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Op het moment dat u deze nieuwsbrief ontvangt, is het volop zomer en dus ook zomervakantie in Nederland. Mensen 
genieten thuis van de rust, of trekken er op uit. In Nederland of wat verder over onze landsgrenzen heen. Hoe dan 
ook: even tijd om bij te komen en te genieten van de rust, de ruimte, vrije tijd. Samen met gezin, familie of vrienden. 
Een prachtig moment dus om even de tijd ook te nemen voor alle wetenswaardigheden die weer te vinden zijn in 
deze KBOV- Nieuwsbrief.
Hét contactorgaan door het jaar heen voor al die hardwerkende vrijwilligers van Oranjeverenigingen en Oranjecomi-
tés, aangesloten bij de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen. Van harte aanbevolen, en beste bestuurders: het 
bestuur van de KBOV vertrouwt er op dat u deze KBOV-Nieuwsbrief doorstuurt naar uw collega-bestuurders, wel 
zo leuk immers wanneer alle vrijwilligers en bestuurders kennis kunnen nemen van de KBOV-nieuwtjes en weetjes. 
Veel leesplezier gewenst!

Zomer

Het Koninklijk gezin luidde de zomervakantie in Nederland 
in met de inmiddels vertrouwde én traditionele fotosessie. 
Deze keer was er gekozen voor een oer-Hollands decor. Op 
7 juli 2017 was  Warmond aan de Kaag de locatie waar de 
fotograferende en schrijvende pers zich mocht verzamelen. 
In een sloep kwam het gezin aanvaren met Koning Wil-
lem-Alexander aan het roer. Het Park Groot Leerust met 
uitzicht op de Zwanburgerpolder- en molen maakte van het 
geheel een echt Hollands plaatje.

De KBOV wenst het Koninklijk gezin, maar ook u allen een fijne, 

goede en mooie zomer toe!



ONS JAARLIJKSE KBOV-CONGRES 

KOMT ER WEER AAN…

Datum: zaterdag 7 oktober 2017
Locatie: de stad Leiden

Organisatie: Bestuur KBOV
Thema: HET BLIJFT ORANJE!

PROGRAMMA:
ZATERDAG 7 OKTOBER VANAF 09.30 WELKOM 
in het academiegebouw van de Universiteit Leiden

GASTSPREKERS: 
DE HEER FLIP MAARSCHALKERWEERD

directeur Koninklijk huisarchief / bekend van de documentaires Blauw Bloed
Hij neemt ons mee in de geschiedenis / collecties van de Koninklijke verzamelingen

DE HEER ANTON VAN DER LEM 
conservator bibliotheken Leiden en bijzondere collecties

Dr. Van der Lem zal ons o.a. inwijden in de symboliek van de Oranjebomen
WAT NOG MEER??

Een rondleiding door de universiteit én lunch aldaar in het Academiegebouw
Een ORANJE stadswandeling door de historische binnenstad van Leiden, 

Leiden: ook wel ‘sleutelstad’ of ‘stad van ontdekkingen’ genoemd https://www.visitleiden.nl/nl 
Een ontvangst op het prachtige stadhuis van Leiden door burgmeester Henri Lenferink,

Een afsluitend buffet in het Holiday Inn Hotel,
Ofwel:

HET BLIJFT ORANJE!
Want wat te denken van die universiteit gesticht door Willem van Oranje?

De universiteit waar Prinses Beatrix en Koning Willem-Alexander o.a. studeerden? 
Waar de namen van de ‘Oranjes’ staan op de muren van het zgn. ‘zweetkamertje’?
Of: Het Rapenburg. Daar waar de Oranjes  tijdens hun studententijd woonden?

Of: het balkon van de film ‘Soldaat van Oranje’; het Rode Huis?
Of….?

En…bent u er al op vrijdagavond 6 oktober? Blijft ook u slapen in het Holiday Inn hotel?
Dan kunt u vrijdagavond genieten van een bijzondere activiteit… Op vrijdagavond 6 oktober worden de 

 overnachtende gasten van het KBOV-Congres ontvangen in Drukkerij Studio America te Leiden.
           Een bijzonder bezoek, een kijkje in een drukkerij die op alles kan drukken…behalve op water.

U ontvangt een ‘royaal’ cadeau aan het einde van deze avond! http://www.america.nl 

TENSLOTTE…
Belangrijkste van dit congres:

ONTMOETEN IN ORANJE SAMENZIJN    
‘HET BLIJFT ORANJE’

Kosten: € 65,- per deelnemer / Busvervoer van en naar het hotel wordt geregeld.
Zie onze website www.oranjebond.nl voor inschrijving en meer informatie.

Meld u (nog!) aan!  Ga naar de website www.oranjebond.nl 
of mail naar oranjecongres@oranjebond.nl 

https://www.visitleiden.nl/nl
http://www.america.nl
http://www.oranjebond.nl
http://www.oranjebond.nl
mailto:oranjecongres@oranjebond.nl 


De KBOV in het nieuws…
Het ‘lied voor de koning’ aangeboden aan de koning.

Op donderdag 29 juni 2017 brachten Koning Willem-Alexander 

en Koningin Máxima een streekbezoek aan Flevoland. Het 

koninklijk paar deed hierbij de plaatsen Urk, Nagele en Dronten 

aan. Na hun aankomst om 09.30 uur op Urk bracht de Urker 

Zangschool Geke’s Tiental onder leiding van zangeres Geke van 

der Sloot het ‘Lied voor de Koning’ ten gehore. Aansluitend werd 

het lied namens de KBOV door een jongetje en meisje in Urker 

klederdracht aangeboden.  Namens de Oranjebond waren Bert 

Blaauw en Dick Steenks aanwezig op Urk. Zij hebben Geke’s 

Tiental uitvoerig bedankt voor de prachtige uitvoering van het 

lied.  

Het ‘lied voor de koning’ is speciaal gemaakt voor de 50ste 

verjaardag van Koning Willem-Alexander. Auteur van het lied is 

Coot van Doesburgh en Edwin Schimscheimer heeft de melodie 

ervan gecomponeerd.

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

Opnieuw mogen we weer mensen begroeten in ons KBOV-midden die de trotse eigenaar zijn geworden van de 
KBOV-versierselen. Vrijwilligers zijn en blijven een groot goed en de KBOV-vrijwilliger is er een die vaak heel lang 
zich in blijft zetten voor de Oranjevereniging of Oranjestichting waartoe hij of zij behoort. VAN HARTE GEFELI-
CITEERD en DANKJEWEL!!!

Grevenbicht 21 april 2017 
Op vrijdag 21 april ontving  Wim Notermans de 
legpenning in brons van de Koninklijke Bond 
van Oranje verenigingen. Bestuurslid van de 
Bond Sylvia Hörmann-Vorst reikte de penning 

met oorkonde uit en spelde hem de bijbehorende 
bondsspeld op vanwege zijn 25 jarig lidmaatschap van het 
Grevenbichtse Oranje Comité. In een persbericht was o.a. 
het volgende over Wim te lezen:

‘Onder voorzitterschap van Wim is er altijd ruimte 
voor verstrooiing en humoristische intermezzo’s die het 
beraadslagen veraangenamen. Tijdens het Oranje concert 
op Koningsdag werd Wim nogmaals in het zonnetje gezet 
en ontving o.a. van wethouder Meekels de felicitaties.  
Kortom, Stichting Oranjecomité Grevenbicht mag trots zijn 
op haar jubilerende voorzitter en hoopt van ganser harte 
dat Wim nog vele jaren aan het roer mag staan van deze 
vriendenclub!’

Maarssenboek 26 april 2017 
Ieder jaar opnieuw weer een belevenis én een 
feest: de Lampionnenoptocht in Maarssenbroek 
op de avond voorafgaande aan Koningsdag. Dit 
jaar kreeg deze optocht een bijzondere start. Twee 

bestuursleden van Oranje Komitee Maarssenbroek: de 
heren Ruud Tolle en Hans Boot  ontvingen uit de handen 
van de KBOV-bestuursleden Harry van Alphen en Gerben 
Heldoorn de zo bekende KBOV-versierselen. Beide heren 
namen afscheid na vele, vele jaren inspanningen voor het 
OKM.  Ruud Tolle, 25 jaar bestuurder geweest en Hans 
Boot (al eerder onderscheiden), formeel oprichter van 
de Kinderboerderij (en iedereen in Maarssenbroek weet 
wat uit dit werk in de tussentijd is voortgekomen) kregen 



hun verdiende versierselen én de bijbehorende aandacht. 
Dat e.e.a. speciaal was werd nog eens onderstreept door 
de aanwezigheid van de locoburgemeester Pieter de 
Groene. En weer werd de Lampionnenoptocht een speciale 
gebeurtenis in Maarssenbroek…

Eefde 23 juni 2017 
Ook in Eefde was het feest! Ook hier twee 
bestuursleden die onderscheiden werden voor 
jarenlange verdiensten ten behoeve van de 
plaatselijke Oranjevereniging, zijnde: OVE, Oranje 

Vereniging Eefde.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 23 juni 
2017 namen bestuursleden Martin Jimmink en Yvonne 
Boom-de Groot afscheid. Martin Jimmink was maar liefst 
31 jaar bestuurslid. Yvonne Boom-de Groot was 17 jaar 
secretaris van de vereniging. Het werd een bijzondere 
avond, een échte verrassingsavond voor beiden. Uitvoerig 
werd stilgestaan bij al de wapenfeiten die binnen de OVE 
voor deze beide hardwerkende Oranjevrijwilligers passen! 
Dit alles op een bijzonder ludieke wijze. Helaas waren er 
op deze avond geen KBOV-bestuursleden beschikbaar om 
de versierselen te overhandigen, maar zeker is wel dat het 
OVE alles in het werk heeft gesteld om de avond feestelijk 
te laten verlopen!

Een overzicht van de jubilarissen 
behorende bij de periode Nieuwsbrief

15 april  Ernst Kempka Dinxperlo
21 april  Wim Notermans Grevenbicht
26 april  Ruud Tolle Maarssenbroek
26 april  Hans Boot Maarssenbroek
27 april  Sieny Mulder-Riepma Roden
27 april  W. Heijboer-Pahlplatz ’s Gravenmoer
23 juni  Martin Jimmink Eefde
23 juni  Yvonne Boom-de Groot Eefde

Namens de KBOV: 

     van harte gefeleciteerd!

Ieder jaar opnieuw ontvangen veel Nederlanders 
daags voor Koningsdag een Koninklijk lintje. 
Dat overkwam ook Ron Kroon uit Dordrecht. 
Ron verzorgt al een flink aantal jaren de 
ledenadministratie van de KBOV en is druk 
doende allerlei zaken behorende bij de KBOV 
vakkundig te archiveren. Een onmisbare kracht bij 
het reilen en zeilen van de, úw, Bond de KBOV. 
Deze vrijwilligerstaak bij de KBOV is slechts één 
van de vele vrijwilligerstaken die Ron verricht. In 
het stadhuis van Dordrecht werd benoemd wat 
Ron allemaal doet in het Dordtse. Terecht dus ‘Lid 
in de Orde van Oranje Nassau’.
Proficiat Ron en dank!!

Een Koninklijk lintje…



Weetjes…
Paleis Het Loo
Wie een bijzondere zomer wil beleven kan weer terecht 
op Paleis Het Loo te Apeldoorn. Speciaal voor en in de 
vakantietijd aandacht voor de kleintjes. Een royale plek 
is weggelegd voor (klein)kinderen in deze zomer. Een 
vorstelijk gebaar!
Maar ook de mogelijkheid tot een picknick deze zomer 
in de prachtige tuinen van Paleis Het Loo…

PRINSEN- & PRINSESSENDAGEN OP HET LOO
Beleef je eigen sprookje op Paleis Het Loo!
25 en 26 juli & 1, 2, 8, 9, 15 en 16 augustus 2017
Museum Paleis Het Loo organiseert deze zomer voor de 
jonge museumbezoekers de ‘Prinsen- & Prinsessendagen’. 
Dit jaar op de dinsdagen én woensdagen! Kom verkleed 
naar Paleis Het Loo, laat je schminken, versier je eigen 
kroon met edelstenen of maak een medaille. Ontmoet het 
koningspaar Willem III en Mary met hun hofhouding en 
neem plaats op een koninklijke troon. 
Het paleis, de tuinen en stallen vormen het sprookjesach-
tige decor op deze dagen speciaal voor kinderen. Er zijn 
allerlei leuke en bijzondere activiteiten, zoals een theater-
voorstelling, pijl & boog schieten, croquet en een etiquet-
te-les. Deelname aan de Prinsen- & Prinsessendag bedraagt 
€ 2,50 per kind 0-3 jaar en  € 7,50 per kind 4-12 jaar, 
inclusief entree. Voor volwassenen gelden de  reguliere 
 entreeprijzen. 
Verkleed komen mag, maar hoeft niet! Aanmelden niet 
nodig.

Leuke dagjes uit, bijzondere bezoekjes, unieke ORANJE evenementen…

VORSTELIJKE PICKNICK OP DE TERREINEN VAN 
PALEIS HET LOO
Nieuw deze zomer: picknicken in de paleistuinen. Reser-
veer online een rijkelijk gevulde picknickmand met hartige 
en zoete lekkernijen!
Tijdens de zomervakantie, van 24 juli t/m 27 augustus, is 
Paleis Het Loo op de maandagen extra geopend. 
Paleis Het Loo: Koninklijk Park 1, 7315 JA Apeldoorn; 
Ingang via parkeerplaats Amersfoortseweg Geopend: dins-
dag t/m zondag en op feestdagen van 10:00-17:00 uur.

Bron PHL

Oproep naar aanleiding van een 
Koninklijk uitje
Op onze Facebook pagina hebben we al melding gemaakt van 

de openstellingen van Paleis Noordeinde én de Koninklijke 

Stallen deze zomer. Opnieuw worden koninklijke deuren wijd 

opengezet om u te verwelkomen. Koninklijk vroeger & nu 

hand in hand een uniek kans. 

Bent u er geweest? Heeft u mooie foto’s? Of een bijbehorend 

unieke anekdote of verhaal? Laat het ons weten! Stuur uw 

materiaal naar secretariaat@oranjebond.nl en wij gaan e.e.a. 

plaatsen op onze social-media en/of leggen het vast in een over-

zichtsartikeltje in ons aankomende KBOV-Jaarboek 2017. 

Wij horen graag van u!

Tenslotte
Een hele mooie zomer gewenst, een fijne rustgevende en weer 

energie-gevende vakantie gewenst en graag tot ziens op ons 

KBOV-Congres 7 oktober in Leiden, of op / via onze website: 

www.oranjebond.nl of Facebookpagina: https://www.facebook.

com/Oranjebond-KBOV-1660797907506390/ 

Óf tot ziens bij onze volgende Nieuwsbrief uitkomend 

november 2017!

© NB 3 2017: KBOV / SYH – Foto’s Paleis het Loo: bronnen 

RVD en PHL / overige foto’s KBOV eigen beheer

mailto:secretariaat@oranjebond.nl
http://www.oranjebond.nl
https://www.facebook.com/Oranjebond-KBOV-1660797907506390/ 
https://www.facebook.com/Oranjebond-KBOV-1660797907506390/ 


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 

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

Hoe gaat u Koningsdag 
2018 vieren? Heeft u 
bijzondere ideeën, heeft 
u tips ter samenwerking 
met de gemeenten waar-
mee 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
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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