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Na een lange en warme zomer gaan we langzaam over naar 
de herfst van 2019. Voor de leden van de KBOV liggen 
drukke tijden achter hen. Hoogtepunt daar in toch: de 
viering van Koningsdag op 27 april. Dit jaar vierde Zijne 
Majesteit deze dag in Amersfoort. Het werd en was weer 
een groots Oranjefeest. Maar ook de 4&5 mei activiteiten 
vroegen aandacht van de KBOV-leden. En natuurlijk heeft 
elke vereniging vaak een eigen programma met eigen 

(plaatselijke of regionale) feestelijkheden die nog even 
doorlopen tot ver in de herfst. Ter afsluiting zo’n beetje 
van het Oranjeseizoen is er dan het jaarlijkse Congres 
van de KBOV. Heeft u zich al aangemeld? 2019: Kerkrade 
Zuid-Limburg! Er valt dus genoeg te melden en te 
vertellen. In deze editie weer volop aandacht voor KBOV-
jubilarissen, KBOV-nieuws, vooruitblikken en veel meer! 
Veel leesplezier gewenst!



KBOV-informatie van de secretaris

Algemene Ledenvergadering 
Op de Algemene Ledenvergadering 
van zaterdag 23 maart jl. is een boei-
ende lezing gehouden door David 
Wijnperle over ‘vrijwilligers vinden 
en binden’. Deze lezing en andere 
informatie die door David beschik-
baar is gesteld, is toegestuurd naar 
al onze leden. Mocht u het willen 
lezen, maar het nog niet gezien heb-
ben, vraag het dan na bij uw eigen 
secretaris. Mocht die het niet meer 
hebben, neem dan contact met mij 
op via secretariaat@oranjebond.nl
Het bestuur van de KBOV heeft een 
vrijwilligersmanifest aangeboden 
aan (toen nog) CDA 2e Kamerlid 
Harmke Bruins Slot. Zie 
http://www.oranjebond.nl/2019/03/ 
Harmke heeft ons uitgenodigd 

om een bezoek te brengen aan de 
Tweede Kamer. Nu heeft Harmke 
kort na onze ALV de Tweede Kamer 
verlaten. Ze is gedeputeerde in de 
provincie Utrecht geworden. Haar 
opvolger Harry van der Molen heeft 
de uitnodiging evenwel overgeno-
men. We staan in nauw contact om 
tot een afspraak te komen. De uitno-
diging hiervoor zal binnenkort naar 
al onze leden gestuurd worden. 

Tijdens deze vergadering werd als 
nieuw bestuurslid benoemd me-
vrouw Wendy Verkleij uit Uitgeest, 
en nam de KBOV afscheid van Adri-
aan van der Pols.

Gesprek met Nationaal 
Comité 4en5 mei 
Op 27 mei jl. hadden voorzitter en 
secretaris van de Oranjebond een 
prachtige ontmoeting met directeur 
Jan van Kooten en voorzitter Gerdi 
Verbeet van het Nationaal Comité 
4en5 mei. We wisselden informatie 
uit, maakten afspraken om gezamen-
lijk op te trekken en af te stemmen 
en we werden geïnformeerd over de 

activiteiten rond ‘75 jaar vrijheid’. 
Conclusie van ons gesprek was om 
samen plaatselijke comités en Oran-
jeverenigingen te informeren, te sti-
muleren en te faciliteren.

Bestuurslid Oost Nederland gezocht 
Het bestuur van de Koninklijke Bond van Oranje-
verenigingen zoekt een nieuw bestuurslid  voor de regio 
Oost-Nederland die de missie en doelstelling van de 
KBOV een warm hart toedraagt.  

We zoeken iemand die:
- kennis heeft van het werk van een Oranjevereniging/-stichting (OV)
- enige bestuurlijke en organisatorische ervaring heeft
- actief betrokken wil zijn bij de ontwikkeling en uitvoeren van het beleid 

van de KBOV
- de KBOV op bijzondere momenten van een OV kan representeren, voor-

namelijk in Oost-Nederland, maar ook op landelijke bijeenkomsten. 
- affiniteit heeft met de jongerenachterban van de KBOV
- zo’n 5 keer per jaar bij de bestuursvergadering kan zijn en bij de 
 2 landelijke bijeenkomsten (ALV en congres)

Voor meer informatie over deze bestuursfunctie kun je contact opnemen 
met het bestuur via de secretaris Dick Steenks, secretariaat@oranjebond.nl, 
tel. 06-20846118

Voorzitter Pieter Verhoeve, Harmke Bruins Slot en 
Remko van Lunteren.

Afscheid Adriaan van der Pols.

Benoeming Wendy Verkleij.



Nieuwe website 
Sinds kort heeft de Koninklijke Bond van Oranjevereni-
gingen een nieuwe website. Op het bekende adres 
www.oranjebond.nl ziet u een volkomen vernieuwde 
site. De site is overzichtelijk ingericht met allerlei re-
levante informatie. Wat nieuw is en erg handig: een 
digitaal aanvraagformulier voor het aanvragen van de 
penningen. Via de link 
http://www.oranjebond.nl/onderscheiding-aanvragen/ 

Condoleance 

De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen heeft bedroefd 
kennis genomen van het overlijden van Prinses Christina. 
Het bestuur van de KBOV heeft haar innige deelneming betuigd 
aan de Koninklijke Familie en de dierbaren van Prinses Christina.

Facebookcommunity 
Oranjevrienden 
Graag ook uw aandacht voor onze 
Facebookpagina, specifiek voor 
bestuurders, vrijwilligers van Oran-
jeverenigingen/-stichtingen. Het 
is een zogenaamde Facebookcom-
munity, die Oranjevrienden’ heet. 

kunt u nu digitaal het aanvraagformulier invullen. Dat 
komt bij mij als secretaris en bij uzelf als aanvrager via 
de mail binnen. Ook is het mogelijk om alle voorgaande 
nieuwsbrieven te lezen, onderaan de site staat het archief. 
Het ligt in de bedoeling dat we de website steeds verder 
in gaan vullen met praktische informatie en met het laat-
ste nieuws. Uw suggesties, opmerkingen, tips e.d. over 
de invulling van de site zijn van harte welkom.

Deze Facebookcommunity is door 
de KBOV opgezet voor vrijwilligers 
van Oranjeverenigingen/-stichtingen 
om vragen te stellen, oplossingen te 
delen en ideeën aan te dragen die te 
maken hebben met de activiteiten 
die Oranjeverenigingen/-stichtingen 
organiseren. In deze community hel-

pen en steunen we elkaar hiermee. 
Elke bestuurder/vrijwilliger van een 
Oranjevereniging/-stichting kan zich 
aanmelden bij deze Facebookcom-
munity.

Met hartelijke Oranjegroet,

Dick Steenks, secretaris



KBOV-Congres 2019: 
Kerkrade 
Zaterdag 5 oktober 2019 bent u 
van harte welkom in Zuid-Limburg 
bij de Oranjevereniging Kerkrade. 
Deze vereniging viert haar 100-
jarig bestaan in het jaar dat ook het 
Zuiden 75 jaar bevrijding viert. In 
de maand september zijn er vele 

activiteiten rondom die 75 jaar 
bevrijding en mede daarom krijgt 
het Congres een thema mee wat 
‘grensoverschrijdend’ genoemd mag 
worden en waar de thematiek van 
vrede en verbondenheid centraal 
staan. Kerkrade pakt uit! Met 
een programma van maar liefst 
3 dagen. Op vrijdag 4 oktober 

(Dierendag!) bent u al van harte 
welkom. In dierentuin GaiaZOO 
wordt u al welkom geheten vanaf 
het begin van de middag. Een uniek 
dierentuinconcept! www.gaiazoo.nl. 
Op zaterdag 5 oktober is er veel te 
beleven. Tijdens het congresdeel 
kunt u voordrachten volgen van 
Henk Morsink, generaal-majoor der 

Cavalerie b.d. van de Koninklijke 
Landmacht), en Tirza van der Graaf 
(Blauw Bloed). De heer Morsink 
houdt zijn voordracht vanuit zijn 
functie als Kanselier der Nederlandse 
Orden, tevens voorzitter van het 
Kapittel van de Militaire Willems-
Orde. Mevrouw van der Graaf 
verhaalt over haar werkzaamheden 
bij het veelbekeken TV-programma 
Blauw Bloed en haar passie voor 
Oranje. In de middag vier bijzondere 
activiteiten waar u uit kunt kiezen. 
En komt u nu van ver en wilt u 
er een weekendje van maken dan 
kunt u ook nog op zondagmorgen 
6 oktober aansluiten in de Abdij 
Rolduc. Daar zal een oecumenische 
dienst gehouden worden waarin 
ook onze secretaris Dick Steenks zal 
voorgaan in zijn hoedanigheid als 
dominee, en daarna is er een speciale 
rondleiding door deze unieke, oude 
abdij met veel historie.

Nieuwsgierig geworden? 
Bezoek de website www.
oranjeverenigingkerkrade.nl en 
bekijk het totale programma én het 
filmpje speciaal gemaakt voor dit 
(opnieuw weer) bijzondere congres! 

Tot ziens in Kerkrade!

Lintjesregen 2019 
Op de Facebookpagina van de KBOV 
werd in de aanloop naar Koningsdag 
een oproep geplaatst. Inhoud? Zijn 
er binnen uw vereniging mensen die 
op 27 april in het ‘Oranje zonnetje’ 
zijn gezet? Laat het ons weten. Een 
reactie kwam uit Huissen…
Tijdens “Lintjesregen” op 26 april 
kregen 18 inwoners van de gemeente 
Lingewaard een Koninklijke Onder-
scheiding. Onder hen 2 bestuursle-
den van de Stichting voor Nationale 
en Stedelijke Evenementen Huissen 
(STINASE). Het heeft Zijne Majesteit 
Koning Willem Alexander behaagt 
beiden te benoemen als Lid in de 
Orde van Oranje Nassau.                >

KBOV-wetenswaardigheden



Teunie Kemperman en Kees van der 
Kwast werden zoals zovele Neder-
landers dus verrast op Koningsdag. 
Beiden zijn zij zeer actief op veel ter-
reinen. Wat betreft het ‘Oranje deel’: 
Teunie is  verantwoordelijk voor de 
PR rondom en op  Koningsdag, én 
de 4 en 5 mei herdenking o.a. en 
Kees van der Kwast is onmisbaar als 
financiële man bij STINASE en fun-
geert vaak als spreekstalmeester.

Een mooi bericht en fijn dat 
KBOV-leden een lintje krijgen! 
Van harte!

Teunie Kemperman. Kees van der Kwast.

Koningsdag 2019 
Wat was het weer een mooie 
Koningsdag in 2019! Veel van u 
lieten via website of Facebook uw 
collega-Oranjeverenigingen delen 
in alle activiteiten, de sfeer en het 
 plezier van deze dag. Wat een diver-
siteit aan activiteiten, wat een inzet 
van u allen. Dank dat u er samen 
zo’n mooie feestdag en daarmee 
herinnering van heeft gemaakt voor 
even zovele mensen uit uw wijk, 
dorp, stad, gemeente! 

Bestuursleden van de KBOV waren 
op pad in Nederland om de versier-
selen van de KBOV uit te reiken 
aan KBOV-vrijwilligers. Inmiddels 
oud-bestuurslid Adriaan van der Pols 
opende namens de KBOV klokslag 
09.00 uur de beurs in Amsterdam 
met een ferme gongslag en zoals ge-
woonlijk was de PR-delegatie op pad 
om verslaglegging te doen van de 
viering van Koningsdag. 

Zijne Majesteit de Koning vierde 
Koningsdag met zijn gezin en familie 
in Amersfoort. En ook dat was weer 
een dag om in te lijsten. In het Jaar-
boek 2019 krijgt u een uitgebreider 
verslag te lezen, nu vast wat foto’s 
om de sfeer nog even te proeven!

Adriaan van der Pols opende de beurs in Amsterdam.



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

Opnieuw weer een flink aantal mensen binnen de gelederen van de KBOV die de versierselen voor vele jaren van 
inzet mochten ontvangen. Bestuursleden van de KBOV gingen weer op pad.
Eerst een overzichtslijstje, daarna wat verslagen en foto’s. 
En zonder uitzondering voor alle jubilarissen: van harte gefeliciteerd en DANK!!

27 maart 2019 - 
Andre van Gennep te Moordrecht.
Tijdens een bijeenkomst in de Brasserie Florijn 
werden de KBOV-versierselen opgespeld en 
aangereikt aan de heer van Gennep vanwege 22 

jaar trouwe dienst bij de Oranjevereniging Moordrecht. 
Dit alles gebeurde tijdens de Algemene Ledenvergadering 

van de vereniging. Frank de Buck, namens het bestuur 
van de KBOV speldde de versierselen op en sprak 
Andre toe. Een week eerder al was van Gennep ook 
al toegesproken door Burgemeester Stoop tijdens 
een bijeenkomst van alle Oranjeverenigingen van de 
gemeente Zuidplas, waartoe ook Moordrecht behoort. 
Veel hand- en spandiensten heeft de heer Van Gennep 
verleend, maar vooral het secretariaatschap is toch wel 
een bezigheid die veel vraagt van een bestuurder bij een 
Oranjevereniging. Dank en van harte!

2 april - Bert van Arendonk te Stolwijk 
Voorzitter Pieter Verhoeve van de KBOV 
reisde op 2 april af naar Stolwijk om de heer 
van Arendonk de KBOV-versierselen uit te 
reiken. Bert van Arendonk heeft vele jaren 

zich ingespannen voor diverse activiteiten die jaarlijks 
georganiseerd worden door de Oranjevereniging 
Stolwijk. Tijdens de jaarvergadering was er tijd voor 
een woordje en aandacht voor Bert. O.a. zette hij zich 
in voor de jaarlijkse familie-fietstocht. Tot aan uitleg en 
interviews op RTV Krimpenerwaard. Dank en van harte!

27 april - Henk Courtz te Rouveen  
KBOV-bestuurslid Bert Blaauw bericht:
‘…Op Koningsdag 27 april 2019 mocht 
ik namens de Koninklijke Bond van 
Oranjeverenigingen (KBOV) een onderscheiding 

overhandigen aan de heer Henk Courtz. Dit gebeurde 
in de ochtend bij de aubade in aanwezigheid van 

Henk’s familie, het burgemeestersechtpaar Segers en de 
wethouders, het bestuur van de Oranjevereniging Rouveen 
en de bevolking van deze mooie Overijsselse plaats. Henk 

27 maart 2019:  Andre van Gennep
2 april 2019:  Bert van Arendonk 
27 april 2019:  Henk Courtz
27 april 2019:  Teunis van Weverwijk 
27 april 2019:  Johan Coenen 
18 mei 2019:  Jeanette Verbeeten
5 juni 2019:  Peter Baten 
17 juli 2019:  Jan Den Held



Legpenningen, oorkondes en draagspelden…

stapt na 26 jaar uit het bestuur van de Oranjevereniging 
Rouveen. Binnen het bestuur heeft Henk diverse functies 
vervuld, eerst als algemeen bestuurslid, vervolgens was 
hij secretaris en daarna voorzitter. Gedurende de laatste 
jaren is Henk Courtz weer algemeen bestuurslid. Na de 
uitreiking heb ik nog een wandeling gemaakt met Henk 
langs de Koningsdag activiteiten in Rouveen en hebben 
we nog een kop koffie met oranje tompouce bij hem en 
zijn familie thuis genuttigd. De uitreiking van de KBOV 
versierselen op deze Koningsdag is een welverdiende 
kroon op het belangrijke werk dat Henk Courtz heeft 
verricht in de Oranjevereniging Rouveen en voor de 
inwoners van zijn woonplaats Rouveen…’

27 april -  
Teunis van Weverwijk te Geldermalsen  
Op Koningsdag 2019 nam voorzitter van Schaik 
(OV Geldermalsen) de honneurs waar toen de 
heer van Weverwijk in de bloemetjes werd gezet 

namens de KBOV. Een woord van dank aan zijn adres 
is hier wel op zijn plaats. KBOV-bestuursleden kunnen 
helaas niet overal tegelijk zijn, en dit was een prachtige 
oplossing én  geste! Op de Facebookpagina van de 
Oranjevereniging Geldermalsen zien we op de foto’s een 
duidelijk verraste en blije Teunis de KBOV-versierselen 

in ontvangst nemen. Uit de vele reacties onder de foto’s 
blijkt wel dat de heer van Weverwijk in de 25 jaar dat 
hij er vrijwilliger is veel goeds heeft gedaan voor de 
vereniging. Van harte en dank!

27 april - Johan Coenen te Huissen  
Secretaris Dick Steenks van de KBOV reisde af 
naar Huissen op Koningsdag 2019. Hij meldt: 
‘..Op Koningsdag 27 april 2019 mocht ik in 
Huissen de penning en oorkonde uitreiken aan 
Johan Coenen. Johan heeft als vrijwilliger 50 jaar 

lang veel betekend voor de Oranjefeesten in Huissen. 
In 1969 werd hij mee gevraagd door zijn schoonvader 
om mee te helpen met de oranjespelen. Dat vond hij 

zo leuk dat hij maar meteen lid is geworden van het 
Oranjecomité Brouwers-land. Samen met anderen 
bedacht jij ieder jaar welke spelletjes je voor de kinderen 
kon organiseren en vele vergaderingen werden gepland 
om samen de schouders er onder te zetten. In 1979 
werd hij gevraagd als penningmeester en dat doet hij tot 
op de dag van vandaag met veel plezier. Ook toen het 
Oranjecomité met Huissen-zand fuseerde bleef hij en er 
een nieuwe naam werd bedacht ‘Brouwers-centrum- Het 
zand’ bleef Johan penningmeester.
Johan is omschreven als een aanpakker en een 
betrouwbaar bestuurslid, men kon altijd op hem 
rekenen. En wat is dat mooi en goed dat mensen zoals hij 
bestaan en zich inzetten voor de gemeenschap!
Als Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen in 
Nederland en als Oranjecomité Brouwers Centrum 
en Zand hebben we onze waardering voor Johans 
inzet als Oranjevrijwilliger graag onderstreept en hem 
onderscheiden met zijn verdienste. Daartoe kreeg Johan 
Coenen de de bronzen legpenning met draaginsigne met 
bijbehorende oorkonde...’  Dank en van harte!

18 mei 2019 - 
Jeanette Verbeeten te Lochem  
Vanaf 30 juli 1974 is Jeanette Verbeeten 
verbonden aan de Lochemse Evenementen 
Organisatie. Ook wel in de volksmond 

gewoon ‘LEO’ genoemd.  Tijdens een bijeenkomst in 
Zalencentrum Bousema te Lochem werd mevrouw 
Verbeeten toegesproken door KBOV-bestuurslid Frank 
de Buck. Bijzonder is het te vermelden dat van de 50 jaar 
dat de vereniging opgericht werd in 1969, ofwel: van 

(Bron foto: FB-pagina Oranjevereniging Geldermalsen) 



die 50 jaar heeft Jeannette 45 jaar haar beste krachten 
gegeven. KBOV-versierselen waard!
Jeanette heeft van alles bij LEO gedaan: 
welkomstmanden brengen bij nieuwe inwoners van 
de stad, het bijhouden van de competities jokeren en 
klaverjassen, waarnemend voorzitter zijn, organiseren 
van o.a. Koningsdag tot een Herfsttintentocht. Onder 
de eerste naam “Vereniging Volksvermaak” is op 5 juli 
1895 in Lochem een Oranjevereniging opgericht. Op 21 
maart 1935 is de naam gewijzigd in “Vereniging voor 
Nederland en Oranje”. Daarna is de naam gewijzigd in 
de Lochemse Evenementen Organisatie van Nederland 
en Oranje en deze is opgericht op 14 mei 1969. De heer 
De Buck reikte met plezier de penning uit en speldde de 
draaginsigne op bij een duidelijk verraste, blije mevrouw 
Verbeeten. Per 30 juli 2019 neemt Jeanette afscheid: 
Dank, dank voor alles, en van harte!!

5 juni - Peter Baten te Veenendaal   
De Stichting Oranjedag Veenendaal nam op 5 
juni jl. afscheid van Peter Baten die 13 jaar zich 
in heeft gespannen voor de Stichting. Bestuurslid 
Harry van Alphen reikte de KBOV-versierselen 

uit. De Veenendaalse krant fotografeerde en deed verslag. 
Dank voor alles, en van harte! 

17 juli - Jan Den Held te Kampen  
KBOV-bestuurder Bert Blaauw bericht:
‘…Afgelopen 17 juli reed ik naar Brunnepe, een 
wijk van Kampen. Ik had de eer om namens 
de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen 

(KBOV) de heer Jan den Held van de Brunneper 
Oranjevereniging (BOV) te mogen decoreren. In 
Brunnepe wonen veel voormalige vissersfamilies 
afkomstig van het in 1859 op last van Koning Willem III,  
vanwege afkalving door stormvloeden, ontruimde eiland 
Schokland (Noordoostpolder). 96 jaar geleden werd de 
Brunneper Oranje Vereniging opgericht naast de Oranje 
Vereniging Kampen. Beide Oranjeverenigingen werken 
samen op Koningsdag bij diverse activiteiten. 

Jan den Held werd volledig verrast bij een bingo avond 
voor de leden van de BOV door de binnenkomst van 
zijn familie, Colin Mulder en ondergetekende. Jan was 
gedurende 40 jaar enige tijd secretaris en momenteel 
algemeen bestuurslid. Jan den Held doet de coördinatie 
van de lampionnen optocht op Koningsdag en is hij 
bezig om het archief van de BOV te ordenen in verband 
met een nog uit te geven boek 100 jarige jubileum 
van de BOV in 2023. Jan en zijn vrouw doen ook de 
jaarlijkse inkopen, zoals de prijsjes, voor de activiteiten 
op Koningsdag. Ik heb Jan geadviseerd in ieder geval 
nog 4 jaar bestuurslid te blijven om zo het 100 jarig 
bestaan mee te vieren van de BOV, de Oranjevereniging 
waar Jan den Held een onmisbare bijdrage aan heeft 
geleverd!...’Dank en van harte!

100 jaar Vereniging Koninginnedag Lonneker   
Namens de KBOV bezocht oud-bestuurslid Theo 
Slagboom de 100-jarige Vereniging Koninginnedag 

Legpenningen, oorkondes en draagspelden…



Lonneker. Een Oranjevereniging die 100 jaar bestaat mag 
men uniek en bijzonder noemen. Theo Slagboom sprak 
op de officiële feestavond het huidige bestuur en de leden 
graag toe als ambassadeur voor de KBOV. In zijn speech 

Legpenningen, oorkondes en draagspelden…

ging Theo in op de rijke historie van de club. De VKL 
is opgericht in 1919, direct na de Eerste Wereldoorlog. 
Doel was: de  trouw aan het Oranjehuis in de persoon 
van Koningin Wilhelmina onderstrepen door feestelijke 
buurtfeesten te gaan organiseren. De vereniging groeide, 
meer activiteiten kwamen er bij. Inspanningen voor de 
Dodenherdenking op 4 mei en de Bevrijdingsfeesten 
op 5 mei. Maar ook de Palmpasenoptocht, het 
‘eiergadderen’, Paasvuur en natuurlijk enorm uitpakken 
op Koninginnedag tóen, nú Koningsdag. De Vereniging 
Koninginnedag Lonneker mag zich nu in een prachtige 
rij scharen van 50 Oranjeverenigingen in Nederland 
die meer dan 100 jaar bestaan. Namens de KBOV 
overhandigde Theo Slagboom een ingelijste tekst van 
het Wilhelmus om dit heuglijk feit te onderstrepen! 
De KBOV feliciteert de VKL van harte en wenst de 
vereniging nog een prachtige Oranje toekomst toe!



KBOV      ORANJE PARTNERS

Roger Cremers, een bekende Nederlandse fotograaf die 
zijn strepen onder meer verdiend heeft met documen-
taire projecten over WO I&II, is een nieuw project ge-
start over de luchtoorlog in Nederland. 
(https://rogercremers.com/airwar/) Voor dit project wil 
hij herdenkingen in Nederland rondom dit thema foto-
graferen. Omdat deze herdenkingen vaak lokaal georga-
niseerd worden is het lastig om te weten te komen waar 
en wanneer er herdenkingen plaats vind en. Kunt u hem 

verder helpen door deze oproep te delen in het netwerk 
van Oranjeverenigingen die hier wellicht mee bezig zijn? 
Zij kunnen contact met hem opnemen via deze link: 
https://rogercremers.com/contact/ 

Hartelijk dank voor uw hulp.

Mr. Drs. P. Verhoeve 
(Voorzitter Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen)

&

In het kader van de herdenking en viering 

van 75 jaar bevrijding het volgende…

Persinfo All Times Bigband 
Ermelo
De All Times Bigband Ermelo o.l.v. 
Guus Janssen gaat zich deze zomer 
voorbereiden op een bijzonder mu-
ziekproject in het teken van 75 jaar 
Bevrijding van Nederland, dat op 
grote schaal in 2020 in Nederland 
herdacht gaat worden. Het mu-
ziekproject, dat de naam ‘All Times 
Liberation Concert 2020’ heeft mee-
gekregen, schenkt op muzikale wijze 
aandacht aan een donkere periode 
uit de Nederlandse geschiedenis. 
Het accent bij het ‘All Times Libera-
tion Concert 2020’ zal echter op vrij-
heid en de bevrijding liggen, omdat 
die elementen op muzikale wijze zo 
mooi geïllustreerd kunnen worden.
Om een tipje van de sluier op te 

Documentair fotoproject  ‘Air War’ in Nederland

lichten. De opening van het concert 
wordt de ouverture van de bio-
scoopfilm en de musical ‘Soldaat van 
Oranje’,  de originele filmmuziek van 
Rogier van Otterloo. Vanzelfspre-
kend is de muziek van Glenn Mil-
ler ruimschoots vertegenwoordigd 
met composities als ‘In the Mood’, 
‘A String of Pearls’, ‘Pennsylvania 
6-5000’,  ‘American Patrol’, ‘Moon-
light Serenade’, maar ook ‘Take the 
“A” Train’ van Duke Ellington en 
‘Sing, sing, Sing’ van Benny Good-
man. En natuurlijk is het slotstuk 
bekend en dat kan niet anders zijn 
dan ‘We’ll Meet Again’, zoals des-

tijds vertolkt door Vera Lynn.  Wie 
de vocaliste van dit programma zal 
worden, is nu nog niet bekend, maar 
vocale stukken zullen zeker niet ont-
breken, als ook het verhaal achter de 
muziek.
Dit totaalprogramma, waar iedere 
muziekliefhebber van zal genieten, 
is in ieder geval te zien op zaterdag 
28 maart 2020 in Theater de Dialoog 
in Ermelo en wordt ook aangeboden 
aan meerdere theaters en Bevrij-
dingsfestivals in de provincie Gelder-
land en daarbuiten.
Volg voor nadere informatie de web-
site van de All Times Bigband: www.
alltimesbigband.nl en is uw inte-
resse gewekt en wilt u de All Times 
Bigband met het ‘All Times Libera-
tion Concert 2020’ boeken, neem 
dan contact op met Erik Stotijn 
(06)51296593 of via de mail: 
infoalltimesbigband@gmail.com



Weetjes…

Vrijdag 28 juni 2019 opende Zijne 
Majesteit de Koning de tentoonstelling 
‘het Universum van Amsterdam’. In de 
prachtige Burgerzaal werden de kaar-
ten (de grootste ter wereld) ingewerkt 
in de vloeren aangelicht en daarmee 
was de opening een feit.  Planeten, 
zonnestelsels, de microkosmos, de 
Gouden Eeuw van de Carthografie, 
atlassen uit de 17e en 18e eeuw, een 
van de grootste boeken  ter wereld (de 
Atlas van de Keurvorst van Branden-
burg),  vertellen een indrukwekkend 
verhaal! Nog te zien tot en met 22 
september. Ga naar de website 
www.paleisamsterdam.nl en breng 
een bezoek! Een echte aanrader!

Leuke dagjes uit, bijzondere bezoekjes, oranje evenementen…

Koninklijk Paleis Amsterdam

Museum Paleis Het Loo

Paleis het Loo bruist tot en met 21 
september nog volop. Onder de pak-
kende slogan ‘BuitenGewoon Open’ 
zijn er tal van evenementen te bezoe-
ken tijdens de periode van renovatie 
& vernieuwing van het Paleis. Wat 
dacht u van de nieuwsgierig-ma-
kende tentoonstellingen : ‘Dieren 
van Oranje’, ‘Blauw & Bont’, Stallen 
& Koetshuizen’, ‘BuitenGewoon 
Bloeiend’, ‘September Tuinmaand’, 
‘Het Dak Op’ o.a. en  natuurlijk ook 
‘The Garden Of Earthly Worries’ met 
sculpturen van Daniel Libeskind. Kijk 
snel op de website bij ‘Zien & Doen’ 
en ‘doe’ een dagje Apeldoorn! Er is 
nog veel meer te vinden en te doen. 
Voor alle leeftijden, aanbevolen dus 
voor jong tot en met oud! 
www.paleishetloo.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 vanzelf-
sprekend. Vrijwilliger zijn bij een Oranjevereniging of Comité 
dus ook niet. Maar wél vanzelfsprekend 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!

De redactie heeft zich ingespannen rechthebbenden van afbeeldingen 

te achterhalen en te duiden. Mocht u menen dat de redactie onterecht 

afbeeldingen heeft gebruikt, dan verzoeken wij u contact op te nemen 

met het secretariaat van de KBOV. © KBOV 2019


