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 Programma

Kijk via deze link voor ons 
totaal nieuwe digitale Instant Magazine
http://magazine.oranjeverenigingkatwijk.nl

Orange Valley Festival   24 aug

Big Valley BBQ    31 aug

Ringrijden   27 aug

Feestweekconcert   29 aug

CountrypakketKoopt uw Countrypakket tijdens het Najaarsfeest en doe mee met de 
stokpaardenrace en de Big Village BBQ op zaterdag 31 augustus.

5 euro
Hamburger
+ Cowboyhoed
+ Stokpaardje
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Voor u ligt het programmamagazine voor het Najaarsfeest 2019. Een magazine wat 
qua vormgeving wat is aangepast, maar een goed overzicht geeft van alle activiteiten 
die in het kader van het komende Najaarsfeest worden georganiseerd. 

Het thema van dit feest is Amerika. Dit thema 
heeft u ongetwijfeld al via de (social) media 
bereikt. Traditionele activiteiten zijn in een 
Amerikaans jasje gegoten, maar ook veel 
nieuwe spectaculaire en soms ook ludieke 
activiteiten waarmee invulling wordt gege-
ven aan het thema.

Het terrein in de Duinvallei vormt een centra-
le plek tijdens dit feest. Op de eerste zaterdag 
is de Duinvallei het toneel van een scala van 
demonstraties en wedstrijden. Dit spektakel 
mag u niet missen, dus zorg dat u tijdig een 
goed plekje vindt langs het veld of op de tri-
bunes. Op de laatste zaterdag van het feest 
nodigen wij u uit op de grootse Amerikaanse 
BBQ, maar dan moet u wel deelnemen aan de 
daarvoor georganiseerde stokpaardenrace. 
De stokpaarden zijn door de medewerkers 
van onze vereniging met de hand gemaakt, 
dus ieder exemplaar is uniek en een gadget 
om te bewaren!

Maar bovenal is het Najaarsfeest een muziek-
feest. Ook dit jaar worden in het hele dorp 
optredens verzorgd, met als muzikale afslui-
ter het Oranjerock. 

Nog niet eerder is de verkoop van entree- 
bewijzen zo snel gegaan als dit jaar. Ik ver-
wacht dat bij het uitkomen van dit magazine 
er slechts nog enkele kaarten beschikbaar 
zijn. 

De medewerkers en het bestuur zijn de af-
gelopen maanden erg druk geweest met het 
bedenken en voorbereiden van dit Najaars-
feest. Hier komt bij dat Nederland, en dus ook 
Katwijk, het volgend jaar 75 jaar Bevrijding 
groots wil vieren. De Oranjeverenigingen van 
Katwijk hebben hiervoor een speciale werk-
groep samengesteld, waarin van elke vereni-
ging bestuursleden hebben plaatsgenomen. 
Het vieren van 75 jaar vrijheid moet een feest 
worden van, voor- en door de Katwijkers, 
Rijnsburgers en Valkenburgers. Vandaar ik u 
ook bij deze wil oproepen om ideeën voor de 
herdenking en viering van 75 jaar vrijheid aan 
te dragen. Dit kan via; info@OVKRV.nl

Tot slot wil ik alle medewerkers bedanken die 
ons bij de voorbereiding en straks bij de uit-
voering van het Najaarsfeest helpen. Zonder 
hun soms tomeloze inzet zou het organiseren 
van een feest als dit niet mogelijk zijn. 

Dit geld eveneens voor de financiële- en  
materiele ondersteuning van de sponsors 
van de vereniging. Het vertrouwen van de 
sponsors geeft ons de zekerheid om de plan-
nen te kunnen realiseren.

Ik wens u allen een mooi Najaarsfeest toe.

Namens de Oranjevereniging Katwijk 
aan den Rijn,

Jan de Winter, voorzitter. 

Voorwoord

Het Bestuur van de Oranjevereniging: 

In en op de truck vlnr: Ton Lukkien, Richard Warmenhoven,  Eric Koelewijn, Hans Barnhoorn, Roy Spaan, Arie Haasnoot, Jacob van der Meij
Staand vlnr: Jan de Winter, Marco van Duijn, Wim Schaap, Ruud van Rijn, Cor de Mooij, Dirk van der Plas, Gerard Wolthaus 

op de foto ontbreken Jaap van Duijn en Gerard Schaap
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Vereniging Ondernemersbelang 
Katwijk aan den Rijn

VLK Recycling; Samen gaan voor Duurzaam

Rabobank Leiden-Katwijk

VLK Recycling ademt duurzaamheid in alle fa-
cetten van haar dienstverlening. Inmiddels is 
de VLK Recycling reeds meer dan 65 jaar bezig 
met het duurzaam ondernemen, wij geven sa-
men met u inhoud aan de circulaire economie. 
Duurzaam is ook de relatie met de Oranjever-
eniging. Door activiteiten te steunen en een 
bijdrage te leveren in het verduurzamen van 
die activiteiten. 

VLK Recycling en de Oranjevereniging werken 
hier met u aan mee. Het afval dat vrijkomt bij 
de evenementen van de Oranjevereniging, zal 
zo veel mogelijk op de feestlokatie geschei-

den worden ingezameld d.m.v. plaatsing van 
diverse containers. Hier wordt het plastic afval 
gescheiden, van het overige afval, wat het-
geen mogelijk maakt dat van het plastic we-
derom plastic gemaakt wordt. 

Door containers bij u te plaatsen kunt ook u 
een bijdrage leveren aan duurzaamheid. Im-
mers VLK Recycling, sorteert het afval en geeft 
het een tweede leven, als secundaire grond-
stof. Ook de containers waarin u uw bouw- / 
sloopafval stort, wordt door ons gesorteerd en 
wederom ingezet als grondstof voor fabricage 
van een nieuw product. 

VLK Recycling geeft prioriteit aan het vermin-
deren van CO2 uitstoot, dit door met behulp 
van zonnepanelen energie op te wekken 
waarop elektrische kranen en machines draai-
en waarmee uw afval gesorteerd en verwerkt 
wordt. 

“Samen gaan voor Duurzaam”

VLK Recycling
De Hooge Krocht 151 te Noordwijk

KBM Groep  
De Katwijkse bouwer KBM Groep maakt 
al jaren deel uit van de hoofdsponsor-
groep van Oranjevereniging Katwijk aan 
den Rijn.

‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ 
staat bij KBM Groep hoog in het vaandel.

Algemeen directeur Dick van der Plas van 
KBM Groep: “Wij zijn een in Katwijk gewor-
teld familiebedrijf en ondersteunen diverse 
(sport)verenigingen en evenementen in 
deze gemeente. Veel van onze medewerkers 
zijn actief in het Katwijkse verenigingsleven. 
Daarnaast willen we graag ook in maatschap-
pelijke zin iets betekenen voor de gemeen-
schap”.     

KBM Groep is actief op het gebied van ont-
wikkeling, bouw, onderhoud en verduurza-
ming. Het bedrijf voert projecten uit in het 
westelijk deel van de  Randstad en is een 
toonaangevende onderneming in de wo-
ning- en zorgbouw.  

“Graag ondersteunen wij ook dit jaar weer de 
Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn. Een 
enthousiaste groep vrijwilligers, die ieder jaar 
weer een mooi programma organiseren voor 
een brede doelgroep, van jong tot oud. Daar 
hebben wij waardering voor”. 

KBM Groep wenst alle deelnemers en bezoe-
kers aan het Najaarsfeest 2019 een prachtige 
feestweek! 

Beste Katwijkers,
Ieder jaar organiseert Oranjevereniging Kat-
wijk aan den Rijn verschillende activiteiten in 
de feestweek. Het brengt de Katwijkers dich-
ter bij elkaar. Door de inzet van alle vrijwilli-
gers én de samenwerking met verschillende 
lokale organisaties is deze feestweek ieder 
jaar weer een groot succes.

Ook Rabobank Leiden-Katwijk probeert men-
sen dichter bij elkaar te brengen. Als Rabo-
bank geloven wij in de kracht van lokale ver-
enigingen. Een vereniging zoals deze, zorgt 
voor een sociale ontmoetingsplaats waar 
mensen samen komen. De vrijwilligers, le-
den en hun familieleden vormen belangrijke  

sociale netwerken en zijn een hoeksteen in 
onze samenleving. Als Rabobank dragen wij 
daar graag een steentje aan bij.  

Als sponsor van de Oranjevereniging Katwijk 
aan den Rijn zijn wij trots om dit jaar naam-
drager te zijn van de Rijnloop op maandag 26 
augustus. Het evenement zorgt voor plezier 
én draagt bij aan de vitaliteit van de deel- 
nemers. Een geweldig initiatief! 
Ik wens de Oranjevereniging en zijn vrijwil-
ligers veel succes met de organisatie van de 
Najaarsfeesten. Zonder deze vrijwilligers is er 
geen feest! 

Geniet, vier feest en lach met elkaar!

Erik Versnel
Directievoorzitter 
Rabobank Leiden-Katwijk
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Brittenburg Accountants is er voor u.

Brittenburg Accountants is dit jaar wederom 
als hoofdsponsor verbonden aan de Najaars-
feesten in Katwijk aan den Rijn. En daar zijn 
wij nog steeds heel trots op. De maatschap-
pelijke betrokkenheid, het enthousiasme en 
vernieuwingsdrang van de Oranjevereniging 
spreekt ons aan. We herkennen ons er in. Als 
jong, dynamisch -we bestaan precies tien 
jaar- en toonaangevend accountantskan-
toor uit Katwijk zijn wij dagelijks op dezelfde 
manier met ons werk bezig. We laten onze 
klanten uit het MKB en middelgrote onder-
nemingen uit de regio Duin- en Bollenstreek, 
Leiden en Den Haag doen waar ze goed in 
zijn: Ondernemen. 

Brittenburg Accountants heeft specialisten in 
huis om elk type ondernemer van dienst te 
zijn. Ons kantoor is aangesloten bij Novens 
Accountants, een samenwerkingsverband 
van zes kantoren in de regio waarmee wij on-
der andere kennis delen en een betrouwbare 
kantoororganisatie achter ons hebben staan. 
Persoonlijk contact staat bij alles wat we doen 
centraal. Dat vinden we niet alleen belangrijk, 
dat is wat ons betreft een voorwaarde voor 
wat we willen zijn: Uw zakelijke partner in het 
runnen van een succesvolle onderneming. 
Spreekt onze aanpak u aan? Kom gerust eens 
langs. 

www.accbrittenburg.nl

Brittenburg Accountants is er voor u.

GBI Van Dijk Sassenheim

GBI van Dijk Sassenheim is een van de 12 col-
lega bedrijven van de BGI groep. Groothandel 
voor Bouw & Industrie ‘GBI”,  de naam zegt het 
al, een naam in de professional voor bouw & 
industrie. Klanten van GBI werken het best 
met een professionele toeleverancier. Een 
meedenker, proactief, die u met verstand 
van zaken verder helpt. Tienduizenden pro-
ducten op voorraad, een assortiment dat is 
toegesneden op de werkzaamheden binnen 
iedere discipline van het bouwbedrijf. 

Aan onze balie heeft u direct contact met 
goed opgeleide medewerkers met parate 
kennis van technische producten en een bre-
de expertise inzake toepassingsmogelijkhe-
den. Desgewenst gaan we met u rond de tafel 
om leveringen, ook voor grotere projecten, in 

goede banen te leiden. U bent ver-
zekerd van persoonlijke en praktijk-
gerichte ondersteuning (ook telefo-
nisch) van onze verkoopadviseurs. 
Leveren van kwaliteit en ontzorgen 
staan bij GBI Van Dijk Sassenheim 
hoog in het vaandel. Ons bedrijf 
is gecertificeerd volgens de NEN-EN- ISO 
9001:2015 norm. Van de producten die u 
aanschaft, maar ook van de administratieve 
afhandeling van uw order, is de kwaliteit strikt 
gecontroleerd en verzekerd. Met dezelfde ac-
curatesse verrichten wij NEN-keuringen van 
elektrische gereedschappen, klimmaterialen, 
hijs- en hef- middelen en valbeveiliging. 
De overeenkomstige eigenschappen zijn 
herkenbaar in de activiteiten en aanpak van 
de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn. De 

Oranjevereniging levert ieder jaar weer kwa-
litatieve prestaties die aansluiten bij de wen-
sen van de bezoekers van de Najaarsfeesten. 
De creativiteit komt tot uiting in de jaarlijkse 
thema’s voor het feest, voor dit jaar staat the-
ma “Amerika” op het programma, ook daarin 
hebben we vertrouwen dat het een geweldi-
ge feestweek voor jong en oud gaat worden. 
Wij wensen iedereen betrokken of bezoeker 
van de Oranjevereniging veel plezier en een 
fijne feestweek. 

Groothandel voor bouw & industrie 

Cornelis Vrolijk
Cornelis Vrolijk is een internationaal visserij-
bedrijf, actief in de vangst, kweek, verwerking 
en verkoop van vis, visproducten en garnalen. 
Met onze visserij leveren we een belangrijke 
bijdrage aan de voedselzekerheid van miljoe-
nen mensen. Als familiebedrijf vissen wij met 
oog voor toekomstige generaties, dat wil zeg-
gen, met behoud van gezonde visbestanden, 
het minimaliseren van de milieubelasting en 
goede arbeidsomstandigheden. Maatschap-
pelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat 
daarom hoog op de agenda. MVO betekent 
voor ons als familiebedrijf en modern visse-
rijbedrijf dat we onze verantwoordelijkheid 

nemen om continuïteit te waarborgen voor 
ons bedrijf, onze medewerkers, voor de vis-
bestanden die we benutten én de gemeen-
schappen waarin we actief zijn. Binnen deze 
lokale gemeenschappen leveren we graag 
een positieve bijdrage aan sociale ontwik-
kelingen. Katwijk is zo’n gemeenschap, een 
dorp waar ook veel van onze bemanningsle-
den wonen. De Oranjevereniging levert met 
de activiteiten die ze organiseert zo’n positie-
ve bijdrage op het sociale vlak. De feestweek 
is een goed voorbeeld van zo’n activiteit.  
Cornelis Vrolijk draagt de Katwijkse inwoners 
een warm hart toe en waardeert de inzet 

van de organisatie en haar vrijwilligers. Hoe 
zij een geweldig Najaarsfeest voor iedereen 
neer te zetten. Wij wensen jullie ook in 2019 
allemaal heel veel plezier!

Brittenburg Accountants wenst u fijne 
Najaarsfeesten! 
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Oostingh ASK-Romein

VOKR 
De Vereniging Ondernemersbelang Katwijk 
aan den Rijn, is al een aantal jaren verbon-
den aan de Oranjevereniging Katwijk aan 
den Rijn. Zij kan mede door de beschikbare 
gelden, enkele onderdelen van de Oranje-
vereniging financieel helpen. In het verleden 
werden veel van deze activiteiten bekostigd 
en/of georganiseerd door de winkeliers ver-
eniging. Die vereniging kon hier niet langer 
mee doorgaan en is uiteindelijk opgeheven. 
Als VOKR, kunnen wij nu de Oranjevereni-

ging geldelijk ondersteunen en dat doen wij 
graag. Wij zien mensen en vooral kinderen 
lachen en genieten als de Sint bijvoorbeeld 
weer zijn intocht heeft in ons dorp. Er ver-
schijnen blije gezichten als er weer een enor-
me Kerstboom het terras van De Roskam, in 
de donkere maanden, versiert en verlicht. 
Met gepaste trots, noemen wij ons sponsor 
van deze mooie vereniging, die voor ieder 
wat wils en elke doelgroep iets organiseert 
en dat het hele jaar door. 

Dat past bij ons, ook wij zijn het hele jaar 
door actief. Maar voor nu wensen wij van de 
VOKR, eenieder, organisator of gast, een fan-
tastisch Najaarsfeest.

Ook dit jaar schaart Oostingh-ASK-Romein 
zich weer als hoofdsponsor achter de activi-
teiten van de Oranjevereniging Katwijk aan 
de Rijn. Zoals u van ons weet, hechten wij 
eraan dat wij midden in de gemeenschap 
van Katwijk aan de Rijn willen staan en veel 
belang hechten aan onderlinge saamhorig-
heid en verbondenheid in de gemeenschap 
van Katwijk.

Ons motto is; 
We doen het met elkaar, we realiseren het 
met elkaar en willen de verwachtingen van 
onze klanten overtreffen. 
Dit sluit naadloos aan bij onze Oranjevereni-
ging die hetzelfde motto hanteert en deze 

fantastische feestweek 
van 2019 graag met el-
kaar en voor elkaar, of 
te wel voor u, voor jou 
en voor ons wil organi-
seren. 
Daarbij steeds weer de 
kwaliteit op een onge-
kend hoog niveau weet 
te brengen en elk jaar weer nieuwe uitdagin-
gen voor ons in petto heeft en onze verwach-
tingen elk jaar weer weet te overtreffen. 
Wij hebben daar veel bewondering voor en 
wij ondersteunen dit van harte. 
De medewerkers en de directie van Oostingh 
Staalbouw en ASK Romein wensen u allemaal 

een fantastische feestweek toe, die we met 
elkaar in saamhorigheid mogen vieren en 
waaraan we zoals gebruikelijk heel veel ple-
zier aan mogen beleven.

Henk Oostingh.

Verlichting van De Roskambrug

Met het schrijven van dit stuk hebben we  al-
weer een aantal video’s voor de Oranjevereni-
ging opgeleverd. Aankondigingen, teasers en 
niet te vergeten de filmopnames voor de mo-
tortoer. We vinden het tof om te zien hoeveel 
bevlogenheid er is binnen de vereniging. Het 
is ons aardig gelukt om vorig jaar onder de ra-
dar te blijven tijdens de opnames in de feest-
week. Niet wij maar de activiteiten moeten 
immers in de spotlights staan. Maar groots 
uitpakken kunnen we ook als dat nodig is. 
Met een crew van vier personen hebben we 
Ruhrgold the movie gedraaid en eens in de 
twee maanden zijn we met onze crew inclu-
sief presentator ergens in Europa drie da-
gen op een aansprekende locatie te vinden. 
Dan maken we opnames en fotografie voor 

ons internationale digitale magazine www.
cinefleur.com. Als je geïnteresseerd bent in 
bloemen en planten of digitale magazines, 
zeker het bekijken waard. 

Wat we verder nog allemaal doen en onze 
klanten zijn? Kijk daarvoor op onze nieuwe 
website of kom langs in de QuickWorks stu-
dio te Rijnsburg. Wij maken daar tijd voor. 
Oegstgeesterweg 206a te Rijnsburg. Tel: 071-
4085826.

Namens, Kim, Patrick, Victoria, Sandra, Judith, 
Christiaan en Johanna van QuickWorks, wen-
sen wij iedereen een geweldig Najaarsfeest 
toe. Wij leggen het graag weer allemaal voor 
jullie vast.

Schotland, Parijs, Duitsland, Friesland, Randstad en yes deze zomer Katwijk 
aan den Rijn. Ook lekker, een thuiswedstrijd. 

Quickworks Video & Multimedia Productions
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codes moeten kraken en de bandiet Jesse  
James te pakken moeten krijgen. 
Op het eind van de avond zal er een fantas-
tische show worden uitgevoerd, maar daar 
laten wij nog niets over los.
Ben jij tussen de 9 en z’n 13 jaar, zorg dan 
dat je bij deze eenmalige activiteit aanwezig 
bent, want dit mag je echt niet missen.

De traditionele en altijd gezellige muzikale 
opening van het najaarsfeest wordt al jaren 
gehouden op de Turfmarkt. Dit jaar geheel in 
het thema van dit jaar:  Amerika.

Hillbilly party- en cover act “The Royal Hillbilly 
Club” overgiet hits van alle soorten en maten 
met een flinke lading Hillbilly bluegrass en 
country en vuurt deze met de snelheid van 
een op hol geslagen stoomtrein op de mens-
heid af. Van Bon Jovi tot Britney Spears en 

van Radiohead tot Motörhead. De 
zes doorgeslagen Rednecks barbe-
cueën hun repertoire als het ware 
boven een enorme grill en garneren 
het geheel met een flinke scheut 
zelfgestookte moonshine en ex-
plosieve energie. Met The Royal Hillbilly Club 
wordt de aftrap van het najaarsfeest gega-
randeerd een feestje waar de cowboyhoeden 
de lucht in vliegen! 

Y ipp iee  Ya-Yee !

Dus komt allen op vrijdag 23 augustus naar 
de Turfmarkt om samen met uw vrienden, fa-
milie en dorpsgenoten het najaarsfeest van 
2019 passend te beginnen.

vrijdag 23 augustus

Driekerkenlunch met een oranje tintje

Wie kent niet deze termen waar een getal in is 
opgenomen: ‘Elfstedentocht’, ‘Vierdaagse van 
Nijmegen’ en de ‘Zesdaagse van Rotterdam’? 
Vanaf zondagmiddag 25 augustus kent Ne-
derland er een nieuwe kreet bij, de enige ech-
te ‘DrieKerkenLunch’ in Katwijk aan den Rijn. 
In samenwerking met de Oranjevereniging 
Katwijk aan den Rijn worden de deuren van  
de H. Joannes de Doperkerk, de Dorpskerk en 
de Open Hof Kerk wijd open gezet voor maxi-
maal honderd belangstellenden. In elke kerk 
is er na de ontvangst een korte boeiende ac-

tiviteit waarna de rest van het uur er van een 
heerlijke lunch kan worden genoten.

Interkerkelijke werkgroep Walking Lunch 
Kees Ouwehand, voorzitter van de werk-
groep die dit samen met de werkgroep voor-
bereidt: ,,Zo gaaf om te zien hoe zo’n eerste 
ideetje van vorig jaar meer en meer groeit. 
Wat is er niet leuker dan eens te kijken bij ‘de 
buren’ aan het begin van deze Najaarsfeesten 
waar we in Kattuk Binnen vaak schouder aan 
schouder staande met elkaar alles beleven? 
Toch starten we deze eerste keer met maar 
drie groepen van 33 belangstellenden. Je 
moet immers ergens beginnen.”        

Ontmoeten en verbinden
Natuurlijk is de ontvangst zondag 25 augus-
tus vanaf 12:30 uur en het afscheid vanaf 
16:45 uur in het feestelijke episch centrum 
van Katwijk aan den Rijn, De Roskam. Om 
12:50 uur loopt elke groep, en de belangstel-
lenden worden bij binnenkomst in De Ros-
kam lukraak over de groepen verdeeld, met 
begeleiders naar hun eerste kerk waar ze van 

13:00 – 13:45 uur verblijven. Dan is er de wan-
deltocht naar de tweede kerk en na de derde 
kerk is het elkaar ontmoeten ‘onder het genot 
van’ in De Roskam. Ouwehand: ,,In elke kerk is 
er een gedeelte van de lunch. Maar ook de ac-
tiviteit in elk kerkgebouw is heel bijzonder. In 
de schitterende feestgids van de Oranjever-
eniging Katwijk aan den Rijn kunt u er zeker 
meer over lezen en zien.”

Hoe, voor wie en wanneer?
Deze DrieKerkenLunch wordt georganiseerd 
voor alle belangstellenden, maar niet zozeer 
voor de eigen kerkgangers: ,,We willen met 
deze unieke Oranje-activiteit juist het onbe-
kende bekend maken. En om de onkosten 
te bestrijden vragen we € 5,- p.p. en kinde-
ren tot tien jaar mogen gratis deelnemen. 
De honderd kaarten zijn vanaf maandag 12 
t/m woensdag 21 augustus te koop bij ‘Bike 
Totaal Luyten’ en ‘Bakker Roodenrijs’. Lopen, 
lunchen en luisteren, wat voor jou?”

Het Turfmarktconcert is gratis toegankelijk voor alle leeftijden. Onder de 18 jaar, dan nog even geen alcohol. 

Turfmarktconcert 
met de The Royal Hillbilly Club

Opening najaarsfeest ook in teken van Amerika

Jesse James de bandiet en de schuine totempaal

zondag 25 augustus    Dorpskerk, Open Hof kerk, H. Joannes de Doperkerk, De Roskam

Vrijdagavond 23 augustus om 19:00 uur gaan 
we in de ORANGE VALLEY een spetterend 
spel spelen voor de jeugd onder begeleiding 
van Josh Clemens. Josh zal ons meenemen 
langs alle facetten van het wilde westen. Met 
gave opdrachten zullen jullie de schuine to-
tempaal weer tot leven moeten krijgen, de 

Vereniging Ondernemersbelang 
Katwijk aan den Rijn
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Het zo vertrouwde muntje wordt verleden tijd?
Wij zijn al langere tijd op zoek naar een 
goede en betrouwbare cashless betaal-
methode. Die hebben we gevonden en 
het heet Piek. Betaal je drankjes veilig en 
snel met de digitale munt van Piek! Dé 
nieuwe manier van cashless betalen bij de 
Najaarsfeesten van Katwijk aan den Rijn. 

Hoe werkt het?
Download de app, check-in op het evene-
ment, waardeer eenvoudig saldo op en be-
taal aan de bar door de QR-code te scannen 
of nog gemakkelijker met een polsbandje. 
Pieken’’ kan met iedere bank. Voortaan kan je 
je goudstukken, festivalmunten en cheque-
boekjes thuislaten!  Dankzij de app heb je al-
tijd voldoende Piek op zak.

Sla de rijen over
Spendeer meer tijd met je vrienden en min-
der tijd in de rij. Met Piek waardeer je saldo op 
via iDeal en kan je gelijk aan de bar bestellen. 

Betalen is nog nooit zo eenvoudig geweest. 
Open Piek, scan de QR-code, bevestig en 
proost!  

Betaal veilig en snel
Piek is ontwikkeld volgens de meest recen-
te betaaltechnologieën en voorzien van de 
vereiste beveiligingsmaatregelen. Je drankjes 
haal je dus niet alleen snel, maar ook veilig! 
Ontvang overgebleven saldo terug.
Iedereen houdt na een event of festival mun-
ten over. Om ervoor te zorgen dat jouw mun-
ten niet verloren gaan, storten we je saldo 
na het event terug. Oftewel, alles is piekfijn 
geregeld. 

Overzicht van je transacties
Houd je graag overzicht in je uitgaves en 
transacties? Piek zet alles overzichtelijk voor 
je op een rijtje. Zo zie je direct waar je hebt 
gepiekt en wat je huidige saldo nog is. Dat 
is 100% onbezorgd genieten van het event. 

Wat gaan we dit jaar doen?
We gaan deze vorm van betalen dit jaar naast 
de vertrouwde munt introduceren. We begin-
nen hiermee in de Oranjebrink. Als het een 
succes is dan zullen deze betaalmethode op 
meer locaties gaan invoeren. 
Hiervoor hebben we ook uw medewerking 
nodig. We willen graag weten wat u, als be-
zoeker van onze events, van deze vorm van 
betalen vindt. Meer informatie is te vinden 
op piek.app, download de Piek Wallet app in 
de Google Play- en  App store en volg onze 
Instagram pagina  (https://www.instagram.
com/piekunie/) om op de hoogte te blijven 
van de actuele feestjes.

KatwijkBinse Truckrun 
zaterdag 24 augustus 

100 toeterende trucks is 
echt genieten !
Voor de 22e keer wordt de Katwijk Binse 
Truckrun georganiseerd. Personen met een 
verstandelijke beperking rijden die dag een 
rondrit van circa 55 km door de Bollenstreek 
als bijrijder op een vrachtauto, waarbij ze 
enthousiast worden toegezwaaid door de 
toeschouwers. Om 13:30 uur rijdt de stoet de 
Rijnstraat in. Kijk voor de exacte route op de 
website van de Oranjevereniging.

Scootertocht 
zaterdag 24 augustus 

Er is weer een schitterende rit uitgezet in de 
omgeving van ons dorp, waarbij onderweg 
de nodige vragen moeten worden beant-
woord. Voor de één misschien een eitje, voor 
de ander wellicht meer een uitdaging, en dus 
iets lastiger. Uiteraard is er onderweg nog een 
stop ingepland voordat het tweede deel be-
gint. 

Ook dit jaar kijken we weer gezamenlijk de 
antwoorden na onder het genot van een 
hapje en een sapje in De Roskam en volgt 
de prijsuitreiking. Uiteraard is er weer de 
mogelijkheid om vooraf een check-up van 
uw scooter te laten doen door Arjan Luijten 
Bike Totaal. Oliepeil en bandenspanning, 
zodat we veilig van start kunnen gaan. Ver-
der gelden voor iedereen de normale ver-
keersregels en deelname is op eigen risico.

Voordelen !

Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn -
Contacten 9 van 9

Groepsrollen Bedrijfsnaam Bedrijfslogo Actief

Sponsor Ver. Ondernemersbelang Katwijk aan
den Rijn Ja

Sponsor, Post VLK Groep Ja

Sponsor, Post Wijkraad Katwijk aan den Rijn Ja

Sponsor Zilveren Kruis - PRO LIFE
Zorgverzekeringen Ja

Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn -
Contacten 2 van 9

Groepsrollen Bedrijfsnaam Bedrijfslogo Actief

Sponsor Autorijschool Drive At Ja

Sponsor, Post Backstage Productions Ja

Sponsor, Post Bakkerij D. Haasnoot Ja

Sponsor Bike Totaal F. Luijten Ja

Sponsor, Post Boels Verhuur B.V. Sanitation Ja

Sponsor, Post Brittenburg Accountants Ja
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American Bald Eagle
Een unieke en fantastische roofvogelshow. 
De absolute topper tijdens deze show is de 
American Bald Eagle.
De Amerikaanse zeearend werd in 1782 het  
nationale symbool van de Verenigde Sta-
ten. De Amerikaanse zeearend is de tweede 
grootste roofvogel van Noord-Amerika. 
Opvallend is de witte kop, waar hij zijn Ameri-
kaanse naam Bald Eagle aan dankt.  
Ze zijn tussen de 76 en 109 cm lang en wegen 
4 tot 6 kilo. De spanwijdte van hun vleugels 
kan tussen de 180 en 240 cm lang worden.

Orange Valley Festival
In Orange Valley is de gehele dag van alles te beleven voor jong en oud. 
Voor de kinderen is er een Country kinderdorp met activiteiten in levens-
grote tipi’s en er zijn springkussens, cowboys en indianen, een kinderboer-
derij en allerlei leuke activiteiten bij de ponyclub.
Er zullen prachtige auto’s staan opgesteld onder de naam American 
Wheels. De roofvogelhoek zal u versteld doen staan, ook een Amerikaan-
se zeearend zal een show weggeven. Er zijn Amerikaanse foodtrucks in 
hele bijzondere voertuigen, een terras en de Oranjebrink is open om een 
dansje te maken. Orange Valley Festival zal de gehele dag te volgen zijn 
op groot led scherm, alle optredens worden live uitgezonden.

Het programma
10:00 uur Grootse opening, Stars bangled banner.
10:10 uur DVS Marchingband Western Trial
10:50 uur Josh Clemens American Bald Eagle 
11:00 uur American Football wedstrijd, Lightning met Djalita cheerleaders
11:50 uur Josh Clemens Roofvogelshow met o.a. American Bald Eagle
12:00 uur Demonstraties schapen drijven
12:00 / 14:00 uur Postkoetsritten 
12:50 uur Josh Clemens Stunt Showteam Lasso show
13:00 uur Zuid Hollands kampioenschap Horse Boarden
13:50 uur Josh Clemens Stunt Showteam Trick riding
14:10 uur Wedstrijd marathon rijden, demo Western rijden 
15:00 uur Prijsuitreikingen, Horse Boarden en Marathon rijden 
15:20 uur Wervelende show Horse Boarden
16:00 uur Grootse finale met de ‘Hickory Bill’s Wild West Show’ 
 Grote Drive inn Bioscoop
19:30 uur Terrein open voor Drive inn
20:30 uur Start Film

Opening spektakel
DVS Marchingband zal samen met het Ame-
rican Football team Lightning, Djalita Cheer-
leaders en de ruiters van Josh Clemens de 
grandioze opening verzorgen van Orange 
Valley Festival. Aansluitend zal de Marching-
band van DVS u meenemen naar het Wilde 
Westen van Amerika voor The Western Trail. 
Die rauwe en avontuurlijke tijd waar wet-
ten niet bestaan en cowboys, goudzoekers, 
schurken en ontdekkingsreizigers de dienst 
uitmaken.  

‘The Western Trail’ is een show boordevol 
heerlijke muziek uit de meest bekende wes-
ternfilms uit de jaren ’60 en ’70. U kent onge-
twijfeld nog de films van Sergio Leone: ‘Once 
Upon a Time in the West’,  ‘The Good, the Bad 
and the Ugly’ en ‘For a few Dollars More’. Met 
de tijdloze muziek van componist Ennio Mor-
ricone. 
Maar wat denkt u van films als Silverado, The 
Hallelujah Trail of The Magnificent Seven?  
Gaat u er eens goed voor zitten en laat u mee-
slepen door de muziek.

Orange Valley
FestivalOranjevereniging Katwijk aan den Rijn -

Contacten 6 van 9

Groepsrollen Bedrijfsnaam Bedrijfslogo Actief

Sponsor, Post Maessen Tenten B.V. Ja

Sponsor Marina Rijnsburg Ja

Sponsor Noorlander Bouw B.V. Ja

Sponsor Oostingh ASK Romein Ja

Sponsor, Post Outhands Internet & Media Ja

Sponsor Ouwehand Bouw Katwijk B.V. Ja

Sponsor Paardensportcentrum Van Paridon Ja
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Vereniging Ondernemersbelang 
Katwijk aan den Rijn

American Football wedstrijd
Al sinds 1997 speelt men bij American Foot-
ball Club Lightning Leiden de competitieve 
teamsport American Football. Bekend om 
spectaculaire passes, prachtige catches en 
snoeiharde tackles! Het doel van het spel is 
om punten te scoren door de bal in de end 
zone van de tegenstander te brengen. Pun-
ten kunnen gescoord worden door de bal 
over de doellijn van de end zone te dragen, 
door de bal te gooien naar een medespeler 

 
in de end zone, (beide resulterend 
in een touchdown) of door middel 
van een field goal, waarin de bal 
tussen de doelpalen achterin in de 
end zone getrapt wordt. Lightning 
Leiden speelt in de Nederlandse 
eredivisie van de American Football 
Bond Nederland. Kom kijken naar 
de demonstratie wedstrijd en mis 
niets van dit prachtige spektakel!

Djalita Cheerleaders
De Djalita Cheerleaders zijn Nederlands Kam-
pioen en gaan in november naar Japan voor 
de wereldkampioenschappen. Djalita zijn de 
vaste cheers van Dutch Lions American Foot-
ball Team.
Een gedeelte van de Djalita Cheerleaders is 
jaren lang lid geweest van het enige professi-
onele cheerleadingteam van Nederland:  De 

Amsterdam Admirals . Hier hebben ze een ge-
degen opleiding gehad van ex-NFL cheerlea-
der: Ashley Orman. De Cheerleaders hebben 
voor overvolle stadions gestaan en met grote 
artiesten opgetreden zoals Chipz, Coolio, Top-
pers in Concert en Faithless. 
De Djalita Cheerleaders zijn ze te zien tijdens 
de American Football wedstrijd.

Trickriding is uit praktische situaties ontstaan. 
Tijdens het ranchwerk kon het voorkomen 
dat je iets van de grond moest oppakken, snel 
op je paard moest springen, of iemand van de 
grond op moest pikken. Onder de cowboys, 
werden al snel wedstrijdjes georganiseerd  

voor wie de meest gevaarlijke en spectacu-
lairste stunts kon uitvoeren. Het Stunt Show-
team van Josh Clemens zal u versteld doen 
staan met de meest spectaculaire trucs die te 
paard worden uitgevoerd.
Trickriding een absolute aanrader.

Schapendrijven
De eerste Europese wedstrijden schapendrij-
ven vonden meer dan honderd jaar geleden 
plaats in het noorden van Wales. Een goed 
getrainde hond maakt het leven van een her-
der een stuk gemakkelijker. De herder kan sa-
men met zijn hond een grote kudde schapen 
beheren. En dat met minimale stress voor de 
schapen.

Noordwijktrial organiseert wedstrijden clinics 
en trainingen schapendrijven. 
Tijdens de demo op Orange Valley Festival 
zullen verschillende aspecten uit het scha-
pendrijven te zien zijn,  waarbij uitleg wordt 
gegeven hoe dit zowel in de sport als in het 
dagelijks herderswerk terug komt. 

Grandioze Lasso show
Een lasso is een werpkoord met een verschuifbare 
lus dat gebruikt wordt door cowboys om er paar-
den en koeien mee te vangen. Cowboys zwieren 
de lasso een aantal keren boven hun hoofd om 
te richten en werpen dan de grote lus om de hals 
of de benen van het paard of de koe die ze willen 
vangen en vervolgens trekken ze de lus snel aan 

zodat het dier gekluisterd op zijn plek blijft staan. 
Er bestaan zo’n dertig verschillende lassotechnie-
ken. Wat de cowboys van Stunt Show Team Josh 
Clemens met de lasso kunnen is werkelijk onvoor-
stelbaar. U zult versteld staan van de behendig-
heid en de snelheid waarmee de lasso gebruikt 
wordt.

Wedstrijd Marathon rijden
Bij de marathon komt het vooral aan op snelheid 
en wendbaarheid van het paard en de stuur-
manskunst van de menner. De helper van de 
menner, de groom, staat achter op het rijtuig en 
houdt het rijtuig in evenwicht door zijn gewicht 
te verplaatsen. In Orange Valley zal een wedstrijd 

kegeltje rijden gehouden worden, met twee rij-
tuigen op een zelfde parcours. Het parcours is 
uitgezet met kegels met daarop een bal. De 
menner moet zijn span door dit parcours sturen 
zonder de ballen van de kegels af te rijden. De-
zelfde wedstrijd zal ook gehouden worden “on-
der de man”.

Trickriding
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Amerikaanse Drive Inn bioscoop
Op een led scherm van 10 bij 6 meter zal een 
prachtige film gedraaid worden voor jong en 
oud. Zet uw autoradio op de juiste FM zen-
der en met het geluid van de film in uw auto, 
wordt het spektakel nog mooier. Terwijl u 
vanuit uw auto de film bekijkt, komen Ameri-
kaanse Candygirls langs met heerlijke versna-
peringen. Er kunnen 120 auto’s op het terrein. 
Bestel dus snel een ticket om deze unieke er-
varing mee te maken.

Het terrein van de Drive Inn kunt u oprijden 
vanaf Parnassia, niet via de ingang van de 
Oranjebrink. Het terrein gaat open om 19:30 
uur, de film start om 20:30 uur. Deze unieke 
Drive Inn is op zaterdag 24 augustus in de 
Zanderij in Katwijk aan den Rijn.
Voor deze avond kunt u een plaats reserveren 
via de ticketbox op de website voor slechts  
€ 3,00 per auto. 

The Hickory Bill’s Wild West Show
Deadwood, South Dakota,1874; na de ont-
dekking van goud in de ‘Black Hills’ door ‘ge-
neral George Armstrong Custer’ en zijn ‘Caval-
ry’, komt het grote opperhoofd van de ‘(Ogla-
la) Sioux Nation’ ; Chief ‘CRAZY HORSE’, in actie 
om zijn eerder, officieel toegekende ‘Indian 
Territory’ te beschermen. Beruchte ‘Outlaw 
Bendes’ als de ‘(Jesse) James – Younger Gang’ 
maken onderwijl veel verbindingen tussen 

oost en west onveilig. ‘(Wild) BILL HICKOK’ 
en ‘de beruchte, schietende Princess of the 
South West ‘BELLE STAR’ nemen u samen mee 
op een avontuurlijke reis door de geschiede-
nis. Beroemde scene’s als de ‘beroving van 
de Deadwood stage coach’ (postkoets) en de 
‘Battle of Little Bighorn’  zullen aan bod ko-
men in deze spannende, wervelende Wild 
West, Stunt Theater voorstelling!

Horse Boarden
Horseboarden is de nieuwste paardensport 
rage van dit moment; een ruiter met paard 
trekken een boarder voort op een groot ska-
teboard op rubber bandjes, met snelheden 
tot 47 km/u. Een spectaculaire sport! De paar-
den worden hier goed op getraind en heb-
ben zichtbaar lol in de snelheid die ze mo-
gen maken tijdens het horseboard parcours.  

Op zaterdag 24 augustus vechten de beste 
teams van het Horseboarding Showteam in 
Orange Valley om de titel ‘ Kampioen van 
Zuid Holland ‘. Hierbij is de regerend Neder-
lands kampioen Orange Thunder onder ande-
re dankzij hun naam wel wat in het voordeel! 
Maar de andere teams zullen hen proberen 
het vuur aan de schenen te leggen geduren-
de een wervelende wedstrijd! 

Kinderdorp
In Orange Valley zal een kinderdorp van prachtige grote tipi’s worden neer 
gezet, waar allerlei activiteiten zullen plaatsvinden. De Vereniging Ponyclub 
Van Paridon zal de gehele dag aanwezig zijn. Onder begeleiding kunnen de 
kinderen zich de hele dag vermaken met de pony’s. Pony rijden en pony bor-
stelen en er is een pony knuffel wei. 
Er zullen verschillende mooie springkussens staan, waar de jeugd zich van 
harte lust op kan uitleven. Dit alles, zal naast de verschillende optredens in 
Orange Valley, de jeugd een prachtige dag bezorgen.

American Wheels
Tijdens dit evenement zullen Amerikaanse 
autoliefhebbers hun bolide presenteren aan 
het publiek.

Er zullen werkelijk unieke exemplaren te 
bewonderen zijn, waaronder Amerikaanse 
brandweerauto’s prachtige luxe wagens en 
auto’s met een bijzondere geschiedenis.

Uitverkocht !
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Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn -
Contacten 2 van 9

Groepsrollen Bedrijfsnaam Bedrijfslogo Actief

Sponsor Autorijschool Drive At Ja

Sponsor, Post Backstage Productions Ja

Sponsor, Post Bakkerij D. Haasnoot Ja

Sponsor Bike Totaal F. Luijten Ja

Sponsor, Post Boels Verhuur B.V. Sanitation Ja

Sponsor, Post Brittenburg Accountants Ja

Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn -
Contacten 5 van 9

Groepsrollen Bedrijfsnaam Bedrijfslogo Actief

Sponsor Hengelsport Overrijn Ja

Sponsor Holland Scherm B.V. Ja

Sponsor, Post Holland Steiger Verhuur B.V. Ja

Sponsor Jongeneel Transport Ja

Sponsor, Post Jovetra B.V. Ja

Sponsor KBM Groep Ja

Sponsor, Post Keurslagerij Vooys JaOuwehand Bouw Oranje MotorTourTocht 
zaterdag 24 augustus 

Ook dit jaar organiseert de Oranje vereniging 
traditie getrouw, voor de motorliefhebbers 
onder ons, de beste start van de feestweek 
middels de OV Motortourtocht.
 
De startlocatie van de tocht zal zijn bij De Ros-
kam op de Turfmarkt in Katwijk a/d Rijn. Om 
zoveel mogelijk aan ieders wensen tegemoet 
te komen, is het ook dit jaar weer mogelijk de 
tour te rijden zoals jij dit wilt.
 
A) Er is de mogelijkheid voor motorrijders die 

in een groep met de voorrijder van de or-
ganisatie willen rijden. 

B) Er is een mogelijkheid voor motorrijders die 
in een groep met een eigen voorrijder gaan 
rijden danwel op eigen gelegenheid rijden.

De tocht gaat dit jaar richting West Friesland 
en dan allereerst naar Uitgeest over de snel-
weg. Dan via mooie binnenwegen richting 
Limmen, Bergen, Schoorldam, Krabbendam, 
Sint Maarten, Groenveld, Haringhuizen, 
Waarland, Rustenburg en bijna aan het einde 
van de binnendoor route Stompe toren. Een 
route van ca. 105 km. Hierna gaan we over de 
snelweg naar Katwijk waar we kunnen genie-
ten van een koel drankje. 

Vanwege de organisatie zien wij het liefst een 
inschrijving via de website www.oranjever-
enigingkatwijk.nl bij tickets, te vinden onder 
de menubalk Dit kan tot en met dinsdag 20 
augustus 2019.
Bij inschrijving via de website bedragen de 
kosten voor deelname aan deze motortour-
tocht € 22,00 per deelnemende motorrijder  

en/of duopassagier, de prijs incl. ticketkosten, 
koffie, lunch en een drankje bij terugkomst 
in De Roskam. Na de inschrijving ontvang je 
uiterlijk op 22 augustus 2019 de GPS route en 
overige instructies.

Het is ook mogelijk om je aan te melden op 
de motordag zelf in De Roskam, inschrijving 
is dan mogelijk vanaf 07:30 uur tot uiterlijk 
08:00 uur. Je hebt dan geen GPS route maar 
kun je aansluiten bij een voorrijder van de or-
ganisatie. De inschrijfkosten op de dag zelf 
liggen iets hoger en bedragen dan € 27,00 
per deelnemende motorrijder en/of duopas-
sagier.

Meld je snel aan voor deze super mooie mo-
tortour en we zien je graag op 24 augustus 
in De Roskam, inloop is dan vanaf 07:00 uur.

LEKKER Rockcovers op de Turfmarkt
zaterdag 24 aug- 18:00 uur 
LEKKER is een feestband voor een rockende 
avond. De basis van de show is een repertoi-
re van Top 100 Allertijden nummers, met een 
‘rockende’ twist en die uit volle borst meege-
zongen kunnen worden.
Zangeres Carmen zou Anouk nog van het po-
dium blazen met haar imposante stemgeluid 
en ze weet het elke keer weer voor elkaar te 
krijgen om de tent voor haar te winnen. De 
nummers zijn een mix van Nederlandstalige 
en internationale nummers van onder ande-
re Anouk, Golden Earring, De Dijk, AC/DC en 
nog veel meer…

Dat alles ondersteund met 
een geweldige licht en laser-
show!

LEKKER bestaat uit vijf mu-
zikanten; zangeres Carmen, 
drummer Joey, gitaristen Ro-
land en Jeroen en bassist Roel
In het kort; gewoon een per-
fecte feestband, waarbij het 
uitwringen van T-shirts aan het eind van 
de avond, tot een traditie is geworden. 
Er gaat niemand droog de zaal uit.

Check LEKKER op Facebook: www.facebook.
com/lekker.rockcovers

The Downbeat Detonators 
zaterdag 24 aug. - 16:00 uur 

The Downbeat Detonators spelen ska en 
rocksteady geinspireerd door de Jamaicaanse 
muziek uit de jaren ‘60 en ‘70. Met een vracht 
aan trombone & sax melodieën, rauwe orgel 
partijen, meerstemmige ska vocalen en on-
dersteund door een strakke ritmesectie gaan 
ze elk optreden aan alsof het hun laatste is.

Eigen werk geinspireerd door artiesten 
zoals Don Drummond, Prince Buster, The 
Slackers, Hepcat, Toots & the Maytals en 
vele vele anderen. Met een repertoire dat 
nu al de lengte van 3 studio albums beslaat 
zijn the Downbeat Detonators er meer dan 
klaar voor om elke kroeg, tent, zaal, podium 
en festival te bestijgen! It’s Detonation Time! 

Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn -
Contacten 6 van 9

Groepsrollen Bedrijfsnaam Bedrijfslogo Actief

Sponsor, Post Maessen Tenten B.V. Ja

Sponsor Marina Rijnsburg Ja

Sponsor Noorlander Bouw B.V. Ja

Sponsor Oostingh ASK Romein Ja

Sponsor, Post Outhands Internet & Media Ja

Sponsor Ouwehand Bouw Katwijk B.V. Ja

Sponsor Paardensportcentrum Van Paridon Ja
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donderdag 29 augustus  

Het feestweekconcert in de Dorpskerk is in-
middels een begrip. Vele lokaal en landelijk 
bekende muzikanten verleenden in eerdere 
edities hun medewerking. Steevast kan het 
concert rekenen op een groot en warm pu-
bliek. Het feestweekconcert vindt plaats op 
donderdag 29 augustus en begint om 20:00 
uur. De deuren van de kerk gaan open om 
19:30 uur.
 
Dit jaar treedt het Hollands Christelijk Man-
nenkoor op. Dit gerenommeerde mannen-
koor, dat momenteel bestaat uit 130 leden, 
is voortgekomen uit het Hillegersbergs Chris-
telijk Mannenkoor dat werd opgericht op 
12 oktober 1953. Sinds 1989 staat het koor 
onder de bezielende leiding van dirigent Ar-
jan Breukhoven. Het veelzijdige repertoire 
bestaat uit geestelijke liederen, klassieke en 
moderne koorwerken, muziek uit musicals en 
operettestukken.
 
Ook is het koperkwartet Amazing Brass uit-
genodigd. We zijn blij dat dit professionele 
koperensemble, dat bestaat uit twee trom-
pettisten en twee trombonisten, erbij is. De 
conservatorium geschoolde musici hebben 
hun ervaring opgedaan bij vele Nederland-
se en Belgische professionele orkesten. Ook 
treden ze allen met regelmaat solistisch op. 

Amazing Brass staat garant voor een muzi-
kaal feestje!
Sopraan Jacomina van der Plas was in de af-
gelopen jaren al verschillende keren te ho-
ren tijdens feestweekconcerten. Zij behoeft, 
zeker in Katwijk, eigenlijk geen nadere intro-
ductie. Met haar prachtige stem weet zij ve-
len in het hart te raken.
 
Tenslotte verleent organist Arjan Wolfswin-
kel zijn medewerking. Naast organist van de 
Dorpskerk is hij ook als zodanig verbonden 
aan de Oude of Andreaskerk in Katwijk aan 
Zee. Arjan wordt regelmatig gevraagd als 
koorbegeleider. Hij arrangeert muziek voor 
uiteenlopende bezettingen. Ook verzorgt hij 
af en toe orgelconcerten. In 2018 verzorgde 
hij op speciaal verzoek een solo-optreden in 
het Duitse Möseltal.

Het programma heeft alle ingrediënten in 
zich voor een zeer geslaagde avond waar je 
absoluut bij geweest moet zijn! Een breed 
scala aan muziekstijlen zal de revue passeren.
Kaarten kosten € 8,- ( inclusief 1 consumptie)

Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar 
bij Bike Totaal Luyten, KlusWijs Katwijk en  
Chr. Boekhandel Het Baken.

Kinderbingo 
maandag 26 augustus  
In het Dorpshuis in de Kerklaan is er bingo voor kinderen tot 12 jaar. Er zijn weer leuke prijzen 
te winnen. Schreeuw niet te vroeg bingo, want dan moet je vader of moeder misschien een 
liedje zingen. Neem wel zelf je gelukspen of potlood mee.  De bingoavond begint om 18:00 uur.
Entree gratis.

Bingo volwassenen 
dinsdag 27 augustus  
Prijzen, prijzen en nog meer prijzen. Alles moet  de deur uit tijdens de bingo die in 
De Roskam word georganiseerd. De bingo is altijd een gezellige en druk bezochte avond 
tijdens de najaarsfeesten. Zorg er voor dat u ruim op tijd bent om er voor te zorgen dat u 
een stoel kunt bemachtigen. En vergeet geen pen of stift mee te nemen.

De deur gaat om 18:30 uur open. De bingoavond begint om 20:00 uur.
De kosten voor deze avond zijn: € 17.50 euro voor 10 speel rondes en daarbij krijgt u 
de eerste 3 lootjes gratis voor de loterij op het eind van de avond.
Tijdens de pauzes kunt u nog lootjes bij kopen.

Het Hollands Christelijk Mannenkoor o.l.v. dirigent en musicus Arjan Breukhoven 

Albert	Heijn	
Zeilmakerstraat



“Héél Katwijk Exposeert!”  
tijdens Najaarsexpositie Katwijk aan den Rijn
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maandag 26 tot 29 augustus 

Pareltjes uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg, 
vereeuwigd op het canvas! Dát valt dit jaar 
te bewonderen op de Najaarsexpositie van 
Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn. Schil-
derijen en kunstwerken van particuliere eige-
naren, die tot nu toe alleen te zien waren in 
huiselijke kring, worden tentoongesteld aan 
het grote publiek. Het thema dit jaar is dan 
ook “Héél Katwijk Exposeert!”

Na een oproep van de oranjevereniging in de 
media is er massaal gereageerd door mensen 
uit de drie gemeenten die beeltenissen van 
hun dorp in hun huis hadden hangen. De 
organisatie heeft daarop een selectie van de 
kunstwerken gemaakt die te zien zullen zijn 
in de Open Hofkerk tijdens de feestweek van 

Katwijk Binnen. In totaal zullen er 60 pareltjes 
op de Najaarsexpositie worden geëxposeerd.

Rokerij Schaap en de Nieuwe Kerk in Katwijk 
aan Zee, het oude Tolhuis ‘t ‘Sandthek’ in Kat-
wijk aan den Rijn, de Lange Vaart in Rijnsburg 
en de Paardenmarkt op het Castellumplein in 
Valkenburg. Om maar een paar voorbeelden 
te noemen van de schilderijen die te bewon-
deren zijn. De Najaarsexpositie is blij verrast 
en zeer vereerd met al deze bijzondere inzen-
dingen.

Oftewel, wilt u tijdens de feestweek even weg 
van alle drukte en wilt u genieten van al het 
moois wat onze dorpen te bieden hebben? 
Kom dan kijken naar de pareltjes van Katwijk, 
Rijnsburg en Valkenburg op de Najaarsexpo-
sitie van Katwijk aan den Rijn!

“Héél Katwijk Exposeert” is te bezichtigen 
van 26 tot en met 29 augustus in de Open 
Hofkerk.
Open van maandag 20:00 uur tot 22:30 uur.
Dinsdag tot en met donderdag van 15:00 uur 
tot 17:00 uur en van 19:00 uur tot 22:30 uur.

Oranje Megaspektakelrace
maandag 26 augustus  

Voor bikkels, doorzetters en diehards ! 
Wie zichzelf en zijn vrienden wil uitdagen of gewoon even zijn energie kwijt wil, is er 
weer de spectaculaire Oranje Megaspektakelrace. Dit is een 500 meter lange storm-
baan voor bikkels, doorzetters en diehards. Dit jaar is de baan weer volledig anders dan 
vorig jaar. De baan wordt opgebouwd door de mannen en vrouwen van de Katwijkse 
Zeeverkenners. Dat betekent meer water, meer uitdaging en dus nog meer plezier 
voor de sportieve Katwijkers.  Durf jij het aan om het parcours te bestormen, zorg dan 
dat je er bij bent. Wie gaat er met de 1ste prijs vandoor! Ga de uitdaging aan, tot dan!

Je kunt meedoen in de volgen-
de categorieën:

-  duo jeugd onder de 16 jaar
-  duo ouderen boven de 16 jaar
- duo gemengde leeftijd

Wegens de enorme belangstelling van voor-
gaande jaren heeft de organisatie besloten 
dat men van te voren moet inschrijven via de 
website van de Oranjevereniging Katwijk aan 
den Rijn.
Kinderen tot 11 jaar mogen alleen de baan be-
treden onder begeleiding. Inschrijving is koste-
loos. Denk er wel aan om oude kleding mee te 
nemen en goede schoeisel te dragen. Deelna-
me geschiedt op eigen risico.



Programma overzicht 2019

Vereniging Ondernemersbelang 
Katwijk aan den Rijn

Vrijdag
23 augustus 19:00 uur Oranjevallei
Jesse James de bandiet en de schuine 
totempaal
Spetterend spel voor de kids van 9 tot 13 jaar. 

23 augustus 20:00 uur Johan Cruijffcourt
Schuimparty

23 augustus 20:30 uur Oranjevallei
KBM Oranjebrink met “Chris de Luxe”
Entree: gratis

23 augustus 20:30 uur Turfmarkt
Openingsconcert met “DJ Jor-D &
The Royal Hillbillyclub”
Entree: gratis.

Zaterdag
24 augustus 8:00 uur Roskam
Ouwehand Bouw Oranje MotorTour-
Tocht
Inschrijven verplicht, kijk op de website.

24 augustus 10:00 uur Oranjevallei
Orange Valley Festival met thema 
“Amerika”
Vanaf 10 uur diverse optredens, dit mag je 
niet missen.
Een lust voor het oog en lekker over de top.

24 augustus 11:00 uur Start Estec
Katwijk Binse Truckrun
Vrolijkste File door de Bollenstreek.
13:30 uur in de Rijnstraat.

24 augustus 12:00 uur Oranjevallei
Kinderfeestmiddag in de Zanderij

24 augustus 13:30 uur start Oranje Brink
Scooterpuzzeltocht  Je komt op plekjes,
waar je met de auto niet komt.

24 augustus 16:00 uur Turfmarkt
Podium met muziek  
16:00 - 18:00 uur  The Downbeat Detonators
18:00 - 20:00 uur  LEKKER Rockcovers

24 augustus 20:30 uur Oranjevallei
KBM Oranjebrink met “Starstruck” & 
“DJ Michiel”
Entree: gratis.

24 augustus 20:30 uur Boemerang
Barracuda Entree: gratis

Zondag
25 augustus 12:30 uur Het oude dorp
“DrieKerkenLunch” 
met een Oranje Tintje
Wandelend van kerk tot kerk, stellen 3 ker-
ken zich open voor bijzondere bezichtigin-
gen onder het genot van een hapje.  Er zijn 
een beperkt aantal plaatsen.

Maandag
26 augustus 18:00 uur Dorpshuis
Kinderbingo in het dorpshuis
Entree: gratis.

26 augustus 19:00 uur Commandeurslaan
Rijnloop door het oude dorp
Inschrijven in het Vitaliteit Centrum Katwijk 
aan den Rijn in de Mgr. Bekkersstraat 6.

26 augustus 19:00 uur Oranjevallei
Oranje mega spektakelrace
Elders in de gids meer informatie .
 
26 augustus 19:00 uur Sporthal Cleijn Duin
Darttoernooi 
Start van het toernooi om 19:30 uur.
Inschrijven € 3,50

26 augustus 19:30 uur Roskam
Koppelklaverjassen met loterij

26 augustus 20:00 uur Dorpskerk
DVS concert op de Kerklaan

26 augustus 20:00 uur Openhof
Oranje expositie 
“Héél Katwijk Exposeert!”
Unieke werken door en voor iedereen.
Kom deze samenstelling van kunst, uit en 
van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg be-
wonderen. Di, wo, do middag en avond.
Verdere informatie elders in deze gids.

26 augustus 20:30 uur Oranjevallei
KBM Oranjebrink met 
“The Party Criminals & DJ Michiel”
Entree: gratis.

26 augustus 20:30 uur Boemerang
MuziekQuiz & Friendly Fire
Entree: gratis

Dinsdag
27 augustus 18:30 uur Commandeurslaan
Zuid-Hollandse Kampioenschap 
Ringrijden
Optuigen op ’t ambacht en de wedstrijd. 
Start om 19:00 uur. Inschrijving gratis.

27 augustus 19:00 uur hele Dorp
Gluren bij de buren 
Bijzondere mensen, bijzondere hobby’s. 
Deuren gaan open door het dorp.
Zie elders in deze gids voor meer info.

27 augustus 20:00 uur Roskam
Bingo in de Roskam en Loterij
Deur open om 18:30 uur. Start om 20:00 uur
Entree: € 17,50

27 augustus 20:00 uur Dorpskerk
Harmonie in concert op de Kerklaan

27 augustus 20:30 uur Oranjevallei
KBM Oranjebrink met “Hollandse 
avond”
Entree: € 10,- (helaas al uitverkocht).

27 augustus 20:30 uur Boemerang
Mooie Meneren Entree: gratis

Woensdag
28 augustus 13:45 uur Molenwijk
Kindermiddag in de Molenwijk
Thema USA, met diverse optredens en activi-
teiten. Zie elders in deze gids voor meer info.

28 augustus 14:00 uur Rijnstraat
Opening van de Kermis in de Rijnstraat
Deze staat tot zaterdag 22:30 uur.
Zie elders in deze gids voor meer informatie.

28 augustus 14:00 uur Kleine Johannes
Reünie van Katwijk Binders bij Binders
Met een Amerikaans tintje.

28 augustus 19:00 uur Turfmarkt
Country parcours voor teams
Op zoek naar de held van het westen.
Inschrijving € 2,- per team.
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28 augustus 19:00 uur hele Dorp
2e avond Gluren bij de buren 
Bijzondere mensen, bijzondere hobby’s. 
Deuren gaan open door het dorp.
Zie elders in deze gids voor meer info.

28 augustus 19:15 uur Roskam
G-event het gezelligste feest 
van de week
Tot 21:30 uur is dit een besloten feest. 

28 augustus 20:00 uur Zanderij
Lampionnenoptocht
Start op de Salomonszegel en einde op het 
Cruijff court in de Zonnebloemstraat. 
Inschrijven op de avond zelf.

28 augustus 20:30 uur Oranjevallei
KBM Oranjebrink met “Jackfire & 
DJ Jor-D”
Entree: gratis.

28 augustus 20:30 uur Boemerang
Expired Faces Unplugged  Entree: gratis.

Donderdag
29 augustus 9:00 uur Roskam
Seniorendag 
Kaarten vanaf maandag te verkrijgen in de 
Roskam, bij Luyten en in de Openhof. 
Entree: € 8,-

29 augustus 19:00 uur Turfmarkt
Rodeostier rijden  Echt western wie durft? 
Op inschrijving € 2,-

29 augustus 20:00 uur Dorpskerk
Feestweekconcert Kerk open 19:30 uur
Een arrangement van “Arjan Wolfswinkel” 
o.a. met het “Hollands Christeklijk mannen-
koor”. Entree: € 8,- (inclusief 1 consumptie)

29 augustus 20:00 uur Roskam
Roskam met “Los Elektros” 
Heerlijk muziek avondje Entree: € 5,- 
(verkrijgbaar bij Roskam, Buuren of Luyten)

29 augustus 20:30 uur Oranjevallei
KBM Oranjebrink met “Fantix &
DJ Jor-D” Entree: gratis

28 augustus 20:30 uur Boemerang
the Reverend Entree: gratis

Vrijdag 
30 augustus 18:00 uur Overrijn
Viswedstrijd 
Voor de hele familie.

30 augustus 19:30 uur Oranjevallei
Oranje Dance Event 
Met prachtige line-up, zie elders  in deze gids 
voor meer informatie.
Entree: € 17,50 

30 augustus 20:00 uur Roskam
Roskam met  “DJ Arie van Rooyen” 
Heerlijk muziek avondje.
Entree: gratis.

30 augustus 20:30 uur Zeeverkenners
Katwijkbinse Marina Sloepenstoet
Inschrijven via het formulier op de website 
van de Oranjevereniging.

30 augustus 20:30 uur Boemerang
Café de Melkboer Entree: gratis 

Zaterdag
31 augustus 7:30 uur
Kerken luiden van de Klokken
Dorpskerk, kapel van de Wilbert, Ontmoe-
tingskerk en H. Johannes de Doperkerk. 

31 augustus Commandeurslaan
8:00 -12.00 uur 
Kinderrommelmarkt Voor de vroege vogels.

31 augustus 9:00 uur Wilbert
Fancy Fair  “Komt dat zien, komt dat zien.”  

31 augustus 10:00 tot 17:00 uur
Braderie  in de Achterweg, Wassenaarseweg, 
J. v.d. Perkstraat en Rijnstraat   

31 augustus 12:00 uur Braderie
Blaaskappellenfestival 
Met een finale om 16:45 uur met zanger Alex 
op de Turfmarkt.

31 augustus 12:00 uur B.v.Wassenaerlaan
Stokpaardenrace 
Koop in de loop van de week het country-
pakket dan kun je meedoen aan de race.

31 augustus 12:00 uur  B.v.Wassenaerlaan
Big Village BBQ 
Ook onderdeel van het pakket is een tegoed-
bon voor de BBQ. In de omgebouwde straat 
van het wilde westen.

31 augustus 13:30 uur Oranjevallei
Oranjerock 
Met een fantastische line-up 
13:30 uur terrein open, 14:30 uur eerste 
optreden. Uitverkocht
Verdere informatie elders in deze gids.

31 augustus 20:00 uur Roskam
Huis DJ Heerlijk muziek avondje.
Entree: gratis.

31 augustus 23:00 uur Mallegatpark
Vuurwerk 
We sluiten de week traditioneel knallend af.

N.B.

Deelname aan de evenementen is op 

eigen risico. De organisatie is op geen 

enkele wijze aansprakelijk voor schade 

die voortkomt uit voorbereiding,

 deelname of afhandeling van 

de evenementen en/of uit het negeren 

van verkeerstechnische maatregelen.

OVTV 

Ook dit jaar verzorgt video- 
productiebedrijf Quickworks 
met veel plezier alle video’s
voor OVTV. 

Volg ons op youtube, facebook 
en de website van de OV. 
We zien elkaar in de feestweek.

Oegstgeesterweg 206a
2231BD Rijnsburg

www.quickworks.nl
info@quickworks.nl
071 4085826



Kindermiddag Molenwijk

woensdag 27 augustus

Thema:  ’USA’

Amerika een veelzijdig land staat deze middag centraal. Het wilde westen: cowboys, 
indianen, goudzoekers of gelukzoekers. Lucht en ruimtevaart: astronauten, piloten mars-
mannetjes of iets dergelijks. Filmfiguren: Spiderman Batman, Donald Duck.
Amerikaanse sporten: honkbal, rugby of Amerikaans footbal. In Amerika is zoveel 
mogelijk dat er veel te bedenken is.

13:45 uur  Opening feestmiddag
Meneer Willem opent deze middag traditioneel.
Hij neemt jullie mee naar het verre Amerika 
en verteld wat er in de Molenwijk te beleven is. 

13:45-16:00 uur   Kinderschminken
Laat je weer leuk schminken als alien, indiaan, 
bankrover, trein machinist, lief heersbeesje, prinses of iets anders wat jij leuk vindt.
Wie wil dat nou niet! Een mooi masker op je gezicht laten schminken.
Vraag het aan de schminkers, die maken er vast iets leuks van.
Tegen een vergoeding van € 1,- voor stichting ”Help ons Helpen” kan jij je laten 
schminken.

13:45-16:00 uur  Luchtkussens
Vooral het springplezier staan er een leuke selectie luchtkussens.
Voor de kleinste kids hebben we de: Space Kids mini.
Voor iets oudere is de: Mini Seaworld run.
En voor de oudste kids tot en met 12 jaar: Superstormbaan.

Kindermiddag Zanderij 2019 
zaterdag 24 augustus

Zanderij kindermiddag in de Oranjevallei. 
We vergeten de kids natuurlijk niet. Het be-
loofd een mega mooie dag te worden, een 
waar kinderparadijs met draaimolen, spring-
kussens, kinderboerderij en ga zo maar door. 
Een kindermiddag is natuurlijk niet compleet 
zonder lekkere limonade en een snoep-auto-
maat.

Word lid... 
van de Oranjevereniging

Katwijk aan den Rijn!
Wanneer u onze activiteiten waardeert, dan 
kunt u dit laten merken door lid te worden van 
de vereniging. Door uw steun als lid van de Oran-
jevereniging kunnen wij deze activiteiten blijven 
organiseren. Het lidmaatschap bedraagt slechts 
e 10,- per jaar (automatische incasso).

Naam:  

Adres:  

Postcode:  

Plaats:  

IBAN-nummer:  

Automatische incasso verplicht: 

Handtekening  

U kunt bovenstaande bon inleveren bij één 
van onze bestuursleden, in De Roskam, 
of sturen naar: 

         Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn, 
         Postbus 379, 2220 AJ  Katwijk

Aanmelden kan ook via 
leden@oranjeverenigingkatwijk.nl

Het Najaarsfeestprogramma  
is een samenwerkingsverband van 

en de 

Advertenties:
Richard Warmenhoven

advertentieovkr@gmail.com

Fotografie:
media@oranjeverenigingkatwijk.nl

E-mailadres Oranjevereniging:
info@oranjeverenigingkatwijk.nl

Correspondentie-adres:
Postbus 379 • 2220 AJ Katwijk ZH

Oplage 26:000 
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Oranje schuimparty
vrijdag 23 augustus

Op vrijdag 23 augustus staat er een ‘Oranje 
schuimparty’ gepland en inmiddels zijn deze 
schuimparty`s een begrip geworden tijdens 
de Najaarsfeesten in Katwijk aan de Rijn. 
Er staat een mega groot schuimkanon met 
10.000 liter schuim voor jullie klaar, het ka-
non spuit 10 meter ver schuim. De beste dj’s 
zorgen voor toffe muziek een dikke lichtshow 
en de mogelijkheid voor een leuke fotoshoot 
met je vrienden of vriendinnen. Een schuim-
party die je echt niet wil missen. 

Heb jij zin in een super leuk feestje dan 
ben je welkom op vrijdag 23 augustus 
op het Cruijff Court in de Molenwijk. 
Het terrein gaat om 19:00 uur open en 
we sluiten om 22:00 uur. 
Entree is gratis! Toegang vanaf 7 jaar 
t/m 17 jaar. Kinderen onder de 7 jaar 
alleen toegang met begeleiding van 
ouders i.v.m. veiligheid.
Het evenement is een samenwerking tussen 
de Oranje vereniging Katwijk aan de Rijn, 
Welzijnskwartier, Scum, Kattuk.nl en de Wijk-
vereniging de Wiek.

14:00-16:00 uur  Spellen
Uiteraard mogen we ons weer verheugen 
op een leuk aantal spellen. Ook deze keer 
hebben we weer het fiets parcours met 
allerlei leuke fietsjes. Voor alle leeftijden 
is er wel iets bij. 
En er is meer onder andere: blikgooien, 
goud zoeken, cactus en lasso werpen, wig-
wam basket gooien, spijkerbroek hangen, 
schietsaloon en cowboyhoed vangen.
Voor deze spellen mag je een spelkaart op-
halen bij de garage naast Anjerstraat 1 en 
na 15:30 uur mag je die inleveren voor een 
traktatie bij de Candybabe. 

14:30-15:15 uur  
Optreden ‘Cirque Masqué’
Cirque Masqué Is  een nieuwe act 
van Jovel entertainment.
Met deze act zullen minstens 3 artiesten 
jullie weer vermaken door de straten.
Met steltlopen, jongleren, diabolo en 
éénwielfietsen. In de kleding zit de 
bijpassende muziek verstopt

14:30-16:30 uur  Traktatie
Tegen inlevering van een volle spellenkaart 
mag je een traktatie ophalen.

Bij elk gespeeld spel krijg je een aantekening 
tot de kaart vol is.
Daarna kan je de spelkaart inleveren bij de 
Candybabe in de anjerstraat.

15.50 uur  Prijsuitreiking verkleed-
wedstrijd
Wie komt er in de mooiste verkleedkleren er 
zijn mooie prijzen te winnen.
Er zijn verschillende leeftijdscategorieën.
Doe je best!
Tip; vanavond is de lampionoptocht, dan 
kun je die verkleedkleren ook weer dragen

16:00-16:45 uur  
“Magic Circus Comedy Show”
De Magic Circus Comedy Show is een 
interactieve voorstelling voor jong en 
oud. In deze show krijgt het publiek 
veel circuskunsten te zien van artiest 
Jovel. Goochelen, jongleren, diabolo, 
éénwielfietsen. Het volgt elkaar allemaal in 
razend tempo op! 

 Improvisatietheater en humor zorgen voor 
veel verrassende momenten en een band 
tussen artiest en publiek. Jovel voert in de 
show opdrachten uit van een voice-over 
en steeds als de opdracht lukt verandert 
Jovel’s kleding op magische wijze. Laat het 
publiek genieten van een show vol grappige 
momenten en ware circuskunst!
Dit is niet alleen een show vóór de 
kinderen, maar vooral mét de kinderen en 
volwassenen!

16:45 uur  Optreden DC Dance
Na het succes van vorig jaar is er 
weer een spetterende show van 
DC Dance.
Deze acteer en dansschool biedt 
veel mogelijkheden. Kom kijken en laat je 
inspireren.

17:00 uur  Workshop DC-Dance
Om meer inspiratie te leren geeft DC Dance 
aansluitend nog een workshop.
Wil jij leren dansen kom dan naar deze 
workshop en leer alvast enkele dansjes. 

18:00 uur Einde feestmiddag Molenwijk
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Eind

Begin

Lampionnenoptocht
woensdag 28 augustus

Woensdagavond 28 augustus is de nieuwe avond voor 
de lampionnenoptocht, met de gehele vernieuwde rou-
te en een iets andere insteek hopen wij iedereen weer 
mee te krijgen met deze ontzettende leuke verlichte op-
tocht door de wijken van Katwijk aan den Rijn.
Dit jaar is iedereen weer uitgenodigd om mee te doen, 
dat zowel als lopend, steppend, fietsend, met de bolder-
kar, bakfiets of rijden met auto kan worden ingevuld, de 
lampionnenoptocht is bedoeld voor iedereen.
De eerste 200 kinderen die zich aanmelden bij de start 
krijgen iets leuks voor onderweg.

In alle categorieën zijn prijzen te winnen, de jury die zich 
heeft genesteld op de Anjerstraat in de muziektent zal 
iedereen netjes beoordelen.

De route even in het kort: we starten in de Zanderij op 
de Salomonszegel, rijden vervolgens door het oude 
dorp langs de Schutterswei en eindigen in de Molen-
wijk. 

Cultuur Gluren bij de buren 
dinsdag 28 en woensdag 29 augustus

Cultuur Gluren bij de buren? U bent, zonder afspraak van harte welkom! 
Ook dit jaar stellen diverse mensen, met interessante en bijzondere hob-
by’s of hun interessante verzameling ten toon.
Tussen 19:00 en 22:00 uur bent u bij iedereen van harte welkom om op 
dinsdag 27 en/of woensdag 28 augustus een kijkje te komen nemen. 
Bekijk op de plattegrond waar u terecht kunt en maak uw eigen cultuur-
wandeling!
 
De locatie C - Roversbrugpad valt buiten de flyer.
Als u voor het Zeeweg viaduct rechtsaf gaat en voor de brug rechts 
aan houdt, dan onder het viaduct door, ziet u rechts Roversbrugpad 6, 
“SpeelsPalet”.
 
Onderweg vindt u bij 6 historische lokaties op zogenaamde expo-platen
extra informatie over deze bijzondere plek.

Dit is een voorproefje van een historisch wandelroute langs monumen-
tale pareltjes door Katwijk aan den Rijn, die de Wijkraad Katwijk aan den 
Rijn samen met de Oranjevereniging aan het ontwikkelen is. 
Deze wandelroute is volgend jaar voor de feestweek 
gereed. 

A

B
C

D

E

F

G

H

I

J

K

19:00 - 22:00 u

Dinsdag 27 augustus

Woensdag 28 augustus 

Dinsdag en woensdag

                   A - Kerkstraat 58      
 B - B. van Wassenaerlaan 39  

            C - Roversbrugpad 6      

         D - Mgr. Bekkersstraat 6

      E - Molen de Geregtigheid

       F - Commandeurslaan 47 

                         G - Rijnstraat 67
    H - Theehuis Tante Marijtje 

Dinsdag

I - Rijnstraat 124                         Ada Glasbergen, Schilderkunst (Abstract, portretten)

J - Overrijn 20-G                         Eduard Meijer, Ambachtelijke timmerman

K - Rijnstraat 22                         Marleen Dijkdrent, Workshop schilderen

mede mogelijk gemaakt door:

cultuur

bij de buren
GLUREN

Sjaak en Joke Knetsch, Stoommachines

Bep Twigt, Poppenverzameling en Poppenhuizen

Tineke Krijgsman, Schilderijen en kunstwerken

Richard Hulmer, Oude atlassen

Dirk van Egmond, Foto’s op canvas

Nico van Duijvenbode, Wijnproeverij

J. en C. Bouma, Geschiedenis en archeologie ‚t Sandt

Jannie van der Meij, Fuchsia’s inde tuin

Joke de Best, Atelier „de Van Delfste Poort“. Schilderskunst

Heerlijk plekje voor een kopje koffie of thee (Wilbert)

                           * Op Woensdag hier ook: JoCoRo met Ierse ballads

D i n s d a g  2 7  e n  w o e n s d a g

2 8  a u g u s t u s  2 0 1 9

Cultuur Gluren bij de buren? U bent,

zonder afspraak van harte welkom! 

Ook dit jaar stellen diverse mensen met 

interessante en bijzondere  hobby’s en 

verzamelingen hun  collece ten toon.

Tussen 19:00 en 22:00 uur bent u bij

iedereen uitgenodigd om op Dinsdag

en/of Woensdag een kijkje te komen nemen. 

Op de volgende locaes vindt u borden met

informae over de historie van de bijzondere

plek. (aangegeven met een       ):

Kon. Julianalaan 120 

WC Bosplein

2224 GA  Katwijk

www.pandorafeestenfunshop.nl

071-4015190   06-10101984

- Bank van Leening (Kerkstraat 60-62)

- Koningshof (Kerkstraat 47)

- Roskamburg

- Tolhuis (Sandtlaan 1)

- Voormalig Notarishuis (Rijnstraat 3)

- Heerenschool (Wilbert bij theehuisje)

Salomonszegel - Duizendblad -
Parnassia - Walstropad -
Nieuwe duinweg - Baron van Wassenaarlaan - 
Commandeurslaan - Achterweg - 
Kerkstraat  - Kerklaan - 
Rijnstraat - Van Egmondstraat - 
Achterweg / Wassenaarseweg - 
Tulpstraat  - 
Pioenhof/Anjerstraat / Hyacinthstraat  - 
Annemoonstraat / Zonnebloemstraat  - 
Cruiff court (Sportveld is het einde) 
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De Reünie voor senioren is een gezamen-
lijk evenement van de Oranjevereniging en 
de Wijkraad, die samen met Binders u een 
mooie middag aanbieden. Het evenement 
wordt gehouden op het plein van de Kleine 
Joannes, Kerkstraat 68. Het plein wordt om-
getoverd tot een leuk en gezellig terras. Als 
de weersomstandigheden wat minder zijn, 
dan staat de koffie klaar in de thuishaven van 
Binders.

Er is een optreden van Leo Kleijn zanger/en-
tertainer en countryzanger Nick Zijp, die sa-
men de middag tot een succes zullen maken.
U wordt ontvangen door Binders met een 
kopje koffie/thee met wat lekkers. Uiteraard 
krijgt u ook een drankje aangeboden. De 
consumptiebonnen worden bij aankomst 
verstrekt. Aanvang 14:00 uur.

“Reünie voor Katwijkbinders bij Binders” 
met een Amerikaans tintje

Wijkraad 
Katwijk aan den Rijn

woensdag 28 augustus

G-Event in De Roskam

Deze avond staat geheel in het teken van dans 
en muziek in de huiskamer van De Roskam.

DJ Arie van Rooijen zorgt ervoor dat het een 
groot feest wordt voor mensen met een beper-
king van alle zorglocaties uit Katwijk.

Tot 21:30 uur is dit een besloten feest, daarna 
mag een ieder gezellig langskomen om een 
dansje te wagen.

We zien u graag op deze feestavond!

woensdag 28 augustus

G-Event in De Roskam, het gezelligste feestje van 
de week. 

Harmonie Katwijk bij de Dorpskerk

Het concert van de Harmonie Katwijk op 
de Kerklaan is een traditie die niet meer 
is weg te denken tijdens het Najaars-
feest. Het jaarlijks openlucht concert is 
een unieke kans om de kwaliteiten van 
onze eigen Harmonie te beluisteren.  
Tijdens de pauze zal slagerij Francken zor-

gen voor de lekkernij, dit alles tezamen 
maakt het concert op de Kerklaan tot een 
evenement om niet te missen. Het begint 
om 20:00 uur.

dinsdag 27 augustus

DVS op Kerklaan 
maandag 26 augustus

DVS op de Kerklaan met een openlucht concert. De setting is compleet; met 
DVS junioren, de Marchingband en DVS On Stage. Dit alles in het prachtige 
decor van de Kerklaan, waar de Dorpskerk voor dit feest speciaal is verlicht. 
Wij nodigen u graag uit om hier bij aanwezig te zijn. 
Het concert start om 20:00 uur.

Leo Kleijn

Nick Zijp

Vereniging Ondernemersbelang 
Katwijk aan den Rijn
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De 39ste editie van de Rabobank Rijnloop
maandag 26 augustus

Ook dit jaar wordt de Rijnloop gehouden tij-
dens de Najaarsfeesten de 39ste editie gaat 
op maandag 26 augustus weer van start. 
Atletiekvereniging Rijnsoever en Oranjever-
eniging Katwijk aan den Rijn nodigen ieder-
een van harte uit, om deel te nemen aan deze 
klassieker. 
De Rijnloop is een prestatieloop over ver-
schillende afstanden.
Het parcours van de Rijnloop ligt in de Com-
mandeurslaan, de Baron van Wassenaerlaan 
en de Wassenaarseweg. Het parcours is pre-
cies 1.203 meter lang. De jeugd van 7 tot en 
met 12 jaar lopen een ronde, de jeugd van 13 
tot en met 16 lopen twee rondes dus 2,406 ki-
lometer. En de senioren en veteranen lopen 6 
rondes wat betekent dat zijn 7,218 kilometer 
lopen.        

Inschrijven kan op 20 augustus bij VCKR, 
Mgr. Bekkersstraat 6. De jeugd kan inschrij-
ven vanaf 18:00 uur à € 2,00 p.p. en start om 
19:00 uur. De senioren en veteranen kun-
nen inschrijven vanaf 18:30 uur à € 3,00 p.p. 
en starten om 19:30 uur. 
Inschrijven kan in 4 categorieën: 
  7 tot en met 12 jaar; 
13 tot en met 16 jaar; 
17 tot en met 35 jaar; 
36 tot en met 50 jaar;
51 jaar en ouder. 

Voor alle categorieën geldt inschrijven in 
aparte klassementen voor heren en dames.
Voor elke categorie is voor alle klassementen 
een 1e, 2de en 3de prijs alsmede een geld-
prijs. Voor 1e prijswinnaars zijn er bloemen. 
Na de finish krijgen de jeugd deelnemers een 
herinnering. 

De laatste lopers zullen waarschijnlijk rond 
20:30 uur finishen.
Aansluitend zal de prijsuitreiking plaatsvin-
den op de Commandeurslaan.

Zuid Hollands Kampioenschap Ringrijden
dinsdag 27 augustus

Ook dit jaar weer zullen traditiegetrouw de 
rijtuigen, tilbury’s en sjezen weer door het 
oude dorp van Katwijk aan den Rijn rijden en 
wel op dinsdag 27 augustus.
Het parcours is als vanouds Commandeurs-
laan, Wassenaarseweg en Baron van Wasse-
naerlaan waar vanaf 19:00 uur het ringsteken 
zal plaatsvinden.
Ook voor de toeschouwers is het een lust 
voor het oog de prachtige combinaties voor-
bij te zien rijden en als u zich in de buurt van 
de jurywagen begeeft dan zult u merken dat 
het ringsteken een leuke sport is om te doen 
maar zeker ook om naar te kijken.

Eigenlijk al sinds de oprichting van de Oranje-
vereniging in 1913 worden er ringsteek wed-
strijden voor rijtuigen georganiseerd, maar 
dit gebeurde niet alle jaren en structuur zat 
toen nog niet in.
Vanaf 1971 organiseert de Oranjevereniging 
Katwijk aan den Rijn toen onder voorzitters-
schap van Jan de Winter Sr. ieder jaar tijdens 
het Najaarsfeest de Kampioenschappen 
Ringrijden van Zuid Holland. 
De Vereniging van het aangespannen paard 
is ook al jaren bij de organisatie betrokken 
deze vereniging verzorgd verschillende za-
ken om het ringrijden tot een succes te ma-
ken, met name het vakkundige commentaar 
dat tijdens de wedstrijd door deze vereniging 

verzorgd wordt maakt het evenement nog 
leuker. Met het ringsteken in Katwijk aan den 
Rijn zijn er voor de deelnemers ook punten 
te behalen voor het klassement Duin en Bol-
lenstreek.

Hopelijk de 48ste editie van het ringrijden 
dit jaar kent hopelijk weer een groot aantal 
deelnemers.
Bij het ringsteken zijn prijzen te behalen voor 
zowel pony’s en paarden. De 1ste prijs bij het 
ringsteken krijgt daarnaast ook de Jan de 
Winter bokaal uitgereikt deze wisselbeker 
is in 1980 ingesteld door de ledenvergade-
ring van de Oranjevereniging als eerbetoon 
aan oud voorzitter Jan de Winter Sr. Verder 
zal een jury van drie dames bepalen wie in 
aanmerking komt voor de prijs het schoonst 
geheel ook deze prijs is er voor pony’s en 
paarden. Daarnaast is er nog de aanmoedi-
gingsprijs. Ook wordt een antiekprijs toege-

kend, waarvan de beoordeling in handen is 
van een kenner. 

Maar ook het publiek speelt een rol bij het 
ringrijden u mag namelijk mee jureren en wel 
voor de publieksprijs waarbij het er om gaat 
wat u het mooiste rijtuig vindt. Verder zal het 
publiek bepalen wie Miss ring Zuid Holland 
2019 wordt. Hierbij gaat het erom dat u aan-
geeft welke dame het mooist en/of het meest 
origineel gekleed is.
Kortom het belooft weer een schitterend 
schouwspel te worden op de Commandeur-
slaan.

U kunt gratis inschrijven op 27 augustus  
vanaf 18:30 uur bij de jurywagen in de Com-
mandeurslaan. 

Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn -
Contacten 6 van 9

Groepsrollen Bedrijfsnaam Bedrijfslogo Actief

Sponsor, Post Maessen Tenten B.V. Ja

Sponsor Marina Rijnsburg Ja

Sponsor Noorlander Bouw B.V. Ja

Sponsor Oostingh ASK Romein Ja

Sponsor, Post Outhands Internet & Media Ja

Sponsor Ouwehand Bouw Katwijk B.V. Ja

Sponsor Paardensportcentrum Van Paridon Ja



35

Vereniging Ondernemersbelang 
Katwijk aan den Rijn

Country Parcours 2019
woensdag 28 augustus

Dit Najaarsfeest gaan we weer doldwaze volksspelen orga-
niseren waaronder het Country Parcours.
Het Country Parcours wordt gehouden op woensdag 28 au-
gustus. Inschrijven vanaf 19:00 uur, de wedstrijd start om 
19:30 uur.
Voor alle 1e , 2e en 3e prijswinnaars zijn bekers beschikbaar. 
Er zijn ook prijzen voor de origineelste deelnemer. Wie is de 
mooiste Cowboy of Cowgirl?
Het inschrijfgeld bedraagt € 1,00 per persoon.
Het Country Parcours wordt gehouden op de Turfmarkt.
Er zijn 2 categorieën te weten: Jeugd tot 16 jaar en 16 plus. 
De teams bestaan uit 2 personen.
Op een parcours rijden de deelnemers een parcours af met 
Country Western onderdelen. 

Countrypakket
Koopt uw Countrypakket tijdens het Najaarsfeest en doe mee met de 

stokpaardenrace en de Big Village BBQ op zaterdag 31 augustus.

5 euro
Hamburger

+ Cowboyhoed

+ Stokpaardje

De Countrypakketten zijn te koop op: 
vrijdag 23 aug. - Openingsconcert Turfmarkt 
maandag 26 aug. - Rijnloop Commandeurslaan
dinsdag 27 aug. - Ringrijden Commandeurslaan
woensdag 28 aug. - Countryparcours Turfmarkt
donderdag 29 aug. - Rodeorijden Turfmarkt
vrijdag 30 aug. - Sloepenstoet Turfmarkt
zaterdag 31 aug.-  Baron van Wassenaerlaan

Rodeo rijden 2019
donderdag 29 augustus

Het Najaarsfeest zal dit jaar in het teken staan 
van Amerika zo ook de volksspelen. Op don-
derdag 29 augustus gaan we Rodeo rijden op 
de Turfmarkt.  Inschrijven vanaf 19:00 uur, de 
wedstrijd start om 19:30 uur. Voor alle 1e ,2e 
en 3e prijswinnaars zijn bekers beschikbaar.
Het inschrijfgeld bedraagt € 1,00 per persoon.
Er zijn 2 categorieën te weten: Jeugd t/m 16 
jaar en 16 plus.

Voor de fraaist verklede deelnemers is er een 
originaliteitsprijs.
Op de Turfmarkt staat een rodeostier opge-
steld, die getemd moet worden.

Wie blijft het langst op de stier zitten en wordt 
de held of heldin van het Wilde Westen. Durf 
jij de wedstrijd aan?

Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn -
Contacten 3 van 9

Groepsrollen Bedrijfsnaam Bedrijfslogo Actief

Sponsor Buro Brein Ja

Sponsor Cornelis Vrolijk Visserijmaatschappij Ja

Sponsor De Graaf Detachering (DGD) B.V. Ja

Sponsor De Graaf Verzekeringsconsultancy
(DGV) B.V. Ja

Sponsor Den Dulk De Echte Bakker Ja

Sponsor, Post Doe-het-zelf Centrum Guyt Ja

Sponsor Equaflor B.V. Ja

Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn -
Contacten 4 van 9

Groepsrollen Bedrijfsnaam Bedrijfslogo Actief

Sponsor Floral Trade Group B.V. Ja

Medewerker, Sponsor, Post Foto Studio Ronkes Ja

Sponsor, Post Gamma Katwijk Ja

Sponsor, Post GBI Van Dijk Sassenheim Ja

Sponsor, Post Gigant International B.V. Ja

Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn -
Contacten 5 van 9

Groepsrollen Bedrijfsnaam Bedrijfslogo Actief

Sponsor Hengelsport Overrijn Ja

Sponsor Holland Scherm B.V. Ja

Sponsor, Post Holland Steiger Verhuur B.V. Ja

Sponsor Jongeneel Transport Ja

Sponsor, Post Jovetra B.V. Ja

Sponsor KBM Groep Ja

Sponsor, Post Keurslagerij Vooys Ja

Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn -
Contacten 3 van 9

Groepsrollen Bedrijfsnaam Bedrijfslogo Actief

Sponsor Buro Brein Ja

Sponsor Cornelis Vrolijk Visserijmaatschappij Ja

Sponsor De Graaf Detachering (DGD) B.V. Ja

Sponsor De Graaf Verzekeringsconsultancy
(DGV) B.V. Ja

Sponsor Den Dulk De Echte Bakker Ja

Sponsor, Post Doe-het-zelf Centrum Guyt Ja

Sponsor Equaflor B.V. Ja
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De inschrijvingskaarten kunt u afhalen op de bekende plaatsen: bij de 
Openhof op maandagavond na 20:30 uur en of bij De Roskam en of bij 
Luijten fietshandel (in de feestweek). Het belooft een heerlijke dag te 
worden, met de bekende activiteiten. 

We starten met de gebruikelijke koffie met gebak, waarna fietsen of 
wandelen gekozen kan worden. Vertrouwd is de advocaat, de lunch 
en het middag programma. En we laten de deelnemers niet met lege 
handen naar huis gaan, een ieder krijgt een mooi “Groen” presentje. 

Hopelijk tot dan op de Seniorendag.

De Triangel Seniorendag 
donderdag 29 augustus

Iedereen die ouder is dan 55 jaar mag zich inschrijven voor de 
Seniorendag op donderdag, aanvang: 9:00 uur bij De Roskam 

Marina Sloepenstoet 
vrijdag 30 augustus 

De Kattukbinse Marina sloepenstoet is 
al een aantal jaar een waar spektakel, 
maar liefst 100 boten hadden zich vorig 
jaar ingeschreven. Wat wil je nou liever 
dan een leuke tocht varen, met een on-
dergaande zon, mensen van jong en oud 
langs de kade en heel veel gezelligheid. 
De muziek van een blaaskappel galmt 
langs de oevers en de sfeer zit er goed in.  

Bent u in het bezit van een sloep, vlet, motor-
boot, zodiac, of alles wat redelijk de optocht 
kan volgen, dan bent u in de feestweek bij 
ons aan het juiste adres. Schrijft u zich nu in 
voor de Kattukbinse Marina Sloepenstoet op 
de website. De start gaat vanaf het clubhuis 
van de Katwijkse Zeeverkenners aan het Mal-
legat achterin de Schutterswei. De aanvang 
van de sloepentocht is 20:00 uur en de bo-
tenmassa zal 20:30 uur vertrekken. Maximale 
boothoogte is 1.20 m.

Voor de 1ste, 2de en 3de prijs zijn leuke geld-
bedragen te winnen.

Het thema is:  AMERIKA

Ga nu naar www.oranjeverenigingkatwijk.nl/
sloepenstoet. Zorg ervoor dat je op tijd bent 
met inschrijven, want er is maar een maxi-
maal van 100 inschrijvingen mogelijk. De 
locatie voor de briefing wordt later bekent 
gemaakt.

De route is als volgt:
Start Katwijkse Zeeverkenners, richting Val-
kenburg, draaipunt is ten hoogte het oude 
gemeentehuis van Valkenburg, op de terug-
weg varen we langs de Overrijn en De Ros-
kam weer terug naar de Zeeverkenners.

Viswedstrijd
vrijdag 30 augustus

Zoals ieder jaar organiseren we weer een vis-
wedstrijd voor het hele gezin aan de Overrijn.
We vissen in drie categorieën: junioren tot 10 
jaar, junioren van 10 tot 16 jaar en senioren 
vanaf 16 jaar.
De grootste vis wordt gemeten en we tellen 
het aantal. Er zijn prachtige prijzen te winnen 
voor elke categorie.

De wedstrijd is van 18:00 tot 19:30 uur en de 
prijsuitreiking is bij onze sponsor Hengel-
sport Overrijn. 

En vergeet niet om voor aanvang bij onze 
sponsor HENGELSPORT OVERRIJN nog een 
bakje made en een zakje lokvoer op te halen.
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DJ Paul Elstak
Er zijn van die namen die in ieders geheugen 
gegrift staan. DJ Paul Elstak is er daar zonder 
twijfel een van. De dj achter vele klassiekers 
gaat alweer 25 jaar mee, en het ziet ernaar uit 
dat dit nog wel even zo blijft.  Op 27 mei, in de 
ochtendshow van Franke Dane 538, maakte 
de DJ nog bekend dat hij het 25-jarige be-
staan van zijn nummer Rainbow in the Sky 
groots gaat vieren met een stadionconcert in 
de Gelredome eind dit jaar. Maar voordat dit 
zo ver is staat the Godfather of Hardcore eerst 
nog op Oranjedance 2019. 

Sash!
Sash is een Duits eurodance-dj-producer-trio 
dat eind jaren 90 een aantal wereldwijde 
hits scoorde, waarvan Encore Une Fois en 
Ecuador de bekendste zijn. De groep is actief 
sinds 1995 en heeft wereldwijd meer dan 17 
miljoen platen verkocht.
Het werk van Sash! word voornamelijk ge-
kenmerkt door gangbare dance-deuntjes 
met vocals van veel verschillende zangers en 
zangeressen. 

Klubbheads & 
DJ BoozyWoozy 

Zij maken eind jaren ’90 en begin jaren ’00 fu-
rore met meer dan een dozijn internationale 
top 10 hits. De clips waren niet weg te denken 
van de populaire muziek channels TMF en 
The Box. Naast eigen hits waren Klubbheads 
en DJ Boozywoozy als producers en remixers 
in de 90’s en 00’s mede verantwoordelijk voor 
een groot aantal hits van o.a. DJ Paul Elstak, 
DJ Jean en 2 Unlimited. Als DJ’s hebben ze 
de halve wereld vanachter de draaitafels op 
stelten gezet. Van Miami tot Ibiza, van Mos-
kou tot Las Vegas en van Oslo tot Berlijn. Er 
is bijna geen plek te bedenken waar de he-
ren niet zijn geweest. Daarom dus vrijdag 30 
augustus op Oranjedance in Katwijk a/d Rijn. 

Kaartverkoop via de website van de 
Oranjevereniging Katwijk a/d Rijn:  
www.oranjeverenigingkatwijk.nl/tickets/

Toegang vanaf 18 jaar, locatie Oranjerock-
terrein in de Zanderij. 

Oranjedance 2019 
vrijdag 30 augustus 

Liefhebber van 90’s en 00’s muziek? Zet dan maar een groot kruis in je  
agenda, want op vrijdag 30 augustus kan jij gaan swingen op Oranjedance. 
Met dit jaar een zeer gevarieerde line-up: DJ Paul Elstak, SASH! 
en Klubbheads vs BoozyWoozy. 

Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn -
Contacten 3 van 9

Groepsrollen Bedrijfsnaam Bedrijfslogo Actief

Sponsor Buro Brein Ja

Sponsor Cornelis Vrolijk Visserijmaatschappij Ja

Sponsor De Graaf Detachering (DGD) B.V. Ja

Sponsor De Graaf Verzekeringsconsultancy
(DGV) B.V. Ja

Sponsor Den Dulk De Echte Bakker Ja

Sponsor, Post Doe-het-zelf Centrum Guyt Ja

Sponsor Equaflor B.V. Ja

Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn -
Contacten 3 van 9

Groepsrollen Bedrijfsnaam Bedrijfslogo Actief

Sponsor Buro Brein Ja

Sponsor Cornelis Vrolijk Visserijmaatschappij Ja

Sponsor De Graaf Detachering (DGD) B.V. Ja

Sponsor De Graaf Verzekeringsconsultancy
(DGV) B.V. Ja

Sponsor Den Dulk De Echte Bakker Ja

Sponsor, Post Doe-het-zelf Centrum Guyt Ja

Sponsor Equaflor B.V. Ja

Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn -
Contacten 8 van 9

Groepsrollen Bedrijfsnaam Bedrijfslogo Actief

Sponsor Smit Schilderwerken Ja

Sponsor, Post Snackbar de Relus Ja

Sponsor Strandpaviljoen 't Centrum Ja

Sponsor Strandpaviljoen Zee en Zon Ja

Sponsor Tandartspraktijk de Triangel Ja

Sponsor, Post Tankstations Jongeneel B.V. Ja

Sponsor Van Rhijn Bouw B.V. Ja
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woensdag 28 augustus

Jackfire & DJ Jor-D
Show, muzikaliteit én geniale humor in één 
concept op één avond? De band die dit voor 
elkaar krijgt komt uit de grensstreek Neder-
land / België: Party Criminals. Vijf doldwaze, 
gemoedelijke Belgische en Nederlandse mu-
zikanten vuren de ene hit na de andere op je 
af. In een razend tempo krijg je een power-
show te zien waarvan menig DJ stil wordt!  
‘Als té gek niet gek genoeg is‘ dan ben je echt 
toe aan de Party.

donderdag 29 augustus

Fantix + DJ JOR-D
Een fantastisch, allround feest voor iedereen? 
Dan moet je bijFANTIXzijn! Met een flinke 
dosis energie, brengt de band een repertoire 
aan zelfgemaakte medleys waar je u tegen 
zegt en is het onmogelijk stil te staan. Van 
gevoelige meezingers tot swingende dans-
muziek, FANTIX heeft het allemaal in huis.  
In topvorm en volenthousiasme zorgt FANTIX 
voor een fantastische (FANTIX) avond!

in een vloeiende mix aan elkaar! Erg cliché, 
maar geen feest als MICHIEL niet is geweest.

maandag 26 augustus

The party criminals 
& Michiel
Show, muzikaliteit én geniale humor in één 
concept op één avond? De band die dit voor 
elkaar krijgt komt uit de grensstreek Neder-
land / België: Party Criminals. Vijf doldwaze, 
gemoedelijke Belgische en Nederlandse mu-
zikanten vuren de ene hit na de andere op je 
af. In een razend tempo krijg je een power-
show te zien waarvan menig DJ stil wordt!  
‘Als té gek niet gek genoeg is’ dan ben je echt 
toe aan de Party.

==

dinsdag 27 augustus

Hollandse avond 
Op en top Hol-
lands! Een gezelli-
ge avond met o.a. 
Wesley Klein, de 
Leidse Ray Ben-
jamin, John Zoet, 
Danny Nicolay, 
Bob van Veen, DJ 
Elmar en als klap 
op de vuurpijl 
Tino Martin! Dit 
wordt een gezel-
lige meezingavond die je niet mag missen. 
Helaas uitverkocht.

KBM Oranjebrink 

vrijdag 23 augustus

Chris Deluxe
Maak kennis met Chris Deluxe! Zijn stijl is 
eclectisch, een mix tussen diverse muziek-
stromingen. Tracks wisselen elkaar af in ver-
schillende genres zoals hiphop, house, pop, 
moombahton en classics. Met scratches en 
andere technieken mixt hij alles moeiteloos 
aan elkaar. Deze manier van draaien maakt 
hem een graag geziene gast in de clubs maar 
ook op festivals in binnen- en buitenland. 

Regelmatig wordt Chris uitgenodigd bij ra-
diostations zoals Radio 538, SLAM! en 3FM, 
waar hij de meest besproken DJ sets draait. 
De video’s hiervan zijn o.a. op YouTube inmid-
dels honderdduizenden keren bekeken.

zaterdag 24 augustus.

Starstruck & Michiel
Bereid je voor op een waanzinnige show 
vol hits en meezingers. Van Hazes tot Bie-
ber en van guilty rock classics tot keiharde 
hardstyle. Voeg daar drums, gitaren en een 
bombardement aan special effects aan toe 
en je krijgt een overweldigend-nooit eerder 
vertoond-spektakel. Are you ready to get 
STARSTRUCK?
DJ-MICHIEL.NL (aka Blonde God / Allround 
topper eerste klas / De man die alles kan! ) of 
gewoon MICHIEL. Ramt Anno 2018 al 23 jaar 
plaatjes door de speakers door heel Neder-
land, maar ook ver daar buiten. Of het nu gaat 
om de nieuwste hitjes, het wat hardere werk 
of echte guilty pleasures, Michiel draait alles  

Toegang 18+  

Shirts, kleding en bedrukte toebehoren worden jaarlijks verzorgd met sponsorbijdrage van 

Hoogenboom | Ravelli. Kijk voor meer info. op site  www.relatieartikel.nl
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Sponsor Hengelsport Overrijn Ja

Sponsor Holland Scherm B.V. Ja

Sponsor, Post Holland Steiger Verhuur B.V. Ja

Sponsor Jongeneel Transport Ja

Sponsor, Post Jovetra B.V. Ja

Sponsor KBM Groep Ja

Sponsor, Post Keurslagerij Vooys Ja
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Nog niet eerder was een editie van Oranjerock zo 
snel uitverkocht als dit jaar.
Binnen 28 uur waren alle beschikbare kaarten ver-
kocht. Reden genoeg om de organisatie van Oran-
jerock eens nader aan het woord te laten over hoe 
het komt dat dit festival zo populair is in Katwijk.
 
Al 33 jaar een begrip in Katwijk, hoe is Oranjerock 
eigenlijk ontstaan?
Oranjerock kwam in 1987 uit de creatieve ideeën-
koker van een groep enthousiaste mensen vanuit 
de toenmalige sociëteit ’t Jok en de Oranjevereni-
ging. De eerste editie was dat jaar direct een suc-
ces en sindsdien is het festival een jaarlijks terug-
kerend begrip. Sinds 2003 wordt het evenement 
volledig georganiseerd door de Oranjevereniging. 
In de beginjaren werd het festival gehouden op het 
parkeerterrein voor ’t Jok. Later is het evenement 
naar de Zanderij verplaatst, waar we intussen ook 
alweer aan de derde locatie bezig zijn.
 
Wie organiseert het Oranjerock?
De organisatie van Oranjerock is in handen van de 
Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn. We kunnen 
niet genoeg benadrukken dat het realiseren van 
het festival echt onmogelijk is zonder de hulp van 
meer dan 200 vrijwilligers die geheel kosteloos 
hieraan meewerken. 
 
Wat is precies de doelstelling van Oranjerock?
We hebben als doel om van Oranjerock elk jaar een 
echt muzikaal en gezellig familiefeest op niveau te 
maken. Elk jaar proberen we het festival muzikaal 
naar een hoger niveau te brengen en het zo geva-
rieerd mogelijk te programmeren, met een goeie 
mix qua muziek voor jong en oud. Maar wat voor 
ons bovenal telt, is de gezelligheid en fijne sfeer 
op het festival.
 
Kritische noot: “Het is geen Katwijks festival 
meer”
Dit is elk jaar weer een wederkerend onderwerp als 
de kaarten uitverkocht zijn.
Vaak komt deze kritiek ook uit dezelfde hoek, en 
die kritiek mag er zijn. Maar verder kunnen we daar 
heel kort over zijn. Iedereen, waar ze ook vandaan 
komen, is welkom op Oranjerock. De afgelopen ja-
ren hebben we de kaartverkoop geanalyseerd, en 

tussen de 92% en 96% van alle kaarten worden in 
Katwijk verkocht. Dus dat het geen Katwijks festival 
meer is, of geen festival met merendeels Katwijkse 
bezoekers, kunnen we direct doorverwijzen naar 
het land der fabelen. Dat is niet het geval. 
 
Hoe bewerkstelligen jullie dat?
Door een bewuste keuze in de pr. Bij het boeken 
van de bands mag er vanuit de artiesten geen pr 
gemaakt worden op hun websites, sociale media 
of touragenda voordat de kaartverkoop van start 
gaat. Uitingen in de media worden in eerste in-
stantie uitsluitend gedaan in de lokale media en 
naar de leden van de Oranjevereniging. Zodoende 
krijgen zij het eerst de kans om kaarten tegen een 
gereduceerd tarief te bemachtigen. Na de kaart-
verkoop aan de leden worden de bands pas be-
kendgemaakt d.m.v. een promo op de Facebook-
pagina van de Oranjevereniging en Oranjerock. 
Aan regionale of landelijke pr doen bijna wij nooit. 
Dit is niet alleen niet nodig, maar vinden we ook 
niet gewenst. Voordat het eventueel landelijk be-
kend is, liggen de kaarten al in de huiskamers van 
de Katwijkers.
 
Hoe is het KBM-podium ontstaan?
Bij een deel van onze vaak trouwe bezoekers be-
staat het idee dat bij Oranjerock vroeger uitslui-
tend Katwijkse bands op het podium stonden. 
Dit is niet het geval. In de jaren 90 zijn er zelfs een 
groot aantal edities geweest waar helemaal geen 
Katwijkse bands geprogrammeerd stonden. Het is 
wel zo dat we deze, zij het onterechte, ‘kritiek’ wel 
hebben opgepakt en aan de slag zijn gegaan met 
een tweede podium, het zogenaamde Katwijks 
Band Moment. Wat achteraf een uitstekend idee is 
gebleken gezien de grote aantallen aanmeldingen 
van Katwijkse bands en de positieve geluiden van 
onze bezoekers.

Ongeacht of de kritiek terecht is doen jullie er 
toch iets mee?
Ja, klopt helemaal. Kritiek is prima, en positieve 
input helemaal, en wel om de simpele reden dat 
we Oranjerock organiseren voor de leden van de 

Oranjevereniging en de Katwijkse gemeenschap, 
en niet voor ons zelf. 
Di-rect, BLØF, Kensington, de Staat, zomaar een 
paar namen van een aantal headliners van de afge-
lopen jaren en nu Within Temptation. Waar houdt 
het op?
Het is leuk dat je die headliners noemt, en die moe-
ten er ook zeker zijn om het niveau van het festival 
te garanderen. Maar misschien nog wel belang-
rijker zijn de bands die de ‘voorpagina’ niet halen, 
zoals 
bijvoorbeeld Memphis Maniacs, Pater Moeskroen, 
Rondé, Navarone, Miss Montreal en nog vele ande-
ren. Maar ook Katwijkse bands zoals The Guilty Six. 
Vaak maken dat soort bands toch het echt verschil 
op een festival. En waar houdt het op? Geen idee; 
Oranjerock is niet van plan om groter worden in 
bezoekersaantal, maar we zijn wel jaarlijks op zoek 
naar verbetering. Bijvoorbeeld in de keuze van de 
leveranciers en partners in food en drinks, en in 
uitbreiding om het festivalgevoel te optimaliseren, 
zoals bijvoorbeeld de kidsarea. Het enige nadeel is 
dat je zo’n festival maar eens per jaar kan organi-
seren, en altijd afhankelijk bent van omstandighe-
den. Maar afgezien van dat verkennen we alle mo-
gelijkheden om het evenement elk jaar kwalitatief 
nóg beter te maken.

Wat gaat editie nummer 34 brengen?
We focussen ons eerst op het mooi afronden van 
deze editie, tot volle tevredenheid van onze bezoe-
kers. Er is nog een hoop werk te doen, samen met 
onze vrijwilligers. In september, na de evaluatie, 
gaan we direct door met het organiseren van de 
34ste editie. Ook bij die editie zal het weer een uit-
daging worden om de juiste mix zien te vinden in 
bands. Zekerheid of je de juiste keuze maakt is er 
nooit; smaken verschillen tenslotte. Wat wel zeker 
is, is dat headliner Within Temptation gaat afslui-
ten met een geweldige licht- en geluidshow. We 
wensen onze bezoekers een zonnig, relaxed maar 
vooral heel gezellig Oranjerock 2019 toe. Als zij blij 
zijn, dan zijn wij als organisatie pas in onze opzet 
geslaagd!

Oranjerock al 33 jaar een begrip in Katwijk
zaterdag 31 augustus 

13:30 uur ”Poort” open zodat u vast uw toegangsticket 
 kunt inwisselen voor Oranjerock polsbandje. 
14:30 uur WULF -  Mainstage
15:30 uur PRO
16:30 uur One Two Trio - Mainstage
17:15 uur Sweet Lily
18:15 uur Son Mieux -  Mainstage
19:15 uur Westcoast
20:15 uur Within Temptation - Mainstage

Shirts, kleding en bedrukte toebehoren worden jaarlijks verzorgd met sponsorbijdrage van 

Hoogenboom | Ravelli. Kijk voor meer info. op site  www.relatieartikel.nl

Veld open om 13:30 uur

optredens vanaf 14:30 uur 

en einde om 21:30 uur.

De kaarten voor Oranjerock 
zijn uitverkocht !! 

Kinderen jonger dan 14 jaar
 hebben gratis toegang 

en onder de 18 jaar geen alcohol.

Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn -
Contacten 4 van 9

Groepsrollen Bedrijfsnaam Bedrijfslogo Actief

Sponsor Floral Trade Group B.V. Ja

Medewerker, Sponsor, Post Foto Studio Ronkes Ja

Sponsor, Post Gamma Katwijk Ja

Sponsor, Post GBI Van Dijk Sassenheim Ja

Sponsor, Post Gigant International B.V. Ja

Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn -
Contacten 6 van 9

Groepsrollen Bedrijfsnaam Bedrijfslogo Actief

Sponsor, Post Maessen Tenten B.V. Ja

Sponsor Marina Rijnsburg Ja

Sponsor Noorlander Bouw B.V. Ja

Sponsor Oostingh ASK Romein Ja

Sponsor, Post Outhands Internet & Media Ja

Sponsor Ouwehand Bouw Katwijk B.V. Ja

Sponsor Paardensportcentrum Van Paridon Ja
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Braderie in de Rijnstraat 
zaterdag 31 augustus

De braderie vindt weer plaats op haar oude route in de Rijnstraat. 
Op deze gezellige markt vindt ook het Blaaskapellenfestival plaats. 
Kom vooral te voet of met de fiets en geniet op de slotdag van het 
Najaarsfeest.

Kermis 
woensdag 28 augustus

Opening van de kermis in de Rijnstraat. De kermis is 
woensdag, donderdag en vrijdag open vanaf 14:00 uur  
en zaterdag vanaf 09:30 uur. 

Om 22:00 uur sluit de kermis, behalve op vrijdag dan 
sluit de kermis op 23:00 uur en op zaterdag om 22:30 uur.

Fancy fair wordt  ‘All USA’
zaterdag 31 augustus

De fancy fair van De Wilbert sluit zich dit jaar 
graag aan bij het thema van de feestweek. En 
dus is het ‘All about the USA’ op 31 augustus. 
Zet je cowboyhoed op en kom vanaf 09:00 
uur langs om een gokje te wagen in Little Las 
Vegas, iets moois te kopen bij de kraampjes 
van de garage sale, of om met een hotdog in 
je hand te luisteren naar countrymuziek in de 
sfeervolle binnentuin.
De suikerspinnen worden groter en mooier 
dan ooit, het zoekspel voor de jeugd krijgt 
een Amerikaans sausje, de ‘All American’ BBQ 
wordt verder uitgebreid en het razendpopu-
laire enveloppenspel wordt voor de gelegen-
heid omgedoopt tot ‘grab ‘m by the envelope’.
,,Dat laatste spel zit weer boordevol prijzen 
die zijn geschonken door ondernemers die 

ons veelal jarenlang trouw zijn’’, zegt Patrick 
Ravensbergen, voorzitter van de organise-
rende stichting SRAW. ,,Datzelfde geldt voor 
onze loterij, waar we dit jaar een scooter van 
maar liefst 2599 euro hebben weg te geven! 
Je zal hem maar winnen!’’

Gelukkig zijn er dit jaar ook dit jaar weer de 
vertrouwde onderdelen als de bloemen- en 
plantenverkoop, kindervermaak en een uit-
gebreide boeken- en platenmarkt. Op culinair 
gebied breidt de fancy fair steeds een stukje 
uit. Ravensbergen: ,,Naast hotdogs verkopen 
we dit jaar in de binnentuin – tijdens de fancy 
fair ook wel het grootste terras van Katwijk 
genoemd – warme beenham op een heerlijk 
knapperig broodje. Drankje erbij. En hopelijk 
een oranje zonnetje… Dan wordt het toch 
weer intens genieten?’’

De opbrengst wordt gestort in de kas van de 
SRAW, de eigen goede doelenstichting van 
De Wilbert. De SRAW financiert, buiten de 
bekostiging van twee eigen rolstoelbussen, 
allerlei zaken die het leven van de bewoners 
van De Wilbert een beetje gezelliger maken.

Vereniging Ondernemersbelang 
Katwijk aan den Rijn

Darttoernooi
maandag 26 augustus

Op maandag organiseert Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn in 
samenwerking met De Katwijkse Dartvereniging een Darttoernooi. 
Dit toernooi vind plaats op de prachtige banen van de Katwijkse 
Dartvereniging aan de Stadhoudersdreef 1 in Sporthal Cleijn Duin. 

Er kunnen zich maximaal 48 deelnemers inschrijven voor deze ge-
zellige en sportieve avond, dus zorg dat je er op tijd bij bent. De in-
schrijving gaat open 
vanaf 18:30 uur en 
het inschrijfgeld 
bedraagt € 3,50 p.p. 
Het toernooi start 
om 19:30 uur.
Er zijn prijzen te win-
nen in een winnaars 
en verliezersronde.
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Programma De Roskam

zaterdag 24 augustus 
Zorg dat u op tijd bent voor de beste plekjes 
voor het zien van de Truckrun. Aansluitend 
staan er 2 fantastisch bands voor u gepland 
op de Turfmarkt. 

donderdag 29 augustus
HET DAK ERAF!  Het begint traditie te wor-
den, 3e jaar op rij gaat Los Elektros ( formely 
known as Los akoestos) een feestje bouwen 
zoals dat alleen kan in De Roskam. We zingen 
allemaal mee, we gaan gewoon in de polo-
naise de tent door en we kunnen (of kenne) 
er niks an doen… Dat komt allemaal door Los 
Eloktros! Roskam open vanaf 20:00 uur en 
dan kan het feestje los!  Entree € 5,00.

vrijdag 30 augustus
Vrijdag creëert onze huis DJ Arie van Rooijen 
de muzikale omlijsting in De Roskam en op 
de Turfmarkt. Vanaf een uur of drie gaan we 
“mak an” beginnen en we zien wel wat er van 
komt! Vorig jaar duurde het feestje gewoon 
tot sluitingstijd, dus tja, tussendoor even ont-
spannen door de sloepentocht te bekijken en 
dan toch nog eentje! Een lestrikje… 

zaterdag 31 augustus
Over “lestrikjes” gesproken: aan alles komt 
een eind, maar niet voordat we met volle 
teugen genieten van de blaaskappellen, de 
artiest die afsluit en onze huis DJ die de gezel-
ligheid nog even weet te rekken. Onder het 
genot van een drankje, genieten we van het 
gezelschap, de lokatie en muziek.  

Blaaskapellenfestival op de Braderie & Alex
zaterdag 31 augustus

Alex is al jaren de Feestartiest van Nederland ! 
Een graag geziene spontane artiest voor zowel fans 
en collega’s! 
Op bijna elk podium in Nederland heeft Alex wel 
gestaan, of het nu voor tienduizenden mensen of 
voor een klein gezelschap was overal kreeg hij het 
voor elkaar om de boel volledig op zijn kop te zet-
ten! 

Met zijn enthousiasme en inzet krijgt hij het altijd 
voor elkaar om iedereen te laten bewegen! 
Na zijn grote hit “Een Bossie Rooie Rozen“ scoorde 
Alex tal van hits. De laatste twee jaar waren dat on-
der andere Adio Amore, Jij bent veel te mooi, Het 
begon ooit met een Bossie.., Meissie Meissie 2018.
Wilt u meer over Alex weten ga dan naar zijn Web-
site www.alex.fm of naar zijn Facebook pagina Alex 
Wielders!

‘s avonds toegang 18+  
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zaterdag 31 augustus 

Op zaterdag 31 augustus om 12:00 uur zal op 
de Baron van Wassenaerlaan de Big Village 
BBQ gehouden worden. 

Gedurende de Najaarsfeesten kunt u een 
Country pakket kopen om deel te kunnen 
nemen aan deze legendarische BBQ. Vooraf-
gaand aan de Big Village BBQ zal een stok-
paardenrace gehouden worden. 

Het stokpaard maakt deel uit van uw Country 
pakket. Er zijn 1500 stokpaarden beschikbaar 
om dit hilarische onderdeel van Once Upon a 
Time in Katwijk aan den Rijn te doen slagen. 
Vanaf 11:30 uur kunt u met de bon uit uw pak-
ket, uw stokpaard en de bon voor de BBQ af-

halen aan het begin van de Baron van Wasse-
naerlaan. Aansluitend zal onder begeleiding 
van Saloondanseressen de stokpaardenrace 
beginnen. De stokpaardenrace begint om 
12:00 uur bij het tunneltje op de Baron van 
Wassenaerlaan en eindigt bij de Zandsloot.  

Na deze rit op uw paard, bent u wel toe aan 
een heerlijke BBQ die verzorgd wordt door 
Vooijs Keurslager en Bakkerij Haasnoot. De 
BBQ zal plaatsvinden op de Baron van Wasse- 
naerlaan.

De straat zal versierd zijn in Amerikaanse 
sfeer en onvervalste Country muziek en een 
optreden van Saloondanseressen zal de rest 
doen. Het beloofd weer een spektakel te 
worden. Dus koop uw Countrypakket en doe 
mee, Yippiejajee.

Big Village BBQ 

Vuurwerk 
zaterdag 31 augustus 

Met een schitterende vuurwerkshow wordt een week vol activitei-
ten afgesloten. Het vuurwerkspektakel is te bezichtigen vanuit het 
Mallegatpark, maar ook vanuit ‘t Heen. Let wel op dat u achter de 
afzettingen blijft in verband met uw veiligheid.

Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn -
Contacten 5 van 9

Groepsrollen Bedrijfsnaam Bedrijfslogo Actief

Sponsor Hengelsport Overrijn Ja

Sponsor Holland Scherm B.V. Ja

Sponsor, Post Holland Steiger Verhuur B.V. Ja

Sponsor Jongeneel Transport Ja

Sponsor, Post Jovetra B.V. Ja

Sponsor KBM Groep Ja

Sponsor, Post Keurslagerij Vooys Ja
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Mooi programma van de Boemerang 
in de Katwijk Binse feestweek
Zaterdag 24 t/m vrijdag 30 augustus

 

zaterdag 24 augustus

Barracuda
Luchtgitaar in de aanslag, stembanden op-
gewarmd? Dan ben je wederom klaar voor 
Barracuda!
Op veler verzoek is het ons wederom gelukt 
om deze topband naar de boemerang te krij-
gen.
Na 15 jaar gaat het gas er nog onverminderd 
op. Guns ‘n Roses, AC/DC, Heart, Bruno Mars 
(ja echt), Kim Wilde, Metallica……. altijd ‘Rock 
with a bite’, altijd lol, altijd VET.
Met de titel “European coverband van het jaar 
2014” op zak staan ze klaar voor jou. Dus stap 
op de auto of spring in de fiets; dit feestje wil 
je niet missen!

maandag 26 augustus

MuziekQuiz & 
Friendly Fire
Een nieuwe traditie op de maandagavond! 
Ontspannen quizavond met de heren van 
MusiQuest. Inschrijven op de avond zelf bij 
de organisatie, maar vooraf aanmelden wordt 
gewaardeerd (info@deboemerang.org). 
Deelname 10 euro per team (advies max.  
6 personen). Geen telefoons of ander hulp-
middelen toegestaan! 

De muzikale omlijsting komt deze keer van 
Friendly Fire. Friendly Fire zag het levenslicht 
begin 2003, toen Robert P. van Voorden en 

Tjebbe Borggreve samen besloten om, naast 
hun activiteiten in de countryrockband The 
Spokane Chiefs, hun muzikale krachten te 
bundelen in een akoestisch duo.
De opzet van het duo was en is om Engelstali-
ge hits van de afgelopen 40 jaar te spelen met 
twee akoestische gitaren en goed verzorgde 
zangpartijen.

Zanger/slaggitarist Tjebbe Borggreve is afge-
studeerd in zang aan het Rotterdams Conser-
vatorium (popopleiding). Hij heeft in diverse 
bands gespeeld waarvan countryrockband 
The Spokane Chiefs de bekendste is. Tevens 
is hij zang- en drumdocent bij Popschool De 
Reus in Leiden.

Sologitarist/zanger Robert P. van Voorden 
speelt eveneens naast Tjebbe in The Spokane 
Chiefs. Hij speelt inmiddels meer dan dertig 
jaar gitaar en geeft gitaarles. In Friendly Fire 
verzorgt hij de naast de sologitaarpartijen de 
tweede stem.

Voor vele een begrip geworden in de feestweek, De Boemerang in de Huetingstraat.
Het gehele jaar zijn we diverse avonden geopend voor jongeren vanaf 12 jaar. 
Tevens zijn er door de jaren heen vele, waaronder zeker legendarische, live optredens 
geweest van bands. 
Nu kunnen we wederom met trots ons programma voor de feestweek presenteren.
Een gevarieerd programma met maar liefs 6 avonden live muziek. 
Van rockende gitaren tot rustig akoestisch. Voor iedereen wat.

Wij kijken er naar uit om jullie te verwelkomen in De Boemerang. De groep 
van zeker 25 vrijwilligers staat voor je klaar om een mooie avond te beleven.
Aan niets zal het ontbreken gave muziek, lekker drankje en de ongedwongen sfeer.

We zien jullie tijdens de feestweek in De Boemerang. Deur open: 20.30 uur
Leeftijd: 18+
Entree: gratis
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Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn 

dinsdag 27 augustus

Mooie Meneren
Mooie Meneren = Rock & Roll
Een trio ras muzikanten met liefde voor 
rock-classics! Rockcover trio Mooie Meneren 
bestaat uit Serge Naberman, Dave Bordeaux 
en Frits Dennert en speelt de beste covers 
van vroeger en nu. "Beter dan het origineel!" 
is een veelgehoorde kreet tijdens hun con-
certen. 
Eerder dit jaar speelde ze al een keer in de 
boemerang. Dit was zo’n doorslaand succes 
dat ze nu wederom op het podium staan 
maar dan in de feestweek van Katwijk Binnen.
Dat is heel fijn voor een dinsdag!

woensdag 28 augustus

Expired Faces 
Unplugged
Het huidige repertoire van "The Expired Fa-
ces" laat zich omschrijven als een reis door 
de pop-muziekgeschiedenis, kortom een 
opeenvolging van pop, soul en rock classics 
door de jaren heen. Voor deze keer niet ver-
sterkt, maar gewoon lekker akoestisch.

De Katwijkse band the Expired Faces zijn: Wil-
lem Kuijt, Jan Hazenoot, Dirk Plugge, Peter 
Winters, en Volker van Hameren. Dit muzikale 
gezelschap is in het najaar van 2014 ontstaan 
op initiatief van Willem Kuijt en Jan Hazenoot.
In deze formatie spelen louter ervaren muzi-
kanten die hun sporen ruimschoots verdiend 

hebben in de muziekscene van Katwijk & om-
streken. Het repertoire van the Expired Faces 
bestaat grotendeels uit songs van de jaren 
60, 70, 80 ,90 en laat zich omschrijven als een 
reis door de geschiedenis van de popmuziek, 
kortom een opeenvolging van soul, pop en 

rock klassiekers met een twist uit 
vervlogen tijden.

Een sterk punt van de band is, 
dat zij hun repertoire zowel elek-
trisch als akoestisch ten gehore 
kunnen brengen. Het verzorgen 
van een akoestisch optreden 
in een huiskamer, achtertuin 
of in een horeca gelegenheid 
waar het niet zo hard hoeft/
mag bestaat dan ook zeker tot 
de mogelijkheid. 

De mannen van the Expired Faces staan 
bekend om hun veelzijdigheid van: “elek-
trisch spijkerhard” tot “akoestisch fluister-
zacht”. De uitspraak ”control the noise” 
wordt dan ook veelal opgemerkt.
De band wordt momenteel veel gevraagd 
om optredens te verzorgen op feesten en 
in muziekcafés. Anderzijds is de band ook 
een graag geziene gast op festivals. Op oa. 
Picknickpop (2015), Haringrock (2016), Oran-
jerock (2017) en Beinsdorp Local Live (2018) 
liet dit muzikale kwintet een verpletterende 
indruk achter.

donderdag 29 augustus

the Reverend
De viermans formatie “the 
Reverend” is niet alleen een 
spontane allround band, maar 
tevens een hechte vrienden-
groep die gewoon veel plezier 
beleeft aan muziek maken. 
En dat zie je. Dat voel je!
Frontman Marcel kennen we 
natuurlijk van de legendari-
sche bands Hillstreet en de 

 
Amstel Liveband. Het logische vervolg op 
deze bands is “the Reverend”, waarbij de na-
druk ligt op passie voor muziek maken en 
dat in zoveel mogelijk genres, voor zoveel 
mogelijk mensen. The Reverend 'brings you 
musical salvation’!

vrijdag 30 augustus

Café de Melkboer
Wie kent ze niet ondertussen? Café de Melk-
boer is muziek voor alle soorten gelegenhe-
den. Geen drums, geen elektrische gitaren, 
maar de ambachtelijke basis: bas, akoestische 
gitaar, accordeon, cajun en heul veul zang. 
Alle genres uit de popmuziek zijn door het 
Café 'vermelkboerd' tot een heerlijke muzika-
le beleving. Mooie samenzang van the Eag-
les of John Mayer kan zo maar afgewisseld 
worden met een ode aan Henk Wijngaard of 
Rubberen Robbie.

Café de Melkboer is Jan Spek op gitaar en 
Leadzang, Kees Bos verzorgt de strakke bas-
partijen, Martin Vooijs vertoont zijn kunsten 
op de arcordion en neemt de backingvocals 
op zich. Last but not least Roland van Beel een 
virtuoos op de cajon en met zijn stem is het 
plaatje van Café de Melkboer compleet.

Deur open: 20.30 uur
Leeftijd: 18+
Entree: gratis
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Sponsoring het hele jaar door...
De Oranjevereniging Katwijk a/d Rijn beleeft  
haar hoogtepunt tijdens de Najaarsfeesten. 
Deze Najaarsfeesten worden traditiegetrouw 
gehouden in de laatste volle week van augus-
tus. Mede door inzet van vele vrijwilligers is er 
dit jaar wederom een zeer gevarieerd, kwalita-
tief en vol programma te bewonderen. 
Naast de activiteiten tijdens de Najaarsfees-
ten verzorgt de Oranjevereniging het gehele 
jaar door diverse evenementen en activiteiten 
voor jong en oud. Denk daarbij aan: 

Intocht Sint Nicolaas
Paaseieren zoeken
Koninginnedag, familiefeest
Bevrijdingsfeest
Kerstboutverloting
Fakkeloptocht
Maandelijkse bingoavonden
Klaverjas avonden

Aanleg in Style Tuinaanleg en Onderhoud
Administratiekantoor van Kesteren
Afak Techniek B.V.
agilEmpowerment
Albert Heijn Zeilmakerstraat
Auto en Truck Service Katwijk B.V.
Autobedrijf Kleverlaan B.V.
Auton Rijnsburg BV
Autorijschool At John
Autorijschool At Niels
Autorijschool Drive At
AvD Trans
B&J Verhuur Party Service
Backstage Productions
Bakkerij D. Haasnoot
Bakkerij van Maanen B.V.
Bas Trans
Basis Bedrijfshuisvesting B.V.
Bed and Breakfast Het Oude Dorp
Bike Totaal F. Luijten
Bloembinderij Bij Marjo
Bloemengroothandel Leeuwenburg
Bloemengroothandel M.A. Ravensbergen
Bloemengroothandel P. van Dam en Zn. B.V.
BMN Bouwmaterialen
Boels Verhuur B.V.  Sanitation
Bootcamp Katwijk
BouAd Adviesgroep
Bouwton B.V.
Brittenburg Accountants
Buro Brein
C.W. de Mooij
Café ‘t Wachtje
Café The Safe
Cam@event
CARL -Kapper en Barbier-
Carshop Fortuin
Catering Cor Jansen B.V.
Chinees Specialiteiten Restaurant Peking
Combifood B.V.
Connect Bouw B.V.
Coop Katwijk
Cornelis Vrolijk Visserijmaatschappij

CPB Bouw
Dbs2 Factoring
DBT Energie B.V.
De Graaf Detachering (DGD) B.V.
De Graaf Verzekeringsconsultancy  (DGV) B.V.
De Roskam Horeca B.V.
De Zeester B.V.
Decohome A. Schoonenberg
Den Dulk De Echte Bakker
Du Prie Bouw en Ontwikkeling
Durieux Schilders B.V.
Equaflor B.V.
Fa. Schaddé  van Dooren
Fire Control Brand Beveiligingen B.V.
Floral Trade Group B.V.
FM Autoschade Autoschadespecialist
Fondo
Foto Studio Ronkes
Fullbody Gym Katwijk
Gadron Multiservice
Gamma Katwijk
GBI Van Dijk Sassenheim
Gebr. De Mooij Transport B.V.
Gigant International B.V.
Glaszettersbedrijf Houwer
Grafische Services & Producties Katwijk
Grand Café in den Blauwe Bock
Grill Bar Ruig
Grimbergen De Heul Staalbouw B.V.
Haasnoot & Vlieland Timmerwerken
Haasnoot Mode
Hans Schonenberg Meesterschilder
Heineken Groothandel B.V.
Hengelsport Overrijn
Het Wapen van Voorschoten
Holland Scherm B.V.
Holland Steiger Verhuur B.V.
Hoogenboom / Ravelli Relatie Artikelen
Hotel Zee en Duin
Houthandel van Kempen B.V.
Installatiebedrijf P. van der Niet Katwijk B.V.
J.P. Hogewoning Bloemengroothandel B.V.
Jongeneel Transport
Jovetra B.V.
Juffers Life style
Jumbo van Essen
Kapsalon Haarzaak
Katwijk Chemie
KBM Groep
Kees Bergman Verzekeringen
Kees de Jong Loodgietersbedrijf
Kees Wolthaus Witgoed
Kentering Scheepvaart B.V.
Keurslagerij Vooys
Kidsjumping
KLD Graphics
KlusWijs Katwijk
Kortho Coding & Marking
Kraijenoord Schilderwerken
Maessen Tenten B.V.
MAN Diesel Nederland
Marco Eitens Transport
Mare Groep N.V.
Marina Rijnsburg
Maritiem Centrum Rijnzicht
Minnee B.V. Schilderwerken en Glasservice
Mobiele Boten Service ZH

Motorhuis Katwijk - Leiden
Nettenfabriek De Noordzee
Nico van der Gugten Schildercombinatie
Noorlander Bouw B.V.
Omtzigt Bouwmaterialen
Oostingh ASK Romein
ORVI B.V.
Otto Advies
Outhands Internet & Media
Ouwehand Bouw Katwijk B.V.
Ouwehand Visverwerking B.V.
Paardensportcentrum Van Paridon
Partytentverhuur ‘DÉ TENT’
Peter Guyt Schilderwerken
Phone Repair Katwijk
Plug Meubelen
Podium Mobilis
Postmus Sierbestrating
Pro Acoustic
Proeflokaal De Buuren
Quick Works Video & Multimedia Productions
Rabobank Leiden Katwijk
Remmelzwaal- Van der Plas B.V.
René Fleurs
Ronald Eekof Blomstergrossist
RO-PE BOUW
Ruud Helling Klus +
Schaart Communications
Schilders en Afwerkingsbedrijf Nijgh & Schaap
Slagerij Francken
Sloos Calculatie
Smit Schilderwerken
Snackbar de Relus
Strandpaviljoen ‘t Centrum
Strandpaviljoen Zee en Zon
Tandartspraktijk De Triangel
Tankstations Jongeneel B.V.
Technisch Advies/Ontwerp & Calculatie Bureau AVD
Teco Tube Expanders Company B.V.
Th. A. van Paridon
Timmer- en Aann.bedr. Bekker
Transport Keijzer Warmond B.V.
Tritalent
Tuincentrum Moerkerk
Tuincentrum TuineXtra
Van Beelen Hazenoot Schildersbedrijf
Van Beelen Schilderwerken
Van der Boon Loodgieters en Installatiebedrijf
Van der Meer Adviesgroep
Van der Snoek Verantwoord Vastgoed Onderhoud
Van der Veen Management B.V.
Van Poelgeest  Noordwijk
Van Rhijn Bouw B.V.
Ver. Ondernemersbelang Katwijk aan den Rijn
Verbeek Export B.V.
Verkeersschool Correct
Visser Flower Export B.V.
VLK Groep
VOF Hartevelt Vis
VWS Beheer
Wagemaker Natuursteen B.V.
Wantveld Beachclub
Wantveld Catering/Evenementenservice
Wijkraad Katwijk aan den Rijn
Wim Wiesmeijer Boeketterie B.V.
Zilveren Kruis - PRO LIFE Zorgverzekeringen
Zonwering Oudshoorn & Van Egmond




