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De coronacrisis houdt de wereld nog steeds bezig, en voorlopig zal dat ook zo 
blijven, zo ervaren we en melden de deskundigen. Op de eerste plaats wensen wij 
alle bestuurders van de bij de KBOV aangesloten leden veel kracht bij genezing of 
bij het wegvallen van een dierbaar bestuurslid of persoon in uw nabije omgeving. 
Inmiddels hebben signalen ons bereikt dat ook de KBOV-leden niet gespaard worden 
in deze crisis. Onze gezondheid staat altijd voorop en woorden van medeleven, 
zorg en troost zijn hier dan ook zeer op zijn plaats. Daarnaast zullen velen van 
u geconfronteerd worden met allerlei andere effecten van deze pandemie. Op 
economisch / maatschappelijk gebied. Dat vraagt om creativiteit, geduld en wijsheid. 
Voor eenieder: sterkte!

Koningsdag werd dit jaar thuis gevierd. De KBOV mocht een mooie rol spelen 
in het aanbod via www.koningsdagthuis.nl, ook het initiatief van de KBOV om 
kinderen in de basisschoolleeftijd de kans te geven hun gedachten aan het papier 
toe te vertrouwen via een brief óf tekening, dit in combinatie met een felicitatie voor 
Koning Willem-Alexander werd een succes. U leest daarover in deze Nieuwsbrief 2 
/ 2020. Koningsdag 2020 kon dus helaas niet gevierd worden in Maastricht. De stad 
waar onze collega’s van het Oranje Comité Maastricht. Samen met jullie hopen we dat 
Koningsdag volgend jaar doorgang kan en mag vinden in het prachtige Maastricht!

Een woord van dank is zeker op zijn plaats voor al die Oranjeverenigingen en 
Stichtingen die in een zeer rap tempo wisten om te schakelen naar een veilige 
Koningsdaginvulling. Diezelfde creativiteit werd ook aan de dag gelegd daar waar 
het de activiteiten betrof rondom 4 en 5 mei. Dank voor al uw inspanningen!

Deze Nieuwsbrief is er weer een met verslagen en nieuwtjes. Wij wensen u veel 
leesplezier en hopen ook dat u deze brief doorstuurt naar uw achterban! Op de 
website www.oranjebond.nl (onze thuisbasis) zijn alle nieuwsbrieven terug te 
vinden, dus ook deze!



Koningsdag 2020 
Er is de afgelopen weken heel veel 
contact geweest tussen bestuursle-
den van de KBOV en veel van onze 
leden. Zelfs niet-leden hebben de 
weg naar de Oranjebond gevonden. 
Er zijn veel vragen gesteld en er is 
veel mee gedacht. Graag willen we 
als bestuur van de KBOV jullie al-
lemaal heel hartelijk danken voor 
jullie inzet rond Koningsdag 2020 en 
4en5 mei. Deze dagen hebben voor 
veel mensen in ons land toch nog be-
tekenis gekregen mede dankzij jullie 
inspanningen. Laten we hopen dat 
volgend jaar alles weer normaal ge-
organiseerd en gevierd kan worden. 

Workshop Instagram 
De workshop Instagram 
met Tirza van der Graaf van 
Blauw Bloed, die gepland stond op 17 
juni gaat door, maar dan digitaal via 
Zoom. We beginnen om 19.30 uur, 
het duurt ongeveer een uur. Iedereen 
die aan deze online workshop deel wil 
nemen, kan zich gratis aanmelden bij 
mij: secretariaat@oranjebond.nl of via 
0620846118 graag vóór 15 juni a.s. 

Van mij krijg je dan een aanmeldlink 
voor de Zoom-workshop. We werken 
omwille van de veiligheid met een 
digitale wachtkamer dus er worden al-
leen mensen toegelaten in deze work-
shop die zich hebben aangemeld.
(Let op: e.e.a. onder voorbehoud vanwege voor 

de hand liggende omstandigheden en bij on-

voldoende deelname zal de workshop komen te 

vervallen. U wordt daarvan op de hoogte ge-

bracht indien u zich heeft ingeschreven.)

KBOV-informatie van de secretaris

Algemene Ledenvergadering 
De Algemene Ledenvergadering van 
28 maart kon helaas niet doorgaan. 
Het bestuur van de KBOV overlegt 
binnenkort over een nieuwe datum 
voor de ALV, al dan niet digitaal.

Penning aanvragen 
Op onze website is een digitaal aan-
vraagformulier voor het aanvragen 
van de penningen te vinden. Via 
de link http://www.oranjebond.nl/

onderscheiding-aanvragen/ kunt u nu 
digitaal het aanvraag-
formulier invullen. 
Dat komt bij mij als 
secretaris en bij uzelf 
als aanvrager via de 
mail binnen. 

Facebook-community 
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. 
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

http://www.oranjebond.nl/onderscheiding-aanvragen/
http://www.oranjebond.nl/onderscheiding-aanvragen/


in de vorm van filmpjes met elkaar te 
delen op een online platform. Hierop 
kon een ieder vanuit huis ervaringen 
delen en het Oranjegevoel in huis 
halen. Dit idee resulteerde erin dat 
in minder dan twee weken tijd in 
samenwerking met Incentro, Google 
Nederland en SparkOptimus het 
platform Koningsdagthuis.nl gerea-
liseerd werd. Een platform waarop 
bekend en interessant Nederland 
een plek gevonden heeft om hun 
activiteiten op die dag te delen en 
waar zelfs de Koninklijke familie een 
bezoek heeft gebracht. Wij hebben 
van deze memorabele dag genoten 
en wat is het platform nu, mede 
door uw inbreng, een mooi verslag 
van deze Koningsdag geworden. Zie 
www.koningsdagthuis.nl

Jilske de Bruin en Dick Steenks

Koningsdag 2020 
Koningsdag 2020 kon dit jaar niet 
gevierd worden, zo werd vanaf half 
maart steeds duidelijk na de coro-
na-maatregelen van onze regering. 
Een grote teleurstelling voor alle 
Oranjeverenigingen en – comités die 
zo hard hadden gewerkt om de Ko-
ningsdag weer leuk en gezellig vorm 
te geven. Naast de teleurstelling ook 
de zorg om financiën en veel gedoe 
met annuleringen. Het was een bit-
tere pil die we met z’n allen moesten 
slikken, al was er bij veel vereni-
gingen en stichtingen uiteraard ook 
begrip voor de maatregelen, want 
gezondheid gaat boven alles. 
Koningsdag 2020 zou de geschiede-
nisboeken in gaan, dat wisten we, de 
Koning niet op bezoek in Maastricht 
en alle draaiboeken waar lokaal zo 
hard aan gewerkt was konden op de 
plank blijven liggen. Al snel nadat 
duidelijk werd dat Koningsdag 2020 

in de normale vorm niet door kon 
gaan, kwam de vraag bij de KBOV te-
recht ‘wat dan wel?’. Het bestuur van 
de KBOV organiseerde daartoe een 
digitale brainstorm. Onze voorzitter 
kreeg in een uitzending van Blauw 
Bloed de mogelijkheid om een op-
roep te doen om uw ideeën met ons 
te delen, waar u massaal uw crea-
tieve plannen gedeeld heeft. Op basis 
van die inbreng zijn we gekomen tot 
een landelijk draaiboek en werd de 
dag ludiek omgedoopt tot Wonings-
dag; vlaggen, klokgelui, zingen van 
het Wilhelmus, felicitaties, brieven 
en tekeningen van kinderen voor de 
koning, zingen voor saamhorigheid 
bij zorginstellingen, online kleedjes-
markt en als afsluiter de nationale 
toost. Dit idee kreeg veel aandacht 
in de landelijke media. Kort daarna 
ontstond het idee om ieder in Neder-
land en daarbuiten de mogelijkheid 
te bieden hun Koningsdagactiviteiten 

KBOV-wetenswaardigheden



hier (tijdelijk) werken, of andersom: 
van Nederlandse kinderen die in 
het verre buitenland wonen en de 
oproep voorbij zagen komen,

- Bijdragen uit: Nederland, België, 
Duitsland, Engeland, Hong Kong, 
Japan, China én Dubai!

Een woord van dank aan alle papa’s, 
mama’s, juffen, meesters en anderen 
die de kinderen hielpen!
Op dit moment wordt nog nagedacht 
en gewerkt aan een boekje waarin 
de mooiste / leukste / opvallendste 
tekeningen worden opgenomen. 
Daarover in een volgende 
Nieuwsbrief meer. Volg ook onze 
social-media en de website daarvoor!

Sylvia Hörmann-Vorst

Vertel het de koning! 
De KBOV riep kinderen in de 
 basisschoolleeftijd op om een brief 
of tekening in te sturen. Rode draad: 
vertel hoe het met je gaat in deze 
coronatijd én feliciteer de koning! 

Een website werd gecreëerd. 
www.vertelhetdekoning.nl  
En de eerste creatieve schrijfsels, 
tekeningen, bewerkte foto’s, 
plakwerkjes kwamen binnen, 
werden  gedigitaliseerd en vonden de 
weg naar deze website.

Voorzitter Pieter Verhoeve van 
de KBOV deed samen met Ali B  
een oproep hiertoe ook op TV bij 
het programma ZAPP-live. En zó 
kon het gebeuren dat én bij dit 
programma en bij de KBOV een 
stroom inzendingen binnenkwam. 

Alle bijdragen gestuurd naar 
vertelhetdekoning@oranjebond.nl 
staan inmiddels op de website. Maar 
liefst ruim 1400 in 31 mappen. Elke 
inzending heeft een eigen plekje 
gekregen. Het is een prachtig tijds-
document geworden! 

Dank aan jullie allemaal, inzenders, 
het is prachtig, kleurrijk, 
interessant en ontroerend!
Wat een mooi felicitatiecadeau voor 
Koning Willem-Alexander!

Er zijn bijdragen van:
- kinderen die alleen of samen met 

papa en mama hebben gewerkt aan 
een brief of tekening

- hele schoolklassen die via digitale 
/ online opdrachten aan de slag 
gingen,

- basisscholen, regulier en speciaal 
onderwijs, buitenschoolse opvang, 
internationale schakelklassen, 
groepjes vanuit AZC’s, maar ook,

- bijdragen van niet-Nederlandse 
kinderen die toch in Nederland 
wonen omdat hun vader of moeder 

KBOV-wetenswaardigheden



vaak een periode van een paar jaar. 
De afspraken met Beverwijk zijn al 
in gevorderd stadium en van harte 
hopen we u te mogen begroeten in 
Beverwijk in 2021.

Een woord van dank gaat uit naar 
het bestuur van de Wassenaarse 
Oranje Vereniging Koningin Wil-
helmina. Veel werk is al verzet, 
veel creativiteit werd getoond , een 
mooi programma lag klaar. Er was 
bereidheid tot verschuiven naar een 
latere datum in eerste instantie en 
daarna het volledige begrip én de 
sportiviteit bij het definitief moeten 
cancellen van het KBOV-Congres 
2020. Helder is dat de KBOV, samen 
met de WNOV, het enthousiaste 
bestuur van deze vereniging en de 
gemeente Wassenaar gaat bezien in 
welk jaar in de nabije toekomst een 
KBOV-Congres mogelijk zal zijn in 
Wassenaar. 

Tenslotte: naar het einde van het 
kalenderjaar 2020 gaat het bestuur 
van de KBOV nog bezien of er een 
digitale en/of fysieke ontmoeting met 
elkaar kan zijn met inachtneming 
van de dán geldende afspraken i.c.m. 
de RIVM-regels. We houden u op 
de hoogte. Volg de website, en onze 
social-media! 

Wendy Verkleij 
(voorzitter congrescommissie)

KBOV-Congres 2020 Wasse-
naar afgelast… 
Op de agenda stond zaterdag 26 sep-
tember 2020 aangevinkt als de dag 
van het jaarlijkse KBOV-Congres. 
Dit jaar, 2020, zou het een bijzonder 
congres worden op ook weer een bij-
zondere plek.
In 2020 is het 110 jaar geleden dat 
de eerste Bond van Oranjevereni-
gingen een feit was, 25 jaar geleden 
werd een samengaan gerealiseerd 
tussen de Christelijke en Algemene 
Oranjeverenigingen en stichtingen 
en in 2010 werd deze bond het pre-
dikaat Koninklijk toegekend door 
Hare Majesteit Koningin Beatrix. En 
daarmee werd de BOV de Konink-
lijke Bond van Oranjeverenigingen. 
En telt deze bond ongeveer 315 
leden. Een grote achterban dus, en 
drie bijzondere redenen om eens 
extra uit te pakken. Ook de geko-
zen locatie is uniek: Wassenaar. De 
woonplaats van Zijne Majesteit de 
Koning en zijn gezin tot voor kort. 

Samen met de Wassenaarse Oranje 
Vereniging Koningin Wilhelmina 
(opgericht in 1905, dus ook voor dit 
KBOV-lid een lustrumfeest!) wordt 
en werd er al lang gewerkt aan een 
mooi programma. 
Beoogde gastsprekers  hadden reeds 
toegezegd. We mochten rekenen op 
de komst van:
• Korneel Aschman, erfgoedhistori-

cus. 
• Royaltyverslaggevers Wim de-

Handschutter en Rick Evers in een 
gezamenlijke presentatie.

• Maurits von Martels, Tweede 
Kamerlid CDA. Deze politicus 
nomineerde de KBOV voor de pro-
minentenprijs binnen het Vrijwilli-
gerswerk Nederland.

• Reinildis van Ditzhuyzen, historica 
en schrijfster

Een mooie line-up passend bij dit 
KBOV-jubileumcongres en de loca-
tie Wassenaar. Commissaris van de 
Koning van Zuid-Holland Drs. Jaap 
Smit zou namens de Koning deze 
ochtend de honneurs waarnemen. 

Helaas mocht het allemaal niet 
zo zijn. COVID-19, de coronacri-
sis noopte ook de KBOV ertoe dit 
KBOV-Congres af te gelasten. En 
dus ook niet te verplaatsen naar een 
latere datum. 
We gaan uitkijken naar 2021: dan 
zal het KBOV-Congres plaatsvinden 
in Beverwijk. Een KBOV-Congres 
goed organiseren kost tijd en beslaat 

KBOV-wetenswaardigheden

KBOV-wetenswaardigheden EXTRA
In de vorige Nieuwsbrief deelden we al met u dat Tweede Kamer lid Maurits von Martels (CDA) 
de KBOV had voorgedragen voor de Prominentenprijs van de Vrijwilligersorganisaties. Helaas 
voor de KBOV vielen we niet in de prijzen, maar we zijn de heer Von Martels dankbaar en 
erkentelijk voor zijn voordracht  en daarin de erkenning voor u als KBOV-vrijwilliger. 
Uiteraard feliciteren we van harte de winnaar: Schuldhulpmaatje. Proficiat!



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

In deze tijd zijn er niet veel penningen uitgereikt. Logisch uiteraard. Toch waren er een bijzondere jubilea te vieren. 
KBOV-bestuurders hebben vervolgens via videoboodschappen gelukwensen overgebracht.

27 april 2020: Peter Biemans
Op Koningsdag 27 april werd de heer Peter 
Biemans van Oranjecomité Houten via een 
videoboodschap verblijd met mooie woorden 
door regiovoorzitter Harry van Alphen. Peter 

kreeg een penning en oorkonde als dank en waardering 
voor inspanningen voor Oranjecomité Houten gedurende 
30 jaar. Peter is een man die zich laat karakteriseren 

als een ruwe bolster met een 
blanke pit. Hecht aan traditie 
en draagt Houten een warm 
hart toe bij het vieren van de 
verjaardag van onze Vorst. 
Het neerzetten voor een 
dorpsevenement voor iedereen 
(jong en oud) was zijn 
ideaalplaatje. 30 jaar geleden 
was zijn 1e Koninginnedag 
toen hij toetrad als algemeen 
lid in het Oranjecomité 
Houten. Al gauw organiseerde 
hij op de Koninginnedag alle 
voorkomende zaken, zoals 
het klaar zetten van hekken, 
het organiseren van de bar op 

het manifestatie terrein en adviezen geven overt wat er 
diende e gebeuren. Hij bouwde graag het terrein op maar 
ook weer af. Wat hem sierde is dat hij pas stopte als het 
af is. Je kon dus van hem op aan. En zo is het al die 30 
jaar gegaan. 
Nu na 30 jaar kijkt Peter uit naar een nieuwe fase in zijn 
leven. Daarom wil hij al zijn huidige “verplichtingen” 
los laten om daar ruimte voor te maken. Het loslaten 
van (inmiddels) Koningsdag hoort daar ook bij. 
Oranjecomité Houten zal Peter missen met al zijn energie 
en soms zijn “eigen” aanpak. Waardering blijft.

5 mei 2020: Oranje Comité Tilburg 
100 jaar… 
De Stichting Oranje Comité Tilburg werd 
opgericht op 5 mei 1920. De stichting organiseert 
jaarlijks het Oranjefestival op Koningsdag in het 

Leijpark. Veel kleinschalig vermaak tot groot plezier van  
ouders met kinderen. Jaarlijks organiseert het Oranje 
Comité op 27 oktober bij het Monument van de 15th 
Scottish Division ook de herdenking van de bevrijding 
van Tilburg. 

Ook voor dit bijzondere jubileumjaar lagen er prachtige 
plannen klaar. Maar het mocht niet zo zijn. DE tijd en 
het los beslisten anders. Het Oranje Comité Tilburg 
kreeg een groot verdriet te verwerken. Eén van de 
bestuursleden, Henk Balsters, overleed op veel te jonge 
leeftijd als gevolg van het corona-virus. Een enorme slag. 
Wij wensen zijn familie én het bestuur van OCT alle 
sterkte!

Toch werd ook in Tilburg Koningsdag een beetje gevierd. 
Thuis. Het OCT gaf er een bijzonder oranje tintje aan. 
Het Oranje Comité Tilburg riep op om massaal te 

vlaggen, en de eerste  100 
‘vroege vlaggers’ (voor 10.00 
uur!) op 27 april maakten 
een kans op een overheerlijke 
taart! En zo geschiede: 
verdeeld over de gemeente 
Tilburg werden 100 vlaggers 
blij gemaakt. 
Op 5 mei werd het bestuur 
van het Oranje Comité 
Tilburg verrast met een 
videoboodschap van KBOV-
regiovertegenwoordiger Sylvia 
Hörmann-Vorst. In deze 
boodschap een dankjewel, 
een felicitatie vanwege het 
100-jarig bestaan én de 

belofte dat op termijn het OCT een speciale KBOV-
bondsvlag in ontvangst mag nemen. Een vlag met 4 
sterren, symboliserend 100 jaar OCT Tilburg. Van harte 
gefeliciteerd en oprecht hopen we samen met jullie dat in 
2021 het vertrouwde bevrijdingsconcert in de Piushaven 
doorgang mag vinden! Mét jubileumvlag!

Harry van Alphen tijdens de 
videoboodschap.

Sylvia Hörmann-Vorst tijdens de 
videoboodschap.



KBOV      ORANJE PARTNERS&
Stichting 4en5 mei:
Het was stil op de Dam in Amsterdam op 5 mei…
En soms zeggen beelden meer dan woorden…



KBOV      ORANJE PARTNERS&

Zoals zoveel (textiel-gerelateerde)
bedrijven is de Stropdassenwinkel 

mondkapjes gaan produceren.
Zelfs oranje….! 



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) 

syh@planet.nl

Foto’s: ©Foto’s in opdracht / beheer KBOV. 

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 staan 2019 en 2020 ook 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 2020
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