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Welkom bij de KBOV-nieuwsbrief no. 3 - 2019 / jaargang 5
In het eerste weekend van oktober hebben de leden van
de KBOV die zich hadden aangemeld een fantastisch
Oranjecongres mee mogen maken in Kerkrade. De
100-jarige Oranjevereniging had werkelijk alles uit de
kast gehaald (met veel hulp en steun van de gemeente!)
om er voor eenieder een fantastisch feest van te maken.
De bestuurders van de KBOV zijn in deze periode druk
doende geweest om samen met het Nationaal Comité 4 en

5 mei verdere plannen tot samenwerking te ontwikkelen in
2020, het jaar waarin we 75 jaar vrijheid vieren. Ook zijn
er weer penningen uit gedeeld, is er kopij verzameld voor
het KBOV-jaarboek dat weer eind december op de mat
zal vallen bij de voorzitter van uw vereniging of stichting.
En het KBOV-congres van volgend kalenderjaar dat in
Wassenaar zal plaatsvinden had ook de aandacht van het
bestuur. Veel te delen dus met u! Veel leesplezier gewenst!

KBOV-informatie
Algemene Ledenvergadering
2020 samen met Nationaal
Comité 4en5 Mei
We gaan een bijzondere Algemene
Ledenvergadering tegemoet! De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen en het Nationaal Comité 4en5
Mei hebben vanwege de viering van
75 jaar vrijheid de samenwerking geïntensiveerd. We organiseren samen
een landelijke voorjaarsbijeenkomst
op zaterdag 28 maart 2020, waarbij
onze ALV wordt ingebed.
Al onze leden en alle organisatoren
van lokale herdenkingen en vieringen worden uitgenodigd voor deze
bijeenkomst waarin we ’s morgens
een gezamenlijk programma hebben
met als thema ‘Hoe nu verder met
de vrijheid?’ Het middagprogramma
bestaat uit twee werksessies waarvan
één de ALV voor de leden van de
KBOV is. De tweede werksessie is
dan naar eigen interesse te kiezen.
Verdere informatie volgt te zijner tijd
nog, maar noteer in elk geval vast de
datum: 28 maart 2020 van 10.30 tot
16.30 uur. Plaats wordt nog bekend
gemaakt.
Penning aanvragen
Op onze nieuwe website is een digitaal aanvraagformulier voor het aanvragen van de penningen te vinden.
Via de link http://www.oranjebond.
nl/onderscheiding-aanvragen/ kunt u
nu digitaal het aanvraagformulier invullen. Dat komt bij mij
als secretaris en bij
uzelf als aanvrager
via de mail binnen.
Verzekering
Verzekeraar Meeús, waar we onze
pakketverzekering hadden samengesteld, is overgenomen door Aon Evenementenverzekeringen. Het pakket
dat we hadden afgesloten is evenwel
hetzelfde gebleven alleen nu aangeboden door Aon. De drie belangrijkste verzekeringen zijn ondergebracht

van de secretaris

Pieter Verhoeve
burgemeester van Gouda
Onze voorzitter, Pieter Verhoeve,
heeft het burgemeesterschap van
Oudewater verruild voor het burgemeesterschap van Gouda. Op
woensdag 13 november 2019 is
hij geïnstalleerd. We feliciteren
Pieter Verhoeve van harte met
deze benoeming en wensen hem
veel succes en plezier in deze
mooie stad.
Pieter Verhoeve, Burgemeester van Gouda.
© gemeente Gouda

in één pakket:
• Aansprakelijkheid verzekering
• Goederenverzekering (dekking
voor eigen en geleende goederen)
• Ongevallenverzekering t.b.v. bestuur en vrijwilligers
Meer informatie op onze site: https://
www.oranjebond.nl/voor-de-leden/
verzekering/
Auteursrechten
Vele Oranjeverenigingen en -stichtingen zijn weer druk bezig om hun
programmaboekjes klaar te maken
en de websites te updaten. Graag
help ik u er aan te herinneren dat
op veel foto’s die op internet staan
auteursrechten zitten. Als u op uw
website of in uw programmaboekjes
foto’s publiceert die niet van uzelf
zijn en die onder het auteursrecht
(copyright) vallen, moet u daarvoor
betalen. Dat geldt ook voor gebruik
van de meeste foto’s die op de site
van het Koninklijk Huis staan.
Er zijn diverse Oranjeverenigingen
die een factuur hebben gekregen van

o.a. Permission Machine die namens
de ANP auteursrechten int. Ze staan
in hun recht. Wees gewaarschuwd.
Zie voor meer informatie: https://
www.oranjebond.nl/auteursrechten/
Facebookcommunity Oranjevrienden
Graag ook uw aandacht voor onze
Facebookpagina, specifiek voor
bestuurders, vrijwilligers van Oranjeverenigingen/-stichtingen. Het
is een zogenaamde Facebookcommunity, die Oranjevrienden’ heet.
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 helpen en steunen we elkaar hiermee.
Elke bestuurder/vrijwilliger van een
Oranjevereniging/-stichting kan zich
aanmelden bij deze Facebookcommunity.

HERHAALDE
OPROEP
Workshop Instagram
Via één van onze leden kwam de
vraag om een workshop Instagram
te organiseren zoals er vorig jaar
een workshop Facebook was. Het
bestuur omarmt deze suggestie en
zal een workshop gaan organiseren.
Wie hier belangstelling voor heeft,
kan zich alvast aanmelden bij mij als
secretaris.
Met hartelijke Oranjegroet,
Dick Steenks, secretaris

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, voornamelijk 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

KBOV-wetenswaardigheden
KBOV-Congres
We gaan nog even terug naar 4-5-6
oktober 2019, het KBOV-Congres
te Kerkrade. Een kleine 200 mensen hebben zich vermaakt in deze
Zuid-Limburgse stad. Al op vrijdag
dienden de eerste gasten zich aan.

Dierenpark GaiaZOO zette de deuren open voor onze leden, en het was
genieten van dit prachtige, prijswinnende dierenpark, en goed om elkaar
weer te zien en te spreken. Zaterdag
5 oktober was dé Congresdag. Het
werd een mooie aaneenschakeling

Vast een voorproefje
van het Jaarboek…
van interessante sprekers, prachtige
muziek, en gezellige activiteiten.
Tijdens dit congres een zeer bijzonder moment ook. Want de buurgemeente Herzogenrath, écht gelegen
pal tegen Kerkrade aan (vroeger ook
één stad) is ‘partner in verbondenheid’ geworden met de KBOV.
Willem van Oranje in Dordrecht
Het bestuur van de KBOV mocht op
9 oktober aanwezig in Dordrecht.
Daar onthulde Prinses Beatrix een
beeld van haar voorvader Willem
van Oranje. Een interessant gegeven.

Petra Dassen (burgemeester Kerkrade), Hans Schillings (vz. OV Kerkrade), Pieter Verhoeze (vz. KBOV),
Theo Bovens Gouverneur CdK Limburg en Jan Schrijen Kamerheer Limburg. © Jo Pöttgens

Prinses Beatrix met kunstenaar Arie Schippers.
© KBOV | SH

KBOV-wetenswaardigheden
Een gesprek met Gerdi Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei
Omdat de KBOV in het jaar 2020
een vorm van samenwerking zal
ontwikkelen in het kader van de
viering van 75 jaar vrede, was het
een unieke kans én gelegenheid om
nader kennis te maken met mevrouw
Gerdi Verbeet. Haar visie en plannen
rondom 75 jaar vrede, maar ook het
herdenken & vieren van vrede en
vrijheid in de toekomst…het werd
allemaal opgetekend! Een prachtig
portret van een bevlogen voorzitter.
Digitale versie KBOV-Jaarboek bij u in de mailbox!
Er valt weer veel te lezen in het
KBOV-Jaarboek van 2019. Met ingang van 2019 wordt er voortaan
ook een digitale versie verstuurd
naar de bij de KBOV aangesloten
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leden. Met één klik op de knop kan
zo het Jaarboek worden verspreid
onder alle bestuursleden van de
Oranjeverenigingen en Stichtingen.
Dit op veler verzoek! Het bestuur
van de KBOV ondersteunt deze gedachte en actie maar al te graag! Zó
krijgt ieder bij de KBOV aangesloten
lid toegang tot de informatie en alle
tips & wetenswaardigheden uit het
Jaarboek van het lopende jaar! Vraag
er uw bestuur naar. Meteen een aardige kerstgedachte ook…

Opnieuw een bestuur naar het Koninklijk Paleis Amsterdam
In 2018 vierde Zijne Majesteit de Koning zijn verjaardag in Groningen.
Inmiddels is het een traditie geworden dat een bij de KBOV aangesloten lid, wat werkzaam is in de regio waar de Koning met zijn familie op
bezoek komt, een bezoek mag brengen aan het Koninklijk Paleis Amsterdam. In 2018 viel die eer te beurt aan het Oranje Bevrijdings Comité
Pekela (OBCP). In 2019 werd dit bezoek ‘verzilverd’. Een bezoek met
deskundige rondleiding: het bestuur van het OBCP liet de KBOV weten
dat ze genoten hebben. Het bewijs is een mooie foto genomen in het Paleis.
Het bestuur van de KBOV is het Koninklijk Paleis Amsterdam zeer erkentelijk voor deze mooie jaarlijkse geste en daarin meteen een prachtige
vorm van samenwerking!
Het Koninklijk Paleis Amsterdam kent een dynamische
agenda, en blijft het altijd waard te bezoeken!

Vanuit het bestuur...
Legpenningen, oorkondes en draagspelden…
Ook in de laatste maanden van het jaar 2019 zijn er mensen binnen de besturen van de bij de KBOV
aangesloten leden die weer een penning mochten (of nog mogen) ontvangen. In deze Nieuwsbrief aandacht
daarvoor.
Voor alle jubilarissen: VAN HARTE! Dank voor al uw inzet!

18 november 2019 - Bauke van de
Ploeg - Voorthuizen - 40 jaar
Op maandagavond 18 november 2019 werd
Bauke van de Ploeg van Oranjevereniging
Voorthuizen onderscheiden met de bronzen
legpenning vanwege 40 jaar vrijwilligerswerk. Bauke was
vrijwilliger sinds de jaren `80 en ooit begonnen toen men
een extra handje nodig had. Hij is toen gebleven en met
zijn vrouw Janny vele jaren betrokken bij Koningsdag
(en -nacht) in de muntenkassa.
Bauke is handig met hout en weet van aanpakken. Alle
reden om hem volledig op te nemen in de gelederen
van de Oranje Vereniging als commissielid. Hij heeft
zich breed ingezet voor de Allegorische optocht, de
Volksspelen en Operation Cleanser.
Wanneer er in de voorbereiding van een evenement
dingen gemaakt moesten worden, zoals zakje munten,
chocoladerepen in pakken, zakjes in pakken, bijdragen
leveren aan de ledenadministratie dan wel het invouwen
van formulieren, waren Bauke en zijn vrouw Janny van
de partij. En als hij dan nodig was, was één telefoontje
genoeg. Hij zei dan: ‘Kom maar, ik doe het wel.’ Er kon
dus altijd op hen gerekend worden. Mensen zoals Bauke
zijn voor elke organisatie onmisbaar. Wat is dat mooi en

goed dat mensen zoals hij en zijn vrouw bestaan en zich
inzetten voor de gemeenschap. En dat al 40 jaar. Daarom
is Bauke onderscheiden met de bronzenlegpenning,
kreeg hij de draagspeld opgespeld en de oorkonde
overhandigd door secretaris KBOV Dick Steenks. En de
Oranje Vereniging Voorthuizen benoemde Bauke tot
erelid. Bauke bedankt! Van harte gefeliciteerd en dank
voor al het vrijwilligerswerk!
28 november 2019 - Peter Hoogstraten Hendrik Ido Ambacht - 12 jaar
Penningmeester Frank de Buck van de KBOV
reisde op 28 november af naar Hendrik Ido
Ambacht. Daar viel hem de eer te beurt
om een trouwe en toegewijde lokale bestuurder de
versierselen van de KBOV uit te reiken. Het bestuur van

de Oranjevereniging Hendrik Ido Ambacht telt maar
liefst 14 bestuursleden. Als Mission Statement meldt
deze Oranjevereniging op haar website het volgende:
Haar leden in de gelegenheid te stellen door gezamenlijke
manifestaties uiting te geven van hun aanhankelijkheid
aan het Huis van Oranje, alsmede de bevordering van de
gemeenschapszin in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.
Een missie die veel Oranjeverenigingen kennen, maar
hier bewust vermeld! Peter Hoogstraten is één van die
bestuursleden uit Hendrik Ido Ambacht. Daags vóór
en óp Koningsdag organiseert deze vereniging voor
haar leden, van jong tot oud, heel veel activiteiten. In
2019 waren dat er maar liefst 37! Populaire onderdelen

Legpenningen, oorkondes en draagspelden…
hierbij: seniorendag, Breakfastrun en Breakfastwalk,
een Oranjeontbijt, aubade en kofferbakverkoop. Waard
om de website eens te bezoeken! Peter Hoogstraten is
samen met zijn Oranjecollega’s 12 jaar lang intensief en
vindingrijk betrokken geweest bij de organisatie van al
deze activiteiten. Peter stopt na ruim 12 jaar met zijn
vrijwilligerswerk. Een vorm van erkentelijkheid is dan
op zijn plaats. Frank de Buck overhandigde graag de
legpenning, de oorkonde en de draagspeld! Van harte en
dankjewel!
30 november 2019 Voorhout; maar liefst 3
jubilarissen in Voorhout:
Mart Wassenaar Voorhout 25 jaar,
Ton Koster Voorhout 40 jaar,
George Beuker Voorhout 24 jaar
Op de laatste dag van november 2019 was het
in Voorhout feest! Maar liefst drie leden van de
Oranjevereniging Voorhout werden toegesproken en
gedecoreerd door Frank de Buck van de KBOV.
Het motto van deze Oranjevereniging luidt: ‘Feest
maak je samen’. En dat doen ze dan ook in Voorhout.
Van januari tot en met december worden er tal van
activiteiten georganiseerd onder de vlag van de
Oranjevereniging Voorhout.
Ton Koster is op 6 september 1979 toegetreden
en nu dus 40 jaar bij de Oranje Vereniging
Voorhout. Ton heeft in zijn jaren bij de
vereniging veel activiteiten georganiseerd en
ondersteund. Met zijn komst bij de Oranje
Vereniging Voorhout is de Scouting Boerhaavegroep
Voorhout vaker benaderd voor ondersteuning en
hulp bij activiteiten. Hij stond aan de basis voor
de parcoursbeveiliging en afzettingen tijdens de
Najaarsfeesten van het huidige Hekkenteam. Daarnaast
is hij al enkele jaren algemeen lid van het bestuur van

de Oranje Vereniging Voorhout. Ton Koster heeft voor
zijn inzet bij de Scouting Boerhaavegroep Voorhout,
de Oranje Vereniging Voorhout en Vrienden van het
Overbosch in 2018 een koninklijke onderscheiding
mogen ontvangen. De Oranje Vereniging Voorhout mag
zich prijzen met een vrijwilliger als Ton die ook na 40
jaar nog betrokken en actief blijft bij de vereniging, op
naar de 50 jaar.
Mart Wassenaar is toegetreden op 6
september 1994 en inmiddels 25 jaar vrijwilliger
bij de Oranje Vereniging Voorhout. Hij is met
name aanwezig in het team dat de activiteiten
voorziet van materiaal en middelen. Zijn inzet is
altijd op de achtergrond, maar zeker gewaardeerd. Wij
weten dat wij de komende jaren ook op Mart kunnen
rekenen als het nodig is.
George Beukers is toegetreden op 6
september 1995 en inmiddels 24 jaar vrijwilliger
bij de Oranje Vereniging Voorhout. George is
betrokken geraakt bij de Oranje Vereniging
Voorhout via zijn vrijwilligerswerk bij de IJsclub
Voorhout. Hij is daar bestuurslid. Vanaf 1995 is hij een
vrijwilliger waarop de Oranje Vereniging Voorhout
heeft kunnen rekenen tijdens al haar activiteiten voor
de jeugd. Altijd aanwezig bij voorheen Koninginnedag,
nu Koningsdag, de Avondwandelvierdaagse, het
Luchtkussenfestival en de Najaarsfeesten. George is
een vrijwilliger die ook de jaarlijkse training voor
verkeersregelaar volgt en daardoor ook diverse optochten
heeft begeleid. Helaas zullen wij vanaf 2020 geen beroep
op hem kunnen doen omdat hij uit Voorhout gaat
verhuizen naar Emmen. Hartelijk dank voor al je inzet!
Het werd een genoeglijke én feestelijke avond! Van harte
en dankjewel voor al het vrijwilligerswerk!
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Eervol optreden Traditioneel Tamboerkorps Garde Grenadiers
bij herdenking 75 jaar Market Garden

Op 21 september jl. heeft het Traditioneel Tamboerkorps Garde
Grenadiers i.s.m. Het Traditioneel
Jachthoornkorps Garde Jagers en
het Historisch Tamboerkorps van de
Koninklijke Marechaussee een eervol
optreden mogen verzorgen tijdens de
herdenkingsfestiviteiten rondom 75
jaar Market Garden op de Ginkelse
Heide. In een gezamenlijk optreden
werd het massaal aanwezige publiek
getrakteerd op een muzikale show
waarin het accent lag op de traditionele muziek en daarbij behorende instrumentarium. Dergelijke optredens
blijven voor het korps altijd bijzonder en wordt dan ook met veel trots
en eer aan deelgenomen.
Medio 2010 werd het initiatief genomen tot de oprichting van het Traditioneel Tamboerkorps Garderegiment
Grenadiers. Het korps dat, zoals
de naam aangeeft, een traditionele
afspiegeling is van het toenmalige
Tamboerkorps Koninklijke Militaire
Kapel uit Den Haag en het Tamboerkorps Garderegiment Grenadiers uit
Arnhem. Het korps maakt zoveel

mogelijk gebruik van authentieke
instrumenten en/of instrumenten die
passen bij klank en uitstraling van
het Traditionele Tamboerkorps. De
leden van het korps zijn oud-militair muzikanten en/of gemotiveerde
burgermuzikanten. Het korps heeft
als doel het bevorderen van belangstelling voor militair ceremonieel in
de breedste zin en van het Garderegiment Grenadiers in het bijzonder
en d.m.v. medewerking aan diverse
gebeurtenissen trachten ceremonieel
te behouden waar dat nog is en te
herstellen waar kostbare dingen zijn
verdwenen. Te denken valt hierbij
aan het meewerken aan defilés zoals
op 5 mei in Wageningen en de Nationale Veteranendag. Voorts kan het
korps worden ingezet bij militaire
aangelegenheden zoals herdenkingen
en regiments aangelegenheden. Eveneens kan het deelnemen aan evenementen vanuit de burgerbevolking.
Bijvoorbeeld de Nijmeegse wandel-

vierdaagse. De Commandant van het
Garderegiment Grenadiers en Jagers
heeft het Traditioneel Tamboerkorps
Garderegiment Grenadiers zijn volledige instemming en steun toegezegd.
Het korps vertegenwoordigd het regiment dan ook met trots!
Ook voor het seizoen 2020 kan het
Traditioneel Tamboerkorps Garde
Grenadiers geboekt worden voor een
optreden. Organiseert uw Oranjevereniging of organisatie een festiviteit
als een taptoe, herdenking, of ander
soortgelijk evenement en het evenement past bij de doelstelling van het
korps, kunt u via de site www.traditioneeltamboerkorpsgardegrenadiers.
nl een aanvraag doen.
Tevens is Traditioneel Tamboerkorps
Garde Grenadiers altijd op zoek naar
nieuwe leden. De bezetting bestaat
uit snaredrums, klaroenen, basklaroenen en lyra. Geïnteresseerde
tamboers en blazers, met gevoel- en
belangstelling voor militaire muziek
en ceremonieel, kunnen altijd vrijblijvend informatie opvragen via het
contactformulier op de site.

75 JAAR VRIJHEID
Het komende jaar zult u als lezer van deze Nieuwsbrief regelmatig informatie tegenkomen die direct te
maken heeft met de het herdenken en vieren van 75 jaar vrede en vrijheid. Allerlei tips en suggesties
voor u. Immers: veel van u zijn jaarlijks ook verantwoordelijk voor, ingeschakeld bij de herdenkingen
van 4 mei en/of de viering van 5 mei. In dit bijzonder jaar dus bijzondere aandacht daarvoor!

THEATER & VOORSTELLINGEN…
Muziektheatervoorstelling ‘Ik ga op reis’…
Een familie-, school- & een vertelvoorstelling over
twee kinderen in de oorlog en over de Holocaust. Een
indrukkend verhaal over de vriendschap tussen twee
buurkinderen, Esther en Pieter (10 en 11 jaar), tijdens de
Tweede Wereldoorlog in Rotterdam-Kralingen. Ondanks
de verschillende culturele achtergronden – christelijk en
Joods – gaan ze veel met elkaar om en kennen elkaars
wereld. Zij vertellen het verhaal van de oorlog vanuit hun
leefwereld.
Echo’s uit de oorlog
Podcastserie met boeiende verhalen uit de
oorlogstijd
In 2020 wordt ‘75 jaar vrijheid’ gevierd en herdacht. Het
gaat dan zowel om erkentelijkheid voor de vrede als om
bewustzijn van het ‘Nooit Meer’. Het levend houden van
de verhalen uit de oorlog is hiervoor noodzakelijk. Maar
ooggetuigen, overlevenden, ex-strijders die de verhalen
doorvertelden, zijn (binnenkort) niet meer in leven.
Daarom is er deze verhalenserie ‘Echo’s uit de oorlog’.
Boeiende en indringende verhalen die de emotie en verbeeldingskracht van een breed publiek aanspreken.

info@stropdassenwinkel.nl

Voor beide producties: Contact en contractpartner Stichting peterlemsstem&theaterproducties, een ideële stichting voor educatief theater peter@lems.nu, 0645390187
Zwaluwendaal 9 2914KL Nieuwerkerk a/d IJssel KvK
50730339

Tips in het kader van 4 en 5 mei 2020…
Stropdassenwinkel.nl zal in het jaar van 75 jaar vrijheid
wederom het Nationaal Comité 4 en 5 voorzien van de
bekende stropdassen met fakkels. Het internationaal bekende en opererende bedrijf is hier trots
op. Veel Oranjeverenigingen en stichtingen in
den lande zullen in 2020 wellicht extra aandacht
hebben voor dit gegeven. E.L. Cravatte BV, waaronder stropdassenwinkel.nl valt, adviseert de
aangesloten leden van de KBOV graag in dit bijzondere jaar! Bezoek de website.

Vanaf 10 stuks bedrukt met uw logo.
Vanaf 30 stuks op maat geweven.

Kijk voor meer accessoires op:

stropdassenwinkel.nl manchetknopenwinkel.nl
strikkenwinkel.nl accessoirewinkel.nl
riemenwinkel.nl bretelswinkel.nl

Weetjes…
Leuke dagjes uit, bijzondere bezoekjes, oranje evenementen…

Paleis Het Loo

Het Stallenplein is open vanaf
7 december voor WINTERPALEIS
HET LOO.
De website van Paleis Het Loo
meldt…
Dompel je onder in een sprookjesachtige, theatrale wereld vol feestelijk
gedekte tafels! Ontdek alles over het
reilen en zeilen achter de schermen
bij het organiseren van een koninklijk diner en schaats een rondje op de
ijsbaan. Winterpaleis Het Loo is een
cultureel, culinair én verrassend kerstvakantie-uitje voor het hele gezin!

Nationaal Monument Kamp Vught
Op 27 november opende Zijne Majesteit de Koning het vernieuwde herinneringscentrum in het Nationaal Monument Kamp Vught. Een geheel vernieuwde
vaste expositie: ‘Kamp Vught: 32.000 verhalen en zeven seizoenen’ is er te zien.
Daarnaast is er een nieuwe uitbouw voor de ontvangst van groepen én zijn alle
ontvangstruimtes vernieuwd. Tijdens de openingsceremonie waren er gesprekken met oud-gevangenen, en nabestaanden.
Het Nationaal Monument Kamp Vught was het enige SS-concentratiekamp
buiten nazi-Duitsland en het door Nazi-Duitsland geannexeerde gebied in de
Tweede Wereldoorlog. In 1986 is de Stichting Nationaal Monument Kamp
Vught opgericht. In 1990 volgde de officiële openstelling voor publiek. De
opening werd verricht door Koningin Beatrix. Inmiddels was Kamp Vught een
Nationaal Monument. In 2002 opende Prins Bernhard het herinneringscentrum. En nu in 2019 is Nationaal Monument Kamp Vught opnieuw uitgebreid
en verbouwd. Het NMKV
heeft in het logo de woorden
opgenomen: ‘herdenken is
nadenken’. Vele duizenden
bezoekers, waaronder opvallend veel jongeren al dan
niet in schoolklasverband
worden er rondgeleid. In het
jaar 2020, wanneer we de
75-jarige bevrijding vieren,
voor velen misschien ook
een aangelegenheid om dit
Nationaal Monument te bezoeken!
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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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In 2019 en
2020 viert
Nederland
75 jaar bev
rijding en
v
ri
jheid.
Veel Oranje
vereniging
en en
Oranjecom
ités verzorg
e
n náást
Koningsda
g al jarenla
n
g de 4 mei
herdenking
en en partic
ip
eren vaak
ook in de 5
mei viering
en. Doet uw
vereniging
dat ook? L
a
a
t het ons
weten! Voo
r de KBOV
staan 2019
en 2020 oo
k in het tek
en van dit
alles! Graa
g vernemen
we van u
wat u als v
rijwilliger
op 4 en/of
mei (mede
5
) organisee
rt.

OPROEP
Bereikbaarheidsgegevens KBOV
Bondsbureau en secretariaat:
Dick Steenks (secretaris)
Adres: Kerkweg 11, 4424 NJ Wemeldinge
M: secretariaat@oranjebond.nl
T: 06 20846118

Vrijwilliger zi
jn in de tijd
en de wereld
sprekend. Vri
van nu is nie
jwilliger zijn
t vanzelfbij een Oran
dus ook niet.
je
vereniging o
Maar wél van
f Comité
zelfsprekend
dat, wat betre
mag het gaan
ft de KBOV,
worden
deze vrijwilli
is van een ja
gers, wannee
renlange inze
r er sprake
t en een jubil
in de bloemet
eumjaar zich
jes gezet mo
aa
ndient,
gen worden
draagspeld en
met een legp
oorkonde. V
enning,
ergeet uw vri
meldt hen bij
jwilligers du
tijds aan! W
s niet en
ij komen gra
feestje mee te
ag naar u toe
vieren!
om het
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