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Welkom bij de KBOV-Nieuwsbrief no. 2-2022 jaargang 8

In deze nieuwsbrief maken we u attent op een aantal Oranje gerelateerde activiteiten die voor u van belang kunnen zijn.
Een belangrijk onderdeel van de nieuwsbrief is het overzicht van de penningen die we afgelopen periode uit
hebben mogen reiken. Gelukkig is hier ook weer de mogelijkheid toe geweest. Gezien de staten van dienst van
de vrijwilligers verdienden deze zeker om op die manier in het zonnetje gezet te worden. Mocht een van uw vrijwilligers een penning hebben ontvangen, dan ontvangen we graag van u via de e-mail een foto van de uitreiking
en een stukje tekst, zodat we dit op kunnen nemen in een volgende nieuwsbrief.
U leest er alles over in deze 2e Nieuwsbrief van 2022.
Ga ervoor zitten, neem het in u op, veel leesplezier gewenst!

KBOV-informatie

van de secretaris
hebben. Het komt regelmatig voor
dat we een mail retour krijgen omdat
het mailadres niet (meer) bestaat.
Voorts krijg ik ook af en toe te horen
dat de mails van het secretariaat in
de spambox terecht komen. Kijk dus
geregeld even in de spambox of er
een mail van ons in zit.
Ook verneem ik hier en daar dat bestuursleden van de Oranjeverenigingen/-stichtingen niet alle informatie/
uitnodigingen e.d. die we leveren
krijgen doorgestuurd. Ik zou alle
contactpersonen willen verzoeken
om de informatie die we sturen ook
en direct door te sturen naar de andere bestuursleden. Dank voor de
medewerking!

Afscheid van Gerben Heldoorn als bestuurslid
Op maandag 4 juli heeft het bestuur van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen helaas afscheid moeten nemen van Gerben Heldoorn als bestuurslid. Gerben is fractievoorzitter van de SGP in Woudenberg geworden en kan
de bestuurstaken niet meer met elkaar combineren.

OranjeCongres 2022 –
Apeldoorn
De Stichting Oranjefeesten
Apeldoorn en de Koninklijke Bond
van Oranjeverenigingen hebben een
succesvol Oranje Congres 2022 kunnen houden op zaterdag 1 oktober
in Apeldoorn. Het bestuur kijkt er
dankbaar en tevreden op terug. Een
terugblik in foto’s vindt u op onze
website.

Verzekeringspakket
Kijk nog eens goed naar uw verzekeringspakket nu alle activiteiten weer
plaats mogen vinden. Zie https://www.
oranjebond.nl/voor-de-leden/verzekering/. Er is géén collectieve verzeke-

ring af te sluiten, het is maatwerk
geworden, dus elke vereniging of
stichting zal zelf de verzekering die
bij de eigen activiteiten past moeten
afsluiten. Er is dus ook geen vast bedrag te noemen wat de verzekering
kost, dat verschilt per situatie.
Communicatie
Het secretariaat communiceert voornamelijk per mail met de leden.
Daarvoor is het dus van essentieel
belang dat we een juist mailadres

Nieuw postadres secretariaat
Afgelopen augustus ben ik verhuisd
naar Dordrecht. Daarmee komt het
postadres in Wemeldinge te vervallen. Het nieuwe postadres voor de
KBOV wordt: Johanna Naber-erf
273, 3315 HH, Dordrecht. Het telefoonnummer en mailadres blijven
hetzelfde.
Penning aanvragen
Op onze website
is een digitaal
aanvraagformulier
voor het aanvragen van de penningen te vinden.
Via de link http://www.oranjebond.nl/
onderscheiding-aanvragen/ kunt u digitaal het aanvraagformulier invullen.
Dat komt bij mij als secretaris en bij
uzelf als aanvrager via de mail binnen.
Met hartelijke Oranjegroet,
Dick Steenks
Secretaris

KBOV-wetenswaardigheden
Meldpunt regeldruk
Bij deze willen we u graag wijzen op het bestaan van
het ‘Meldpunt Regeldruk’ van het Platform Vrijwilliger
Inzet. Wat ervaart u als overmatige regeldruk? Welke
organisatie bezorgt u deze hoofdbrekens? Uiteraard zijn
wij als bestuur ook benieuwd naar uw antwoorden op
deze vragen. Maar het Platform Vrijwillige Inzet van de
NOV heeft hiervoor een landelijk meldpunt in het leven
geroepen.

Handige tool voor het opzetten of verbeteren
van vrijwilligersbeleid
Ook willen we u wijzen op een ander initiatief van NOV;
de Zelfevaluatie van Vrijwillige Inzet Goed Geregeld.
Dit is een praktische tool voor organisaties die werken
met vrijwilligers. Invullen is zo gebeurd en het geeft een
beeld hoe (goed) zaken voor vrijwilligers geregeld zijn
(op het gebied van vrijwilligersbeleid en –management).
Op www.VrijwilligeInzetGoedGeregeld.nl is de Zelfevaluatie
gratis te downloaden.

Vanuit het bestuur...
Tentoonstelling in Nieuwe Kerk in Amsterdam:
De eeuw van Juliana
De Nieuwe Kerk Amsterdam presenteert dit najaar de
koninklijke tentoonstelling: De eeuw van Juliana. Een
rijke presentatie met ruim honderd kunstobjecten uit de
Koninklijke Verzamelingen. Aan de vooravond van het
75-jarig jubileum van haar inhuldiging als Koningin der
Nederlanden, presenteert De Nieuwe Kerk Amsterdam
een tentoonstelling over Juliana en haar bijzondere koningschap. De eeuw van Juliana, een koningin en haar
idealen is een meerstemmige biografie over een geliefde
koningin. Een veelbewogen eeuw wordt gespiegeld aan
haar persoonlijkheid en haar idealen. Juliana wordt vaak
getypeerd als ‘vorstin naast de rode loper’, eigenzinnig
en wars van protocol. Geliefd om haar eenvoud en menselijkheid. Maar zij was ook staatshoofd in een eeuw die
werd getekend door ongekende tegenslagen én spectaculaire voorspoed. Het jubileum van de inhuldiging is de
aanleiding om anno 2022 terug te blikken. De generatie
die haar persoonlijk heeft meegemaakt ontmoet een
generatie voor wie zij bovenal een historische figuur is.
Samen kijken ze terug op haar veelbewogen leven. Juliana wilde – en dat weten we dankzij interviews – een
moderne vorstin zijn en verbinden. Een keur van his-

torici en experts, onder wie biografen van toen en nu,
hebben over haar geschreven. De tentoonstelling geeft
context en beoogt een compleet en ook persoonlijk beeld
te geven van deze opmerkelijke vorstin. De eeuw van
Juliana, een koningin en haar idealen is te zien vanaf zaterdag 15 oktober tot en met 10 april 2023.
Voor meer informatie kunt u op deze website terecht:
www.nieuwekerk.nl

Lezingenreeks ‘Oranje Groen’ terug te zien
In de donkere maanden van 2021-2022 heeft de Nederlandse Tuinenstichting, in samenwerking met Paleis Het
Loo, een vijfdelige online-lezingenreeks over bijzondere
tuinen van de Oranjes uitgebracht. In deze lezingenreeks, belichten deskundigen op het gebied van tuinarchitectuur en kunstgeschiedenis bijzondere tuinen van
de Oranjes. De verschillende lezingen zijn terug te zien
via onderstaande links;
1. Maurits en Frederik Hendrik & Amalia van Solms
2. Stadhouder Willem III & Mary Stuart
3. Stadhouders 18e eeuw & Lodewijk Napoleon
4. Prins Frederik, broer van Koning Willem II
5. De Hoveniers van Oranje

Vanuit het bestuur...
Legpenningen, oorkondes en draagspelden…
Hierbij een overzicht van de in de
afgelopen periode uitgereikte onderscheidingen. Eventueel ontbrekende
onderscheidingen volgen in de volgende
nieuwsbrief.
Aandacht voor...
26 april 2022:
Gé Oonk /
Vereeniging Volksfeest Winterswijk
Gé Oonk, 41 jaar lid, werd op dinsdag 26 april
jl. voor zijn jarenlange inzet voor Vereeniging
Volksfeest Koninklijk onderscheiden door burgemeester
Joris Bengevoord. In een bijzondere bestuursborrel werd
hier in Theater de Storm uitgebreid bij stilgestaan. In
1981 werd Gé Oonk geïnstalleerd als algemeen bestuurslid en in de beginjaren heeft hij zich ingezet voor de kinderspelen, het vogelschieten en in de muziekcommissie.
In 1995 trad hij toe tot het hoofdbestuur en werd hij
voorzitter van de muziekcommissie en vanaf 2014 heeft
hij zitting in het dagelijks bestuur waarbij hij de functie
van penningmeester vervult. Voor zijn 40-jarig bestuurslidmaatschap kreeg Gé Oonk tevens een erepenning
en oorkonde uitgereikt van de Koninklijke bond van
Oranjeverenigingen.

graag ziet: met volop vertier op de markt en in de deelgemeenten en een ontvangst van de gedecoreerden in het
‘Mariapark’ hartje Sittard. Na een speech van Burgemeester Verheijen en de voorzitter van het Stichting Oranje
Comité Sittard werden drie Oranjebestuurders van voornoemd Comité toegesproken door (ex)-KBOV regiovertegenwoordiger Sylvia Hörmann-Vorst.
Frits Breukers 12 ½ jaar bestuurslid SOCS
Frits wordt binnen het bestuur ‘de man op de
achtergrond’ genoemd. Immer regelend en adviserend, grote kennis van Sittard, dé man van de
4 mei-activiteiten. De heer Breukers was politiek
actief in Sittard, oud-wethouder en kon op die manier de
Stichting Oranje Comité Sittard voorzien van de juiste

kennis op het gebied van regelgeving, vergunningen etc.
Een niet onbelangrijk gegeven voor een Oranje Comité.
Frits had (en heeft) een groot netwerk, wat hem ook
vaak bracht (net) over de grens in Duitsland, met name
de Moezelregio. En daaruit vloeide weer voort dat de
Stichting Oranje Comité Sittard nu kan beschikken over
een geheel eigen Champagne luisterend naar de naam:
‘Oranje Comité Champagne’.
Kenmerkend voor Frits Breukers: veelzijdigheid, kennis
van zaken, betrokkenheid, initiatiefrijk.
Hij werd toegesproken en bedankt door mevrouw Jilske
de Bruin van de KBOV en door President Hans Smit van
Vereeniging Volksfeest.
Aandacht voor...
27 april 2022:
Stichting Oranje Comité Sittard
Koningsdag 2022 en ook in de gemeente Sittard-Geleen
kan Koningsdag weer gevierd worden zoals men dat

Frans Damen 19 jaar SOCS, penningmeester
Frans was ‘de man van de schatkist’. Lette goed
op alle uitgaven, streefde naar kloppende begrotingen, jaaroverzichten en financiële overzichten.
Door zijn werk als afdelingshoofd op de Hogeschool Zuyd gewend om samen te werken met veel mensen. Binnen de talrijke vergaderingen van de SOCS was
Frans vaak degene die met humor en een kwinkslag discussies kon vlottrekken, aan de andere kant juist mensen
kritisch bevragen met als doel de meest juiste uitkomst

Vanuit het bestuur...
Legpenningen, oorkondes en draagspelden…
voor een Oranjevereniging. Ook de ‘goede glazen wijn’
behorend bij een constructieve vergadering waren voor
Harrie een ‘handelsmerk’. Een goede sfeer binnen een
groep mensen is zeer van belang immers…
Kenmerkend voor Harrie Nox: integriteit, betrouwbaarheid, kundig, verbindend, een immer luisterend oor en
interessante gesprekspartner.
Aandacht voor...

voor een Oranjevraagstuk te bewerkstelligen. Oók de
man die voor de broodnodige hapjes en drankjes zorgde
telkens weer aan het einde van de SOCS-vergaderingen
Kenmerkend voor Frans Damen: de nuance zoeken, humorvol, accuraat zijn, flexibiliteit.
Harrie Nox, 23 jaar SOCS, voorzitter
Harrie, jarenlang het boegbeeld van de Stichting Oranje Comité Sittard. Een man met vele
contacten wat het vrijwilligerswerk binnen de
SOCS op zijn tijd best kon gebruiken. De kracht
van Harrie was dat de bestuursleden van de SOCS iedere
keer opnieuw bij een vergadering het idee kregen ‘dat ze
aanschoven bij een gezellig diner’. Ofwel: de juiste ingrediënten, gerechten, recepten aangevuld met inhoudsvolle
en nuttige gesprekken bij elkaar brengen. Een supervisor. De motor van en op elke Koninsgdag, voorheen
Koninginnedag. De heer Nox bekleedde in zijn werkzame leven de functie van directeur van de Deutsche
Bank. Gewend om te gaan met velen, de kracht wetend
van goede contacten en netwerken. Zeer goed én fijn

27 april 2022:
Frans van de Meerendonk /
Oranjevereniging Eindhoven
Frans van de Meerendonk, 25 jaar lid, ontving
op woensdag 27 april jl. uit handen van regiovertegenwoordiger Jasper van Zuuren van de KBOV de
penning. Frans was lid van het Stratums Muziek Korps
St. Cecilia en deed jaarlijks mee aan de aubades die gebracht werden op Koninginnedag bij bejaarden en verzorgingshuizen. Hij organiseert dit eigenlijk nog steeds

naast zijn passie voor muziek maken. Hij sloot zich aan
bij het bestuur van Stichting Oranje Comité Eindhoven
voor diverse evenementen in de stad zoals voetbaltoernooien voor alle Eindhovense wijken. Met medewerking
van Frans kwam er een taptoe en oranjemarkt op het
Stadhuisplein en de bijeenkomst van gedecoreerden op
het stadhuis. Later verhuisde dit naar het standswandelpark waar een heus familie evenement ontstond. Op
het hoogtepunt waren er meer dan 100 kramen en 5.000
bezoekers. Samenwerken dat is zijn sterke punt. In 2014
vormde hij samen met de voorzitter het bestuur van
het Oranje comité in Eindhoven waar hij secretaris en
penningmeester in een is. De mensen om hem heen omschrijven Frans als een vrijwilliger in hart en nieren met
de ambitie om mooie evenementen te organiseren.

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

Aandacht voor...

28 april 2022:
Corry van Ballegooy /
Oranje Comité Geleen
Ex-regiobestuurder Sylvia Hörmann-Vorst was
samen met de in maart benoemde regiobestuurder Oost-Brabant en Limburg Jasper van Zuuren aanwezig om een en ander luister bij te zetten.
Corry van Ballegooy is een vrijwilliger pur sang. Zo
iemand die je tegenwoordig niet meer zo gemakkelijk
vindt. Eén die altijd klaar staat voor de vereniging, de
stichting, het comité. Actief en meedenkend. Corry werd
lid van het Oranje Comité Geleen in 1996. De toenmalige voorzitter kwam uit Oud-Geleen en zag graag binnen
de Oranjevereniging ‘diversiteit’ qua wijken. Hij wist
dat Corry zeer koningsgezind is. Verzamelaar ook van
unieke Oranje objecten en voorwerpen. Iets wat Corry
nog steeds doet en waarmee ze nu tentoonstellingen
realiseert in het Geleense. Corry wordt omschreven als
actief, bezig. Iets wat KBOV-vertegenwoordiger Sylvia
Hörmann-Vorst herkent, want de Oranjemensen uit
Geleen en zij kennen elkaar al vele jaren.
Corry is altijd present op vergaderingen, en immer paraat, inzetbaar, actief op de avonden van Koningsdag,
wanneer in Geleen het wijd en zijd bekende vuurwerk de
lucht kleurt en versiert. Een activiteit waarbij de gedecoreerden van de gemeente Sittard-Geleen een ereplaats
krijgen en vaak ook de burgemeester aanschuift. Maar
behalve bestuurslid van het OCG vindt en vond Corry
ook de tijd om bij Het Geleens Carnavalskoor, de Schutterij en de vrouwenbeweging DOV actief te zijn. Daarnaast (nog steeds) mantelzorger van twee personen én
ieder jaar zo’n 250 kaarten sturend naar mensen die wel
een hart onder de riem kunnen gebruiken. Kenmerken
van Corry: belangstellend, actief, consequent handen uit
de mouwen stekend, en immer positief.

14 mei 2022:
Arie Trompetter /
Oranje Boven Schoonhoven
Op zaterdag 14 mei jl. werd het afscheid gehouden in bijzijn van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen op een prachtige locatie aan de Lek op
het met zon overgoten terras van Rivero in Schoonhoven
in de vroege ochtenduren. Het heeft heel wat voeten in
de aarde gehad om Arie naar het terras te lokken maar
uiteindelijk met hulp van zijn vrouw en kleinzoon is het
toch gelukt. Arie heeft zoiets snel door en vindt al die
belangstelling niet nodig en tot op het laatste moment is
het spannend geweest of Arie zou komen maar uiteindelijk is het toch gelukt met hulp van zijn kleinzoon. Arie

Trompetter heeft ruim 67 jaar zijn bijdrage geleverd als
vrijwilliger bij de Oranje Vereniging Oranje Boven hij
is gestart als vrijwilliger in zijn 18e levensjaar en later
verder gegaan als bestuurslid van de Oranje Vereniging.
Hij heeft erg veel gedaan in de afgelopen 67 jaar zoals de
aubade de liedjes maken en dan op bandje zetten en naar
de scholen rond gebracht dat hun ze konden instuderen,
hij heeft ook samen met andere bestuursleden het Oranjeboekje gemaakt en o.a. ook de organisatie in 2007 van
het geslaagde Oranjecongres Schoonhoven Zilverstad. Zo
vertelde Arie tussendoor dat hij alles heeft gedaan met
heel veel inzet en plezier maar met ondersteuning van
zijn vrouw en kinderen en nu geeft hij na 67 jaar zijn
werk door aan een ander bestuurslid. Met name de oudere generatie weet niet beter dat Arie, met zijn bekende
‘geluidstoeters’, actief was op (toen nog) Koninginnedag,
intocht Sinterklaas, kinderbraderie en andere festiviteiten. De verrassing kwam van de heer Frank de Buck,

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

penningmeester van de KBOV. Ook hij mocht de zichtbaar aangedane heer Arie Trompetter onderscheiden met
een prachtige draagspeld met oorkonde en penning van
de bond. Als dank voor de vele jaren zeer actief meewerken op de Koninginnedagen en later op de Koningsdagen
en niet te vergeten alle andere evenementen in Schoonhoven waar er geluid bij nodig was.
Aandacht voor...
22 mei 2022:
100 jaar Stichting Feestcommissie
De Zilk
Op zondagmiddag 22 mei vierde Feestcommissie
De Zilk haar 100 jarig jubileum met een receptie. De feestcommissie heeft dus al een hele geschiedenis
achter de rug. Kort na de eerste wereldoorlog verzocht
de toenmalige pastoor Hafkenscheidt aan een aantal
notabelen uit het dorp om medewerking te verlenen bij
de feestelijkheden ter ere van ‘de plechtige inwijding
van het kerkgebouw’. Die inwijding zou op 30 augustus
1920 plaatsvinden. Omdat het feest rond de inwijding bij
iedereen goed was bevallen organiseerde diezelfde mannen ongeveer een jaar later weer een dorpsfeest en werd
besloten er een officiële club van te maken. 31 augustus
1921 was het zover, de geboorte van de Feestcommissie
De Zilk. In 2021 bestond de Feestcommissie De Zilk dus
100 jaar maar konden helaas door de coronapandemie
niet alle jubileumactivteiten in dat jaar plaatsvinden.

Maar dit jaar gelukkig wel. Zo waren we bijeen op 22
mei jl. Burgemeester Wendy Verkleij maakte van de gelegenheid gebruik om middels een toespraak de 100-jarige
Feestcommissie De Zilk en alle Zilkers te feliciteren met
hun prachtige jubileum. Ook secretaris Dick Steenks van
de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen was aanwezig om de jubilaris te feliciteren en overhandigde de vlag
van de bond met 4 sterren dat staat voor 4×25 jaar en
dus 100 jaar.
Aandacht voor...
3 juni 2022:
Wim Notermans en Math Tholen /
Stichting Oranjecomité Grevenbicht
Vrijdag 3 juni werd afscheid genomen van twee
bestuursleden van het Oranjecomité Grevenbicht.
Twee bestuursleden met een enorme staat van dienst.
Wim Notermans: voorzitter en Math Tholen secretaris.
Beide heren al eerder voorzien van de KBOV-versierselen. Tóch wilde het Oranjecomité Grevenbicht graag
glans geven aan het afscheid van beide heren. En dus
zorgde het Bestuur van de KBOV voor twee oorkondes
(van verdienste) voor Wim en Math.
Grevenbicht was de eerste plaats, gelegen in de gemeente
Sittard-Geleen en dus in de provincie Limburg, die via
het Oranjecomité Grevenbicht garant stond voor de eerste regiovergadering in de geschiedenis van de KBOV.
Dit met als doel aangesloten én niet-aangesloten Oran-

Vanuit het bestuur...
Legpenningen, oorkondes en draagspelden…
jeverenigingen en Stichtingen (opnieuw) kennis te laten
maken van de werkzaamheden, mogelijkheden en activiteiten van de landelijke koepelorganisatie, de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen.
Math Tholen als secretaris en met name Wim Notermans
als voorzitter pleegden enorme inspanningen om hier
een succes van te maken. Zo’n honderddertig Oranje
bestuursleden uit de regio Limburg vonden de weg naar
Grevenbicht. De gouverneur van Limburg (destijds CdK
Theo Bovens), de burgemeester van de gemeente Sittard
(destijds Sjraar Cox) en andere gastsprekers voerden het
woord. Men ging met elkaar in gesprek, wisselde uit en
leerde van en deelde met elkaar. En met een goedgevulde
goodiebag ging men weer naar huis. Een prachtig voorbeeld van een regiovergadering zoals bedoeld.
Via een felicitatie op film en kaart (verzorgd door Sylvia
Hörmann) werden beide heren bedankt door de KBOV
voor al hun inspanningen.
Aandacht voor...
9 juni 2022:
Koos Aalders / Stichting Nationale
Gedenkdagen Vlaardingen
Op donderdag 9 juni jl. werd dit afscheid gehouden, hij werd als eerste verrast door de Burgemeester Bert Wijbenga die hem mocht onderscheiden
met de Vlaardingse Stadsspeld. Deze gemeentelijke
onderscheiding is een eerbetoon aan mensen die een
opmerkelijke prestatie hebben verricht en/of zich langdurig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Vlaardingse
gemeenschap. De volgende verrassing kwam van de heer
Adriaan van der Pols, ambassadeur van de KBOV – Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen - Ook hij mocht
de zeer aangedane heer Koos Aalders onderscheiden met

een prachtige draagspeld met oorkonde en penning van
de bond. Als dank voor de vele jaren zeer actief meewerken op de Koninginnedagen en later op de Koningsdagen en niet te vergeten het organiseren van de jaarlijkse
bevrijdingstaptoe op 5 mei in Vlaardingen, dit was zijn
paradepaardje. Een grote staat van dienst dus die begon
in 1973 en waaraan nu na 49 jaar een einde is gekomen,
mede wegens gezondheidsproblemen van hem zelf en
van zijn vrouw. Uiteraard lieten zijn ‘collega’s’ van de
SNGV Koos ook niet met lege handen naar huis gaan, hij
ontving ook van hun een prachtig aandenken. Ook zij
bedankten hem hartelijk voor al zijn inzet, zijn rustgevende persoonlijkheid en bovenal voor zijn vriendschap.
Een mooi en waardig afscheid van een zeer gewaardeerd
bestuurslid.
Aandacht voor...
25 juli 2022:
André de Bruin / Oranjecomité Aarlanderveen
In mei van dit jaar was het 25 jaar geleden dat
André de Bruin als vrijwilliger plaats nam in het
Oranjecomité van Aarlanderveen. Een zeer actief lid bij

alle evenementen die door het comité werden georganiseerd. Een zeer betrouwbaar lid ook, men kon altijd op
hem rekenen. Een man van afspraak is afspraak, creatief
en met goede ideeën. En het mooiste wat over hem werd
gezegd: ‘het is een zeer prettig iemand om mee samen te
werken!’ Omdat André dit alles dit jaar al meer dan 25
jaar heeft gedaan voor de vele activiteiten op en rond Koningsdag kreeg hij uit handen van ambassadeur Adriaan
van der Pols de erepenning met draagspel en bijbehorende oorkonde uitreiken voor al het werk dat hij heeft
gedaan voor Oranjecomité Aarlanderveen.
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KBOV ORANJE PARTNERS
Van onze partners ontvingen we weer mooie berichten die we graag met u delen…

Podcastserie ‘Moestuinen met historische wortels’
Door het hele land krijgen historische moestuinen bij kastelen en buitenplaatsen een nieuw leven: van een middeleeuwse kruidentuin, een
warmoeshof tot een moderne zelfoogstmoestuin. Schrijfster Josephine
Rombouts duikt in deze serie van tien podcasts in de geschiedenis van deze oude tuinen. Maak
kennis met oude tuinen en ontmoet gepassioneerde vrijwilligers, vakkundige tuinbazen en
bevlogen eigenaren. Zij vertellen over vergeten groenten en kruiden, oude tuintechnieken, biodiversiteit en de moestuin als verbindende plek voor jong en oud. U kunt de tuinen in de serie
ook zelf bezoeken. U vindt de podcasts op de website van sKBL of door de QR code te scannen.

ADVERTENTIE

QR code podcast serie sKBL
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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.

R
P
O

P
E
O

Het bestuu
r van de KB
OV vernee
immer graa
mt
g mooie Ora
nje
ervaringen
, goede tip
s, interessa
weetjes van
nte
uit uw loka
le –
regionale O
ranjeveren
iging of
stichting. W
eet ons te v
inden! We
delen graag
via onze So
cial Media
of Nieuwsb
rief!

OPROEP
Bereikbaarheidsgegevens KBOV
Bondsbureau en secretariaat:
Dick Steenks (secretaris)
Adres: Johanna Naber-erf 273, 3315 HH, Dordrecht
secretariaat@oranjebond.nl
06 20 84 61 18
Financiën
Frank de Buck (penningmeester)
penningmeester@oranjebond.nl

Als bestuur zi
jn wij op zoek
naar een huis
het leuk om
fotograaf. Vin
tijdens de ev
dt u
en
ementen die
ganiseren, zo
w
e
voor de leden
als het congre
s en de ALV,
orplaat vast te
deze op de g
leggen, dan v
ev
o
el
ernemen wij
ige
de foto’s dan
dat graag! W
graag gebruik
e
zo
u
d
en
en
in
onze website
bijvoorbeeld
en sociale m
de nieuwsbri
edia.
ef,

Wijzigingen adressering ledenbestand
ledenadministratie.oranjebond@kpnmail.nl
Nieuwsbrief
Jilske de Bruin
debruin@oranjebond.nl
Foto’s: ©Foto’s in opdracht / beheer KBOV.

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 2022
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