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Welkom bij de KBOV-nieuwsbrief no. 2 / jaargang 4
De tweede KBOV-Nieuwsbrief komt altijd in het tweede
kwartaal van het kalenderjaar. Hét kwartaal waarin de
meeste Oranjeverenigingen en Stichtingen op volle toeren
draaien. Immers: in dat kwartaal valt Koningsdag, maar
ook de 4 mei herdenkingen en de 5 mei vieringen. Activiteiten waarbij van oudsher veel bij de KBOV aangesloten
leden intensief betrokken zijn.
Vaak is dat een combinatie van hard werken, vroeg op,
veel bewerkstelligen en daarna weer een heleboel mooie
herinneringen. Heel graag horen wij uw mooie en bijzondere verhalen. Misschien heeft u goede tips voor uw collega’s, of is er wellicht een aardige anekdote te melden. En
zou het zomaar kunnen zijn dat een bestuurslid van uw
vereniging dit jaar een Koninklijke Onderscheiding heeft
mogen ontvangen. Als dat zo is: van harte! En laat het ons
weten! Hoe dan ook: dank weer voor al uw inspanningen
in deze periode, zonder u immers geen mooie activiteiten
zoals Koningsdag….!
In dat licht mag u deze Nieuwsbrief ook een beetje zien.

Ook topdrukte voor het bestuur van de KBOV. Taken
en uitnodigingen worden verdeeld in deze periode. Dat
alles levert een bloemlezing op aan Oranje-gerelateerde
activiteiten. Daarnaast het verslag van een geslaagde ALV
in maart. Rode draad daarin: de ballonnenkwestie. Voor
degenen die deze jaarlijkse ALV konden bezoeken: dank
voor uw waardevolle bijdrage. Het heeft effect gesorteerd!
Verder de vertrouwde rubrieken ‘KBOV-Oranjenieuws’,
KBOV-informatie’ en ‘weetjes….’. Ook zijn er weer penningen uitgereikt en er was een 100-jarig jubileum te vieren. We kijken ook vooruit naar de regio-vergadering in
Heerenveen op 17 mei a.s., en er is weer nieuws te melden over het Congres te Borculo op zaterdag 13 oktober.
En dan is er nog een zeer bijzondere oproep vanuit de
KBOV…
Ofwel: er valt weer genoeg te lezen, veel leesplezier gewenst!

KBOV-Oranjenieuws

Op 27 april 2018 kleurde Groningen
Oranje, een stralende zon hoog aan
de hemel: die echte Oranje-sfeer. Of
waren dat toch ook die duizenden
en duizenden mensen die al vroeg
in de ochtend, kleurrijk en feestelijk
uitgedost hun plekje zochten in de
oude binnenstad? Laten we het op
de combinatie van alle ingrediënten
houden! Een klein meisje op een
step speelde een hoofdrol. Zij stepte
langs de muren van de Prinsenhof
naar de grote rode toegangspoort en
klopte er op. Vervolgens zwaaiden
de deuren open en zagen we een
koninklijk gezin, een koninklijke
familie die er duidelijk zin in had.

Vanaf moment één bruiste en leefde
Groningen en haar Ommelanden.
Workshops op het sportieve en
technische vlak. Indrukwekkend
was het in de Martinikerk met
muziek en dans. Op de markt was
het gaswinning die centraal stond,
met indringende gesprekken die
we mee mochten volgen. Muziek,
popcultuur, dans, koren, een lint
van muziek. Een Nobelprijswinnaar
met een mini-college voor het
Academiegebouw. Ontmoetingen
met mensen ‘die er toe doen’ in
de Groningse samenleving. En als
rode draad een koninklijk gezin wat
onvermoeid, met aandacht én plezier

de weg weet te vinden naar de vele,
vele handen. Van links naar rechts,
high fives, kleine gesprekjes, tijd
nemend voor selfies. Een spontane
koning en koningin, vergezeld van
hun even spontane, vriendelijke
en toegankelijke dochters. Op de
Vismarkt werd het feest afgesloten
en had de Koning prachtige
dankwoorden: ‘Er gaat niets boven
Groningen..’ voor de organisatie.
Maar het laatste woord was toch
voor de stad Groningen. Want een
luid felicitatielied voor de jarige
Koning barstte los ná het Wilhelmus.
Een prachtdag!©

KBOV-Oranjenieuws

Nieuwe foto’s Koninklijk gezin
Bij gelegenheid van Koningsdag verschenen er nieuwe foto’s van het koninklijk
gezin. Gemaakt door Erwin Olaf. Locatie: Koninklijk Paleis Amsterdam. En
ter aanvulling van de serie portretten van Hare Majesteit Koningin Máxima en
de drie prinsessen nu ook een portret van de Koning. Alle portretten waren te
bezichtigen in het Groninger Museum. En wie goed kijkt kan de maker van
deze foto’s ontdekken in de pupillen van de leden van het koninklijk gezin!

Beursplein
Amsterdam
Vroeg in de ochtend op 27 april
waren KBOV-bestuursleden
aanwezig bij de opening van de
Beurs te Amsterdam. Tijdens de
gongceremonie was het voorzitter
Pieter Verhoeve die exact om
9 uur de activiteiten op beurs
opende met een ferme slag op de
gong.

KBOV-Oranjenieuws

KBOV-Congres 2018
Zaterdag 13 oktober vindt ons
jaarlijkse KBOV-Congres plaats
in het Gelderse Borculo. De
Stichting Nationale Feest- en
Herdenkingsdagen te Borculo en
de KBOV hebben de handen ineen
geslagen en er staat u een mooie dag
te wachten. Eén van de sprekers
tijdens het congresdeel zal zijn
juwelenhistoricus Martijn Akkerman.
Bekend van zijn vele publicaties en

zijn regelmatige bijdragen aan de
programma’s ‘Blauw Bloed’ en ‘Kunst
en Kitsch’. Bijzonder blij zijn we met
zijn komst. De heer Akkerman zal
ons meenemen in het verhaal en de
achterliggende historie van enkele
‘Oranje-juwelen’. Ook bijzonder is
het te melden dat de bezoeker die
middag kan kiezen uit maar liefst
zeven verschillende activiteiten.
Voor ieder wat wils. Van museum tot

stadswandeling, van een vaartocht
tot een rondrit in een historische
brandweerauto. Wat betreft de avond:
ook daar heeft Borculo voor gezorgd.
Een gezellige avond zal de Congresdag
ná de vlagoverdracht aan de OV
Kerkrade afsluiten. Houd uw mailbox
in de gaten, de uitnodigingen komen
er aan!

Regio-vergadering
Noord-Nederland 17 mei Heerenveen
Op 17 mei a.s., de verjaardag van
Koningin Máxima, houdt het bestuur
van de KBOV een regio avond voor
de Oranjeverenigingen in NoordNederland. Inmiddels hebben zich
een groot aantal Oranjeverenigingen
aangemeld uit Groningen, Drenthe,
Friesland en Noord-Overijssel. De
regio avond wordt gehouden in
museum Belvédère op het landgoed

Oranjewoud. Deze locatie is gekozen
gezien dit de zomerresidentie van
de Friese Nassaus was. Zij zijn de
directe voorvaderen van onze huidige
koninklijke familie.

Het gevarieerde programma bestaat
uit een aantal interessante lezingen
door de historici de heer drs. Berend
de Boer en de heer drs. Jochem Abbes
over de band tussen Oranje en het
Noorden des lands en over de Slag
bij Heiligerlee die op 23 mei a.s. 450
jaar geleden is. Verder is er een stand
van de organisatie van Leeuwarden,

Culturele Europese Hoofdstad
2018. Ook zullen er onderlinge
ervaringen tussen Oranjeverenigingen
worden uitgewisseld. Wat zijn
kansen en knelpunten van de
Oranjeverenigingen en welke rol kan
de KBOV daarin spelen?
Eregast tijdens de regio avond is de
Friese Commissaris van de Koning de
heer drs. Arno Brok.

Vanuit het bestuur...
Legpenningen, oorkondes en draagspelden…
Bijzonder is het altijd wanneer de vrijwilligers van de bij ons aangesloten leden in het zonnetje worden gezet. Feestelijke momenten, terechte aandacht, en een Bondsbestuurder die de jubilaris toespreekt. Ook in dit kwartaal was
dat weer het geval. Namens u allen feliciteren we graag deze vrijwilligers die terecht een draagspeld, legpenning
en oorkonden mogen ontvangen bij gelegenheid van al hun vrijwillige inspanningen voor ‘hun’ Oranjevereniging of
Stichting! Proficiat en dank u wel!

Streefkerk
Op zaterdag 17 maart 2018 reisde
bondsbestuurder Adriaan van der Pols af naar
Streefkerk. Doel van het bezoek: vijf vrijwilligers
bedanken en onderscheiden vanwege hun
jarenlange inzet voor de Oranjevereniging Oranje-Boven.
Er werd afscheid genomen van: de heer Wim Booy (16
jaar in het bestuur), de heer Allan Bravenboer, (19 jaar
actief bestuurslid), de heer Cor Noorlander (meer dan
20 jaar bestuurder) , de heer Theo den Ouden (20 jaar
vrijwilliger bij Oranje-Boven) en de heer Wim de Bruijn
(25 jaar bestuurslid). Allen ontvingen na de nodige
lovende woorden de onderscheiding namens de KBOV, de
erepenning en oorkonde met bijbehorende draagspeld.

Het was een zeer geslaagde en gezellige avond, waarbij
er voor alle vrijwilligers en sponsoren, een hapje en
drankje in ruime mate aanwezig waren, in het plaatselijke
dorpshuis. Bijzonder fijn is het te merken dat er gelukkig
weer jonge nieuwe krachten zijn gevonden om deze heren
op te volgen. Streefkerk is een hechte gemeenschap waar
heel veel wordt gedaan op Koningsdag. Proficiat en dank!
En wij wensen de Oranjevereniging samen met de nieuwe
bestuurders veel succes en plezier voor een mooie Oranje
toekomst!

Moordrecht
Op woensdagavond 28 maart tijdens de A.L.V.
van de Oranjevereniging Moordrecht werd er
afscheid genomen van de voorzitter de heer Peter
van der Bas. Ruim 15 jaar was de heer van der
Bas actief bij deze vereniging als voorzitter. Een echte
leider, dorpsmens, recht door zee. Zo werd en wordt hij
omschreven. Regiobestuurder Adriaan van der Pols sprak
de afscheidnemende voorzitter toe en overhandigde hem
de versierselen.

Ook aanwezig was burgemeester de heer Gert-Jan Kats, van
de gemeente Zuid-Plas waaronder de gemeente Moordrecht
valt. De burgemeester kende de heer van der Bas evenals
zijn voorganger de heer Adri van Meeteren de titel van
erevoorzitter van de Oranjevereniging Moordrecht toe en
overhandigde beiden een symbolische voorzittershamer.
Het werd een druk bezochte en tevens ook weer gezellige
bijeenkomst, bij een immer actieve Oranjevereniging. Van
harte gefeliciteerd, dank voor alle inzet!

Legpenningen, oorkondes en draagspelden…
Kollum
Een wel heel bijzondere
eer viel bestuurder Bert
Blaauw te beurt toen hij
als regiobestuurder NoordNederland aanwezig mocht zijn bij
Oranje festiviteiten in Kollum op
Koningsdag 27 april.
Bert Blaauw mocht namelijk een
hartelijke felicitatie overbrengen
namens het KBOV bestuur aan het
100 jarige Oranje Comité Kollum.
Nadat eerst een mooie traditionele
aubade bij het gemeentehuis onder
grote publieke belangstelling
plaatsvond mocht de KBOV
regiobestuurder als cadeau een
ingelijst Wilhelmus overhandigen aan
het bestuur van het Oranje Comité.

Wat een prachtig jubileum en wat
een mooie dag om dat 100-jarig
bestaan de verdiende Oranje kleur te
geven! Namens u allen wensen wij

het Oranje Comité Kollum vanaf deze
100e verjaardag een springlevende
oranje toekomst toe.

Oranje-activiteiten
Wanneer het in de mogelijkheden ligt van de (regio)bestuurders van de KBOV gaan zij in op uitnodigingen van
bijzondere aard. In dit eerste kwartaal van 2018 betrof
het hier een aantal mooie uitnodigingen. Fijn en belangrijk voor u, als lezer en Oranje-vrijwilliger, is het dan
te weten dat de KBOV namens u allen bij zo’n activiteit
aanwezig is. Door aanwezig te zijn bij deze activiteiten,
zetten we mede de KBOV op de kaart en staan we, samen
met en namens u, in een mooie Oranje traditie….
Koningsdagconcert Groningen
Op 9 april waren een viertal KBOV-bestuurders
uitgenodigd om het Koningsdagconcert bij te wonen in ‘De
Oosterpoort’ te Groningen, in aanwezigheid van Hunne
Majesteiten. Een muzikaal en feestelijk gebeuren, waarin
de muziek van Leonard Bernstein centraal stond. Bedoeld
als opstap naar de viering van Koningsdag in Groningen
later die maand. Ook de bestuurders van de bij de KBOV
aangesloten Oranjevereniging Oranje Nassau waren te gast.
Een registratie van het concert werd aan de vooravond van
Koningsdag uitgezonden via de NPO.

Onthulling plaquette Willem van Oranje
in Leeuwarden
Op 17 april 2018 vond in de Grote of Jacobijner Kerk in
Leeuwarden de onthulling plaats van het gedenkteken
ter ere van het bezoek van Prins Willem van Oranje op
17 april 1581 aan de Friese hoofdstad. De plechtigheid

van de onthulling werd voorafgegaan door toespraken
van mr. Bernhard van Haersma Buma van het college
van kerkrentmeesters, dr. Anton van der Lem van de
Universiteit Leiden, dr. Joop W. Koopman, prof. dr. Coen
Tamse en prof. dr. Jan Teeuwisse. Daarna was de akte
ondertekening en tenslotte de onthulling van de plaquette
door de Friese Commissaris van de Koning drs. Arno A.M.
Brok. De plaquette is gemaakt door beeldhouwer Eric
Claus. De plaquette is een initiatief van de Prins Willem de
Eerste Herinneringsstichting.

De aanleiding van de plaquette was het bezoek van
Prins Willem van Oranje in 1581 waarbij hij op verzoek
bemiddelde tussen de Friese Staten en het Hof van
Friesland. In feite werd hier het tot op heden bekende
Nederlandse “poldermodel” geïntroduceerd. Na de
plechtigheid was er een receptie en kon de entree van
de grafkelder van de Friese Nassaus, de refter waar de
bemiddeling door de Vader des Vaderlands destijds
plaatshad en de voormalige kruidentuin worden bezocht.
Onthulling plaquette burcht Wedde voor
graaf Lodewijk van Nassau
Op 21 april j.l. werd met een bijeenkomst in de
middeleeuwse dorpskerk van Wedde (Groningen/
Westerwolde) herdacht dat graaf Lodewijk van Nassau,
broer van Prins Willem van Oranje, met zijn troepen,
de burcht in Wedde veroverden op de Spanjaarden. Het
kasteel werd door Lodewijk en zijn officieren gebruikt
als uitvalsbasis voor de opbouw van een leger om de
stad Groningen aan te vallen. Zover kwam het niet. Op
23 mei 1568 troffen het Spaanse leger en de troepen van
Lodewijk elkaar op de heerweg bij Heiligerlee waar het
tot de roemruchte veldslag kwam. De broer van Lodewijk,
graaf Adolf arriveerde net op tijd om met zijn ruiters

mee te kunnen vechten. We kennen de afloop: het leger
van Nassau won de slag echter de aanvoerder van de
Spanjaarden “ Jean de Ligne, graaf van Arenberg, en graaf
Adolf kwamen er bij om het leven.
In de kerk van Wedde constateerden de sprekers Jochem
Abbes (voorzitter Historische Vereniging Westerwolde
en organisator van deze bijeenkomst), Ruud Wegman
(secretaris Stichting Monumenten Westerwolde), Albert
Beuse (Groninger Archieven) en Frits Bergman (voorzitter
Stichting Monumenten Westerwolde) in hun presentatie
dat vanwege de verovering van de Wedderborg en het
winnen van de Slag bij Heiligerlee door de Nassause
troepen een onomkeerbaar proces op gang werd gebracht
dat uiteindelijk zou leiden tot het ontstaan van het huidige
Koninkrijk der Nederlanden.

Na de toespraken werd bij burcht Wedde door
burgemeester Leendert Klaassen samen met Jochem Abbes
een plaquette onthuld ter nagedachtenis aan de verovering
van de Wedderbucht door Lodewijk van Nassau.
Herdenking 4 mei Amsterdam
Op vrijdag 4 mei was KBOV bestuurslid Sylvia Hörmann
aanwezig bij de herdenkingsplechtigheid in de Nieuwe
Kerk en later op de Dam te Amsterdam.

Wageningen 5 mei
Een dag later, op 5 mei bezocht KBOV-bestuurslid
Gerben Heldoorn het ‘herdenken en de vrijheid vieren’ in
Wageningen.

KBOV-informatie
De KBOV is immer bezig om de belangen van de bij de KBOV
aangesloten Oranjeverenigingen of Stichtingen te behartigen. Altijd zijn
er wel issues die voor u van belang kunnen zijn. Er komen veel vragen
binnen bij het secretariaat die het bestuur vervolgens agendeert. Er zijn
altijd ontwikkelingen in Oranje Nederland die aandacht behoeven. In
deze rubriek tracht het bestuur van de KBOV u op de hoogte te houden
van deze ontwikkelen, uw advies te vragen, of antwoord te geven op alle
actuele vragen. Daarnaast biedt onze website www.oranjebond.nl via
de diverse rubrieken antwoord op veelgestelde vragen. Ook zijn hier de
eerdere KBOV-nieuwsbrieven terug te vinden.
Verslag ALV
Op 24 maart hield de KBOV een
ledenvergadering in Cultureel
Centrum De Camp te Woudenberg.
Met 54 personen van 25 verenigingen
hebben we nagedacht over allerlei
thema’s.
Voorzitter Pieter Verhoeve refereert
aan het statement dat de KBOV de
afgelopen weken heeft afgegeven:
Zijne majesteit de koning is meer
dan een bekende Nederlander.
Verhoeve wijst erop dat de koning als
staatshoofd een onpartijdige positie
heeft en alle lagen van de bevolking
verbindt: ‘De Oranjebond is er trots
op hoe onze koning op een eigentijdse
en gedragen manier invulling geeft
aan zijn ambt. Daar past geen
ongebreideld recht op beledigen bij’.
Naast de bespreking van de officiële
jaarstukken, zoals de financiën,
stonden er ook enkele inhoudelijke
thema’s op de agenda. Zo vroeg
het bestuur de verenigingen om
de datum van de uitreiking van
de penningen af te stemmen met
de regiovertegenwoordiger. De
bestuursleden doen dit werk vrijwillig
en niet alle momenten passen in de
agenda. Vroegtijdige afstemming is
wenselijk, want bestuursleden zijn
graag aanwezig om penningen uit te
reiken.
Tijdens de bijeenkomst is een debat
gevoerd over de ballonoplatingen.
Marijke Boonstra van Stichting
De Noordzee en Peter Vogel van
Branchevereniging De Groene Ballon
zijn te gast. Beiden geven als start

een statement af. Voorzitter Pieter
Verhoeve zegt bij zijn inleiding: ‘Het
vieren van een duurzaam Oranjefeest
gaat ons allemaal aan.’ Stichting De
Noordzee zette bij monde van Marijke
Boonstra uiteen hoe belangrijk een
schone en gezonde Noordzee is. Ze
gaf aan dat ballonresten (inclusief
plastic lintjes) vaak op het strand
worden gevonden. “Iedere ballon
die je oplaat, levert zwerfafval op.”
Namens brancheorganisatie De
Groene Ballon wees Peter Vogel
op de vele alternatieven zoals het
gebruik van ballonnen als decoratie.
De brancheorganisatie adviseert

de KBOV om geen ballonnen op
te laten. Ondanks dat een ballon
zelf niet van plastic is, blijft het
zwerfafval. Verschillende leden gaven
aan last te hebben van de onheuse
bejegeningen van actievoerders.
Pieter Verhoeve sprak zijn afkeer uit
over de respectloze manier waarop
milieuactivisten de vrijwilligers van
Oranjeverenigingen via internet
hebben benaderd Een enkele
vereniging moet zelfs extra beveiliging
inhuren, omdat gedreigd wordt
met het verstoren van de aubade:
“Terecht bestaat hierover onder
onze leden irritatie.” Stichting De
Noordzee is hiervan geschrokken en
distantieert zich met klem van deze
praktijken. De campagne website is
inmiddels aangepast en de stichting
pleit voor een respectvolle dialoog.
Voorzitter Verhoeve sluit het gesprek
af: “De dialoog verdient een vervolg.
Dit gesprek is ook breder dan de
ballonoplatingen op Koningsdag.” Op
basis van het gesprek zal het bestuur
van de KBOV in het najaar van 2018
tot een afgewogen advies komen voor

AVG

haar leden over hoe om te gaan met
ballonoplatingen.
Verschillende leden delen informatie
over hun verening. Zo geeft de
vereniging van Ouwerkerk aan de
IJssel geeft aan dat ze volgend jaar 90
jaar bestaan en verschillende leden
geven aan moeilijk aan vrijwilligers te
kunnen komen. Ook stelt een nieuw
lid zicht voor, namelijk Stichting
Oranjefeest Limmen.
Borculo presenteert de plannen
voor het congres op 13 oktober. Het
enthousiaste applaus laat zien dat het
programma in de smaak valt.
Helaas kan door de recente
gemeenteraadsverkiezingen mw.
Bilars niet aanwezig zijn. We nemen
afscheid van haar op het congres in
Borculo
De vergadering besluit Sylvia
Hörmann-Vorst en Frank de Buck
nogmaals voor een periode van 4 jaar
te herbenoemen als bestuurslid van de
KBOV,
Tot slot zingen we samen ons
volkslied, het Wilhelmus couplet 1
en 6.
Verslaglegging: Gerben Heldoorn.

Op 25 mei 2018 is de Algemene
Verordening Gegevensbescherming
(AVG) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen
(persoonsgegevens) in een bestand
bewaren.
Deze organisaties moeten zich aan
de regels in deze nieuwe verordening
houden. Dat geldt zowel voor het
bewaren in digitale bestanden als in
mappen op een plank. Ook deze laatste moeten voortaan veilig worden op
geborgen zonder dat vreemden daar
bij kunnen. Dit geldt dus ook Oranjeverenigingen en -stichtingen die gegevens van leden bijhouden.
Op de website www.oranjebond.nl
vindt u een regelhulp van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
U krijgt in 10 stappen een beeld van
waar u aan kunt werken om goed
voorbereid te zijn op de AVG.
De KBOV heeft een stappenplan bewerkt van de Vereniging Nederlandse
Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV),
waar de KBOV bij is aangesloten, dat
gebruikt kan worden.
Voor de volledigheid: In de toelichting van de AP staat als een van de zes
grondslagen:
de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Het lidmaatschap/donateurschap/
sponsoring/vrijwilligerswerk van een
Oranjevereniging/-stichting is zo’n
overeenkomst. Als het goed heeft het
lid/de donateur/de sponsor/de vrijwilliger zichzelf (zonder dwang) aangemeld. Deze aanmelding is een vorm
van toestemming, dat ook een van de
zes grondslagen is. Het is heel verstandig om deze ‘toestemming’ goed
gearchiveerd te hebben. Mochten die
toestemming niet meer schriftelijk/
digitaal voorradig zijn, is het wijs om
deze opnieuw te vragen, zodat u zeker
weet dat u het goed heeft geregeld.
Het zijn voornamelijk deze twee
grondslagen op basis waarvan een
Oranjevereniging persoonsgegevens
mag bewaren.
Elke vereniging/-stichting die persoonsgegevens bewaart, is verplicht
een privacy-beleid op te stellen. Ook
op de website vindt u een concept privacy-statement dat u kunt invullen en
op uw website kunt plaatsen. U kunt
de Word-versie hiervan opvragen
bij de secretaris van de KBOV Dick
Steenks.
Voor meer informatie verwijzen we
u naar de website van de Vereniging
Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) waar de KBOV bij is
aangesloten. We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor
meer informatie verwijzen we u graag
naar onze website www.oranjebond.nl

EEN BIJZONDERE KBOV-OPROEP!
Huwelijk Prins Harry en Meghan Markle in Amsterdam
‘Huwelijkskoorts Harry and Meghan
bereikt Nederland’
Tijdschrift Vorsten en de Koninklijke
Bond van Oranjeverenigingen organiseren volgende week zaterdag 19 mei
een speciaal ‘weddingevent’ rond
het huwelijk van de Engelse prins
Harry en zijn verloofde Meghan. De
live-uitzending van de NOS wordt op
de redactie van Vorsten te Amsterdam uitgezonden. Deskundigen zullen de feestelijke plechtigheden van
commentaar voorzien.
‘Koninklijke huwelijken zijn belangrijk voor het functioneren van een
monarchie. Prachtige tradities worden opnieuw gebruikt. Het lijkt me
fantastisch daar met liefhebbers en
deskundigen naar te kijken’ aldus
hoofdredacteur van Vorsten, Justine
Marcella. ‘Bovendien brengen we direct na het huwelijk een bijzondere
special uit. Bezoekers krijgen een
kijkje achter de schermen van ons
tijdschrift.’
Pieter Verhoeve, voorzitter van de

Oranjebond: ‘Tussen het Engelse en
Nederlandse vorstenhuis zijn al eeuwenlang banden. Nederlandse fans
van het Oranjehuis zullen vast ook
geïnteresseerd zijn in andere koningshuizen. Ik verheug me op deze
meeting.’
Het programma is als volgt:
11.00 uur deuren open / 11.30 uur
welkomstwoord Justine Marcella en
Pieter Verhoeve / 12.00 uur lezing
over Vorsten (incl. een kijkje achter
de schermen) / 12.30 huwelijk kijken
Na de uitzending: lezing Josine
Droogendijk (auteur: modekoningin
Maxima) over koninklijke bruidsjaponnen.
De KBOV heeft voor dit unieke
evenement 75 kaarten beschikbaar.
De toegang is gratis.
De inschrijving gebeurt op volgorde
van binnenkomst. Vrijwilligers van
Oranjeverenigingen die een penning
ontvingen vanwege jarenlange belangeloze inzet, krijgen voorrang.

KBOV-oproep
Al enige tijd denkt het hoofdbestuur
na over een herijking van de strategie
van de KBOV. We stellen onszelf
vragen als:
* hoe kunnen we de leden nog beter
ondersteunen?
* wat verwachten onze leden van de
KBOV hoe we ons landelijk kunnen
profileren?
* hoe kunnen we onze leden het beste
bereiken (schriftelijk, digitaal,
persoonlijk contact etc..)?
* hoe waarderen de leden de algemene ledenvergaderingen, het congres en de regiobijeenkomsten?
Wat kan beter of moet echt anders?
We zouden uw antwoorden of andere
inbreng voor onze nieuwe koers erg
waarderen en vragen u voor 31 mei te
reageren onder vermelding van:
input KBOV strategie,
secretariaat@oranjebond.nl
Natuurlijk zal de nieuwe strategie
onderwerp zijn op de aankomende
ledenvergadering.

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

Paleis Het Loo
Ook al zijn de deuren van Museum Paleis Het Loo qua
museum voorlopig gesloten vanwege een grootse renovatie, nu het zomerseizoen weer voor de deur staat gaan alle
buitenactiviteiten weer van start. Museum Paleis Het Loo
nodigt u van harte uit. Dit alles onder de noemer: BuitenGewoon Open!
Extra aandacht in deze Nieuwsbrief voor onze jonge Oranjefans, want wie wil er nu niet een keertje prins of prinses
zijn? Een mooie activiteit voor ouders én opa’s en oma’s
met (klein) kinderen.

Prinsen- & Prinsessendagen op Het Loo
Beleef je eigen sprookje op Paleis Het Loo! Data: 24, 25,
31 juli & 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22 augustus 2018

Museum Paleis Het Loo organiseert op tien dagen in de zomervakantie voor jonge museumbezoekers de Prinsen- &
Prinsessendagen. Vanwege de enorme belangstelling van
de afgelopen jaren komen er extra dagen bij. De tuinen en
stallen vormen het sprookjesachtige decor voor dit zomerevenement waar kinderen zich voor een dag een echte prins
of prinses kunnen voelen.
In de paleistuinen kan kennis worden gemaakt met het
koningspaar Willem & Mary en hun hofhouding. Kinderen kunnen zich laten schminken, een eigen kroontje
versieren of een medaille maken. Uiteraard mogen de
kinderen als prins of prinses verkleed naar Paleis Het
Loo komen. Er zijn verschillende toepasselijke activiteiten zoals een goochelshow door een toverlakei en een
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theatervoorstelling. Ook rijdt er weer een witte sprookjeskoets die de jonge prinsen en prinsessen naar het
paleis brengt.
• Bekijkt u trouwens deze site ook eens als u nieuwsgierig
bent naar de renovatie. Life-beelden, een Facebook-pagina en animaties nemen u mee in dit alles!
• Wat dacht u van de activiteiten: een Oranje-wandeling,
de activiteit ‘het dak op’, de tentoonstelling ‘dieren van
oranje’, of een wandeling door het park van het Oude
Loo, de Pinksterbrocante, kijken naar Koninklijke PK’s
of de Tour d’ Élégance?
Er is volop te zien, te doen en te beleven op Paleis Het Loo!
Voor meer informatie, zie: www.paleishetloo.nl.

Koninklijk
Paleis
Amsterdam
Graag wijzen we u
ook op de zich steeds
weer vernieuwende
en actuele website van
het Koninklijk Paleis
Amsterdam. Natuurlijk
kan een dagje Amsterdam
niet zonder een bezoek
aan dat prachtige Paleis,
maar de website biedt
veel informatie en achtergronden. Voor een echte Oranjeliefhebber óf geïnteresseerde in Koninklijke Historie een
must! Zie hiervoor: www.paleisamsterdam.nl

Centraal
Museum Utrecht
Bijzonder mag genoemd
worden de tentoonstelling
‘REFLECTIONS’ in het
centraal Museum te
Utrecht. Een grootse
tentoonstelling met werk van Jan Tamineau, bekend bij
ons als de ontwerper van de inhuldigingsrobe en mantel
van Hare Majesteit Koningin Máxima onder andere, maar
ook de laatste foto’s genomen in het Koninklijk Paleis
Amsterdam laten een jurk van Tamineau zien. Een jurk
geïnspireerd op de Japanse Zaal in Paleis Huis ten Bosch.
Een jurk waarop kraanvogels, fazanten en bloemen te
zien zijn. Deze jurk maakt ook onderdeel uit van de
tentoonstelling ‘REFLECTIONS’. De tentoonstelling loopt
van 21 april tot 26 augustus 2018 te zien in het Centraal
Museum te Utrecht.

&
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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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Hoe heeft u Koningsdag
2018 gevierd? Heeft u
speciale foto’s, tips,
anekdotes, mooie
herinneringen?
Laat het ons weten!

OPROEP
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)
pr@oranjebond.nl
Foto’s: RVD / © KBOV.
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