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Na een voorjaar waarin  we samen op zoek gingen naar mogelijkheden om de mooie kanten van het leven weer 
kleur te geven, gaan we nu de zomer en daarna de herfst van 2021 in. 
Een opmerkelijke hybride Koningsdag-viering op 27 april ligt achter ons. Eindhoven pakte uit binnen de gren-
zen van het toelaatbare. Veel Oranjeverenigingen – en stichtingen hebben met de kennis en ervaring van de Ko-
ningsdag editie 2020 tóch een prachtige dag weten samen te stellen voor heel wat stads, dorps- en wijkbewoners. 
Creativiteit alom, verrassende en bijzondere acties. Dank aan allen die daar een steentje aan hebben bijgedragen. 
Aan u dus, lezer van de KBOV-Nieuwsbrief. Ook waren er rondom en op Koningsdag 2021 mooie inspanningen 
van onze voorzitter Pieter Verhoeve en andere bestuursactiviteiten.  

De zomer van 2021 wordt er een die ons óók bij zal blijven…
Veel mensen zijn inmiddels gevaccineerd. De wereld, onze samenleving leek weer wat open te kunnen gaan. 
Versoepelingen werden aangekondigd. Maar de Delta-variant van het Corona-virus blijkt grillig te zijn en besmet-
tingen nemen toe. Opnieuw zorg, opnieuw aanpassingen.

Op het moment van verschijnen van deze Nieuwsbrief:
• zijn musea, kastelen, parken weer opengesteld voor bezoekers, 
• heeft het KBOV-bestuur al wel weer enkele penningen (op digitale afstand óf op 1 ½ meter of in de buiten-

lucht) kunnen uitreiken, maar zijn er opnieuw weer uitreikingen uitgesteld, 
• is de Gouden Koets weer te zien in het Amsterdam Museum, een speciale rol was weggelegd voor KBOV-voor-

zitter Pieter Verhoeve.
 
Hoe dan ook: in deze zomer van 2021 wensen we alle KBOV-vrijwilligers, wensen we elkaar alle goeds bij wat er 
op uw pad komt. Wat betreft uw activiteiten binnen uw vereniging of stichting én privé. En laten we hopen dat, 
als we elkaar wellicht mogen ontmoeten op ons (Corona-proof) KBOV-Congres in Noordwijk eind september, 
de wereld, onze oranje wereld, gezond en voluit mag stralen!

Over alle genoemde items vindt u wat terug in deze 3e KBOV-Nieuwsbrief van 2021.
Ga ervoor zitten, neem het in u op, veel leesplezier gewenst!



KBOV-informatie van de secretaris

ouderen vroegen om hun ervaringen 
in deze coronatijd te delen. Met ruim 
350 brieven is dit een geslaagde actie 
geworden. Onze voorzitter heeft alle 
brieven aan Koning Willem Alexan-
der overhandigd op Koningsdag in 
Eindhoven. 
Bezoek https://postvoorhetpaleis.nl/ 
voor alle brieven en het filmpje van 
de overhandiging. 

Met Omroep MAX werd ook een 
prachtige serie gemaakt onder de 
titel ‘Oranje Boven’. Een drieluik 
waarin aan de hand van talloze frag-
menten werd teruggekeken op de 

tijdperken van koninginnen Wilhel-
mina, Juliana en Beatrix met onze 
voorzitter als presentator. 
Vind de afleveringen onder: https://

www.maxvandaag.nl/programmas/tv/

oranje-boven/

Verzekering
Er is een verzekeringsaanbod van 
AON voor Oranjeverenigingen. 
Vind de benodigde informatie via: 
www.evenementenverzekering.nl/door-

lopende-evenementenverzekering/oran-

jeverenigingen/

Wet bestuur toezicht rechts-
personen (WBTR)
Bij KBOV aangesloten verenigin-
gen en stichtingen hebben een mail 
gekregen met daarin een link om 
met een korting van 50% gebruik 
te maken van het stappenplan. Wie 
deze mail (onverhoopt) niet heeft 
ontvangen, kan contact opnemen 
met het secretariaat. 

Verzamelaars gezocht
Met enige regelmaat komen er aan-
biedingen binnen bij het secretariaat 
van boeken, tijdschriften, foto’s en 
allerhande oranje-artikelen. Meestal 
uit een erfenis. Erfgenamen zoeken 
verzamelaars omdat ze deze spullen 
niet zomaar weg willen doen. Echter, 
er zijn bij ons nauwelijks nog ver-
zamelaars bekend aan wie we deze 
aanbiedingen door kunnen sturen. 
Bent u of kent u een verzamelaar? 
Meld u aan bij het secretariaat en 
geef daarbij aan in welke artikelen u 
bent geïnteresseerd.

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

onderscheiding-aanvragen/ kunt u nu 
digitaal het aanvraagformulier in-
vullen. Dat komt bij mij als secretaris 
en bij uzelf als aanvrager via de mail 
binnen.

Met hartelijke Oranjegroet,
Dick Steenks
Secretaris

Koningsdag 2021 
Opnieuw was er dit jaar een sobere 
Koningsdag vanwege de corona-
maatregelen. Geen evenementen, 
hooguit kleine activiteiten. Diverse 
Oranjeverenigingen en -stichtingen 
probeerden er desondanks toch wat 
moois van te maken. Kleinschalig 
maar krachtig! Als KBOV hebben 
we ingezet op kinderactiviteiten in 
samenwerking met SKBL (stichting 
Kastelen, historische Buitenplaatsen 
& Landgoederen), NUSO (branche-
vereniging van speeltuinen), Jantje 
Beton, Scouting Nederland en YMCA 
Nederland. 

Daarnaast ontstond er een samen-
werking met Omroep MAX en de ou-
derenbonden ANBO, PCOB/KBO en 
NOOM (Netwerk van Organisaties 
van Oudere Migranten) in het pro-
ject Post voor het Paleis, waarbij we 

Pieter Verhoeve en Lizette Weekers uit Eindhoven. Zij mocht haar brief voorlezen aan 
Koning Willem- Alexander.
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Terugblik Koningsdag 2021 
Eindhoven
We mogen terugkijken op een bij-
zondere Koningsdag. De editie van 
2021 was er een mét het Koninklijk 
gezin, een mooie representatieve 
groep Eindhovenaren en heel veel 
verrassende elementen. Eindhovena-
ren waren via een digitale verbinding 
óf live in Eindhoven direct in contact 
met Koning Willem-Alexander, Ko-
ningin Máxima en hun drie doch-
ters, de prinsessen Amalia, Alexia en 
Ariane. Een scala aan noviteiten en 
ontspannende elementen passeerden 
de revue. Eindhoven had uitgepakt.

Onze voorzitter Pieter Verhoeve 
was ter plaatse aanwezig om Koning 
Willem-Alexander een postzak aan 
te bieden met de fysieke inzendingen 
van de actie ‘Post voor het Paleis’. 
Symbool staand voor zo’n 150 fy-
sieke en 200 digitale brieven die we 
mochten ontvangen. Een en ander in 
samenwerking met Omroep MAX en 
de ouderenbonden.

In ons KBOV-Jaarboek van 2021 
nemen we u nog een keer mee terug 
in woord en beeld. Het bestuur 
van de KBOV kijkt terug op een 
constructie samenwerking met de 
organisatie in Eindhoven. In ons 
2021-Jaarboek mag u verwachten: 
een terugblik van uit de gemeente, 
een woordje van Burgemeester Jor-
ritsma. We hebben de beschikking 
gekregen over prachtige foto’s van-
uit de gemeente Eindhoven. En….
een aantal bij de KBOV aangesloten 
leden zullen in woord en beeld ons 
melden wat Koningsdag 2021 voor 
hen heeft betekend. Immers: onze 
KBOV-leden vanuit de stad Eindho-
ven, en uit de Metropoolregio Eind-
hoven, Son en Breugel, Helmond en 
Veldhoven opereerden in het hart 
van alle festiviteiten. 

In deze Nieuwsbrief een kleine col-
lage foto’s ter herinnering aan een 
mooie dag en ter opwarming naar 
het KBOV-Jaarboek 2021 toe.

KBOV-wetenswaardigheden

Op 17 mei vierde Koningin Máxima 
haar vijftigste verjaardag. Het 
KBOV-bestuur bezorgde, namens 
alle aangesloten leden, een mooi 
boeket rozen (50 in getal!) bij Paleis 
Noordeinde. Penningmeester Frank 
de Buck nam deze honneurs graag 
waar. Inmiddels is daarvoor een 
bedankje van Hare Majesteit bij het 
KBOV-bestuur binnengekomen.
De Dokkumer Vlaggen Centrale 
(DVC) ontwierp een speciale vlag. 
Wendy Verkleij (vicevoorzitter 
KBOV) en Frank de Buck (penning-
meester) namen de vlag namens de 
KBOV graag in ontvangst.

Koningin Máxima 50 jaar



KBOV-congres 2021 Noordwijk
Zaterdag 25 september
Het KBOV-Congres in de gemeente Noordwijk, alwaar 
drie Oranjepartners van de KBOV ieder jaar opnieuw 
vele mooie activiteiten inkleuren, zal plaatsvinden op 
 zaterdag 25 september.
Samen met Oranjevereniging Noordwijk, Stichting 
Oranjevereniging Noordwijkerhout, Stichting Feest-
commissie Zilk en de gemeente Noordwijk zijn de 
 voorbereidingen in volle gang.

Met de regels en voorschriften afgegeven 26 juni 2021 en 
geldend tot eind augustus, ook rekening houdend met 
mogelijk nieuwe aanpassingen vanwege de Delta-variant 
is het volgende voor u van belang:  

CONCREET & VEILIG:
• We gaan voor Oranjeplezier én veiligheid. Daarom is 

het van belang dat álle congresgangers een bewijs van 
vaccinatie kunnen tonen óf een negatieve testuitslag.

• Bij aankomst in Noordwijk dient u die te laten zien. 
Eenieder dient zich te registreren. 

• De locatie NH Leeuwenhorst bezit zeer grote con-
gresruimten zodat we de anderhalve-meter-regel 
zorgvuldig kunnen toepassen. Plaatsen worden u toe-
gewezen. Het nuttigen van koffie / thee / lunch loopt 
via de geldende voorschriften en de aanwijzingen 
van NH-medewerkers.

• In principe gaat het hier om één Congresdag: 
zaterdag 25 september.

• Voor te stellen is dat mensen die van ver komen graag 
een overnachting willen boeken. Dat is een indivi-
duele aangelegenheid. E.e.a. kan via het NH-hotel. 
Uiteraard bent u vrij te boeken wat u wilt en waar u 
wilt. Noordwijk kent veel mogelijkheden!

CONCREET & PROGRAMMA:
• Ontvangsttijd: 10.00 - 10.45 uur. Registratie, koffie 

of thee, plaats nemen in congresruimte.
• Sprekers:
- Openingsrede door de voorzitter KBOV-
 Congrescommissie Wendy Verkleij.
- Congresrede van KBOV-voorzitter: Pieter Verhoeve. 
- Streamen: het streven is er om het congres-
 gedeelte live te streamen.

• Onze gastsprekers van deze dag. 
 Vereerd zijn we met de komst van:
- Wim Dehandschutter: journalist en Royalty-
 watcher (België) https://www.instagram.com/wde  

handschutter/?hl=nl

- Rick Evers: journalist, auteur en Koninklijk Huis   
deskundige. https://rick-evers.nl 

- Koen van Toen: https://www.koenvantoen.nl/    
Koen Marijt Historicus /adviseur OCE bij IDDS.   
Deskundige Normandië / WO II / geschiedenis   
Noordwijk en Leiden (stadswandelingen) kenner   
Atlantikwall o.a. 

• Na de lunch volgt een middagprogramma waarbij 
een ruime keuze mogelijk is uit diverse activiteiten. 
Onder de noemer – JE VERDIENT NOORDWIJK, 
EEN VERADEMING –  

 Op dit moment zijn gesprekken gaande. 
• Kennismaken met Noordwijk én B&W via mooie ac-

tiviteiten in een veilige afwisseling buiten en binnen!
• De dag wordt afgesloten met een diner in NH Leeu-

wenhorst. Slottijd: rond 21.00 uur. 

Extra:
COVID-19 noopt tot een strakke en veilige organisatie. 
Daarom beperkingen. Maar….
- Voor op vrijdag arriverende KBOV-leden is er een 

speciale avondactiviteit.
- Voor zondag 26 september worden geen activitei-

ten onder de vlag van de KBOV georganiseerd. Maar 
Noordwijk-Marketing heeft een mooi boeket bezig-
heden voor u samengesteld waaruit u zélf  een keuze 
kunt maken, mocht u de nacht van zaterdag op zon-
dag nog in Noordwijk doorbrengen.

- In de brief die u digitaal ontvangt vanuit de KBOV 
meer bijzonderheden!

Velen van u hebben zich al aangemeld na ontvangst van 
de VOORAANKONDIGING. Dank! Heeft u dat nog niet 
gedaan, doet u dan alsnog via oranjecongres@oranjebond.nl

Fijn elkaar weer te kunnen ontmoeten, we kijken samen 
met u er naar uit!

TOT ZIENS!

Congrescommissiewerkgroep KBOV
Frank de Buck, Sylvia Hörmann-Vorst en Wendy Verkleij

Nieuwsbrief opgesteld half juli 2021. 

Foto’s op deze pagina zijn van John Asselbergs. 

KBOV-wetenswaardigheden
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Vanuit het bestuur...
Legpenningen, oorkondes en draagspelden…

KBOV-versierselen in corona-tijd
Gedurende het jaar 2020 werd duidelijk dat veel feeste-
lijke uitreikingen van penningen, oorkondes en draags-
pelden geen doorgang konden vinden. 
Iemand in de bloemetjes en het spotlight 
zetten wil je immers op een goede en ade-
quate manier doen. Veel verenigingen 
gaven aan dat ze onderscheidingen uitrei-
ken willen doorschuiven tot betere tijden.
Niettemin: vraag voor uw jubilerende vrijwilligers de 
KBOV-versierselen aan. En graag denken we met u mee 
over passende mogelijkheden om uw vrijwilliger te felici-
teren. Vrijwilliger zijn voor lange tijd mag je vieren!

Aandacht voor... 

Geert Doornbos, voorzitter Christelijke 
Oranjevereniging Oranje Getrouw 
Aduard 25 april 2021
Virtueel mocht KBOV-bestuurslid Bert Blaauw 
(regiovertegenwoordiger Noord) scheidend 

voorzitter van de Christelijke Oranjevereniging Oranje 
Getrouw Aduard, Geert Doornbos, verrassen met een 
woord van dank. 
• Geert is sinds 2006 vrijwilliger en 13 jaar voorzitter 

bij de Aduarder Oranjevereniging. Betrokken, actief, 
klaarstaand voor de samenleving en vroeger Ko-
ninginnedag en nu Koningsdag tot een gezellige en 
mooie dag voor de inwoners van Aduard makend.

• Bert Blaauw meldde dat hij dat zelf heeft mogen er-
varen toen hij op Koningsdag 2017 in Aduard te gast 
was, en de aubade (een van de paradepaardjes) bij 
mocht wonen namens de KBOV. 

• Een Oranjevereniging is het cement van de lokale sa-
menleving (zo wordt dat in Aduard ook ervaren), en 
de heer Doornbos heeft zich daarvoor met passie in-
gezet. Trouw aan het Koningshuis en aan de Aduarder 
gemeenschap, staat hoog in het vaandel. 

Alle reden dus om Geert Doornbos in het zonnetje te 
zetten!
De KBOV-versierselen (legpenning, bondsspeld en 
oorkonde) waren inmiddels in Aduard aanwezig en 
onder een stralende zon in de buitenlucht konden deze 
worden overhandigd en opgespeld door de partner van 
Geert. Proficiat Geert, hartelijk dank voor alles!

Aandacht voor... 

Ko van der Bijl Feestcommissie De Zilk 
(gemeente Noordwijk) 8 mei 2021
De Feestcommissie De Zilk is een enthousiaste 
club mensen die veel voor de bewoners van De 
Zilk en omstreken organiseren. Ko is lid sinds 28 

april 1996 en vanaf 2008 vervult hij ook de taak van vi-
cevoorzitter. Evenementen die Ko mede organiseert zijn 
: De Mozaïekwedstrijd, Heel De Zilk Bakt, Koningsdag, 
Dodenherdenking, Bevrijdingsdag, de Zilkse Feest-/ker-
misweek en in sommige jaren ook  Kerstzingen, schaats-
wedstrijden en de Herdertjestocht. Veel activiteiten dus, 
waaronder Koningsdag, een dag waarop Ko een van de 
kartrekkers is.
Op Koningsdag is de heer van der Bijl:
• chef vlaggenmast van de Feestcommissie. Verant-

woordelijk voor het hijsen van de driekleur centraal 
in het dorp; 

• medeorganisator van de officiële Koningsdag recep-
tie in De Zilk, waarbij het gemeentebestuur, (oud-)
gedecoreerden en oud-leden van de Feestcommissie 
aanwezig zijn;

• medeorganisator van de activiteiten op Koningsdag, 
zoals het kindercorso, de kinderoptocht met versierde 



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

fietsen en skelters;
• chef bloemen. Gedurende vele jaren zorgt Ko voor de 

aankoop van mooie boeketten voor de gedecoreerden 
en de vroege vlaggers op Koningsdag;

Maar hij was ook:
• medeorganisator van het grote look-a-like huwe-

lijksfeest van onze Koning en Koningin in De Zilk in 
2002. Bij dit feest waren vele dorpsgenoten omgeto-
verd tot nationale en internationale beroemdheden 
die allen te gast waren op het huwelijk. Ook de rol 
van Koning en Koningin werden vervuld door zeer 
gelijkende dorpsgenoten. Ko was volop betrokken bij 
de organisatie en vervulde net als de andere leden van 
de FC de rol van lakei. 

• medeorganisator van het grote geboortefeest van Prin-
ses Amalia in 2003. Net als het  huwelijksfeest van 
een jaar eerder waren ook nu dorpsgenoten verwor-
den tot nationale en internationale beroemdheden. 
Alle inwoners werden uitgenodigd in het dorpshuis. 

Voldoende reden dus voor KBOV-bestuurder Frank de 
Buck om af te reizen naar De Zilk. Ko was totaal verrast 

tijdens (wat hij dacht) een reguliere bijeenkomst weer na 
lange tijd. Op anderhalve meter afstand werd deze lokale 
Oranjebestuurder toegesproken én feestelijk voorzien 
van de KBOV-versierselen. 
Proficiat Ko, hartelijk dank voor alles!

Rechts Ko van der Bijl.



KBOV      ORANJE PARTNERS&
Koninklijk Paleis Amsterdam 
gaat weer open voor publiek. 
Vanaf donderdag 15 juli bent 
u van harte welkom. 
Koning, Koningin en Prinses in het 
Koninklijk Paleis Amsterdam b.g.v. 
bijzondere evenementen…
Het Koninklijk Paleis Amsterdam 
was lange tijd gesloten voor bezoe-
kers als gevolg van de landelijke 
coronarichtlijnen. In juni vonden 
een aantal koninklijke ontvangsten 
plaats. Zo waren Z.M. de Koning en 
H.M. de Koningin op 2 juni gastheer 
en gastvrouw bij het Paleissympo-
sium ‘COVID-19 vanuit verschillende 
perspectieven’. Vanwege de geldende 
maatregelen ter bestrijding van het 
coronavirus vond het symposium 
grotendeels digitaal plaats vanuit het 
Koninklijk Paleis Amsterdam. 
H.K.H. Prinses Beatrix was eveneens 
bij het symposium aanwezig. Een 
videoregistratie van het symposium 
is te zien op www.paleisamsterdam.nl/

paleissymposium. 

Twee dagen later, op vrijdag 4 juni, 
reikte Prinses Beatrix de Zilveren 

Anjers uit in de Burgerzaal van het 
Amsterdamse Paleis.

Op 14 juli reikte de Koning de 
Koninklijke Prijs voor Vrije Schil-
derkunst 2021 uit in het Koninklijk 
Paleis Amsterdam. Aansluitend 
opende de Koning samen met Prin-
ses Beatrix de tentoonstelling Grens-
verkenners, Koninklijke Prijs voor 
Vrije Schilderkunst 150 jaar, waar-
mee de traditie en continuïteit van 
koninklijke aandacht voor de schil-
derkunst wordt onderstreept.

U bent weer van harte welkom!
De jubileumtentoonstelling viert 
het lef van grensverleggende deel-
nemers aan de Koninklijke Prijs uit 
de afgelopen decennia. Er is werk te 
zien van kunstenaars die door hun 
artistieke visie een onderscheidende 
plek hebben verworven in de kunst-
wereld, waarbij de prijs een stimulans 
is geweest. De kunstwerken worden 
gepresenteerd als interventies in het 
historische interieur en de Vierschaar 
van het Koninklijk Paleis. Zo ont-
staan prikkelende visuele contrasten, 
een aanzet tot een dialoog tussen de 
kunstwerken en het gebouw, het inte-
rieur en zijn lange geschiedenis.

Paleissymposium. Foto: Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam Set Vexy

Kom genieten van het buiten-
plaatsenlandschap… 
Monumentaal erfgoed…
Nederland kent een prachtig en 
divers landschap. De schitterende 
parken en bossen rond kastelen en 
historische buitenplaatsen maken 
daar deel van uit.  In de meeste lan-
den was het de adel die kastelen en 
veel grond bezat. Wat Nederland 
uniek maakt, is dat ook rijke burgers 
buitenplaatsen lieten aanleggen en 
landgoederen in bezit kregen. Naast 
de paleizen van de Oranjes en de 
kastelen van de meestal in Oost-Ne-
derland wonende adel, ontstonden 
vooral in de kustprovincies en in 
Utrecht buitenplaatsen met fraaie 
parken in opdracht van rijke koop-
lieden en regenten.

De jubileumtentoonstelling is te 
zien van 15 juli tot en met 3 oktober 
2021 in het Koninklijk Paleis Am-
sterdam. Gelijktijdig is ook de ten-
toonstelling van de Koninklijke Prijs 
voor Vrije Schilderkunst 2021 te 
zien, waarin werk van vijftien jonge 
kunstenaars gepresenteerd wordt. 
Voor openingstijden en tickets: 
www.paleisamsterdam.nl

Grensverkenners Isabel Cordeiro Pardon my 
subjectivity. Copyright Blenning & Gladkova

http://www.paleisamsterdam.nl/paleissymposium
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http://www.paleisamsterdam.nl


KBOV      ORANJE PARTNERS&

Van de borgen en states in het 
Noorden, de vele fraaie havezaten 
in Oost-Nederland, via de oude Hol-
landse buitens langs rivieren en ach-
ter de duinen tot de oude kastelen en 
landgoederen in Limburg; heel ons 
land is nog altijd bezaaid met dit mo-
numentale erfgoed. Vaak liggen deze 
bijzondere monumenten midden in 
grote, landschappelijke parken of 
uitgestrekte bossen. Het zijn prach-
tige plekken waar het heerlijk wan-
delen en fietsen is. U kunt er volop 
genieten van de natuur. 

Op ontdekkingstocht, dagjes uit: u 
bent van harte welkom!
Wilt u op ontdekkingstocht in eigen 
land en bent u benieuwd naar ons 
Nederlandse buitenplaatsenland-
schap? Bekijk dat het overzicht van 
bijzondere (buiten)activiteiten dat 
stichting Kastelen, historische Bui-
tenplaatsen en Landgoederen (sKBL) 
voor u op een rij heeft gezet: 
https://www.skbl.nl/ode-aan-het-buiten-

plaatsenlandschap/

U kunt uw dagje uit combineren met 

een gastvrij verblijf in één van de 
ruim dertig Bed & Breakfast in een 
kasteel of historische buitenplaats. 
Deze sfeervolle B&B liggen verspreid 
door Nederland. Het verblijf in een 
B&B is een bijzondere manier om 
stijlvol op een buitenplaats, landgoed 

Kasteel Geulle. Copyright sKBL JS

Landgoed Oranjestein. Copyright sKBL  JS

of kasteel te verblijven en te genieten 
van het omringende landschap. Een  
overzicht van B&B op kastelen, bui-
tenplaatsen en landgoederen vindt u 
op de sKBL-website: https://www.skbl.

nl/bb-op-kasteel-buitenplaats-of-land-

goed/

Tuin Borg Ewsum. Copyright sKBL JS

De tuinen en de stallen zijn weer open!
Paleis Het Loo gaat de zomer in met tal van 
mooie activiteiten. Bezoek de website en 
vindt wat bij u past!

Bezoek: www.paleishetloo.nl
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BIJZONDERHEDEN      TIPS met een oranje knipoog…&
Oproep aan 
Oranjeverenigingen 
SBS6 presenteert het grootste dans-
spektakel ooit, live op de Neder-
landse televisie: De Dansmarathon. 
Tijdens dit unieke evenement dan-
sen 100 koppels 50 uur op muziek 
van bekende dj’s en artiesten uit 
binnen- en buitenland. Slechts één 
danskoppel wint een enorme geld-
prijs van 100.000 euro. Daarnaast 
is De Dansmarathon een nationale 
actie in samenwerking met de Vrien-
denLoterij voor Longfonds.  

Wat voor de dansers een spannende 
strijd is, is voor 600.000 Nederlan-
ders met een longziekte een race 
tegen de klok. Met een lot van de 
VriendenLoterij kun je Longfonds 
steunen met de ontwikkeling van de 
mini-long en maak je kans op gewel-
dige prijzen. 

Naast het grote dansspektakel willen 
we dat er mini dansmarathons geor-
ganiseerd worden door heel Neder-
land, waar we met z’n allen in actie 
komen voor Longfonds. Of je nou 
met je Oranjevereniging, sportclub, 
buurman, met vrienden of vriendin-
nen bij je thuis iets leuks wilt orga-
niseren: alles is mogelijk! Samen met 
het programma kunnen we allerlei 
leuke dingen bedenken, zolang er 
maar gedanst wordt voor Longfonds. 

Het is de bedoeling dat de mini- 
dansmarathons in het hele land 
tegelijkertijd plaats vinden met de 
TV uitzending op 14, 15 en 16 ok-
tober 2021 en deze hoeven zeker 
niet per se 50 uur te duren, maar dat 
mag natuurlijk wel. Omdat wij het 
fantastisch vinden dat jullie in actie 
komen, willen wij graag met een ca-
meraploeg langs komen om verslag 
te doen voor het TV-programma. 
Daarin kunnen wij exposure bieden 
voor de organisatie o.i.d.

Wist u trouwens dat de stropdassenwinkel te vinden is in Noordwijk?

Mocht je het leuk vinden om samen 
met heel Nederland tegelijkertijd te 
dansen, stuur dan een mail naar: 
davy.deraaf@talpanetwork.com   
of bel naar: 06 - 57 23 67 12
Ook voor vragen kun je hier terecht.

De Gouden Koets 
Op donderdag 17 juni jl. werd de 
Gouden Koets officieel opgeleverd 
na een jarenlange restauratie. Plaats 
van handeling: het Amsterdam 
Museum. Aanwezig hierbij was 
KBOV-voorzitter Pieter Verhoeve. 
Hij maakte deel uit van de klank-
bordgroep die in de aanloop naar 
deze tentoonstelling zich boog over 
de historische context en alles wat 
daarmee samenhangt.
Binnen de context van een brede dis-
cussie de laatste jaren gevoerd, heeft 
de Gouden Koets in het Amsterdam 
museum een tijdelijk onderkomen 
gekregen. Rondom de Gouden Koets 
is een brede tentoonstelling gereali-
seerd. Elke bezoeker van de tentoon-

stelling krijgt uitgebreide informatie 
over achtergronden en symboliek. 
Maar óók de kans om een bijdrage 
te leveren aan de eerder vermelde 
discussie. Reflectie, adviezen, menin-
gen? Het is welkom in het Amster-
dam museum. Insteek: een bijdrage 
leveren aan een maatschappelijke 
discussie.

Wilt u meer weten? 
Bekijk dan: https://wbooks.com/winkel/

geschiedenis/koningshuis/de-gouden-

koets/ 
Én: https://www.amsterdammuseum.nl/

tentoonstellingen/de-gouden-koets

DE GOUDEN KOETS

DE GOUDEN KOETS IS NA VIJF JAAR RESTAURATIE 
KLAAR OM WEER DE WEG OP TE GAAN. BLIJFT HIJ 
DÉ BLIKVANGER OP PRINSJESDAG? OF HOORT HIJ 
THUIS IN EEN MUSEUM?

WWW.WBOOKS.COM

Dit rijk geïllustreerde boek vertelt op toegankelijke wijze 
belangrijke en verrassende verhalen over de Gouden Koets. 
Hoe ontstond hij, wat wilde men ermee bereiken? Hoe is het 
vorstelijke voertuig sindsdien gebruikt? Welke symboliek is 
erin verwerkt? En waarom is hij, sinds het eerste idee in 1896, 
herhaaldelijk onderwerp van discussie en protest?

Gerenommeerde auteurs en jonge talenten deden nieuw 
onderzoek naar de zorgvuldige restauratie, het ceremoni-
eel, de uiteenlopende betekenissen van de Gouden Koets 
en het veelbesproken paneel Hulde der Koloniën. Pronkstuk, 
nationaal icoon, symbool van het kolonialisme: het konink-
lijke rijtuig wordt van alle kanten bekeken.

Dit boek verschijnt bij de tentoonstelling De Gouden Koets
in het Amsterdam Museum (18 juni 2021 - 27 februari 2022) 
waar de koets voor het eerst sinds de restauratie weer te 
zien is.

Met bijdragen van onder anderen Judikje Kiers, Margriet 
Schavemaker, Annemarie de Wildt, Lise Havermans-Steyn, 
Maria Rey-Lamslag, Irene Stengs, Karwan Fatah-Black en 
Ghanima Kowsoleea.
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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

Wijzigingen adressering ledenbestand 

ledenadministratie.oranjebond@kpnmail.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
Het bestuur van de KBOV verneemt immer graag mooie Oranje ervaringen, goede tips, interessante weetjes vanuit uw lokale – regionale Oranjevereniging of stichting. Weet ons te vinden! We delen graag via onze Social Media of Nieuwsbrief!

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 2021
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