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Welkom bij de KBOV-nieuwsbrief no. 2 / jaargang 3
Nog even en dan vieren we overal in het Koninkrijk der Nederlanden weer Koningsdag. Een dag waarop álle Oranjeverenigingen in Nederland alles uit de kast halen om er weer een mooie, gezellige en vooral verbindende feestdag van
te maken. Gerust mag men stellen dat dit seizoen mét deze dag het hoogtepunt van het jaar mag worden genoemd.
Met al die Oranje-vrijwilligers die zich op en rond Koningsdag weer vrijwillig en enthousiast inzetten. Een woord
van dank gekoppeld aan ‘veel succes én plezier’ is hier dan als eerste ook wel op zijn plaats!
Maar deze Koningsdag is ook bijzonder omdat onze Majesteit dit jaar een bijzondere leeftijd bereikt. En hoewel we
weten dat ‘privé en werk’ gescheiden worden gehouden door onze Koning (en terecht!), toch mag zó’n kroonjaar gevierd worden. In deze Nieuwsbrief daarvoor dan ook de verdiende aandacht. Samen met alle vaste items én nieuwtjes
is het weer een volle Nieuwsbrief geworden. Veel leesplezier gewenst!

KONINGSDAG 27 APRIL 2017
KONING WILLEM-ALEXANDER
50 JAAR

Van harte gefeliciteerd!

Van de secretaris
Na onze ALV van 11 maart jl. stuurde ik
u informatie over het nieuwe (aubade)
lied dat de KBOV heeft laten maken
ter gelegenheid van de 50e verjaardag
van Koning Willem-Alexander. In de
aanbiedingsbrief schreef ik dat we 50
Oranjeverenigingen zoeken die een
filmpje willen opsturen van een oefening
of uitvoering van het lied. Er zijn al
een flink aantal aanmeldingen hiervoor
binnen, waarvoor dank. We hopen dat
er nog meer zullen volgen zodat we
de 50 gaan halen. U kunt uw filmpje
opsturen naar het secretariaat, maar
ook uploaden op Youtube en ons de
Youtube-link sturen, dan halen wij het
daar wel vandaan. U kunt tot eind mei
2017 uw filmpje insturen, daarna gaan
we er een compilatie van maken.
U kunt alle informatie over het ‘lied voor
de koning’ terugvinden op onze website
www.oranjebond.nl/liederen

We zijn er ontzettend trots op en blij
mee dat we dit nieuwe ‘vaderlandse’ lied
hebben kunnen laten maken met de
belangeloze medewerking van Coot van
Doesburgh en Edwin Schimscheimer.
We vinden het mooi en leuk dat het
door veel Oranjeverenigingen gezongen
gaat worden op Koningsdag en dat ook
de stadsbeiaardier van Enkhuizen het op
het carillon aldaar gaat spelen. Zo zingt
het lied Nederland rond.
Nog even iets over onze website. Die
wordt telkens aangevuld met allerhande
informatie. Want van elke vraag die bij
het secretariaat binnenkomt die relevant
is voor meerdere Oranjeverenigingen zet
ik vraag én antwoord bij ‘veel-gestelde
vragen’. Mocht uw vraag daar nog niet
bij staan, stel hem dan gerust per mail
of telefoon. De contactgegevens van het
secretariaat vindt u ook op onze site.

De site kan natuurlijk nog veel meer
gaan betekenen. We zijn daar mee bezig.
Mocht u tips of adviezen hebben, dan
horen we die graag.
Nu op naar Koningsdag 2017. Ik wens u
allen heel veel Oranjeplezier!

Met hartelijke Oranjegroet,
Dick Steenks, Secretaris

KBOV-Oranjenieuws

Een nieuwe voorzitter:
mr. drs. P. (Pieter) Verhoeve
Na het akkoord verklaren van de
notulen van de ALV-vergadering
2016 en het decharge verklaren
van het financiële beleid mét pluim
voor onze penningmeester Frank
de Buck en het vaststellen van een
nieuwe kascontrolecommissie nam de
voorzitter a.i. Dick Steenks het woord
en stelde de aanwezigen de beoogde
nieuwe voorzitter van de KBOV

voor in de persoon van mr. drs. P.
(Pieter) Verhoeve, burgemeester van
Oudewater. De heer Verhoeve kreeg
vervolgens het woord teneinde zijn
ambitie om voorzitter van de KBOV
te worden in woorden te duiden.
Geboren in 1981, en sinds juni 2012
burgemeester van eerder genoemde
gemeente. En de belangstelling voor
het Huis van Oranje binnen de context
van de geschiedenis van het Koninkrijk
der Nederlanden werd hem (zoals hij
stelde) ‘met de paplepel’ ingegoten.
De aanwezige KBOV-leden kregen
de gelegenheid vragen te stellen
aan de beoogde nieuwe voorzitter.
Met algemene stemmen werd de
heer Verhoeve daarna benoemd tot
nieuwe voorzitter van de KBOV. De
heer Steenks trad hiermee terug als
waarnemend voorzitter en gaat verder
in de taak die hij daarnaast ook al

bekleedde: secretaris bij de KBOV.
Symbolisch werd de voorzittershamer
overgedragen, beide heren viel een
applaus ten deel en een spontane
‘felicitatie-receptie’ voor de nieuwe
voorzitter rondde dit onderdeel binnen
de ALV af. Wij wensen samen met
u Pieter Verhoeve mooie jaren toe
bij de KBOV. Jaren waarin we samen
verder kunnen en mogen gaan op de
ingeslagen weg. Plezier, verbinding
leggen, wijsheid en innovatie en dat
alles in combinatie met hét Oranje
gevoel zullen hopelijk en naar
verwachting kenmerkende elementen
van zijn voorzitterschap zijn.
In de volgende Nieuwsbrief ruim baan
voor onze nieuwe voorzitter!

Een terugblik op de ALV van 11 maart jl. Woudenberg
De jaarlijkse ledenvergadering van de
KBOV trok dit jaar weer de nodige
belangstelling. En dat niet alleen van
de eigen leden, maar ook van diverse
media. Veel vaste onderwerpen

passeerden zoals immer de revue,
speciale aandacht vandaag voor de
benoeming van mr. drs. P. (Pieter)
Verhoeve in de rol van voorzitter
van de KBOV, én voor een creatief

initiatief, ontplooid door de KBOV,
en op deze dag voor het voetlicht
gebracht. Het thema ‘CREATIEF,
KRACHTIG ORANJE’ kreeg zó de
beoogde inhoud…

Aftredend en nieuw te benoemen bestuurslid KBOV
Afscheid
de heer Ruud van der Linden
In deze ALV ook afscheid van de
heer Ruud van der Linden. Twaalf
jaar lang was de heer van der Linden
bestuurslid bij de KBOV. Hij vervulde
er menige rol waarvan twee veel
impact hadden en veel aandacht
vroegen: een lange tijd was Ruud
penningmeester, daarnaast was hij
lid en op een later moment voorzitter

van de Congrescommissie. Woorden
van dank kwamen van Dick Steenks
die Ruud verblijdde met een blijvend
aandenken. Duidelijk was wel dat
veel Oranjebestuurders in den lande
Ruud persoonlijk goed kennen, want
de rij mensen die hem vervolgens
graag zélf wilden bedanken, het beste
wensen én cadeautjes en aandenkens
overhandigden was lang...
Dank Ruud, het ga je goed!

Ruud van der Linden
neemt afscheid.

Welkom voor
de heer Gerben Heldoorn
Als nieuw bestuurslid van de KBOV
werd gekozen de heer G. (Gerben)
Heldoorn. Bestuurslid van de
Oranjevereniging Woudenberg, en
dus was dit alles ook een beetje een
thuiswedstrijd voor hem. Graag stelt
hij zich zelf aan u voor. Uiteraard
wensen wij ook hem veel succes
en genoegen bij en in deze KBOVvrijwilligersfunctie.
…‘Mijn naam is Gerben Heldoorn,
41 jaar, getrouwd en vader van vier
kinderen in de leeftijd van 14-20
jaar. Ik ben geboren in Zwartsluis,
opgegroeid in Harderwijk en
sinds ons trouwen, bijna 21 jaar
geleden, wonen we met ons gezin in
Woudenberg. Ik werk als manager
van de afdeling onderwijsadvies
van Driestar educatief in Gouda.
Driestar educatief is een christelijk
praktijkgericht kenniscentrum dat een
inspirerende bijdrage levert aan het
onderwijs in binnen- en buitenland. Het
koningshuis heeft me altijd geboeid.
Ik zie mij als kind nog staan bij de
aubades in Harderwijk. Ik houd van
geschiedenis en m.n. de geschiedenis
van het Oranjehuis. Sinds 7 jaar ben ik
betrokken bij Stichting Oranjecomité
hier Woudenberg. Na een aantal jaren
Oranjecomité Woudenberg kijk ik
er naar uit om me in te zetten voor
de Bond van Oranjeverenigingen. De
Bond wil ook in deze tijd duidelijk
te maken, dat het koningschap, niet
gebonden aan partij of groep, er in onze
pluriforme samenleving wil zijn voor

elke Nederlander, ongeacht afkomst,
ras of religie. Ik vind het belangrijk dat
het bestuur van de Bond de breedte van
het Nederlandse volk vertegenwoordigt.
Vanuit mijn persoonlijke
levensovertuiging en achtergrond wil
ik graag meewerken om er te zijn voor
alle leden. Wat mij verder aanspreekt
Nieuw bestuurslid Gerben Heldoorn.

INFORMATIE

is dat de KBOV dat echt samen met de
leden wil doen. Samen sta je sterker.
Samen kun je meer. Samen kun je vaak
een hogere kwaliteit bereiken. Je kunt
ideeën uitwisselen, elkaar helpen, voor
elkaar opkomen. Kortom: graag wil ik
mij inzetten voor de KBOV, om samen
met de andere bestuursleden en met
u als leden, mee te werken aan deze
mooie ambitie.’…

In deze ALV ook tijd en ruimte voor

a) Een nieuwe lid van de KBOV: Oranjevereniging
Wemeldinge stelt zich voor. Welkom!
b) De NOV was één van de gastsprekers op deze ALV.
De NOV staande voor: vereniging Nederlandse
Organisaties Vrijwilligerswerk is de netwerken belangenorganisatie voor het vrijwilligerswerk
in Nederland. Vereniging NOV treedt op als
woordvoerder en lobbyist van het vrijwilligerswerk
en is gesprekspartner van politiek en overheid.
De KBOV is in het recente verleden gesprekken
aangegaan met de NOV om te zien waar raakvlakken
en samenwerkingsverbanden zouden kunnen liggen.
Een boeiend verhaal, veel vragen, veel informatie.

c) ‘Het Oranjefonds stelt zich voor’. Bij een ieder
bekend, dus graag op deze ALV alle aandacht ook
voor deze organisatie. Het Oranje Fonds is in 2002
ontstaan toen het als cadeau werd aangeboden aan
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bij
hun huwelijk. Zij zijn het beschermpaar van het
Oranjefonds. Kernwoorden van het Oranjefonds:
‘NL doet’, sociale initiatieven in de Nederlandse
samenleving ondersteunen (maar liefst 9000 per
jaar), betrokkenheid, sociale cohesie én vergroten van
participatie. Ook met het Oranjefonds zijn onlangs
gesprekken gestart. Een vorm van samenwerking ligt in
het verschiet. Een eerste vorm daarvan heeft u wellicht
ontdekt op onze Facebook-pagina, in het Jaarboek van
2017 volgt meer!

Een nieuw Koningslied
Het creatieve element van deze ALV
zat in de lancering van ‘Een nieuw lied
voor de Koning’. Een idee ontstaan
binnen het bestuur van de KBOV, als
antwoord op de vaak veel gestelde

vraag: ‘Zijn er nieuwe aubadeliederen
voor Koningsdag?’. Nú bij de vijftigste
verjaardag van Zijne Majesteit een bijna
logisch moment om daar concreet
gestalte aan te gaan geven. De KBOV

trok de stoute schoenen aan en vroeg
tekstdichter, auteur en vertaalster Coot
van Doesburgh of zij in deze vraag,
deze gedachte met de KBOV mee wilde
denken. Een positief antwoord volgde
samen met de mededeling dat Edwin
Schimscheimer de melodie wilde
schrijven. Uitgangspunt: een melodie
voor solisten, voor koor, maar ook
moest het geschikt zijn voor orkest of
fanfare. Zoals Mevrouw van Doesburgh
zelf opmerkte in een interview in het
Parool van maandag 13 maart: ‘Het
is geen ode aan Willem-Alexander,
het is een ode aan het Nederlandse

volk geworden.’… De uiteindelijke
melodie voldeed ten slotte aan alle
voorwaarden. Niet onbelangrijk
hierbij is op te merken dat zowel
Coot van Doesburgh als wel Edwin
Schimscheimer dit alles belangeloos
voor de KBOV hebben gerealiseerd.
Een woord van dank is zeker op zijn
plaats!
Tijdens de ALV werd het lied voor
het eerst officieel ten gehore gebracht
en meteen ingestudeerd door de
componist zelf met de aanwezigen.
Aan alle verwachtingen werd voldaan.
Het programma Blauw Bloed maakte
opnames van dit alles en diezelfde
avond 11 maart werd hiervan een
impressie uitgezonden in de wekelijkse
registratie. Pieter Verhoeve was live in
de uitzending om e.e.a. toe te lichten.
Een dubbele première dus.
Voor meer info zie www.oranjebond.nl

Koningslied voor kinderen
Omdat het natuurlijk ook van belang is dat de kinderen
vrijuit en vrolijk kunnen zingen op Koningsdag werd er
ook voor hen gekeken naar een passend lied. Het lied
‘Hieperdepiep Hoera’ (onderbouw basisschoolleeftijd)
van Ivo Kouwenhoven is via een link voor de leden van
de KBOV te gebruiken als meezingversie. Het totale pakket met drie liederen is te bestellen.
Meer info: zie www.oranjebond.nl

Lang zal hij leven, gelukkig en goed
Dan doen wij ook mee met wat durf en wat moed
Hoe we ook onderling allen verschillen
Ieder kan helpen bij wat wij graag willen
Dan is er niemand meer werk’lijk alleen
Eén voor ons allen en allen voor één.
Als we na kijken, ook werkelijk zien
Als we naast horen ook luist’ren misschien
En dan begrijpen en stoppen met haten
Als we dan lachen en eindelijk praten
Dan komt ’t goed, dus geef me je hand
En loop met me mee door dit prachtige land.
Een plaats om te leven voor ons allemaal
Wij spreken tenslotte dezelfde taal.
Lang zal hij leven, gelukkig en goed
Dan doen wij ook mee met wat durf en wat moed
Hoe we ook onderling allen verschillen
Ieder kan helpen bij wat wij graag willen
Dan is er niemand meer werk’lijk alleen
Eén voor ons allen en allen voor één.

Vanuit het bestuur...
Penningen, draagspelden en oorkondes.
Opnieuw veel KBOV-onderscheidingen, allen van harte gefeliciteerd! Een impressie…

Bert Kaasschieter Harderwijk
Maar liefst 32 jaar is Bert lid van de
Oranjevereniging Harderwijk. En nu neemt hij
afscheid. Een welgemeend woord van dank is
dan wel op zijn plaats. De heer Ruud van der
Linden reisde af naar Harderwijk om de heer Kaasschieter
de KBOV-versierselen te overhandigen. Kenmerkende
eigenschappen van Bert: betrokken en actief, altijd plannen
makend en vooruitkijkend. Een netwerker, een realist en
een doorzetter. Hij werd genoemd ‘Mr Koninginnedag’ en
natuurlijk de laatste jaren ‘Mr. Koningsdag’. Dat zegt veel,
genoeg, zo niet alles! Een man van doorzettingsvermogen
en daadkracht. De heer van der Linden kreeg een
a4tje vol met bijzondere kwaliteiten van deze Bert.

Duidelijk dus dat de KBOV-versierselen hier écht op zijn
plaats zijn. Dank je wel Bert, namens de KBOV én alle
vrijwilligers in Harderwijk, voor al je inspanningen voor de
Oranjevereniging aldaar. Het ga je goed!
Ad van Dam Stolwijk
Na 29 jaar nam de heer Ad van Dam afscheid
van de Oranjevereniging Stolwijk. In 1988 werd
de heer van Dam lid van het bestuur van de
OV Stolwijk. Op dat moment was Ad 33 jaar
en meteen veruit de jongste binnen het bestuur. Een
creatieve geest, zo bleek al snel, want Ad voerde goede
en vernieuwende veranderingen door in de spelen op
(toen nog) Koninginnedag. Maar versieringen maken was
/ is ook iets wat hem ligt. Het viel zelfs de toenmalige
Koningin Beatrix op toen zij ooit in Stolwijk op bezoek
was. Zij stelde vragen over de prachtige toegangspoorten.
En die waren van de hand van Ad. Inmiddels hebben

deze poorten een ‘make-over’ ondergaan, opnieuw met
Ad als inspirator. In de tussentijd nam deze ook nog eens
de voorzittershamer over. Die taak heeft hij tot ieders
tevredenheid 16 jaar ingekleurd. Nu dus tijd voor afscheid
en bestuurslid Adriaan van der Pols was graag bereid de
heer van Dam toe te spreken en hem de versierselen te
overhandigen. Hartelijk dank Ad, namens de KBOV en alle
vrijwilligers in Stolwijk. Een goede toekomst gewenst!
Marieke Huijbregts Oranje Comité
Tilburg
De carrière als vrijwilliger bij het Oranje Comité
Tilburg startte wel heel bijzonder voor Marieke
Huijbregts. Marieke was 25 jaar geleden zwanger
en maakte kennis met de kraamverzorgster die haar
zou bijstaan rondom de geboorte van haar kind. Deze
kraamverzorgster was getrouwd met een vrijwilliger /
bestuurslid van het OCT. Daarover werd gepraat en
Marieke werd zo enthousiast dat ze zich kort na de
geboorte van haar kind aanmeldde als vrijwilliger, wat

Marieke Huijbregts (rechts) met Sylvia Hörmann.

Marieke Huijbregts met de voorzitter Oranje Comité Tilburg.

uitmondde in een bestuurslidmaatschap tot aan de dag
van vandaag. In die 25 jaar heeft Marieke samen met een
aantal medebestuursleden stevig de stempel gedrukt op
de zgn. Kindermarkt op het Leijpark. Ook dit jaar is ze
daar weer een drijvende kracht. Een bijzonder jaar dit jaar:
immers op 27 april zal Zijne Majesteit de Koning Tilburg
bezoeken. Bestuurslid Sylvia Hörmann viel de eer te beurt
om Marieke de versierselen te overhandigen die passen
bij een zilveren KBOV-jubileum. Dat gebeurde tijdens de
laatste bestuursvergadering vóór die Koningsdag. Mevrouw
Huijbregts was totaal verrast toen haar collega’s een slinger
tevoorschijn toverden met vele malen het zilveren getal
25, er een grote schaal met gebakjes binnenkwam met
sterretjesfontein en ze ook nog eens één van de eerste
flessen Koningsbier kreeg bij gelegenheid van KD Tilburg
2017 speciaal gebrouwen. Dat liet wel zien dat Marieke
een zeer gewaardeerde en geliefde medebestuurder is.
Proficiat Marieke, we wensen je nog veel mooie Oranje
jaren toe in Tilburg! En meteen maar daar aan toegevoegd:
Oranje Comité Tilburg: proost op een mooie Koningsdag
in Tilburg op 27 april a.s.!

Een overzichtslijst van onze jubilarissen tot 20 april 2017 / periode 2
13-03-2017
15-03-2017
22-03-2017
22-03-2017
22-03-2017
05-04-2017
05-04-2017
11-04-2017
15-04-2017

Valkenburg		
Hugo Ravensbergen
Katwijk		
Willem Schaap
Moordrecht		
Nel van der Spek
Katwijk aan Zee
Arie Plug
Katwijk aan Zee
Koos van Duijn
Harderwijk		
Bert Kaasschieter
Stolwijk		
Ad van Dam
Tilburg			Marieke Huijbregts
Dinxperlo		
Ernst Kempka

Weetjes…
Activiteiten in de meivakantie op
Paleis Het Loo
In de meivakantie, van 22 tot en met 30 april, zijn er
allerlei activiteiten op museum Paleis Het Loo, zoals
de Paleisreis voor kinderen en een bezoek aan het
paleisdak.
In het Paleisreis-atelier ontdekken kinderen wat de
koninklijke tuinmannen en -vrouwen vroeger deden én
nu allemaal doen om de paleistuinen te onderhouden.
En de kinderen gaan ook zelf aan de slag! Meedoen aan
de Paleisreis is gratis, kinderen hebben alleen een geldig
entreeticket nodig. Aanmelden is niet nodig.
Ook kan er een wandelroute, de Oranje-wandeling,
worden gevolgd door een deel van het paleispark. De
wandeling loopt langs de Veldvijvers met het Badpaviljoen,
Theepaviljoen en de koninklijke Botenhuizen in het
Kroondomein. Een geldig entreeticket voor museum
Paleis Het Loo geeft gratis toegang tot dit gedeelte van het
paleispark.
Op woensdag, zaterdag én zondag in de meivakantie
kunnen bezoekers het dak op! De kosten zijn € 1,- p.p.
in combinatie met een geldig entreeticket, reserveren is
niet mogelijk. In de meivakantie is Paleis Het Loo extra
geopend op maandag 24 april.
Meer informatie op www.paleishetloo.nl/lente

Het bestuur van de KBOV
wenst alle vrijwilligers
van Oranjeverenigingen,
Oranjestichtingen en
Oranjecomités een
gezellige, mooie en
goed geslaagde
Koningsdag 2017 toe!

zaterdag
22 april
tot en met
zondag
30 april

&

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
nl
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)
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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