WINTERGIDS 2019
november 2019 tot april 2020

Sint intocht 23 nov
Kerstboutverloting 21 dec
Elke maand bingo
Helaas geen Lichtjes markt
maar wel ontsteken van de Boom
Kijk via deze link voor ons
totaal nieuwe digitale Instant Magazine
http://magazine.oranjeverenigingkatwijk.nl

Programma

Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn

Vitaliteit Centrum
Katwijk aan den Rijn

Vo o r ú w
g e zo n d h e id

ECHOGRAFIE en SHOCKWAVE behandeling

MANUELE THERAPIE
BEKKENFYSIOTHERAPIE
CRANIO FACIALE THERAPIE
ECHOGRAFIE
SHOCKWAVE THERAPIE
PSYCHOSOMATISCHE FYSIOTHERAPIE
FYSIO YOGA
ZIE WWW.MANUELE-THERAPIE-SW.NL
VOOR MEER INFORMATIE

Ma 19:00 uur Fysio Yoga (vergoeding in overleg)
20:30 uur Yin Yang Yoga
Di

09:15 uur Easy yoga
10:30 uur Stoelyoga
(vergoeding in
		
		

Mindfulness
cursus

€ 199,8 avonden met digitale ondersteuning
In het voorjaar en najaar
op donderdagavonden.
Trainer: Gonnie Schuit
Aanmelden via info@vc-kr.nl of 0612820969,
whatsapp kan ook.
Voor informatie zie

Opleidin
g

Wo 18:30 uur Easy Yoga
19:45 uur Hatha flow
Do 11:00 uur Ademhaling en Meditatie
		

(facultatief, vraag na via info@vc-kr.nl)

15:45 uur Fysio Yoga Kids (vergoeding in overleg)

Yinnen met Jan

door Jan Verloop (06 46 30 79 12)
Dinsdag 19:15 uur Yin Yoga
20:45 uur Fysio Yoga
aanmelden via jnvrlp@gmail.com (of tel.)

motorisch
cho
K
sy
ercoach
ind

P

www.vitaliteitcentrumkatwijkaandenrijn.nl/cursussen

overleg)

Met beweging en spel
weer lekker in je vel

Beweeg & Groei

Gratis kennismaking

Wil je weten of haptotherapie iets voor jou is?
Plan dan een gratis kennismaking.
Gina van der Plas

www@opleiding-psychomotorisch-kindercoach.nl
Voor informatie bel 06 42 84 86 00

06-26282365
gina@haptonomiekatwijk.nl
Mariëlle van der Meij 06-30321875
marielle@haptonomiekatwijk.nl

www.haptonomiekatwijk.nl

www.vitaliteitcentrumkatwijkaandenrijn.nl
Mgr. Bekkerstraat 6 • 2223 AR Katwijk aan den Rijn • info@vc-kr.nl
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Voorwoord
Voor u ligt de Wintergids van de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn. In dit magazine bieden wij u het programma aan wat onze Oranjevereniging de komende winterperiode organiseert. Een programma wat traditioneel van start gaat met de intocht
van Sinterklaas. Ook dit jaar hebben de vrijwilligers er weer alles aan gedaan om de
intocht van Sinterklaas tot een groot kinderfeest te maken. De aankomst met de boot
aan de Turfmarkt, met aansluitend een Sinterklaasoptocht door het dorp en een afsluiting van de ontvangst in De Roskam.
Verder in het programma treft u een scala
van activiteiten aan die de komende maanden worden georganiseerd. Bingoavonden,
optredens met muziek tijdens Roskam Live,
maar ook de Kerstboutverloting waarvan de
opbrengst bestemd is voor onze verenigingskas. En dit alles is nog maar een deel van het
programma, ook de komende maanden is de
Oranjevereniging bijzonder actief.
Daarnaast is het bestuur en de vrijwilligers
zich aan het voorbereiden op de herdenking
en viering van 75 jaar Bevrijding volgend jaar
in Katwijk. Samen met de Oranjeverenigingen
van Katwijk aan Zee, Rijnsburg en Valkenburg
is er een werkgroep gevormd, die in opdracht
van de gemeente Katwijk de herdenking en

viering van 75 jaar Bevrijding invulling moet
gaan geven. In Nederland wordt op bijzondere wijze stil gestaan bij 75 jaar vrijheid. Het
zuidelijke deel van ons land heeft hieraan al
dit jaar uiting gegeven, de berichten hierover
hebben u ongetwijfeld via de media bereikt.
Het Nationaal Comité 4/5 mei stimuleert en
coördineert de activiteiten rondom de viering met als doelstelling; de verhalen over
oorlog en vrijheid, het gesprek over vrijheid
voor nu en in de toekomst, het vergroten van
het besef dat vrijheid nog steeds kwetsbaar
is en inzet vraagt van iedereen en herdenken
en vieren te versterken door nieuwe tradities
te stimuleren. Met deze doelstelling als uitgangspunt hebben de gezamenlijke Oranjeverenigingen een programma in voorberei-

ding met activiteiten voor alle doelgroepen
in de Katwijkse samenleving. De komende
maanden zullen wij u daarover verder informeren.
Maar nu eerst het Winterprogramma, waarvan ik hoop dat het bij u in de smaak valt. Ik
nodig u dan ook van harte uit deel te nemen
aan de activiteiten en elkaar te ontmoeten in
ons mooie dorp aan de Oude Rijn.
Namens het bestuur van de Oranjevereniging
Katwijk aan den Rijn,
Jan de Winter, voorzitter.
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Verzekeringen – Hypotheken – Pensioenen
Otto Advies BV Rijnstraat 58 2223 ED Katwijk Tel. 071 - 407 58 38
info otto-advies.nl www.otto-advies.nl

Groote Steeg 1A
2223 EL Katwijk ZH
Tel. 071 - 30 15 748
info@kooitjemakelaarsdiensten.nl

Volg ons ook op

www.kooitje.nl

5

Sinterklaaslied
1 miljoen schoenen
L.L. Krijgsman, 09-08-2018
Refrein:
’t Is niet 1 schoen
maar een miljoen
waar Zwarte Piet een kadootje in moet doen
’t is niet 1 schoen
maar een miljoen
Hoe lang zou Sinterklaas daar in z’n eentje over doen

dat is een drukke baan
want weet je hoeveel er nu staan…
Refrein
De Sint is heel erg blij met al zijn Pieten
Die stuk voor stuk ook van het feest genieten
Elk jaar zijn zij hier weer van de partij
Het is zelfs zo er komen steeds meer Pieten bij
Ze zijn ook heel belangrijk in alles wat ze doen
Want zonder Zwarte Pieten krijg je niks meer in je schoen
En dat is dus niet fijn
Hoeveel lege zullen er dan zijn…

Kado’s zijn er in alle soorten en maten
Van knikkers, games tot poppen die echt praten
En alles moet over het hoge dak
Het is zoveel, nee dat - past echt niet in 1 zak
Dus sjouwen alle Pieten met heel veel zakken rond
Ze zouden weleens willen dat er maar 1 klein schoentje stond
Maar dat is dus niet waar
Want alle schoenen bij elkaar…..

Refrein:

Refrein:

’t Is niet 1 schoen
maar een miljoen
waar Zwarte Piet een kadootje in moet doen
’t is niet 1 schoen
maar een miljoen
Hoe lang zou Sinterklaas daar in z’n eentje over doen
Hoe lang zou Sinterklaas daar in z’n eentje over doen
Als dat zo was dan zit het pas in juni in je schoen.

De Sint is in het land voor een paar weken
zodat hij ieder kind goed heeft bekeken
voor iedereen staat er een pakje klaar
maar alles zelf doen - dat is echt veel te zwaar
dus helpen alle Pieten midden in de nacht
tot alle schoenkadootjes in de huizen zijn gebracht

Programma intocht Sinterklaas
13.30
13.30
14.00
14.15
14.30
15.30

Gratis warme chocolademelk met speculaas bij de Roskam
Optreden Pandora op de Turfmarkt
Aankomst pakjesboot 48
Verwelkoming Sinterklaas op de Turfmarkt
Rondrit door het dorp
Gezellig samenzijn met Sinterklaas in de Roskam

1

2

11

10

4

9
8
5

3
7
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1. Turfmarkt / 2. Rijnstraat / 3. Kerkstraat / 4. Achterweg / 5. Commandeurslaan / 6. Baron van Wassenaerlaan /
7. Wassenaarseweg / 8. Huetingstraat / 9. J. v.d. Perkstraat / 10. Rijnstraat / 11. Turfmarkt.

Hangt allen de vlag uit langs de route, voor een nog feestelijker intocht van de Sint!

Vereniging Ondernemersbelang
Katwijk aan den Rijn
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Welkom in ons
nieuwe kantoor
Vanaf maandag 2 december staan wij voor je klaar in ons
nieuwe kantoor aan de Valkenburgseweg in Katwijk aan
den Rijn. Je bent van harte welkom!

DichterbijLeidenKatwijk.nl

VAN POELGEEST IN DE DUIN- EN BOLLENSTREEK,
BE THE LOCAL HERO.
BMW maakt
rijden geweldig

NOORDWIJK AAN ZEE.
Met haar witte schuimkoppen, schitterende luchten en een zandstrand van maar liefst 13 km, is het Noordwijkse strand bijzonder aangenaam. Zeer geliefd bij lokale inwoners en toeristen
uit binnen- en buitenland. Een frisse neus halen. Uitwaaien op het strand, de harde wind en het opwaaiende zand trotseren tijdens de wintermaanden. Nog even en we kunnen weer
genieten van blote voeten in het zand, de zee en de warme zon. Noordwijk aan Zee is alle seizoenen heerlijk. Een echte local hero. Be the local hero yourself. Kom langs in één van de
zeven Van Poelgeest vestigingen.

VAN POELGEEST VESTIGINGEN:
Amersfoort
Ruimtevaart 2
3824 MX Amersfoort
T (033) 462 15 00

Amstelveen
Burg. A. Colijnweg 6-8
1182 AL Amstelveen
T (020) 503 23 00

Heemstede
Cruquiusweg 25
2102 LS Heemstede
T (023) 528 52 84

Hilversum
Bussumergrintweg 12
1217 BP Hilversum
T (035) 624 11 56

Naarden
Energiestraat 51
1411 AS Naarden
T (035) 699 76 76

Noordwijk
Keyserswey 91
2201 CX Noordwijk
T (071) 409 09 10

Premium Selection Center
Amsterdamsestraatweg 13
1411 AW Naarden
T (035) 699 76 76

I
E

www.van-poelgeest.nl
info@van-poelgeest.nl
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Winter Programma 2019 - 2020
November
23 nov. Sinterklaas intocht
27 nov. Kinderbingo in de Roskam
27 nov. Avondbingo in de Roskam
30 nov. Roskam Live, deuren open

13.30 uur
14.00 uur
20.00 uur
20.30 uur

December
6 dec. Boom / Oranjeboom onthulling bij Amalia boom 16.00 uur
14 dec. Het ontsteken van de Kerstboom lichtjes 20.00 uur Turfmarkt
21 dec. Kerstboutverloting in de Roskam
15.00 uur
31 dec. Oudjaarsborrel in de Roskam inloop vanaf 16.00 uur
Januari
29 jan. Kinderbingo in de Roskam
29 jan. Avondbingo in de Roskam

14.00 uur
20.00 uur

Februari
26 feb. Kinderbingo in de Roskam
26 feb. Avondbingo in de Roskam
29 feb. Roskam Live, deuren open

14.00 uur
20.00 uur
20.30 uur

Maart
18 mrt.
25 mrt.
25 mrt.
28 mrt.

Algemene Leden Vergadering 2020
Kinderbingo in de Roskam
Avondbingo in de Roskam
Roskam Live, deuren open

20.00 uur
14.00 uur
20.00 uur
20.30 uur

April
13 apr.
25 apr.
27 apr.
29 apr.
29 apr.

2e Paasdag Paaseieren zoeken
Roskam Live, deuren open
Koningsdag
Kinderbingo in de Roskam
Avondbingo in de Roskam

09.30 uur
20.30 uur
14.00 uur
20.00 uur

OV vlaggen bij Kluswijs
Dit Najaarsfeest was er weer een run op
onze vlaggen “Gezelligheid Katwijk a/d
Rijn”.
Vorige maand heeft Kluswijs weer een
verse voorraad vlaggen aangeschaft. U
kunt ze weer volop kopen. Omdat wij, als
OV, vaak aan ons adres de vraag krijgen
of er nog vlaggen te koop zijn, melden
we u in deze gids dat ze er weer zijn
maar dan bij onze gewaardeerde sponsor Kluswijs.
Leuk voor in de schoen, in de surprise of
onder der boom...! zo vlak voor de feestdagen.

De vlaggen zijn te koop bij Kluswijs
op de Wassenaarseweg.
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Erwtensoep uit eigen keuken!
kom proeven tijdens de intocht van de Sint
Tevens kunt u die dag
de soep kopen voor

€ 3,=

per liter.

Voor de decembermaand: kerstpakketten met vlees
Ook mooie cadeaubonnen verkrijgbaar, feestelijk verpakt.
Rijnstraat 80 • Katwijk aan den Rijn • Tel. 071 402 95 80

Lekker December
van Pepernoten en Boterletter,
via Kerstkrans en Stollen
naar Appelbeignets en Oliebollen
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Oudjaars borrel
Dinsdag op 31 december is De Roskam open vanaf 16.00 tot 20.00 uur
Wat heeft uw Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn allemaal
georganiseerd in 2019 en wat is u allemaal bijgebleven, is dat
paaseieren zoeken, Koningsdag of was dat het Western feestweek
als evenement.
Ook de artiesten van de Oranjebrink met Tino Martin en Oranje
Rock met Within Temptation, zonder de andere bands te kort te
doen, was geweldig. En hun management heeft ons dikke complimenten gegeven, daar kunnen we weer op teren.
Laten we met elkaar het jaar afsluiten met een oudjaarsborrel in
De Roskam en toasten op een evenzo mooi 2020.

Ledenvergadering 2020
Woensdag 18 maart
Als u lid bent van de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn dan bent u van
harte welkom op de ledenvergadering. Deze wordt gehouden op de woensdag 18 maart 2020 om 20.00 uur in De Roskam aan de Turfmarkt.
Tijdens deze vergadering wordt de gebruikelijke agenda afgewerkt en krijgt
u de gelegenheid om met het bestuur van gedachten te wisselen over bijv.
activiteiten in het Najaarsfeest of de koningsdag, ideeën zijn altijd welkom.
Natuurlijk wordt er ook vooruitgeblikt naar het jaar 2020.
Aansluitend is er een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje.
De agenda zal te zijner tijd in de plaatselijke kranten gepubliceerd worden

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 Oranjevereniging kunnen wij deze activiteiten blijven organiseren. Het lidmaatschap bedraagt slechts € 10,- per jaar
(automatische incasso).
Naam: 
Adres: 
Postcode:

Plaats: �������������������������������������������������������������������������

IBAN nr: 		 Handtekening__________________________________________________________
Automatische incasso verplicht:
				
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	

Vereniging Ondernemersbelang
Katwijk aan den Rijn

Lid worden kan ook door te mailen naar: leden@oranjeverenigingkatwijk.nl

Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn

10

DURIEUX SCHILDERS BV
PARTNERS IN ONDERHOUD

Jos J.M. Nulkes
Bel voor een
vrijblijvend
onderhouds
advies of
prijsopgave!

Directeur

Wit
ontwerp
• advies en De

Beveiliging
• uitvoering BV
• beheer en onderhoud
De Roysloot 8 • 2231 NZ Rijnsburg

• elektronische beveiliging
Telefoon: 071 76 00 001
• bouwkundige beveiliging
j.nulkes@dewit-beveiliging.nl
• camera bewaking
www.dewit-beveiliging.nl
• toegangscontrole
• intercomsystemen
• telefoonsystemen
• aansluiting VOIP

VEB ®

• elektrotechniek

Schilderwerk
Wand
afwerking

De Wit Beveiliging BV
De Roysloot 8
2231 NZ Rijnsburg
Tel. 071 76 00 001
www.dewit-beveiliging.nl

Glasservice
Planmatig
onderhoud

INFO@DURIEUXSCHILDERS.NL • WWW.DURIEUXSCHILDERS.NL • Scheepmakerstraat 3R • 071 4029628

De Voorjaarsgids is een uitgave van: 			

GRAFISCHE
SERVICES &
PRODUCTIES

Verspreiding: info@de-schakel.nl

Richard Warmenhoven
Burgersdijkstraat 19
T 06 224 70 777

Correspondentie-adres:
Postbus 379 • 2220 AJ Katwijk ZH

GRAFISCHE
SERVICES &
PRODUCTIES

Lap

tops

Smartphone reparatie

n
Pri

ters

Vr

ga
ijda

von

d

Tablet reparatie
Com

pute

rs

IT-Shop Rijnsburg • Anjelierenstraat 40 • ‘‘in de Hoftuin’’ • T. 071-8895060 • www.itshoprijnsburg.nl
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Het ontsteken van de lichtjes
in de Kerstboom op de Turfmarkt
Zaterdag 14 december om 20.00 uur
Wat is er leuker om met elkaar onder de mega kerstboom van
de OV bij de Roskam, met zijn allen af te tellen naar nul, waarna
de lampjes in de kerstboom zullen gaan branden.
Het belooft een vrolijk festijn te worden. Helaas gaan we dit
jaar geen Lichtjes markt organiseren, maar we hebben wel
weer een prachtige boom gereserveerd. Deze gaan we weer op het terras
van de Roskam plaatsen. We hopen
dat het op zaterdag om 20.00 uur een
prachtig moment oplevert en dat jullie
aanwezig zijn bij het ontsteken van de
lichtjes.
Met drankje, hapje en zang zal het een
mooi evenement worden. “Komt dat
zien, komt dat zien” .

Bingo in De Roskam
Er staan weer een aantal leuke evenementen op de agenda. We beginnen met
onze Bingo’s in onze vertrouwde Roskam. Dankzij jullie “de bezoekers” van
deze leuke evenementen kunnen wij ze
blijven organiseren. De R zit weer in de
maand, dus komende maanden gaan we
op de laatste woensdag van de maand
2 varianten te spelen in De Roskam. De
eerstvolgende zijn op woensdag 30 oktober.
Kinderbingo’s
14.00 uur
De kinderbingo in de huiskamer van de
Roskam. We adviseren voor 13.45 uur
binnen te lopen. Zodat jij je “geluksplekje” vindt en hopelijk lekker veel wint.
Meedoen kost € 2,50 per persoon. Wij
gaan er weer een feest van maken voor
en met de kinderen. Pappa’s en mamma’s, oma’s en opa’s of broers en zussen
zijn natuurlijk ook welkom. Het is bij de
Roskam ook mogelijk om je kinderfeestje te geven. Mocht je interesse hebben,
vraag dan naar de mogelijkheden in de
Roskam, Turfmarkt 2, Katwijk aan den
Rijn.

Reguliere Bingo  20.00 uur
Zorg dat je om 19.45 uur binnen bent. Ook hier geldt, dat
er weer prachtige prijzen te
winnen zijn, maar vooral dat
het gegarandeerd een gezellige avond wordt. Entreeprijs
is onveranderd € 15,- per
persoon. Meedoen mag vanaf 16 jaar
en ouder. Het woord “Bingo” kennen we
allemaal, en het brengt; spanning, gezelligheid en lol. Het stamt af van het spel
Lotto, dat al sinds 1530 in Italië werd gespeeld. Bingo als naam stamt af van de
naam op het formulier welke in 1920 in
Amerika gebruikt werd.

Daarop stond “Beano” gedrukt en daar
komt ons “BINGO” vandaan. De avond
wordt afgesloten met een wilde bingo
en een verloting.
Genoeg reden dus om te komen!
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Welkeart
a
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bakker
van maanen
ste !
r
h e e ft de alle rle kke

Vanaf 25
november
in onze winkels
verkrijgbaar
of bestel ‘m
online!

Catering & Party-service

voor bedrijf en particulier

Dagelijks geopend:
12.00 - 22.00 uur
T. 071 - 4029706
www.pekingkatwijk.nl

Ruime eigen parkeergelegenheid
Wassenaarseweg 50 A - Katwijk a.d. Rijn

Geen wachtlijst !
Narcisstraat 2b • 2223 HE Katwijk • Tel 071 2035025

Twee vestigingen voor goede zorg!
Commandeurslaan 21
2223 AW Katwĳk

&

Narcisstraat 2b
2223 HE Katwĳk

• Fysiotherapie • Manueel therapie • FysioSport • MS Zorg
• ParkinsonNet • ZwangerFit® • Sport/ontspanningsmassage • C.O.P.D.
Behandeling vindt plaats op afspraak.
U kunt zowel met als zonder verwijsbrief bij ons terecht.

Bel voor een afspraak: 071 3411692
www.fysiotherapiekatwijkaanderijn.nl
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ROSKAM in de winter maanden
Voor de Roskam is de winter de drukste periode. Allerlei verenigingen
vullen gedurende de week de zalen van het etablissement.
Ook de Oranjevereniging organiseert gedurende de wintermaanden
een aantal activiteiten in de Roskam.
Op 23 november is de Roskam de residentie
van de goedheiligman. Dan wordt iedereen
getrakteerd op warme chocomel en speculaas. Na zijn rondrit zal de Sint nog een gezellig uurtje doorbrengen in de huiskamer van
Katwijk aan den Rijn, alvorens hij naar boven
gaat. De Sint logeert namelijk altijd een paar
dagen in de Roskam.

Bingo mee met de OV
Vooral in de wintermaanden hebben mensen
behoefte aan gezelligheid. Wat is er dan leuker en gezelliger dan een bingoavond? Daarom organiseert de Oranjevereniging iedere
maand een bingo op de laatste woensdagavond van de maand aanvang 19.30 uur. Dat
de avonden vooral in het teken van gezelligheid staan, spreekt vanzelf. Maar er zijn natuurlijk ook prachtige prijzen te winnen.

Terwijl de deelnemers genieten van een kop koffie, een
drankje en een hapje, voert
de bingomaster de spanning
op. Lijnprijzen en hoofdprijzen vliegen eruit.
In de agenda in dit boekje kunt u de data vinden waarop de bingo’s plaatsvinden. De Toegangsprijs is € 15,00. Daar heeft u een hele
gezellige avond voor. De Roskam is de ideale
huiskamer voor deze gelegenheid, komt allen samen maken we er een top avond van.
Iedere avond wordt afgesloten met een wilde bingo en een verloting. Genoeg reden dus
om eens te komen kijken!
Bingo bij de Oranjevereniging is een gezellig
avondje uit, met kans op mooie prijzen.

Kerstboutverloting in de Roskam
Zaterdag 21 december
In de koude maand december organiseert
uw Oranjevereniging weer de jaarlijkse Kerstboutverloting, er staan nog twee gezellige
activiteiten op de agenda. Allereerst op zaterdag 21 december de traditionele Kerstboutverloting. U bent van harte welkom in
De Roskam.
De verloting begint om 15.00 uur, en zal eindigen als alle prijzen verloot zijn. Het is altijd
oergezellig in de huiskamer van Katwijk aan
den Rijn wanneer het rad weer draait en de
prijzenregen over de aanwezigen neerdaalt.
Kippen, konijnen, rollades, karbonades, flessen drank en wijn, vleesbonnen, kerststukjes en gourmetschotels zullen die dag een
nieuwe eigenaar krijgen. Er worden ook een
aantal superrondes gedraaid met bijzonder
mooie prijzen. De lootjes zijn niet duur en u
kunt zo vaak meedoen als u zelf wilt.
Kortom, een gezellige middag voor het hele
gezin in de gezellig versierde Roskam. Naast
veel kans op een mooie prijs, steunt u door
het kopen van de lootjes uw Oranjevereniging.

Vereniging Ondernemersbelang
Katwijk aan den Rijn

U wordt opgewacht door de Kerstman die
u zal verwelkomen met heerlijke glühwein. Voor de kleintjes wordt een levende kerststal opgebouwd op de Turfmarkt
met schaapjes en de ezel. Al met al een
gezellige boel rondom de Roskam.

Bingo ook voor de jeugd
Ook voor de jeugd worden er tijdens de wintermaanden een aantal bingomiddagen georganiseerd, deze middagen beginnen om
14.00 uur.
Deze bingomiddagen zijn voor de jeugd tot
12 jaar. De kosten bedragen € 2,50 maar daarmee speelt uw kind de gehele middag mee.
We hopen weer op veel respons van de jeugd
uit ons dorp.
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Administraties, eer dan 50 jaar
Al m
een
aangiftes en
dres !
vertrouwd a
fiscale adviezen.

Administratiekantoor

VAN KESTEREN
Rijnstraat 93a
Tel. 071 - 408 26 24
2223 EA Katwijk
Fax 071 - 402 79 64
E-mail: info@kesterenadm.nl
Internetadres: www.kesterenadm.nl
Lid NOAB

K AT W I J K

Professionals in
direct marketing & more
mailing printing data-entry fulfillment

Promail
Heerenweg 6-A1, 2222 AM Katwijk
t (071) 401 54 60 f (071) 403 41 02
e info@promail.nl i www.promail.nl

Uw fietsenwinkel in Katwijk

GRAFISCHE SERVICES & PRODUCTIES

Partner voor al uw grafische
producties, met de service
van de drukker om de hoek,
in het centrum van Katwijk.

Deskundig advies en een gratis proefrit

Druk- & printwerk
Opmaak (DTP)
Advies- en begeleiding

Achterweg 22
2223 BG Katwijk a/d Rijn
Tel. 071 40 290 35

Gerrit Schaap
grafische duizendpoot

Burgersdijkstraat 19
2225 AT Katwijk
www.gspkatwijk.nl
06 22 47 07 77
gerrit@gspkatwijk.nl
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Oranjebomen
Vrijdag 6 december
Een Oranjeboom is een boom die is geplant ter gelegenheid van belangrijke
levensgebeurtenissen van de Koninklijke
familie, zoals een geboorte, kroonjaar of
huwelijk. Er zijn in Nederland veel Oranjebomen, in Katwijk aan den Rijn er vier.
Allereerst de Julianaboom op de Kerkstraat,
welke geplant is ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana in 1937.
Op de Nieuwe Duinweg werd in 2002 een
Oranjeboom geplant ter gelegenheid van het
huwelijk van prins Willem Alexander.
In de tuin van het gemeentehuis staat een
koningslinde welke geplant is ter gelegenheid van de inhuldiging van koning Willem
Alexander in 2013.
Bij de dierenweide in het ’s Heerenschoolbos
staat de Amaliaboom, eveneens een koningslinde welke geplant is op 7 april 2004 op de

jaarlijkse boomfeestdag ter gelegenheid van
de geboorte van prinses Catharina Amalia.

Wethouder J. Slings plant in 2004
de Amaliaboom in het ’s Heerenschoolbos.

Oranjebomen worden vaak omgeven door
een sierhek of er staat een bordje bij de boom.
De Amaliaboom in het ’s Heerenschoolbos
heeft echter nooit een hek of bord gehad.

Op vrijdag 6 december, een dag voor haar
16e verjaardag, zal de plaquette bij de
Amaliaboom om 16.00 uur worden onthult.

Wijkraad Katwijk aan den Rijn vindt dat hier
verandering in moet komen en heeft het
initiatief genomen om een herkenningspaal
met plaquette te plaatsen bij deze boom.

Paaseieren zoeken
Maandag 13 april 2020 - 9.30 uur
Op tweede Paasdag 13 april 2020 is iedereen weer welkom om de eieren die verstopt
liggen in het bos achter de Wilbert met z’n
alle te gaan zoeken. Dit is ieder jaar weer een
ware happening en het beloofd ook dit jaar
weer hartstikke leuk te worden.
Aan het paaseieren zoeken kan de jeugd tot
12 jaar deelnemen. We verzamelen vanaf
09.30 uur in De Roskam waarna we om 10.00
uur de eieren gaan zoeken in het bos. Het bos
is ongeveer 100 meter lopen van De Roskam.
In De Roskam kunt u inschrijven voor € 2,-.
Als uw kind een ei gevonden heeft krijgt het
alvast een aardigheidje van de paashaas.

Na het zoeken gaan we met
de paashaas terug naar De
Roskam waar de paashaas de
prijzen uitreikt. De gouden eieren leveren een extra mooie
prijs op. U kunt gezellig een
kopje koffiedrinken terwijl uw kind zich uitstekend zal vermaken met deze spannende
zoektocht.
Het belooft een leuke ochtend te worden van
09.30 uur tot ongeveer 11.00 uur.
Laten we de paashaas en de paaskip een
handje helpen om hun eieren weer terug te
vinden.
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Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn

BETER ZIEN
OP HET WERK
MET DE JUISTE BRIL
Onze Zeiss glazen zijn aangepast
aan uw werk en levensstijl en
maken een ontspannen houding
mogelijk. Zo heeft u aan het einde
van de dag minder last van neken rugklachten. In combinatie met
de beste coatings kijkt u de hele
dag ontspannen. Niet alleen op
het werk, maar ook in uw vrije tijd,
bijvoorbeeld tijdens het sporten,
koken of het bespelen van een
muziekinstrument. In onze winkels
vertellen we u graag meer!

www.satonoptiek.nl

KATWIJK Princestraat 38 | T 071 4014763 • LEIDERDORP Winkelhof 43 | T 071 5412521

facebook.com/SatonOptiek

AMSTERDAM 1e Van der Helststraat 3a | T 020 5788500 • LEIDEN Lange Mare 118 | T 071 5131010

instagram.com/satonoptiek

OEGSTGEEST Terweeweg 52 | T 071 5652090 • WASSENAAR Langstraat 129-131 | T 070 5113456
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Onze website wordt steeds weer aangevuld
In de vorige Wintergids heeft u kunnen lezen
over onze vernieuwde website. Fris en overzichtelijk. Nog bedankt aan iedereen die ons
de positieve reacties hebben gegeven. We
hebben daar een button geschiedenis, aan
toegevoegd. Dat is welicht niet nieuw, maar
we vernieuwen de inhoud wel regelmatig.
Daar kunt u aan de hand van ons fotomateriaal herinneringen ophalen en ”oh ja- belevingen” delen. We zullen dat “stapje bij beetje”
blijven doen. We hebben ook nu weer een
aantal jaren toegevoegd. Neem a.u.b. eens
een kijkje in het verleden op onze site.

Roskam Live
Uw Oranjevereniging is voortdurend opzoek naar nieuwe
activiteiten en gezellige avondjes.
Mede daardoor zal er in de winterperiode in de Roskam wederom een
aantal keer een “Roskam Live” worden georganiseerd. Kijk voor de data
naar onze agenda, daarin staan de dagen vermeld. Meestal op de laatste zaterdagavond in de maand. We gaan de Roskam gewoon weer
ouderwets op z’n kop zetten met een gezellig band in de huiskamer.

5 mei 2020
Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg

”Defilé 75 jaar vrijheid”
De voorbereidingen voor de viering van 75
jaar vrijheid zijn inmiddels in volle gang. Er
zal onder andere een Defilé worden georganiseerd.
Het “Defilé 75 jaar vrijheid” zal onder andere
bestaan uit: zes praalwagens, 65 historische
militaire voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog en de periode daarna. Pelotons van
het Korps Nationale Reserve, muziekkorpsen
en veteranen. Op het defileerpunt zal een
officier van de Koninklijke Landmacht en de
burgemeester het defilé afnemen.

Geallieerden veteranen en andere gasten zullen de parade gadeslaan vanaf de tribune op
de Zeeweg. Naast het Defilé wordt er een uitgebreid feestprogramma georganiseerd. De
organisatie is in handen van de Oranjeverenigingen uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg.
In samenwerking met Gemeente Katwijk.
Wilt u op de hoogte blijven van de programmering volg het op de facebookpagina en de website van Oranjeverenigingen
KRV.

Kleurwedstrijd
Je kunt de kleurplaat uit het programmaboekje t/m vrijdag 22 november inleveren bij de Roskam. Je kan de kleurplaat
gewoon in de brievenbus doen of opsturen Turfmarkt 2, 2223 EH Katwijk.
De prijswinnaars worden zaterdagmiddag in de Roskam bekend gemaakt, waar ook de prijzen worden uitgereikt.
Alle tekeningen worden in de Roskam opgehangen zodat iedereen de tekeningen zal zien hangen
en als een vrolijke versiering voor Sinterklaas.

Vergeet niet je naam, adres en mobile telefoonnr. in te vullen.
Vereniging Ondernemersbelang
Katwijk aan den Rijn

Naam:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adres:

Mobile tel.nr.

_ ______________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Inleveren t/m 22 november bij De Roskam.

Leeftijd:

_ __________________________________
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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 augustus. Mede door inzet van vele vrijwilligers is er
dit jaar wederom een zeer gevarieerd, kwalitatief en vol programma te bewonderen.
Naast de activiteiten tijdens de Najaarsfeesten verzorgt de Oranjevereniging het gehele
jaar door diverse evenementen en activiteiten
voor jong en oud. Denk daarbij aan:
Intocht Sinterklaas
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 B.V.
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
Cafe ‘t Wachtje
Cafe The Safe
Cam@event
CARL - Kapper en Barbier Carshop Fortuin
Catering Cor Jansen B.V.
Chinees Specialiteiten Restaurant Peking
Cirkelstad/ iCircl
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 Jong & Haasnoot Loodgieters
De Katwijkse Wasserij
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
Fysiotherapie Katwijk aan den Rijn
Gadron Multiservice
Gamma Katwijk
GBI Van Dijk Sassenheim
Gebr. De Mooij Transport B.V.
Gigant International B.V.
Glaszettersbedrijf Houwer
GSP Katwijk, Grafische Services & Producties
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 Wolthaus Witgoed
Kentering Scheepvaart B.V.
Keurslagerij Vooys
Kidsjumping
KLD Graphics
KlusWijs Katwijk
Kortho Coding & Marking
Kortveen Reclame B.V.
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
RIES Multi Service B.V.
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
Strandhuys Katwijk
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
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Kom naar De R

De Roskam van vandaag staat in het
teken van borrels, feesten, bruiloften
en vergaderingen.
Gezelschappen van 10 tot 200 zijn
van harte welkom in het bruisende
hart van Katwijk!
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Proeflokaal De BUUREN is een plek waar
men samenkomt voor een drankje en
een hapje met de nodige gezelligheid.
Een warme, huiselijke en ongedwongen
sfeer, ’s Morgens een kopje koffie, een
heerlijke lunch of in de namiddag neerzakken op het terras met een heerlijk glas
wijn of met een van de biertjes van de tap.
Heb je geen zin om te koken ’s avonds?
Schuif lekker aan bij De BUUREN voor een
smaakvol diner.
Woensdag t/m zaterdag geopend van 11:00 – 23:00 uur

De Roskam & Proeflokaal de Buuren
Turfmarkt 2

2223 EH Katwijk aan den Rijn

Tel. 071 40 30 199

info@roskamkatwijk.nl

reserveren@proeflokaaldebuuren.nl

www.roskamkatwijk.nl

www.proeflokaaldebuuren.nl

