten Nederland 
binnen te vallen om te proberen de 
Spaanse bezetter te verdrijven. De 
eerste twee aanvallen mislukten. 
De derde, een aanval richting de 
belangrijke en machtige Hanzestad 
Groningen, slaagde. In die zin dat 

de eerste poging Groningen te 
bereiken niet slaagde. Dat kwam 
doordat de Staatse troepen van 
Willem van Oranje, geleid door zijn 
broer Graaf Lodewijk van Nassau, 
aan de heerweg van Groningen 
naar Münster bij Heiligerlee op 

de Spaanse troepen botsten. Jean 
de Ligne, Graaf van Aremberg en 
Stadhouder van de Noordelijke 
Nederlanden, leidde de Spaanse 
troepen. Op het laatste moment 
voegde Graaf Adolf van Nassau zich 
met zijn ruiters bij de troepen van 
zijn broer Lodewijk.   

In de vroege avond van 23 mei 1568 
ontbrandde een korte doch hevige 
strijd waarbij het sterke Spaanse 
leger door het huurlingenleger in 
de pan werd gehakt. 1500 doden 
aan Spaanse zijde en 50 aan de kant 
van de Staatse troepen waren het 
trieste gevolg. Ook Adolf van Nassau 
en Jean de Ligne van Aremberg 
sneuvelden.

450 jaar later stonden we stil bij 
deze veldslag. Er was een ontvangst 
van de genodigden in Musea 
Heiligerlee. Dit zijn het Museum 

Herdenking Slag bij Heiligerlee 

23 mei 1568 - 2018



KBOV-Oranjenieuws

Slag bij Heiligerlee en het de 
tegenover gelegen Klokkengieterij 
Museum. De Commissaris van de 
Koning René Paas verrichtte in het 
museum de opening van de expositie 
Nederlandse Krijgskunde. Hierna 
werd een luidklok, die de avond 
ervoor gegoten was, in de tuin van 
het Klokkengieterij Museum, met 
de genodigden naar het Monument 
van Graaf Adolf gebracht. Daar 
waren toespraken van de Anne Marie 
Knottnerus, voorzitter van Stichting 
De Twee Lee’s die de herdenking 
organiseerde, de Commissaris van de 
Koning, en loco burgemeester Laura 
Broekhuizen en jeugddichter Sky 
Bakker. Ook de Kamerheer van de 

Koning in de provincie Groningen, 
de heer Jaap Wolters, was aanwezig 
bij deze herdenking. Na de 
kranslegging door de Commissaris 
en het gemeentebestuur van 
Oldambt speelde het christelijk 
orkest De Harmonie het eerste en 
vierde couplet van het Wilhelmus. In 
het vierde couplet wordt gerefereerd 
aan Graaf Adolf: “Graaf Adolf is 
gebleven in Friesland in den Slag”. 
De benaming “Friesland” noopte 
enige uitleg van de Commissaris 
van de Koning aan de enigszins 
verbaasde Groningers: De huidige 
provincie Groningen ontstond pas in 
1594 en daarvoor werd de provincie 
de Friese Ommelanden genoemd en 

was de stad Groningen een Drentse 
Hanzestad. Als afsluiting van dit 
programma onderdeel werden 
door het exercitie peloton met het 
aanwezige geschut saluutschoten 
gegeven. 

Na de plechtigheid bij het 
monument verplaatste een groep 
genodigden zich naar Landgoed 
Westerlee. Daar werd door de 
Commissaris van de Koning de 
Koninklijke portretten expositie 
“Van Willem van Oranje-Nassau tot 
en met Prinses Amalia” geopend. 
Het zijn portretten van 19 personen 
en 14 generaties uit het Huis van 
Oranje-Nassau.

Vervolg - Slag bij Heiligerloo



KBOV-Oranjenieuws

Op zaterdag 13 september vond in 
Borculo het jaarlijkse KBOV-Congres 
plaats. Uit de vooraankondigingen 
bleek al wel dat het bijzonder zou 
worden. De voorbereidingen sámen 
met de congrescommissie van de 
KBOV verliepen vlekkeloos. 

Op vrijdag 12 september werden de 
eerste congresgasten al ontvangen. 
De Achterhoek is immer een 
mooie plaats om een paar dagen 
te zijn en zo’n jaarlijks congres 
geeft vaak bestuursleden van een 
Oranjevereniging of Stichting de 
kans om samen een leuk weekend 
door te brengen ná de drukke 
tijden rondom de organisatie van 

Koningsdag. Op vrijdagavond al 
ruim 80 gasten aanwezig, op de 
zaterdag rond de 200. 

Op 12 september werden we 
onthaald in twee grote bedrijven, 
beiden gevestigd in Borculo. 
Allereerst kon er een kijkje genomen 
worden bij Meilink. Een industrieel 
verpakkingsbedrijf. Internationaal 
en met de nadruk op houten 
bekistingen. Tekst en uitleg was 
er van directeur Peter Rikken met 
daarna een rondleiding door het 
bedrijf. Het tweede bedrijf: Holland 
Pharma. Onder de noemer ‘Bewust 
winkelen’ kan de consument 
kiezen uit 67.000 drogisterij en 

reformartikelen. De congresgangers 
kregen tekst en uitleg, en werden 
rondgeleid door een bedrijf volop in 
actie. 

Op zaterdag 13 september dé 
Congresdag. In de ochtend 
twee sprekers van niveau. Peter 
Nieuwenhuis (geschiedenisfanaat 
en bestuurslid van de historische 
vereniging Borculo) nam de 
toehoorders mee in het verhaal 
van ‘de heerlijkheid Borculo’. Onze 
Koning mag zich ‘Heer van Borculo’ 
noemen. De band met Oranje 
kreeg vorm in de realisatie van een 
bronzen beeldje van Willem V, een 
bijzondere figuur voor Borculo. Peter 

KBOV-Congres Borculo



Nieuwenhuis speelde daarbij een 
bijzondere rol. Martijn Akkerman 
(juwelenhistoricus bekend van 
de programma’s ‘Blauw Bloed’ 
en ‘tussen Kunst en Kitsch’) ging 
verder op de weg van Willem V. Hij 
hield een voordracht onder de titel 
‘Willem V en de juwelen van Oranje’. 
Prachtige foto’s en illustraties 
bij een bijzonder inspirerend, 
op zijn tijd humoristisch en zeer 
informatief Oranje verhaal viel de 
congresgangers ten deel. Voorzichtig 
sprak de heer Akkerman over de 
Stuart-diamant…want met het 
staatsbezoek van ons Koningspaar 

aan het Verenigd Koninkrijk zou die 
wel een ná 46 jaar verwerkt kunnen 
zijn in een diadeem…. 
(noot redactie: inmiddels weten we dat 
dat het geval is geweest. Hoe actueel 
was deze voordracht ook!)  Na dit 
alles was er tijd voor ‘vogelschieten’ 
onder de lunch. En daarna een 
superprogramma onder een  
warme (najaars) Oranjezon. Zo’n 
programma waarbij je Borculo écht 
leert kennen. Van stadswandeling 
tot Brandweermuseum, van een 
uitleg over voormalig kasteel 
Borculo tot aan een vaart over de 
Berkel. Daarna ontvangst op het 

stadhuis door Burgemeester Joost 
van Oostrum in aanwezigheid van 
waarnemend Commissaris van de 
Koning Jan Markink. De dag werd 
afgesloten met een heerlijk buffet 
waarna een spetterende feestavond 
de dag afrondde. Tussendoor twee 
officiële momenten: het afscheid van 
Bestuurslid KBOV Carli Bilars-Don 
die duidelijk door dit alles verrast 
was, én de vlagoverdracht van 
Borculo naar Kerkrade. Daar zal het 
Congres 2019 worden gehouden. 
Nieuwsgierig geworden naar meer? 
Bezie het jaarboek 2018! (uitgave in 
december 2018)

Vervolg - KBOV-Congres BorculoKBOV-Oranjenieuws



Vanuit het bestuur...
Legpenningen, oorkondes en draagspelden…

Bijzonder is het altijd wanneer de vrijwilligers van de bij ons aangesloten leden in het zonnetje worden gezet. Fees-
telijke momenten, terechte aandacht, en een Bondsbestuurder die de jubilaris toespreekt. Ook in dit kwartaal was 
dat weer het geval. Namens u allen feliciteren we graag deze vrijwilligers die terecht een draagspeld, legpenning 
en oorkonden mogen ontvangen bij gelegenheid van al hun vrijwillige inspanningen voor ‘hun’ Oranjevereniging of 
Stichting! Proficiat en dank u wel!

Toldijk: Jos Joling
Jos Joling, lid van Stichting Oranjefeesten Toldijk 
(S.O.T.), stopt in het najaar van 2018. Hij is dan 
25 jaar lid geweest, een actief lid! Dit was voor 
de S.O.T. aanleiding om voor Jos de bronzen 

legpenning met draagspeld en oorkonde aan te vragen bij 
de KBOV. 
Er is een toneelgezelschap, Toneel Uut Toldiek, die 
jaarlijks 2 avonden uitvoering geeft als opening van het 
jaarlijkse Oranjefeest. Op de tweede toneelavond werd 
de avond geopend door de voorzitter, het zingen van het 
Wilhelmus en vervolgens werd Jos naar voren geroepen 

en door Dick Steenks secretaris van de K.B.O.V. 
toegesproken. Voor Jos was dit een volledige verrassing.
Eerst werd even aangehaald wat de doelstelling van 
de KBOV is. Dick Steenks ging vervolgens in op hoe 
Jos ooit bij de S.O.T. begonnen was; het toenmalige 
bestuur zocht jonge leden, toentertijd een complete 
nieuwe straat met jonge mensen was een mooie vijver. 
De vele activiteiten van de S.O.T. werden benoemd en 
dan vooral die waar Jos een prominente rol in speelt; 
het vogelknuppelen bij het Oranjefeest, de jaarlijkse 
fietstocht en recentelijk de 4X4 wakka wandeltocht.
Ook werd de vergaderstijl van Jos nog even aangehaald; 
niet te lang vergaderen (S.O.T. bestaat uit een kleine 
20 leden) er moet ook nog even tijd overblijven voor 
de bar. Naast de notulen houdt Jos ook altijd eigen 

aantekeningen bij in een wit aantekenboekje en zaken 
daaruit worden zeker ook weer ingebracht als het nodig 
is. “Als er geen nieuwe bestuursleden komen wilde 
ik nog wel blijven” heeft Jos aangegeven; maar ja er 
kwamen weer nieuwe bestuursleden… Kortom een 
betrokken bestuurslid, die nu toch stopt op zijn 54e.
Dick Steenks heeft de draagspeld opgespeld, de bronzen 
penning en oorkonde uitgereikt. Jos werd hiermee blij 
verrast. Ook was er een bloemetje voor Carolien de 
partner van Jos. Natuurlijk een daverend applaus van 
zo’n 140 bezoekers. De S.O.T. kijkt terug op geslaagd 
Oranjefeest met extra aandacht voor het scheidende 
bestuurslid Jos.
Bijdrage Stef Groot Nibbelink / Voorzitter Stichting 
Oranjefeesten Toldijk

Haaften: Chris van Velzen 
Haaften is een bijzonder actieve 
Oranjevereniging. Het gehele jaar door 
organiseert de vereniging activiteiten voor de 
Haaftenaren. Wanneer je de website bekijkt 

van deze Oranjevereniging dan kom je activiteiten 
tegen zoals: Kindermiddagen, Bingo-avonden, ‘The 
Voice Of Haaften’, ‘Haaften proeft’, de intocht van Sint-
Nicolaas, de jaarlijkse Kerstfair, zomerweken, grootse 
muziekevents met DJ’s en  meer. De Facebookpagina van 
deze vereniging laat d.m.v. sfeerreportages zien waar ze 
voor ze voor staat. Voor WO II bestond deze vereniging 
al. Hoe de geschiedenis er precies uitgezien heeft is 



Legpenningen, oorkondes en draagspelden…

echter niet meer compleet te achterhalen. Tijdens WO II 
moest  toenmalig bestuurslid van Rijswijk alle papieren 
bij de Duitse bezetter inleveren, en daarmee gingen de 
details, bijzonderheden en wetenswaardigheden van deze 
vereniging voorgoed verloren, want ná de oorlog kwam 
er geen materiaal meer naar boven. Dat alles lijkt de 
Betuwse Oranjevereniging extra gemotiveerd te hebben 
om jaarlijks op heel momenten de handen ineen te slaan 
en prachtfeesten te organiseren samen voor de bevolking 
van Haaften. En zoiets vraagt om krachtige bestuurders. 
Onlangs werd het bestuur weer aangevuld met twee 
nieuwe enthousiaste bestuurders. En dat brengt het 
totale bestuur op 9 mensen.  
Chris van Velzen is de voorzitter van de Oranje-
vereniging Haaften. Hij is al 40 jaar actief voor de 
vereniging. Immer boordevol nieuwe creatieve ideeën 

en  een duizendpoot. Ook de drijvende kracht achter 
het ‘Kulturhuis’, toneelstukken en muziekfestivals. 
Tal van bekende zangers haalde hij naar het Betuwse 
stadje en zorgde zo voor samenhang en betrokkenheid 
in de gemeenschap van Haaften. De vereniging is trots 
op hem. En dat verdient natuurlijk ook alle aandacht 
en eer wanneer het gaat om de versierselen die 
aangereikt mogen en kunnen worden vanuit de KBOV. 
Regiovertegenwoordiger Harry van Alphen overhandigde 
op 12 juni 2018 met veel plezier de jubilaris de 
verdiende penning, oorkonde en draagspeld. Het werd 
een bijzondere én feestelijke bijeenkomst!

Berlikum: Afscheid Sybren van Tuinen  
Op vrijdagavond 20 april 2018 overhandigde 
Sybren van Tuinen, preses van Oranje Nationaal 
Berlikum, tijdens de jaarvergadering de 
voorzittershamer aan Gosse Tijsma. Sybren 

kwam in 1991 in het bestuur als algemeen bestuurslid 
en werd daarna secretaris. De laatste 20 jaar was 
Sybren van Tuinen voorzitter van deze bloeiende Friese 

Oranjevereniging. Als regiovertegenwoordiger Noord-
Nederland had Bert Blaauw de eer om hem namens het 
bestuur van de KBOV te bedanken voor zijn inzet voor 
de Oranjevereniging van Berlikum en als blijk daarvan 
hem de draaginsigne op te spelden en de legpenning en 
oorkonde te overhandigen.

Stein/Elsloo: Jan Pepels en Jan Willems  
Het Zuid-Limburgse heuvellandschap was op 
16 juni het prachtige decor voor het in het 
zonnetje zetten van twee robijnen jubilarissen. 
Het Oranje Comité Stein koos er voor om in 

Kasteel Elsloo het voltallige bestuur van het Comité met 
partners én de KBOV- regiovertegenwoordiger Sylvia 
Hörmann te ontvangen ten einde twee vaste krachten 
binnen het bestuur te fêteren. Kasteel Elsloo wordt 
beheerd door de Stichting Limburgs Heuvellandschap en 
is momenteel een hotel-restaurant. Ligt aan de Maasberg 
aan het Julianakanaal, is een achthoekig gebouw met 
stallencomplex, opvallende toren, een botanische tuin en 
watermolen. Banden zijn er met diverse ‘heren van…’, 
graven en zelfs met het huis van Grimaldi uit Monaco. 
Midden in de zomer een waar paradijsje! Op zaterdag 
16 juni dus dé plek om twee robijnen jubilarissen te 
feliciteren en te danken. Ten tijde van Koningsdag 2018 
werden beide heren ontvangen en toegesproken vanwege 
dit heuglijke feit door Burgemeester Marion Leurs-
Mordang. 
Jan Pepels
Vanaf 1971 actief bij de vereniging. Daarnaast ook actief 
als bestuurder en vrijwilliger bij de Jongerenvereniging 
Don Kowak, de Badmintonclub BC Stein, de EHBO-
vereniging Groot Stein en bij de Huurdersbelangen 
Stein. Een bezige bij dus, altijd tijd hebbende voor 
het verenigingsleven. Sinds 15 jaar voorzitter van het 
Oranje Comité Stein. Ieder jaar organiseert OCS samen 
met diverse partners (o.a. de gemeente, het Gilde en de 
Volksuniversiteit) een vol en aantrekkelijk programma 



voor Koningsdag. De samenwerking met deze partijen 
verloopt altijd goed en het is immer gemoedelijk en 
gezellig druk op deze dagen. Het vele vrijwilligerswerk 
van de heer Pepels is niet onopgemerkt gebleven. Want 
Jan mocht in 2003 al een Koninklijke onderscheiding 
ontvangen. Eerder ook al mocht de heer Pepels de 
KBOV-versierselen in ontvangst nemen. Nu was er voor 
hem het unieke kookboek uitgegeven bij gelegenheid 
van de viering 200 jaar Koninkrijk als dank en blijk van 
waardering voor zoveel jaren inzet en trouwe dienst voor 
het Oranje verenigingsleven.  
Jan Willems
Jan Willems: al actief voor het Oranje Comité Stein 
vanaf 1974. Tot 1982 was Jan fanatiek vrijwilliger en 
betrouwbaar bestuurder. Echter: door de gemeentelijke 
herindeling werden de voormalige gemeenten Elsloo, 
Stein en Urmond samengevoegd. Dat betekende ook 
dat de diverse Oranjeverenigingen een nieuwe manier 
van samenwerken moesten vinden én een nieuwe 
Oranjevereniging dienden op te zetten. E.e.a. hield in 
dat de heer Willems even drie jaar buiten het nieuwe 
Oranjesamenwerkingsverband viel. Maar in 1985 

kwam Jan weer terug binnen de gelederen van het 
Oranje Comité Stein. Een ‘vaste waarde’ is een van de 
karakteristieken die gebezigd wordt als men praat over 
Jan. Als directeur van de basisschool in Kerensheide 
destijds; een eeuwige inspirator en motivator daar 
waar het ging en gaat om activiteiten voor de jeugd 
en het enthousiasmeren en bij elkaar brengen van 
de vele vrijwilligers die nodig zijn voor een goede 
Koningsdag (eerder Koninginnedag) viering. Tijd 
dus voor erkenning bij meer dan 40 jaar inzet voor 
een plaatselijke Oranjevereniging. Namens de KBOV 
nam Sylvia Hörmann graag de honneurs waar om Jan 
Willems de oorkonde te overhandigen en de legpenning 
met inscriptie en hem het speldje van verdienste op te 
spelden. Twee prachtige robijnen jubilarissen! Het werd 
een mooie lange zomeravond in Kasteel Elsloo!

Geleen/Sweikhuizen: Truus Spee-
van Heister  
Op 25 augustus is het weer gezellig in 
Sweikhuizen. Het voltallige bestuur van de 
Oranjevereniging Geleen is bijeen met partners 

in het (bewust!) wifi-vrije café ‘De Zwaan’ in het 
heuvelachtige Sweikhuizen. Vandaag valt de eer te beurt 
aan Truus Spee-van Heisterom de versierselen van de 
KBOV in ontvangst te nemen bij gelegenheid van haar 
25-jarig bestuurslidmaatschap. Het wifi-vrije café doet 
haar naam eer aan, want zoals eerder is het er levendig 
door de gesprekken die men met elkaar voert! De 
Limburgse vlaai helpt daarbij….

Legpenningen, oorkondes en draagspelden…



Voorzitter Ronald Otten leidt de avond in. Hij neemt de 
aanwezigen eerst mee de historie in. De Oranjevereniging 
Geleen bestaat sinds 1923 en kent een rijke geschiedenis. 
De Oranjevereniging is nog steeds trots op het feit dat 
een afvaardiging van het bestuur en de vereniging in 
1947 op Paleis Soestdijk werd ontvangen door Prins 
Bernhard en de drie prinsesjes bij gelegenheid van de 
vierde dochter en zusje Marijke. Een estafetteloop van 
150 kilometer was bedacht (Geleen-Soestdijk) om deze 
geboorte luister bij te zetten, en de verrassing was erg 
groot toen het gezelschap in het Paleis werd uitgenodigd 
door Prins Bernhard en allen samen konden proosten 
op de geboorte van de nieuwe Oranjeprinses mét een 
Oranjebitter. De jaarlijkse vuurwerkshow, de kidsplaza, 
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de muziek- en brocantemarkt. Dat zijn een paar 
ingrediënten van de jaarlijkse Koningsdag. Ook hierop 
wordt teruggekeken. Ook 2018 was weer een goed jaar 
met meteen het in de praktijk brengen van een nieuw 
ballonnenbeleid. (zie: https://www.oranjevereniging-
geleen.nl/ballonnen/ ) Daarna verhaalt Ronald over 
Truus. Een bijzondere vrouw. Altijd bezig, met heel veel 
vrijwilligerswerk náást haar dagelijkse werk. Vandaag 
alle aandacht voor haar!
Vanuit de KBOV is Sylvia Hörmann-Vorst als 
regiovertegenwoordiger aanwezig. Zij vertelt dat Truus 
naast haar baan als onderwijzeres altijd vrijwilligerswerk 
heeft gedaan. Truus is erg maatschappelijk betrokken. 
Véél vrijwilligerswerk is synoniem aan Truus. Binnen 
de Oranjevereniging Geleen heeft ze menige taak 
verricht. Organiseren, archiveren, hand-en spandiensten 
bij de jaarlijkse Koningsdag. Truus was en is er altijd. 
Nimmer wordt er  tevergeefs een beroep op haar gedaan. 
Bescheiden als altijd, actief in het Geleense. Want 
naast deze taken voor de OV Geleen was ze bestuurslid 
bij de Harmonie Lindenheuvel en actief bij de 4 mei 
herdenkingen. Truus is een vrijwilliger pur-sang en 
de dankbaarheid voor al haar werk gedurende 25 jaar 
lidmaatschap wordt gevat in een warm en lang applaus 
wanneer haar de legpenning, oorkonde en draagspeld 
worden overhandigd.

Dordrecht: Frank de Buck en Ron Kroon  
‘Twee vrijwilligers met een grote staat van dienst: 
Ron Kroon en Frank de Buck werden onlangs door 
burgemeester Wouter Kolff in het zonnetje gezet’, zo 
lezen we op Dordrecht.net. Mooie foto’s van 

Wim v.d. Pol illustreren dat alles.
Voor het Bestuur van de KBOV zijn beide heren geen 
onbekenden. Frank is al jaren penningmeester van de 
KBOV en heeft bewezen dat hij deze taak goed verstaat. 
Ook Dordrecht heeft daarvan mogen profiteren. Ron 
Kroon is weliswaar geen bestuurslid bij de KBOV, maar 
wel als vrijwilliger iedere maand weer opnieuw bezig om 
de ledenadministratie op orde te houden. Bij  ‘Centraal 
Comité ‘Oranjedag’ Dordrecht’ hebben beide heren maar 
liefst 18 jaar zich met hart en ziel ingespannen om de 
vereniging levendig, florerend, vernieuwend en financieel 
gezond te houden. Na 18 jaar nemen Ron en Frank op 
vrijdag 19 oktober afscheid in de mooie ambiance ‘de 
Raedtskelder’ onder het gemeentehuis te Dordrecht. De 
rode loper ligt uit voor de gasten én voor beide heren. 
Veel mensen komen op het afscheid af, men wil beide 
heren graag bedanken. 
Uiteraard worden Frank en Ron toegesproken. Allereerst 
door Burgemeester Wouter Kolff. Mooie woorden vallen 
hen ten deel. Hoewel deze burgemeester beide heren nog 
niet zo lang kent heeft hij al wel begrepen (ook van zijn 



voorganger Arno Brok, nu Commissaris van de Koning 
te Friesland) dat penningmeester Frank en secretaris 
Ron zeer actief en graag geziene vrijwilligers zijn in het 
Dordtse.
Hoogtepunt toch wel in de vrijwilligersloopbaan van 
beide heren was de organisatie van het Oranjecongres 
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te Dordrecht op 11 oktober 2014 samen met de KBOV. 
Op dat Congres was ook Zijne Majesteit de Koning 
aanwezig. Koning Willem-Alexander lichtte in een 
congresrede toe hoe hij Koningsdag in de toekomst graag 
zou willen vieren. Tijdens deze speech maakte de Koning 
bekend dat de eerste Koningsdag ‘nieuwe stijl’ zou 
plaatsvinden in Dordrecht. Een heel bijzonder congres! 
Ron en Frank kennen de mensen uit ‘de wijken’, stonden 
altijd voor dag en dauw op  om kramen langs te lopen, 
de laatste zaken te controleren, vele Oranje kilometers 
zitten in hun voeten!
Bij gelegenheid van dit afscheid werd er door het 
‘Centraal Comité ‘Oranjedag’ Dordrecht’ voor beide 
heren de versierselen van de KBOV aangevraagd. 
Regiovertegenwoordiger Adriaan van der Pols ging in 
zijn toespraak verder in op álle activiteiten ontplooid 
door beide heren.
Zichtbaar verrast namen Frank de Buck en Ron Kroon 
alle mooie woorden en bijbehorende versierselen in 
ontvangst. Een deel van het bestuur van de KBOV zette 
dit afscheid luister bij door aanwezig te zijn. Gelukkig 
hoeft de KBOV beide heren niet te missen. De Oranje 
activiteiten worden binnen het Bestuur van de KBOV 
voortgezet en daar is de KBOV heel erg blij mee!!
Vele bloemen, cadeaus en hartelijke woorden van 
sprekers en genodigden, applaus van de aanwezigen, 
vergezeld gaan van een hapje en een drankje zorgden 
voor een feestelijk én verdiend afscheid!
Frank en Ron: hartelijk dank voor al die jaren 
inspanning voor de Koningsdagvieringen in Dordrecht! 
En heel fijn dat we als KBOV nog géén afscheid hoeven 
te nemen!



Weetjes…

Paleis Het Loo
Vanaf 14 november staan er weer tal van bijzondere 
 activiteiten op het programma op Paleis Het Loo. Een 
kinderatelier, ‘the spirit of winter’, een kijkje in de stallen 
& Koetshuizen, het Winterpaleis, Dieren van Oranje en 
Schaatsen op het Loo. Genoeg te doen en te beleven dus!
www.paleishetloo.nl

Leuke dagjes uit, bijzondere bezoekjes, oranje evenementen…

Scheepvaartmuseum 
te Amsterdam 
Tot en met 18 juli 2019 is in het 
scheepvaartmuseum te Amsterdam 
een bijzondere tentoonstelling 
te zien over het passagiersschip 
MS Oranje. Gedoopt in 1938 
door Koningin Wilhelmina. 
Een schip met een iconische 
status. Voor geschiedenis én 
scheepvaartliefhebbers een 
aanrader!
www.hetscheepvaartmuseum.nl

Museum Prinsenhof 
te Delft 
Vanaf 19 oktober 2018 tot en met 
3 maart 2019 is de tentoonstelling 
‘Willem van Oranje is hier!’ in het 
Museum Prinsenhof te Delft te zien. 
De Tachtigjarige Oorlog verteld vanuit 
Delfts perspectief met Willem van 
Oranje in de hoofdrol.
http://prinsenhof-delft.nl/



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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Tips&Oproepen

Kijkt u nog eens als bestuurder van een aangesloten 

lid van de KBOV naar uw contactgegevens. Essenti-

eel is het wanneer de mailadressen van uw contacten 

correct zijn. E.e.a. eventueel aangevuld met post-

adres en telefoongegevens. Nog té vaak merken we 

(bij een aanmelding voor het jaarlijkse congres of een 

betaling) dat gegevens niet meer kloppen. Mutaties 

onder besturen zijn immers de praktijk van alle dag, 

tegelijkertijd houden wij als KBOV alles graag van en 

voor u goed bij! Opmerkingen of aanvullingen dus? 

Mail naar secretariaat@oranjebond.nl

TIP OPROEP
In 2019 (en 2020) viert Nederland 75 jaar bevrijding en vrijheid. Veel Oranjeverenigingen en Oranjecomités verzorgen náást Koningsdag al jarenlang de 4 mei herdenkingen en participeren vaak ook in de 5 mei vieringen. Doet uw vereniging dat ook? Laat het ons weten! Voor de KBOV staat 2019 óók in het teken van dit alles! Graag vernemen we van u wat u als vrijwilliger op 4 en/of 5 mei (mede) organiseert.

OPROEP
Vrijwilliger zijn in de tijd en de wereld van nu is 

niet vanzelfsprekend. Vrijwilliger zijn bij een Oran-

jevereniging of Comité dus ook niet. Maar wél van-

zelfsprekend mag het gaan worden dat, wat betreft 

de KBOV, deze vrijwilligers, wanneer er sprake is 

van een jarenlange inzet en een jubileumjaar zich 

aandient, in de bloemetjes gezet mogen worden met 

een legpenning, draagspeld en oorkonde. Vergeet uw 

vrijwilligers dus niet en meldt hen bijtijds aan! Wij 

komen graag naar u toe om het feestje mee te vieren!
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