
Najaarsfeest
vrijdag 20 t/m zaterdag 28 augustus Programma

  volg ons op  facebook

  Thema: Typisch Hollands

 en op onze website

www.oranjeverenigingkatwijk.nl

2021aangepast programma
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Vitaliteit Centrum Katwijk aan den Rijn

www.vitaliteitcentrumkatwijkaandenrijn.nl • Mgr. Bekkerstraat 6 • 2223 AR Katwijk a.d. Rijn • info@vc-kr.nl

Voelen en denken ontmoeten elkaar 
Gina van der Plas 06-26282365
 gina@haptonomiekatwijk.nl
Mariëlle van der Meij 06-30321875
 marielle@haptonomiekatwijk.nl

Gratis kennismaking

www.haptonomiekatwijk.nl

Gratis kennismaking met mindfulness:
donderdag 23 sept. om 19.30 uur

Trainer: Gonnie Schuit
Voor informatie zie 
www.vitaliteitcentrumkatwijkaandenrijn.nl/cursussen

Mindfulness 
cursus

Manuele therapie
Bekkenfysiotherapie
Cranio faciale therapie

ZIE WWW.MANUELE-THERAPIE-SW.NL 

VOOR MEER INFORMATIE

Shockwave therapie
Psychosomatische fysiotherapie
Wandelcoaching 

Echografie 
Fysio yoga
Reflex yoga 

Yogalessen
aanmelden via info@vc-kr.nl
Elke dag van de week behalve zondag 

Yinnen
met 
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homotorisch Kindercoach

Beweeg & Groei

Met beweging en spel 
weer lekker in je vel

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

In dit centrum komen zorgverleners samen om zorg te verlenen vanuit 
een multidisciplinair en holistisch oogpunt, waarbij de cliënt centraal 
staat en gekeken wordt vanuit mogelijkheden.

Reflexintegratie
Natuurcoaching
Ademcoaching 
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Bestuur van de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn: 
Van links naar rechts: Jaap van Duijn, Ton Lukkien, Ruud van Rijn, Richard Warmenhoven, Dirk van der Plas, Cor de Mooij, Gerard Schaap,  Marco van Duijn, 

Hans Barnhoorn, Roy Spaan, Eric Koelewijn, Gerard Wolthaus, Jan de Winter, Jacob van der Meij en Arie Haasnoot.  Op de foto ontbreekt Wim Schaap

Een Najaarsfeest met beperkingen
Namens het bestuur van de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn bied ik u hierbij 
het programmamagazine aan voor het komende Najaarsfeest. Ik zeg dit met enige 
aarzeling, omdat we als vereniging een programma hadden voorbereid waarvan 
slechts enkele onderdelen kunnen worden uitgevoerd.  

Ondanks het feit dat het vaccinatieprogram-
ma spoedig verloopt, houdt de COVID-19 
pandemie Nederland nog in de ban. Het or-
ganiseren van het Najaarsfeest heeft een lan-
ge voorbereidingstijd. Toen het bestuur voor 
de zomer het aantal besmettingen zag afne-
men en het kabinet wat later de maatregelen 
versoepelde, hebben we direct “alle zeilen bij-
gezet” om eind augustus een Najaarsfeest te 
kunnen houden. Het spreekt voor zich dat we 
niet zijn uitgegaan van een feestprogramma 
waarmee we wilde overtreffen, maar van een 
verantwoord en afgeslankt programma waar-
bij buitenactiviteiten de voorkeur kregen. 

U zult begrijpen dat het voor ons, net als 
voor velen anderen, een enorme tegenvaller 
was toen het kabinet eind juli opnieuw aan-
gescherpte maatregelen moest afkondigen. 
Uiteraard twijfelen wij niet aan de noodzaak 
van de extra maatregelen, veiligheid gaat 
voor alles! Maar vanaf dat moment is het voor 

het bestuur en de vrijwilligers onzeker gewor-
den of de evenementen die we in voorberei-
ding hadden wel konden worden uitgevoerd.  
Later bleek dat de nieuwe beperkingen op 
eendaagse festivals/evenementen het voor 
ons onmogelijk maakte om het volledige  
programma uit te voeren. 

Het bestuur heeft toen het lastige besluit 
moeten nemen om het merendeel van de 
evenementen te cancelen en in nauw over-
leg met de gemeente Katwijk te komen tot 
een programma wat nog wel verantwoord 
kon worden uitgevoerd. Dit is uiteraard niet 
het Najaarsfeest zoals Katwijk aan den Rijn 
gewend is, maar meer een programma om 
het moment van het Najaarsfeest niet onop-
gemerkt voorbij te laten gaan. Dit alles heeft 
ook gevolgen gehad op de planning van de 
aanmaak en distributie van dit magazine.  
Het op het laatste moment doorvoeren van 
wijzigen heeft er voor gezorgd dat u het  

magazine niet voor aanvang van het Najaars-
feest ontvangt, maar pas in de week van het 
feest. 

Desalniettemin hoop ik dat u, met een be-
zoek aan de enkele evenementen die we nog 
wel hebben kunnen organiseren, nog een 
leuke feestweek zult hebben. Uiteraard met 
het dringende verzoek om alle COVID- maat-
regelen strikt na te leven! Denk aan de veilig-
heid van ons allen!

Jan de Winter, voorzitter 
Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn. 

PS. Check de meest actuele informatie 
over het programma op onze website 
www.oranjeverenigingkatwijk.nl
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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

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

In de Feestweek 
de enige echte

  Oranje Dubbeltompoucen

én volop ander 
Hollands lekkers 
uit eigen bakkerij 
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Vereniging Ondernemersbelang 
Katwijk aan den Rijn

G-event

De geldende COVID-19 regels staan haaks 
op de uitbundige wijze waarop het G-event 
wordt gevierd. Hierdoor is het helaas niet 
mogelijk om het evenement in zijn originele 
vorm door te laten gaan. Maar de bewoners 
van de fasehuizen in Katwijk aan den Rijn 
worden niet vergeten, de werkgroep van de 

Oranjevereniging zal de fasehuizen bezoeken 
lekkere attentie. We hopen allemaal dat het 
volgend jaar weer een spectaculaire editie 
wordt voor het G-event.

Programma overzicht:
Alle evenenementen onder voorbehoud

Vrijdag 20 augustus 19.00 uur Hollands Jeugdspel (Oranjevallei)

Zaterdag 21 augustus 10.00 uur Hollandse Optocht (door het dorp)

Zondag 22 augustus 12.30 uur Drie kerken concert (div. Locaties)

Maandag 23 augustus 18.00 uur Kinderbingo (Dorpshuis)

23 augustus 19.00 uur Oranje mega spektakel race (Oranjevallei)

23 augustus 20.00 uur Oranje Expositie (Open Hof kerk)

Dinsdag 24 augustus 19.00 uur Historische wandeling (start Molen De Geregtigheid)

Woensdag 25 augustus 14.00 uur Reunie van Katwijk Binders bij Binders (Kleine Joannes)

25 augustus 19.00 uur Historische wandeling (start Molen de Geregtigheid)

Donderdag 26 augustus 09.00 uur Seniorendag (start De Roskam)

26 augustus 20.00 uur Concert in Dorpskerk

Vrijdag 27 augustus 20.30 uur Sloepenstoet (start Zeeverkenners)

Zaterdag 28 augustus 13.30 uur Scooter puzzeltocht (Roskam)

20.00 uur Lampionnenoptocht (door het dorp)

Het g-event gaat anders gevierd worden
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Administraties, 
aangiftes en
fiscale adviezen.

Administratiekantoor 
VAN KESTEREN

Al meer dan 50 jaar 

een vertrouwd adres !

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 NOABfrancken

Rijnstraat 80 • Katwijk aan den Rijn • telefoon (071) 402 95 80
ambachtelijke slagerij

francken
Rijnstraat 80 • Katwijk aan den Rijn • telefoon (071) 402 95 80
ambachtelijke slagerij francken

Rijnstraat 80 • Katwijk aan den Rijn • telefoon (071) 402 95 80
ambachtelijke slagerij

francken
Rijnstraat 80 • Katwijk aan den Rijn • telefoon (071) 402 95 80
ambachtelijke slagerijfrancken

Rijnstraat 80 • Katwijk aan den Rijn • telefoon (071) 402 95 80
ambachtelijke slagerij
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ambachtelijke slagerij

Gezien de ontwikkelingen en maatregelen 
blijven ook wij positief.
Wilt u thuis een BBQ organiseren 
mail uw vragen en/of bestelling 
naar onderstaand adres.

Van te voren bestellen?
Mail naar slagerijfrancken@hotmail.com
De hele feestweek normale openingstijden.
Zaterdag tot 13.30 uur open. 

BBQ vanaf 20 personen

Incl.: BBQ / gas / schoonmaak 

borden, bestek, servetten

vanaf  € 12,50 p. p.
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‘Ook Rabobank kijkt terug op een turbulente 
tijd’ en ‘we kijken uit naar de activiteiten die 
we volgende jaren weer kunnen organiseren’, 
schreef Erik Versnel in het voorwoord in deze 
feestgids van 2020. Waar we vorig jaar zomer 
hoopten op verbetering en verdere versoe-
pelingen, worstelen we nog steeds iedere 
dag met de gevolgen van de coronacrisis en 
zijn onlangs de teugels wederom aangetrok-
ken door de overheid. 

Sinds april 2021 ben ik de nieuwe directeur 
van de coöperatieve Rabobank in Katwijk en 
wat mij direct is opgevallen is dat de Katwij-
kers beschikken over een goede dosis wend-
baarheid en een positieve instelling. De deu-
ren van veel restaurants, bars en winkels ble-
ven gesloten of waren beperkt geopend. Maar 
door de bezorgservice kon je vanuit je eigen 

huis, toch genieten van een heerlijk gerecht. 
Natuurlijk in het nieuw gekleed, want ook de 
lokale (kleding)winkels bezorgden gewoon bij 
jou aan huis. Niet kijken naar wat er niet kan, 
maar vooral kijken naar wat er nog wel kan. Ik 
ben ervan overtuigd dat deze positieve mind-
set de Katwijkers nog verder gaat brengen. 
Na de zomer start er weer een nieuwe editie 
van Rabo ClubSupport en kunnen verenigin-
gen en stichtingen weer wensen indienen. 
Met Rabo ClubSupport beslissen onze leden 
aan welke clubs en verenigingen een deel 
van onze winst wordt gegeven en welk be-
drag er op de cheque komt te staan. Ben jij lid 
van de Rabobank dan kun jij vanaf oktober 
jouw stemmen uitbrengen op de Katwijkse 
verenigingen en stichtingen. Laat je stem niet 
verloren gaan, want elk bedrag is welkom bij 
de clubs na deze vervelende periode. 

Op het moment 
dat ik dit voor-
woord schrijf is 
nog niet duidelijk 
óf en op welke 
manier de feest-
week van Katwijk 
aan den Rijn wordt 
ingevuld. Ook hier komt de wendbaarheid 
weer goed van pas. Ik hoop, voor alle Kat-
wijkers, dat activiteiten zoals Oranjedance, 
Oranjerock en het Rabobank Megaspekta-
kelfestival door kunnen gaan en we er een 
mooie feestweek van kunnen 
maken. Ik duim voor jullie en 
wens jullie veel plezier! 

Marius Hovius, Directeur 
coöperatieve Rabobank

VLK Recycling

Rabobank 

Wie tegenwoordig gaat verbouwen doet dit 
duurzaam. Hetzelfde geldt voor de verwerking 
van uw afval, of dit nu Bouw en Sloop afval is 
of bedrijfsafval. Hier worden door Van Leeu-
wen op duurzame wijze wederom secundaire 
grondstoffen van gemaakt.

VLK Recycling zorg ervoor dat uw afval duur-
zaam wordt verwerkt tot grondstof en kan er 
samen met uw voor zorgen dat het afval zo 
goed als mogelijk wordt uit gesorteerd en ver-
werkt in nieuwe producten.

VLK Recycling is een familiebedrijf dat in 1951 
is opgericht en dit jaar haar 70 jarig jubileum 
heeft, maar gezien corona nu niet feestelijk 
kan vieren. Van Leeuwen baalt dat de feest-

week niet geheel door-
gaat, maar wil vooral alle 
vrijwilligers en de orga-
nisatie een hart onder de 
riem steken. “Volgend jaar 
dubbel feest!”.

VLK Recycling koopt 
eveneens uw oud-ijzer 
en metalen. Van Leeu-
wen “Aangezien wij reeds 
70 jaar meelopen in deze business weten we 
goed de weg deze grondstoffen en kunnen wij 
de hoogste prijs betalen”.

VLK Recycling
De Hooge Krocht 151 te Noordwijk   -   VLK.nl

KBM Groep

De Katwijkse bouwer KBM Groep maakt al ja-
ren deel uit van de hoofdsponsorgroep 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 goede 
doelen, diverse (sport)verenigingen en eve-
nementen in deze gemeente. Veel van onze 
medewerkers zijn actief in het Katwijkse ver-
enigingsleven. Daarnaast willen we graag 
ook in maatschappelijke zin iets betekenen 
voor de gemeenschap”.     

KBM Groep is actief op het gebied van ont-
wikkeling, bouw, onderhoud en verduurza-
ming van vastgoed. Het bedrijf voert projec-
ten uit in het westelijk deel van de  Randstad, 
is een toonaangevende onderneming in de 
woning- en zorgbouw en beschikt tevens 
over een behoorlijke onderhoudsdivisie.  
“Graag ondersteunen wij ook dit jaar weer 
de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn. 
Een prachtige groep vrijwilligers, die ook dit 
jaar ondanks de corona-maatregelen en de 
beperkingen die hiermee te paard gaan toch 
weer een mooi programma organiseren. Daar 
hebben wij waardering voor”. 

KBM Groep wenst alle deelnemers en bezoe-
kers aan het Najaarsfeest 2021 een prachtige 
feestweek! 

“Samen gaan voor Duurzaam”

‘We hebben een goede basis‘

Ik duim voor jullie!
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Smartphone reparatie

Laptops
  Vrijdagavond

Tablet reparatie

Printers
Computers

IT-Shop Rijnsburg • Anjelierenstraat 40 • ‘‘in de Hoftuin’’ • T. 071-8895060 • www.itshoprijnsburg.nl

Verzekeringen – Hypotheken – Pensioenen
Otto Advies BV   Rijnstraat 58   2223 ED Katwijk   Tel. 071 - 407 58 38

info otto-advies.nl  www.otto-advies.nl

info@kooitjemakelaarsdiensten.nl Volg ons ook op www.kooitje.nl

Groote Steeg 1A

2223 EL Katwijk ZH

Tel. 071 - 30 15 748

info@kooitjemakelaarsdiensten.nl Volg ons ook op www.kooitje.nl

Groote Steeg 1A

2223 EL Katwijk ZH

Tel. 071 - 30 15 748

info@kooitjemakelaarsdiensten.nl Volg ons ook op www.kooitje.nl

Groote Steeg 1A

2223 EL Katwijk ZH

Tel. 071 - 30 15 748
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Vereniging Ondernemersbelang 
Katwijk aan den Rijn

Op het moment van schrijven is voor veel ge-
meenten niet duidelijk of de geliefde (volks)
feesten door kunnen gaan. Feesten waar 
velen, zeker na een tijd met veel restricties 
door de COVID-19 crisis, zo reikhalzend naar 
uitkijken. Dit geldt ook voor het Najaarsfeest 
in Katwijk, een sociale aangelegenheid die 
mensen bindt.

Visserijbedrijf Cornelis Vrolijk heeft van ouds-
her een nauwe binding met de Katwijkse be-
volking. Al 140 jaar is ons familiebedrijf actief 

in de haringvangst en -handel. En hoewel wij 
inmiddels een internationaal opererend be-
drijf actief in de vangst, kweek, verwerking 
en verkoop van vis, visproducten en garnalen 
zijn, is de visserij nog altijd het kloppend hart 
van ons bedrijf. Een groot deel van de men-
sen die bij ons (aan boord) werken is afkom-
stig uit Katwijk. Zo betekent Katwijk veel voor 
ons, en de visserij veel voor Katwijk.

Of er een Najaarsfeest komt in 2021 is nog 
even spannend. Maar feest of geen feest, er is 

altijd tijd voor een visje. Hap er eens gezellig 
een met de buurman of buurvrouw. Zo zorgt 
u voor uzelf en voor elkaar.

Fijne zomer!

Brittenburg Accountants

Brittenburg Accountants is al jarenlang be-
trokken partner van de Oranjevereniging 
Katwijk aan den Rijn. We zijn hoofdsponsor 
en onze medewerkers zijn enthousiast deel-
nemer aan de vele activiteiten die de OV or-
ganiseert. Ook het thema van dit jaar ‘Typisch 
Hollands’ spreekt ons aan. Je kunt bij dit the-
ma van alles bedenken, maar voor ons staat 
het voor ondernemingszin, samenwerking en 
vooruitgang. 

In deze tijd, waarin de corona-crisis zijn spo-
ren achterlaat, willen wij voor onze klanten 
een  betrouwbare en betrokken partner zijn. 
Persoonlijk contact staat bij alles wat we 
doen centraal. Dat is een van de voorwaar-
den voor een succesvolle samenwerking. We 
laten onze klanten uit het MKB en middel-

grote ondernemingen uit de regio Duin- en 
Bollenstreek, Leiden en Den Haag doen waar 
ze goed in zijn: Ondernemen. Ons kantoor 
is aangesloten bij Novèns Accountants, een 
samenwerkingsverband van zes kantoren in 
de regio waarmee wij onder andere kennis 
delen.

Brittenburg Accountants heeft specialisten 
in huis om elk type ondernemer van dienst 
te zijn. Van de administratie tot en met het 
samenstellen van de jaarrekening tot en met 
fiscale dienstverlening. Heeft u bijvoorbeeld 
behoefte aan tijdelijke vervanging van een 
van uw financiële medewerkers of wilt u ons 
inschakelen als partner voor een groeiproces 
of verbetertraject binnen uw bedrijf? Ook 
daar helpen wij u graag mee.

Samen vooruit! 

Cornelis Vrolijk

Wij hebben zin om samen met u en uw 
onderneming de volgende stap te zetten! 

www.accbrittenburg.nl

Brittenburg Accountants 
wenst u fijne Najaarsfeesten! 

Feest of geen feest, altijd tijd voor een visje.

Als Team Van Poelgeest hechten wij waarde 
aan tradities. Vooral als dit gaat om tradities 
die bijdragen aan onze directe omgeving, 
maar bovenal wanneer die gecombineerd 
gaan met de kernwaarde die men terugvindt 
in onze dienstverlening en al onze producten: 
(rij)plezier.
 
Plezier trekt aan, verbindt, geeft energie en 
betekenis aan wat we doen, met – en voor – 
elkaar. Ongeacht wie je bent of wat je rol is. 
Met plezier slagen we beter in wat we willen 

bereiken. Heb je plezier in wat je doet, dan 
ben je oprecht betrokken, heb je doorzet-
tingsvermogen en ontstaan verbindingen 
die blijvend zijn. Met plezier creëer je enorm 
gedreven samenwerkingsverbanden en  
loyaliteit.
 
Laat dit nu de basis zijn voor het sponsor-
schap dat Van Poelgeest heeft met De 
Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn. Een 
jarenlange samenwerking die bekrachtigd 
wordt door de tradities en kernwaarde die 

ons als echte ‘locals’ verbindt; plezier. Wij 
wensen alle vrijwilligers en natuurlijk alle 
bezoekers van Oranjerock, het grootste en 
gezelligste outdoor familiefestival van de 
Duin- en Bollenstreek, heel veel plezier!
 
Namens Team Van Poelgeest,
Michel Heus

Vestigingsdirecteur Van Poelgeest Noordwijk

Van Poelgeest, 
Trotse hoofdsponsor Oranjevereniging.
The local heroes.
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Noordwijk
Keyserswey 91
2201 CX Noordwijk
T (071) 409 09 10

I      www.van-poelgeest.nl 
E    info@van-poelgeest.nl

VAN POELGEEST IN DE DUIN EN BOLLENSTREEK,
BE THE LOCAL HERO.

BADKAMERS | TEGELS | VLOEREN
PVC • LAMINAAT

VLOERVERWARMING • MONTAGE

Voor iedereen die op zoek is naar een nieuwe badkamer en/of vloer is een 
bezoek aan onze geheel vernieuwde showroom in Noordwijkerhout de 

snelste weg naar duidelijkheid. U komt naar Joustra als u op zoek bent naar 
een uitgebreid assortiment, scherpe prijzen en advies op maat. Wij denken 

met u mee en adviseren u graag over de mogelijkheden, rekening 
houdend met uw budget. Laat u alvast inspireren op onze website 

en reserveer het gratis badkamerboek!

VERNIEUWDE
SHOWROOM!

2000 M2

INSPIRATIE

Gieterij 90, Noordwijkerhout | T 0252 344 744 | E info@joustrategels.nl
www.joustra-tegelsenbadkamers.nl
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VERNIEUWDE
SHOWROOM!

2000 M2

INSPIRATIE

Gieterij 90, Noordwijkerhout | T 0252 344 744 | E info@joustrategels.nl
www.joustra-tegelsenbadkamers.nl

20210603 Joustra advertentie historisch regionaal magazine Katwijk NIEUW.indd   120210603 Joustra advertentie historisch regionaal magazine Noordwijk NIEUW.indd   1 24-06-2021   10:4624-06-2021   10:46
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GBI Van Dijk Sassenheim

Professionals in de bouw, industrie en tech-
niek werken het best met een professione-
le toeleverancier. Een meedenker die u met 
verstand van zaken vooruit helpt. Een solide 
dienstverlener met tienduizenden producten 
op voorraad, een assortiment dat is toege-
sneden op de werkzaamheden binnen uw 
bedrijf. Als specialist in gereedschappen, 
bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, bouwbe-
slag en machines is GBI Van Dijk Sassenheim 
de flexibele totaalleverancier die past binnen 
dit profiel.

Ons bedrijf behoort tot een groep samenwer-
kende groothandels. Samen met, inmiddels 
12, collega-bedrijven kunnen wij onze be-
staande en nieuwe klanten een nog betere 
dienstverlening bieden. Elk van deze zelfstan-
dige bedrijven heeft een kernassortiment van 
ruim 20.000 voorraadproducten die door een 
trefzekere service en een eigen bezorgdienst 
razendsnel op de werkplek zijn.

Aan onze balie heeft u direct contact 
met goed opgeleide medewerkers 
met parate kennis van technische pro-
ducten en een brede expertise inzake 
toepassingsmogelijkheden. Desge-
wenst gaan we met u rond de tafel 
zitten om de levering voor grotere projecten 
in goede banen te leiden. Ook per telefoon 
bent u verzekerd van persoonlijke en praktijk-
gerichte ondersteuning van onze verkoopad-
viseurs.

Kwaliteitszorg- en borging 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 hefmiddelen en valbeveiliging. Ook 
voor het aanmeten van otoplastieken kunt u 

bij ons terecht. Daarnaast beschikken wij over 
de faciliteiten voor onderhoud en reparatie.
Kwaliteit, klantvriendelijkheid en creatief 
zoeken naar de beste oplossing voor de klant 
zijn thema’s die GBI Van Dijk nastreeft. De 
combinatie met de Oranjevereniging Katwijk 
aan den Rijn is dan snel gemaakt. De Oranje-
vereniging levert ieder jaar weer een kwalita-
tieve prestatie die aansluit bij de wensen van 
de bezoekers van het Najaarsfeest. De creati-
viteit komt tot uiting in de jaarlijkse thema’s 
voor het feest, voor dit jaar “Typisch Holland”. 
Wij vertrouwen er op dat het weer een gewel-
dig feest gaat worden, waaraan velen plezier 
beleven. 
Wij wensen de Oranjevereniging veel succes 
toe bij de organisatie. 

GROOTHANDEL VOOR BOUW & INDUSTRIE

Oostingh Staalbouw ASK Romein
‘19-20-21-22’

19 was het laatste jaar met een fantastische 
feestweek, we denken hier allemaal met veel 
plezier aan terug.
20 was het jaar zonder feestweek, een lasti-
ge periode en voor sommigen onder ons ook 
een verdrietige periode, gelukkig zagen wij 
om naar elkaar.
21, we zien weer licht aan het einde van de 
tunnel, het geeft ons moed en aspiratie om 
de draad weer op te pakken en vervolg te ge-
ven aan waar we gebleven waren.
Hopelijk geldt dat ook voor de najaarfeesten 
en kunnen we dit jaar weer een beetje feest 
vieren met elkaar.

De Oranjevereniging heeft een 
mooi programma klaarstaan, of al-
les door mag gaan valt te bezien, is 
ook afhankelijk hoe wij er zelf mee 
omgaan en omgaan met elkaar. 

Als bedrijven zijn wij heel stringent in de nale-
ving van de voorschriften en doen wij er met 
elkaar alles aan om verspreiding van het virus 
te voorkomen en onze medewerkers gezond 
te houden.
Oostingh Staalbouw / ASK Romein wenst u 
allemaal een mooie feestweek toe, maar wil 
graag benadrukken;

Doe voorzichtig 
Houd u aan de Corona regel,
Wees respectvol naar elkaar 
en geef elkaar de gevraagde ruimte

Geniet op een veilige manier van het moois 
dat u door de Oranjevereniging ook dit jaar 
weer wordt geboden en blijf vooral gezond !!!

Waar in het verleden de Winkeliers vereniging 
een aantal evenementen organiseerde; maar 
door het weg vallen van veel winkels en win-
keliers heeft de Oranjevereniging dit overge-
nomen in hun programmering en met succes.
De bijdrage die we leveren maakt het mo-
gelijk om de Sint intocht te organiseren, de 
enorme Kerstboom op de Turfmarkt en een 
bijdrage voor de najaarsfeesten.

Dit alles is mogelijk door de bijdrage uit het 
ondernemersfonds waardoor wij in staat om 
enkele onderdelen van de festiviteiten te 
kunnen ondersteunen. De bijdrage van de 
Vereniging Ondernemers Katwijk Rijn wordt 
opgebracht door alle ondernemers in ons 
dorp
Wij hopen en wensen dat er weer een aantal 
evenementen kunnen plaatsvinden ondanks 

de beperkingen die er mogelijk nog kunnen 
gelden. Dus op naar een hopelijk gezellig  
Najaarsfeest in ons Katwijk aan de Rijn.

Namens de Vereniging Ondernemers Katwijk 
Rijn,
 
Het bestuur.

VOKR 
De ondernemers van Katwijk aan de Rijn hebben de Oranjevereniging 
altijd een warm hart toegedragen.

Vereniging Ondernemersbelang 
Katwijk aan den Rijn
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PARTNERS IN ONDERHOUD

DURIEUX SCHILDERS BV

Bel voor een 
vrijblijvend 
onderhouds

advies of 
prijsopgave!

Schilderwerk

Wand
afwerking 

Glasservice 

Planmatig 
onderhoud

INFO@DURIEUXSCHILDERS.NL • WWW.DURIEUXSCHILDERS.NL • Scheepmakerstraat 3R  •  071 4029628
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Wil je meer en Wil je meer en 
nieuwe bieren nieuwe bieren 

zien verschijen,zien verschijen,
Steun dan onze Steun dan onze 

crowdfundcrowdfund

ECHT BIER ECHT BIER 
UIT KATWIJKUIT KATWIJK

Proost!Proost!

g a  n a a r :  h t t p s : / / c r o w d a b o u t n o w . n l / x - b r e w i n g

BEERS With an XBEERS With an X
X-BREWINGX-BREWING
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Vereniging Ondernemersbelang 
Katwijk aan den Rijn

Het productieproces binnen Haasnoot Staal 
BV, het staalbedrijf van Haasnoot Bruggen BV, 
is gericht op het zo efficiënt mogelijk verwer-
ken van de verschillende staalconstructies, 
waarbij de kwaliteit van het product voorop 
staat.

Haasnoot Staal BV beschikt over een confor-
miteitscertificaat en kan daarom CE-verkla-
ringen afgeven voor haar staalconstructies. 
Dat dit niet vanzelfsprekend is blijkt uit het 
gegeven dat lang niet alle staal produceren-
de bedrijven in het bezit zijn van een FPC 
(Factory Production Control) en het daarbij 
behorende certificaat.

Wij zijn altijd op zoek naar lastalent.

Constructiebankwerkers / lassers

In deze functie richt je je samen met een team, 
vanaf tekeningen en aanvullende instructies, 

op het maatvoeren en bouwen van construc-
ties voor bruggen. Het is afwisselend werk 
en je werkt mee aan fraaie brugconstructies 
die wij zelf plaatsen door heel Nederland. Je 
wordt ondersteund door kundige collega las-
sers en engineers.

De faciliteiten voor onze mensen zijn boven-
gemiddeld goed en wij bieden je goede ar-
beidscondities. 
Wij zoeken, als het op staalconstructies aan-
komt, de bollebozen uit de bollenstreek!

Functie-eisen:
• Een actieve enthousiaste medewerker die 

zelfstandig kan werken.
• Minimaal 5 jaar werkervaring in de metaal-

branche.
• Opleiding LTS of minimaal gelijkwaardig.
• Lasdiploma’s (MAG niveau 2 of hoger).
• Het bezit van geldige lasserskwalificaties 

conform EN-ISO 9606-1 is een pré.

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je 
voordat je een sollicitatie doet eerst eens 
een kijkje bij ons bedrijf komen nemen, dan 
ben je van harte welkom voor een informele  
kennismaking. 

Neem hiervoor contact op met Ingrid 
Haasnoot op 071 - 402 17 44 of stuur een 
e-mail naar info@haasnootbruggen.nl 

Ook kan je alvast een kijkje nemen op onze 
website. www.haasnootbruggen.nl

‘Laten we er met z’n allen volgend jaar voor gaan’
Haasnoot Staal BV

Corona-maatregelen in het Najaarsfeest
Op het moment van drukken van deze gids en de organisatie van het Najaarsfeest zijn we uitgegaan van deze set van 

maatregelen. De onderdelen die nu in het programma zijn opgenomen kunnen op grond het van nu geldende corona- 

beleid veilig georganiseerd worden. Uiteraard hebben wij daarbij ook uw hulp, als bezoeker van de activiteiten bij nodig: 

Houd u te allen tijde aan de basisregels. Met elkaar kunnen we er dan toch een mooi feest van maken.

We hebben alle activiteiten in 2 categorieën opgedeeld:

A.   Doorstroomlocaties
B.    Vaste zitplaats (binnen/buiten)

Bij evenementen met een vaste zitplaats, zoals bingo’s, concerten etc. zullen zitplaatsen op 1,5 m worden gesitueerd en 

zullen de ‘bewegingen’ tot een minimum worden beperkt. Daar waar mogelijk zal gebruikt gemaakt worden van een 

registratie en/of gezondheidscheck (beantwoorden van enkele vragen op een formulier).

Op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-corona-
maatregelen vind u meer informatie.

Deze set van maatregelen en de daarbij behorende aanpak betreffen een momentopname. 

Afhankelijk van de situatie kunnen deze worden versoepeld of stringenter worden gemaakt. 

Op onze website www.oranjeverenigingkatwijk.nl zullen we steeds de meest actuele informatie vermelden.

Wij bereiden ons goed voor om een feest veilig te kunnen organiseren. Wij doen hierbij ook een nadrukkelijk beroep op 

u als bezoeker van de festiviteiten. Bereid ook u zich goed voor en houd u aan de basisregels. Samen kunnen we er dan 

een gezellig feest van maken. 
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proef
de smaak 

van Katwijk

Beleef
het unieke 
karakter 

Geniet
van alle 

varianten

BROOD MET DE SMAAK             
VAN KATWIJK

Katwijks 
desem wit

Katwijks 
desem Meerzaden

Katwijks 
desem volkoren

Katwijks Katwijks Katwijks 

Keyserswey 23, tel. (071) 36 12 372, Noordwijk

Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg, Oegstgeest - www.echtebakkerdendulk.nl

Tel. 071 3618249

WENST IEDEREEN EEN 
GEZOND NAJAAR!
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De gezelligste Kinderbingo
maandag 23 augustus | 18.00 uur

Wie gaat er dit jaar met al die mooie prijzen de deur uit, als je meedoet 
heb je kans dat jij dat wordt. De bingo is altijd een gezellige en druk 
bezochte avond tijdens het Najaarsfeest. 

Vanwege de corona-maatregelen proberen we de kinderen en vol-
wassenen zoveel mogelijk van elkaar te scheiden in een afgesloten 
ruimte. Vandaar dat we een ieder verzoeken zijn/haar kind naar de 
bingo in het Dorpshuis te begeleiden en geheel zelfstandig in het 
Dorpshuis aan de bingo te laten deelnemen.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Hollands Jeugdspel zonder clown
vrijdag 20 augustus | 19.00 uur

De openingsactiviteit zal dit jaar geheel in het
teken staan van de jeugd. Op vrijdagavond 20 
augustus om 19.00 uur zal er een heus groot-
ste Hollandse kinderspelen spektakel zonder 
clown worden georganiseerd in de Oranjeval-
lei. We nemen jullie mee langs alle oud Hol-
landse spelen die in de vorm van een wedstrijd  
moeten worden doorlopen. 

Aan de hand van kleine groepjes worden de 
deelnemers op pad gestuurd naar de posten 
om daar de krachten, vaardigheden, uithou-
dingsvermogen en ga zomaar even door te 
testen. En wie weet of de clown dan alsnog 
even langs komt. Ben jij in de leeftijd van 8 
tot en met 13 jaar, kom dan gezellig langs en 
doe mee!
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Een feest voor
iedere tuin!

Van Berckelweg 51, Noordwijk | Tel. 071 - 3612177

www.tctuinextra.nl

Alles voor uw tuin.

Wij zijn een compleet tuincentrum en bieden een breed  

assortiment aan. U kunt bij ons terecht voor uw gehele tuin, van  

tuingereedschap tot tuinmeubelen, voor uw huis en dier.  

Daarnaast verkopen wij barbecues van o.a. Weber én bent u ook  

voor sfeerartikelen en leuke kado’s bij ons aan het goede adres.

ONDERHOUD  
VOOR ALLE MERKEN!
Is het weer tijd voor de APK? Hiervoor kun je 
terecht bij JAMES Autoservice De Jong in Katwijk.

Kleine beurt  |  Grote beurt  |  Airco service  |  Ruit reparatie
Banden   |  Diagnose  |  Accu’s  |  Ruitenwissers

1 JAAR  
GARANTIE

OP ONDERHOUD 
& REPARATIE

APK € 29

Kon. Julianalaan 1
2224 EW - Katwijk

      071 - 4028554
www.dejongkatwijk.nl
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Vereniging Ondernemersbelang 
Katwijk aan den Rijn

De Hollandse optocht
zaterdag 21 augustus | 14.00 uur

In deze optocht zal, naast een tal van andere 
typisch Hollandse thema’s, aandacht besteed 
worden aan de bevrijding van Nederland 
ruim 75 jaar geleden. In deze optocht rijden 5 
praalwagens mee, die de gezamenlijke Oran-
jeverenigingen uit Katwijk, Rijnsburg en Val-
kenburg hadden gebouwd voor de optocht 
75 jaar Bevrijding in 2020 die helaas niet door 
kon gaan vanwege de pandemie. Elke praal-
wagen beeld een thema rondom de Bevrij-
ding van Nederland uit. De praalwagen Enge-
landvaarders laat het Zeehos tunnelte zien en 
een kano die van het strand vertrekt, een ode 
aan al die moedige mannen die de overtocht 
waagde. Op deze praalwagen ook aandacht 
voor Radio Oranje, de hoopgevende stem uit 
vrij Engeland.

De praalwagen Zweeds wittebrood verbeeld 
een van de Zweedse schepen die in de laat-
ste oorlogsmaanden meel naar Nederland 
brachten. Met dit meel konden de bakkers 
voor het eerst sinds jaren weer echt brood 
bakken. Uit de overlevering weten we “dat dit 
brood lekkerder smaakt dan cake”. Op deze 
praalwagen ook een lancaster die de gealli-
eerde voedseldroppings boven Nederland 
verbeeld. Een levensreddende operatie voor 
hongerend West Nederland.

De overige drie praal-
wagens laten het leger 
van de vrijheid zien. 
Silhouetten van tanks, 
jeeps en soldaten kleu-
rig geschilderd door 
de basisschoolkinde-
ren uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg.

Op deze praalwagens staan borden met de 
vlaggen van de geallieerden landen die Eu-
ropa bevrijden. Middels Poppy’s (klaprozen) 
op deze borden willen we hen die vielen 
eer bewijzen. De klaproos is de bloem die 
de geallieerde landen bij de herdenkingen 
gebruiken om hun gevallenen te herdenken. 
Ook zijn er op deze praalwagens witte anjers 
te zien als eerbetoon aan onze eigen vete-
ranen en ter herinnering aan het verzet in 
Nederland onder leiding van Prins Bernhard.

In de Hollandse optocht zullen diverse draai-
orgels en Wachtpost 13 zorgen voor de mu-
zikale omlijsting. Zo’n 40 historische militaire 
en andere bijzondere voertuigen zullen de 
optocht compleet maken. Deze bijzondere 
en unieke optocht die u niet mag missen zal 
de volgende route rijden.

14.00  uur Katwijkerbroek
Valkenburgseweg

14.10  uur Asterstraat
Zonnebloemstraat
Tulpstraat
Molenweg
Rijnstraat

14.20  uur J. van der Perkstraat
B. van Wassenaerlaan
Commandeurslaan
Achterweg

15.00  uur Rijnstraat static
15.15  uur Vertrek

Valkenburgseweg
15.30  uur Katwijkerbroek

Op zaterdag 21 augustus zal om 14.00 uur de Hollandse optocht 
vertrekken uit de Katwijkerbroek. 
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Je wilt de juiste keuzen maken voor 
alles waar je hart naar uitgaat. 
Verstandig regelen wat belangrijk is 
of wordt. Met Verhees Notarissen 
weet je zeker dat je niets over het hoofd 
ziet. Wij kijken naar jou, jouw wensen 
én het hele plaatje om je heen. Zodat 
het samen goed geregeld is.

Kantoor Katwijk: 
Zeeweg 117, (071) 207 73 00 

Kantoor Rijnsburg: 
Sandtlaan 45, (071) 207 74 00 

verheesnotarissen.nl

Voor alles  
wat je raakt

Met plezier werken 
we samen aan 
vernieuwende 
projecten. 

Dat kun je op je 
klompen aanvoelen.
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Zaterdag 21 augustus zal Katwijk aan den Rijn in het teken staan van draaiorgels. 
Wie kent het niet, de oergezellige muziek uit een origineel draaiorgel. Deze dag zullen 
van 14.00 tot 16.00 uur tien draaiorgels voor u optreden. Deze dag organiseren we in 
samenwerking met Krul Draaiorgels uit Leiden.  Krul is een oer-Hollands bedrijf, van vader
op zoon, sinds mensenheugenis dé specialist in draaiorgels. Tien prachtige orgels 
zullen hun opwachting maken waaronder:

De Pijpenburger
Is eigenlijk een concertorgel! Door het grote 
aanbod aan verschillende registers en slag-
werk, kan dit orgel werkelijk álle muziek-
stijlen aan! Groots en meeslepend is de Pij-
penburger niet alleen in klank, maar ook in 
uitstraling! Met zijn 7 meter lange front met 
prachtige beschilderingen en hand gestoken 
ornamenten, is de Pijpenburger een echte 
blikvanger!

De Blauwe Pilaar
is met zijn 90 toetsen in het klavier een van 
de grootste straat draaiorgels. Het prachtige 
heldere geluid is kenmerkend voor dit type 
draaiorgel, wat door zijn registratie (verschil-
lende soorten pijpen en klankkleuren) zowel 
geschikt is voor modernere muziek, als licht 
klassieke stukken, marsen, walsen en dans-
muziek. Het speelt op ouderwetse muziek-
boeken en heeft een mooie ouderwetse uit-
straling. 

De Spijkerbak
Dit draaiorgel kreeg een typische Leidse 
naam. Vernoemd naar het bekende café in de 
Leidse binnenstad en voorzien van prachtige 
olieverfschilderijen met bekende Leidse ge-
zichten, maakt dit orgel een begrip in Leiden. 
U treft het dan ook regelmatig aan bij ech-
te Leidse gelegenheden, zoals de 3 oktober 
optocht en de Leidse Lakenfeesten! Het is 
een feest om te kijken en te luisteren naar dit 
kleurrijke orgel!

De Dubbeldik
Eind jaren ’90 werd bij toeval een draai-
orgel aangetroffen in de schuur van een 
boer. Het had tientallen jaren niet meer ge-
speeld en bevond zich in erbarmelijke toe-
stand. Na een aantal jaren van intensieve 
restauratie en vervanging van al het leer-
werk, werd na een grondige schilder- en 
lakbeurt het orgel weer spelend gekregen, 
en hoe! Dit originele Carl Frei orgel uit 1920 

speelt zijn deuntje weer vrolijk mee! Het 
heeft een authentieke Hollandse draai-
orgelklank en werd bekend van de vele 
Buitenlandse reizen, de LP’s die er van het 
orgel gemaakt werden en de diverse TV 
optredens. 

Het Uiltje
Dit kleine straatorgel heeft voor zijn 40 
toetsen best wel een grote mond! Het 
Uiltje heeft een uitgebreid repertoire van 
bekende meezingers, maar ook leuke kin-
derliedjes, marsen, walsen etc. 

Een aantal orgels zullen meerijden in de Hol-

landse optocht, de andere orgels zullen door 

het dorp rijden. 

Komt dat zien, komt dat zien.

Draaiorgels door het dorp
zaterdag 21 augustus | 14.00 - 16.00 uur
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Twee vestigingen voor goede zorg!

• 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

Commandeurslaan 21
2223 AW Katwĳk

Narcisstraat 2b
2223 HE Katwĳk&

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

Roysloot 11b, 2231 NZ Rijnsburg www.vanegmondkuijt.nl071-4085638 
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DrieKerkenConcert met Hollands Tintje!
zondag 22 augustus | 12.30 uur

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 maximaal honderd 
belangstellenden. In elke kerk is er na de ontvangst een onderdeel 
van het ‘Walking Concert’ met als thema ‘Typisch Hollands’ en 
natuurlijk is er ook aan de inwendige mens gedacht.

Ontmoeten en verbinden
De deelnemers worden om 14.45 uur verwacht bij de H. Joannes de 
Doperkerk waar om 15.00 uur het ‘Walking Concert’ begint met een 
optreden van het koor Vocalis onder Augustinus’ motto ‘Zingen is 
dubbel bidden’. Vervolgens loopt de groep naar de Dorpskerk voor 
een concert van organist Arjan Wolfswinkel en aansluitend naar de 
Open Hof Kerk voor een optreden van Cees Wassenaar en zijn mu-
zikale vrienden. In iedere kerk zal er een concert van ca. 25 minuten 
plaatsvinden waarna een hapje en drankje wordt aangeboden.  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 van alles beleven?  Natuurlijk is er het afscheid van 
elkaar, na het laatste concert, om 18.00 uur in De Roskam. 

Hoe, voor wie en wanneer?
Dit DrieKerkenConcert wordt georganiseerd voor alle belangstellen-
den. Met deze unieke Oranje-activiteit wordt het muzikaal redelijk on-
bekende bekend gemaakt. Om de onkosten te bestrijden, kost deelna-
me € 5,- p.p. en kinderen tot tien jaar zijn gratis. Honderd kaarten zijn 
vanaf maandag 26 juli t/m vrijdag 20 augustus te koop bij ‘Kluswijs’ en 
‘Bakker Roodenrijs’. Lopen en luisteren naar ‘Typisch Hollands’ in drie 
kerken, is dit wat voor jou op zondagmiddag 22 augustus?

Vocalis Trier

Arjan Wolfswinkel

Oranje mega spektakel race
maandag 23 augustus | 19.00 uur
Voor wie zichzelf en zijn vrienden wil uitdagen of gewoon even zijn 
energie kwijt wil, is er weer de spectaculaire Oranje Megaspekta-
kelrace in de Oranjevallei. Dit is een 500 meter lange stormbaan voor bikkels, 
doorzetters en diehards. Dit jaar is de baan weer volledig anders dan de vorige 
keer. De baan is ontworpen en 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 erbij bent. Wie gaat er met de 1ste prijs vandoor! Ga de 
uitdaging aan, tot dan!

Je kunt meedoen in de volgende categorieën:
-  duo jeugd onder de 16 jaar
-  duo ouderen boven de 16 jaar
-  duo gemengde leeftijd

Wegens de enorme belangstelling van voorgaande jaren heeft de organisatie be-
sloten dat men van te voren moet inschrijven via de website van de Oranjevereni-
ging Katwijk aan den Rijn (www.oranjeverenigingkatwijk.nl).

Kinderen tot 11 jaar mogen alleen de baan betreden onder begeleiding. Inschrij-
ving is kosteloos. Denk er wel aan om oude kleding mee te nemen en goede 
schoeisel te dragen. Deelname is op eigen risico.

Cees Wassenaar
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Nieuwbouw woning Kerklaan - Katwijk

Waterklaver en Ouverture - Rijnsburg

Park Duivenvoorde - Oegstgeest

LiMES international - Valkenburg

25 nul-op-de-meter sociale huurwoningen Bernhardlaan - Katwijk

Nieuwbouw woningen De Commandeur - Katwijk

Nieuwbouw Oomen Verhuizers fase 1 en 2 - Katwijk

Nieuwbouwplan Westerhaghe IV - Rijnsburg

ApparterrA’s De Twee Hofjes - Rijnsburg

Clubgebouw ASC - Oegstgeest

AANGENAAM WONEN, WERKEN EN VERTOEVEN; DAAR STAAN WE VOOR.



23

Expositie Katwijk aan den Rijn
maandag 23 augustus | 20.00 uur

In de Open Hof in de Rijnstraat zal voor de 35ste keer een expositie
worden gehouden. Dit jaar zijn weer verschillende kunstenaars 
bereid gevonden om er een fantastische expositie van te maken, 
die een bezoek meer dan waard is. De expositie is te bezichtigen 
van 23 tot en met 26 augustus in de Open Hof.

Open:
Maandag 20.00 tot 22.30 uur.
Dinsdag tot en met donderdag 
van 15.00 tot 17.00 uur en 
van 19.00 tot 22.30 uur.

Zeg eens eerlijk, wat weet jij eigenlijk van de ge-
schiedenis van Katwijk aan den Rijn van voor 1900? 
Wie fietst, woont en wandelt in onze mooie dorps-
kern kent vast wel de mooie pandjes en interessan-
te plekjes die herinneren aan voorbije tijden. Ook 
kennen we de verhalen nog wel van onze opa’s en 
oma’ van hoe het vroeger was. Maar wat gebeurde 
er allemaal rond 1200, toen Katwijk ‘ontstond’ langs 
de oevers van de Oude Rijn? Wat gebeurde er in de 
gouden eeuw en wat is daar nog van te zien?

Deze feestweek kun je meedoen aan een twee uur 
durende wandeltocht langs historische plekjes in 
Katwijk aan de Rijn. Jack Bouma vertelt je alles over 
het rijke verleden van het dorp waar hij de molenaar 
van mag zijn. Hij is zijn leven lang al geïnteresseerd 
in de geschiedenis van Katwijk en de regio en weet 
veel te vertellen over het verleden van Katwijk aan 
den Rijn.

Wil jij meer weten over de geschiedenis van jouw 
eigen dorp?  Zorg dan dat je om 19.00 uur klaar staat 
bij Molen de Geregtigheid.

Historische wandeling door Katwijk aan den Rijn
dinsdag 24 en woensdag 25 augustus | 19.00 uur 

Maak kennis met de geschiedenis van je eigen dorp!
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D E  F E E S T W E E K  
E I N D  A U G U S T U S .  .  .  .  

N I E T  M E E R  W E G  T E  D E N K E N

Van Duyn Van der Geer wenst de Oranjevereniging

Katwijk aan den Rijn een gezellige feestweek toe.

www.vdvdg.nl
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Reünie voor Katwijkbinders bij Binders
met een Hollands Tintje
woensdag 25 augustus | 14.00 uur

De Reünie voor senioren is een gezamenlijk 
evenement van de Oranjevereniging en de 
Wijkraad Katwijk aan den Rijn, die samen met 
Binders u een mooie middag aanbieden. Het 
evenement wordt na een jaar van afwezig-
heid uiteraard weer gehouden op het plein 
van de Kleine Joannes, Kerkstraat 68. Het 
plein wordt omgetoverd tot een leuk en ge-
zellig terras. 

Er is een optreden van de zanger/entertai-
ner Leo Kleijn zanger/entertainer die de 
middag tot een succes zal maken.
U wordt ontvangen door Binders met 
een kopje koffie/thee met wat lekkers.  
Uiteraard krijgt u ook een drankje aan- 
geboden. De consumptiebonnen worden 
bij aankomst verstrekt. Aanvang 14.00 uur.

Dorpskerk Feestweek Concert 
donderdag 26 augustus | 20.00 uur

Het traditionele feestweekconcert in de Dorpskerk wordt gehouden 
op donderdag 26 augustus, aanvang 20.00 uur. Dit jaar is gekozen 
voor het thema “Typisch Hollands”. Het programma van deze feeste-
lijke happening bestaat uit vaderlandse en oudhollandse liedjes en 
bekende meedeiners. Denk hierbij aan liedjes uit het oeuvre van Wim 
Sonneveld, zoals “Langs de Amsterdamse grachten” en “Het dorp”.
Medewerking aan de avond wordt verleend door twee lokale groothe-
den: Jacomina van der Plas-Vooijs (sopraan) en Floris Ouwehand 
(tenor). Blij zijn we met de terugkeer van het blazerskwartet Amazing 
Brass, dat ook in 2019 acte de préséance gaf, en garant staat voor 
een indrukwekkend en succesvol optreden. Tenslotte werken mee 
de klarinettiste Melissa Freke en organist Arjan Wolfswinkel. Kortom: 
een line-up van musici die weten wat het is om een feestje te bouwen.

Uiteraard zal er, zoals u gewend bent, ook ruimte zijn voor samenzang.
Deze avond mag u niet missen en de toegang is nota bene gratis!

Kaarten zijn verkrijgbaar bij Kluswijs vanaf maandag 16 augustus 
tot dinsdag 24 augustus en voor aanvang, bij de Dorpskerk.
De deuren van de kerk gaan open om 19.30 uur.

Seniorendag 2021
donderdag 26 augustus | 09.00 uur

U bent weer van harte welkom op onze gezellige Seniorendag.  
Bent u 55 jaar of ouder, dan kunt u meedoen aan de Seniorendag. 
Op donderdag 26 Augustus 2021 gaan we een leuk programma 
voor u organiseren. Er is een fietstocht van ongeveer 27 km en voor 
de wandelliefhebbers is er een wandeltocht van ongeveer 10 km. 
Onderweg organiseren we een picknick. Op een prachtige locatie 
treffen de fietsers en de wandelaars elkaar weer voor een bijzondere 
activiteit! Laat u zelf verrassen en geniet van de ontmoeting en de 
natuur! We starten de inschrijving om 9.00 uur bij De Roskam met 
koffie. U moet u voor deze dag, van tevoren opgeven. Kaarten kunt 
u afhalen in de Expositie in de Open Hof of bij Kluswijs (Wassenaar-
seweg). De prijs voor deze all inclusive dag is slechts € 10,-.
We hopen u allen weer te zien op deze gezellige dag.
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 € 1650 

W W W . G R I M B E R G E N I N S T A L L A T I E S . N L

K L I M A A T  •  E L E K T R O  •  S A N I T A I R
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Lampionnenoptocht
zaterdagavond 28 augustus | 20.00 uur
Zaterdagavond is de avond van de lampionnenoptocht. De nieuwe route die 
we in 2019 hebben geprobeerd is naar onze mening een succes en wordt dit 
jaar gecontinueerd. Iedereen is uitgenodigd om mee te doen, dat kan zowel 
lopend, steppend, fietsend, met de bolderkar, bakfiets of rijden met auto 
worden ingevuld. De lampionnenoptocht is bedoelt voor iedereen. Tijdens de 
tocht zal de jury aandachtig iedereen beoordelen op de creaties, de prijzen 
worden later in de week uitgereikt. 

Thema:   Typisch Hollands 

De route: Salomonszegel - Duizendblad - Parnassia - Walstropad - Nieuwe Duinweg - Baron v. Wassenaarlaan - Commandeurslaan - Achterweg  -
Kerkstraat - Kerklaan - Rijnstraat - van Egmondstraat - Achterweg / Wassenaarseweg - Tulpstraat - Pioenhof / Anjerstraat / Hyacinthstraat -  
Annemoonstraat / Zonnebloemstraat - Cruyff court (Sportveld is het einde).

Let op: bij de lampionnenoptocht staat de veiligheid (ook) voorop! Op veiligheid zal worden gecontroleerd.
Dus zorg voor een veilige plek voor de kinderen en uzelf, ook bij aan- en afrijden. 

De Kattukbinse sloepenstoet 
vrijdag 27 augustus | 20.30 uur

De Kattukbinse sloepenstoet is ieder jaar weer een spektakel. Maar 
liefst 100 boten schrijven zich jaarlijks hiervoor in. Het is heerlijk om 
een leuke tocht te varen, met de ondergaande zon, mensen van 
jong en oud en heel veel gezelligheid langs de kade. De sfeer wordt 
mede gemaakt door muziek van de blaaskapellen, die heerlijk langs 
de oevers galmt. 

Bent u in het bezit van een sloep, vlet, motorboot, zodiac, of alles 
wat redelijkerwijs de optocht kan volgen? Dan bent u in de feest-
week, bij ons aan het juiste adres. Inschrijven is mogelijk via onze 
website www.oranjeverenigingkatwijk.nl ga naar “Kattukbinse Sloe-
penstoet”. Doe dat op tijd, want we hebben maximaal plek voor 100 
deelnemers. Vooraf aan het evenement is er een briefing, de loca-
tie daarvoor wordt later bekend gemaakt. De start vindt plaats van-
af het clubhuis van de “Katwijkse Zeeverkenners” aan het Mallegat 
(achter in de wijk Schutterswei). De aanvang van het evenement is 
om 20.00 uur, de botenmassa zal omstreeks 21.00 uur aan De Ros-
kam voorbij gaan. Let op er is een maximale doorvaarhoogte van 
1,20 meter. De route is als volgt: start Katwijkse Zeeverkenners, rich-
ting Valkenburg, draaipunt is ten hoogte het oude gemeentehuis van  

Valkenburg, op de terugweg varen we langs de Overrijn en De Roskam 
weer terug naar de Zeeverkenners.

We hebben leuke prijzen voor de “best versierde boten”. Jurering vindt 
op een onbekende plek langs de route plaats en er mag niet met de 
jury worden gecorrespondeerd. 
Dus doe je best, maak boot mooi en goed zichtbaar. Het thema is 
“Typisch Hollands”.  De drie mooiste boten kunnen prijzen winnen.  
Dus doe mee, en wie weet zien we je terug bij de voorbespreking.

Scooter puzzelrit
zaterdag 28 augustus | 13.30 uur

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. De start is bij De Roskam. Uiteraard is er on-
derweg nog een stop gepland, even rust voordat het tweede deel 
begint.
Ook dit jaar kijken we weer gezamenlijk de antwoorden na onder 
het genot van een hapje en een sapje op het plein bij De Roskam 
en ook daar volgt de prijsuitreiking. Verder gelden voor iedereen 
de normale verkeersregels en deelname is op eigen risico. Doe mee 
en schrijf je in.
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 Zie www.roskamkatwijk.nl/agenda en onze facebookpagina 
voor actuele informatie.

Proeflokaal De BUUREN / De Roskam 

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 

In de 
feestweek 
iedere dag geopend vanaf
11.00 uur

neerzakken op het terras met een 

heerlijk glas wijn of met één van 

de vele soorten speciaal biertjes.
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De vroege jaren van de Oranjevereniging
Dit jaar vieren we een bescheiden Najaarsfeest, 
na een jaar zonder feesten en bijeenkomsten. 
Het is niet de eerste keer in het bestaan van 
de Oranjevereniging dat er geen feest kon 
worden gevierd. Oranjevereniging Katwijk 
aan den Rijn is opgericht in oktober 1913. De 
eerste bestuursvergadering van de Oranjever-
eniging is op 27 januari 1914 in De Roskam. In 
deze vergadering wordt besloten dat de door 
de vereniging te organiseren feestelijkheden 
bij dag afgelopen dienen te zijn met uitzon-
dering van een gondelvaart of fakkeloptocht.
Op 24 februari wordt de tweede ledenverga-
dering belegd in De Roskam. Twee en zeven-
tig van de 318 leden zijn hierbij aanwezig. Er is  
fl. 270,00 in kas om feestelijkheden mee te 
organiseren. Besloten wordt dat 31 augustus 
de dag is waarop de vereniging dit jaar feest 
organiseert. De aanwezige leden doen de vol-
gende suggesties voor het komende feest.

•  Ochtend kinder - schoolfeest
•  Middag Volksfeesten
•  Ringrijden per fiets
•  Ringrijden met paarden
•  Optocht versierde fietsen
•  Tonnetje steken
•  Reclame optocht van vakverenigingen
•  Gondelvaart

Het voorstel van het bestuur om de burge-
meester tot ere voorzitter te benoemen wordt 
met applaus aanvaard. De heer Van Velthoven 
is aangesteld als bode van de Oranjevereni-
ging hij laat weten dat hij bij het werven van 
leden de ervaring heeft opgedaan dat een 
schoolfeest zeer in de smaak zal vallen bij de 
dorpsgenoten. 

Voorts maakt hij zich tot tolk van de nering-
doende in de gemeente, om zoveel mogelijk 
hun belangen bij de inkopen te behartigen.
De Eerste Wereldoorlog is inmiddels uitge-
broken. Ook in Katwijk aan den Rijn worden 
militairen gelegerd. Vooral in De Roskam en 
café De Kroon zijn deze militairen veelvuldig 
te vinden. 
Op 21 augustus wordt wederom een ledenver-
gadering gehouden in café De Kroon waarbij 
52 leden aanwezig zijn. De voorzitter opent de 
vergadering met de woorden dat hij tot zijn 
spijt genoodzaakt is enkele minder opgewek-
te mededelingen te moeten doen. Ten eerste 
wijd hij enige hartelijke woorden van waarde-
ring aan de nagedachtenis van wijlen de ere 
voorzitter burgemeester T.A.O. de Ridder.

En vervolgens deelt hij mede dat met het oog 
op de tijdsomstandigheden, het bestuur in 
haar laatste bijeenkomst heeft besloten, aan 
de ledenvergadering het voorstel te doen, om 
de feestelijkheden op de verjaardag van Hare 
Majesteit de koningin dit jaar niet door te la-
ten gaan. Op verzoek van de voorzitter doet de 
secretaris voorlezing van een schrijven van de 
burgemeester, hierin staat dat Hare Majesteit 
de wens heeft te kennen gegeven dat met oog 
op de tijdsomstandigheden haar aanstaande 
verjaardag niet feestelijk zal worden herdacht.
De leden stemmen vervolgens in met het 
voorstel van het bestuur. 
De vergadering geeft eveneens haar toestem-
ming aan een voorstel om het bestuur vol-
macht te geven de in kas zijnde gelden indien 
nodig te gebruiken om de nood in het dorp te 
lenigen. Op een vraag van de heer Meyering 
daaromtrent, antwoord de voorzitter dat het 
bestuur de gelden alleen voor inwoners van 
Katwijk aan den Rijn denkt te gebruiken.

Tijdens de oorlogsjaren komt de koningin re-
gelmatig in Katwijk om zich op de hoogte te 
stellen van het welzijn van de Belgische vluch-
telingen in ons dorp. En voor werkbezoeken 
aan de 1200 gemobiliseerde militairen die in 
Katwijk gelegerd zijn.

Ondanks dat Nederland neutraal is laat de 
Eerste Wereldoorlog ook in ons land een grote 
indruk achter. Nooit eerder is op zo’n schaal 
geweld toegepast, verloren zoveel mensen 
het leven en wordt gebruik gemaakt van zulke 
smerige oorlogstechnieken. 
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Achterweg 22
2223 BG Katwijk a/d Rijn
Tel. 071 40 290 35

Uw fietsenwinkel in Katwijk

Deskundig advies en een gratis proefrit  • 

advies en ontwerp uitvoering beheer en onderhoud

elektronische beveiliging
bouwkundige beveiliging
camera bewaking
toegangscontrole

intercomsystemen

telefoonsystemen

aansluiting VOIP

elektrotechniek

 •   • 

 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 

VEB®

 
De Wit Beveiliging BV

Scheepmakerstraat 5F
2222 AB Katwijk aan Zee

Tel. 071 76 00 001
www.dewit-beveiliging.nl

wijkraadkatwijkaandenrijn.nlfacebook.com/WijkraadKADR

@WijkraadKWRsecretaris@wijkraadkatwijkaandenrijn.nl

Wijkraad
Katwijk aan den Rijn

Wijkraad Katwijk aan den Rijn is een adviesorgaan vanuit de wijk, dat 
het college van B&W zowel gevraagd als ongevraagd advies geeft over 
allerlei zaken die betrekking hebben op de wijk en/of haar bewoners. 
De wijkraad participeert en adviseert in diverse overleggen die de wijk 
aangaan. Meer weten? Neem gerust contact met ons op! 

WIJKRAADSLEDEN 
Silvia van Duijvenvoorde, voorzitter
Eduard van Belle, secretaris
Tineke Arrachart-Berkheij, Koestal
Anita Laterveer, Molenwijk
Huig van Duijvenvoorde, Zanderij
Cor de Mooij, Oude Dorp
Jan Plug, Schutterswei
Dicky van Velzen, Cleijn Duin

WIJKBUDGET 
Er is jaarlijks een wijkbudget 
beschikbaar voor initiatieven 
die ten goede komen aan de 
leefbaarheid in de wijk of 
de identiteit versterken. 
Zie onze website voor info.

WENST ALLE INWONERS EEN FIJN 
EN GEZELLIG NAJAARSFEEST
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Nooit eerder ook, is een oorlog zo uitzichtloos. 
In 1918 eindigt de oorlog maar, de Spaanse 
griep heerst over de wereld. In de twee win-
ters van 1918 en 1919 sterven er wereldwijd 
zo’n 40 tot 100 miljoen mensen aan deze pan-
demie, een aantal dat het totale dodental van 
de Eerste Wereldoorlog ruimschoots overtreft. 
Ook Nederland wordt hard getroffen, met on-
geveer 30.000 doden op een populatie van 6,7 
miljoen mensen. De pandemie werd Spaanse 
Griep genoemd, omdat journalisten in Spanje 
de eersten waren die er tijdens de Eerste We-
reldoorlog over berichtten.

Donderdag 31 juli 1919 houdt de Oranjever-
eniging haar ledenvergadering in Café de 
Kroon. Op deze vergadering drie jaar na de 
laatst gehouden ledenvergadering zijn 29 van 
de 290 leden aanwezig. Voorzitter J. Hueting 
opent de vergadering en herinnerd daarbij 
aan de tijden die achter ons liggen en de ver-
eniging tot werkeloosheid hebben gedoemd.
Het voorstel van het bestuur om nog geen 
feest te organiseren omdat de tijd er nog niet 
rijp voor is, wordt door de vergadering ver-
worpen. De meerderheid van de leden is van 
mening dat er een feest moet komen om de 
verslagen stemming bij de bevolking te ver-
drijven. Zes jaar na oprichting zal de Oranje-
vereniging haar eerste feest organiseren.
De festiviteiten blijven beperkt tot kinderfees-
ten met de volgende activiteiten:

Hardlopen met hindernissen
Blinddoeklopen Turfrapen
Verspringen Draadje knippen
Ballendragen Zaklopen
Vlaggetje steken Muiltje lopen
Mastklimmen Boegsprietlopen
Blaastrappen Blaasslaan
Ballen kruien Touwtrekken

Ieder kind krijgt een traktatie te weten: 2 kren-
tenbroodjes, reepje kwatta, 4 glazen limona-
de, een ijsje, een koekje en een peer. Er zijn 
zo’n 400 kinderen te trakteren. Het feest wordt 
gehouden op dinsdag 2 september deze da-
tum is gekozen met het oog op de veiling. Als 
feestterrein wordt aangewezen het duinter-
rein, thans Commandeurslaan, achter de Otto 
Baron van Wassenaer van Catwijck school 
waar meester Riesjen bovenmeester is. 

De tweede keer dat de Oranjevereniging zich 
genoodzaakt zag, alle activiteiten op te geven, 
was tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Proclamatie van Hare Majesteit de koningin
Nadat volstrekt zeker was geworden, dat wij en 
onze ministers in Nederland niet langer vrijelijk 
konden voortgaan met de uitoefening van het 
staatsgezag, moest het harde, maar noodzakelij-
ke besluit worden genomen, de zetel der regering 
te verplaatsen naar het buitenland voor zolang 
als onvermijdelijk, en met de bedoeling ons ter-
stond weer in Nederland te vestigen zodra zulks 
maar enigszins kan. De regering bevindt zich 
thans in Engeland. Zij wenst een regeringscapi-
tulatie te voorkomen. Daarbij blijft het Neder-
lands grondgebied dat in Nederlandse handen 
blijft in Europa zowel als in Oost en West Indie 
een soevereine staat, die zijn stem als volwaardig 
lid der statengemeenschap en in het bijzonder in 
de beraadslagingen van de gezamenlijke bond-
genoten zal blijven laten horen en tot zijn recht 
zal weten te brengen. De militaire overheid en 
in het hoogste ressort de opperbevelhebber van 
land en zeemacht beoordeelt thans welke maat-
regelen in militair opzicht nodig en verantwoord 
zijn. Daar waar de overweldiger heerst, moeten 
de plaatselijke burgerlijke overheden alles blij-
ven doen wat in het belang der bevolking nut-
tig kan zijn, en in de eerste plaats medewerken 

tot het bewaren van orde en rust. Ons hart gaat 
uit naar onze landgenoten in het Vaderland, die 
harde tijden zullen doormaken. Maar Nederland 
zal zijn gehele Europese grondgebied eenmaal 
met Gods hulp herwinnen. Herinnert u rampen 
uit vroeger eeuwen, waaruit Nederland is herre-
zen. Zo zal het ook ditmaal gaan. Dispereert niet. 
Doet alles wat mogelijk is in ‘s lands welbegrepen 
belang. 

Wij doen het onze. Leve het Vaderland
Wilhelmina

Als de bezetters op 14 mei Katwijk aan den Rijn 
binnen trekken, zijn het vreemde dagen, het 
hele dorp zit nog vol met Nederlandse militai-
ren die bij en om Valkenburg gestreden heb-
ben. Gedurende die strijd heeft de artillerie bij 
de Willem van der Berghstichting gestaan en 
vlogen de granaten over Katwijk aan den Rijn 
om met een doffe klap in en bij Valkenburg 
uiteen te spatten. Het normale leven staat op 
zijn kop, en de scholen zijn gevorderd. Na die 
nare week komt het gewone leven toch weer 
op gang, de scholen beginnen weer. Maarten 
Marijnis verteld:

Zijn neefje komt die eerste schoolochtend om 
twaalf uur huilend thuis. Hij gaat al snikkend aan 
de keukentafel zitten, waarop zijn moeder naast 
hem kruipt haar arm om hem heen legt en zegt: 
Vertel nou eens rustig, wat is er toch gebeurd.
En dan komt het eruit: De meester heeft gezegd 
dat de koningin naar Engeland is en nou wordt 
het nooit meer Oranjefeest.

Dat is voor hem het allerergste van de hele 
oorlog. Nu ja het heeft een hele tijd geduurd 
maar de koningin kwam toch weer terug, en 
toen is de schade goed ingehaald.
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Financiële administratie
Begeleiding startende ondernemers
Salarisadministratie 
Opstellen jaarrekening 
Belastingaangiften
Bedrijfsadvisering 
Personeelsadvisering
Belastingadvisering
Financiële planning

A. van Leeuwenhoekweg 35 A10

2408 AK Alphen aan den Rijn

T +31 (0) 172 499 610 

Turfmarkt 10

2223 EH Katwijk

T +31 (0) 713 625 932

E info@burgenbeelen.nl

W burgenbeelen.nl

A. van Leeuwenhoekweg 35 A10

2408 AK Alphen aan den Rijn

T +31 (0) 172 499 610 

Turfmarkt 10

2223 EH Katwijk

T +31 (0) 713 625 932

E info@burgenbeelen.nl

W burgenbeelen.nl

A. van Leeuwenhoekweg 35 A10

2408 AK Alphen aan den Rijn

T +31 (0) 172 499 610 

Turfmarkt 10

2223 EH Katwijk

T +31 (0) 713 625 932

E info@burgenbeelen.nl

W burgenbeelen.nl

DÉ LOKALE BOUWMARKT 
VAN KATWIJK A/D RIJN 

WENST U EEN FIJNE 
FEESTWEEK TOE!

KLUSWIJS 
KATWIJK
Wassenaarseweg 15 • 2223 BH Katwijk
Tel. 071 - 402 96 72 • kluswijs.nl

NOORDWIJKERWEG 36 | RIJNSBURG
TUINCENTRUMDEMOOIJ.NL

Altijd iets
Mooijs!

Welkom! 
Wij adviseren 
u graag.
Wij adviseren 
Welkom! 

SLOEPVERHUUR MARINA RIJNSBURG
www.marinarijnsburg.nl
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Oranjerock / Oranjedance
Met Pijn in ons hart moeten we dit helaas weer missen.
Hier wat sfeerbeelden uit de voorgaande edities. 
Houdt moed, blijf gezond en op naar een volgende edities.
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T 071 5 233 277  
E   leiden@basis.nl

Vrijheidslaan 35
2321 JR Leiden

Kijk voor ons actuele aanbod op: 

www.basis.nl

PIET ONDERWATER & PARTNERS
A R C H I T E C T E N B U R E A U

Vliet Zuid Zijde 5, Rijnsburg  •  071 402 6111  •  www.onderwater-partners.nl

VOOR ELK TYPE PROJECT,    VAN SCHETS   TOT  OPLEVERING

Hoofdstraat 226 - 228  |  2171 BN  Sassenheim

0252 - 212 314  |  www.melmanherenmode.nl

Voor mannen met stijl

Nu de feestweek niet door kan gaan, maken 
we er thuis maar een feestje van. 

B&J is hét adres voor al uw feestbenodigdheden. 
Bestel gemakkelijk en snel via onze website.

Nu ook desinfectiezuilen 
en transparante schermen 
voor uw event!

 bjverhuur.nl | 071 4019924 | B&J Verhuur Katwijk

B&J Verhuur voor feest en veiligheid!

Nieuw adres !

zelfde service

Kuyperstraat 3
2221 RM Katwijk 
www.gspkatwijk.nl

06 22 47 07 77
gerrit@gspkatwijk.nl

KAT W I J K

G R A F I S C H E  S E RV I C E S  &  P R O D U C T I E S

KAT W I J K

G R A F I S C H E  S E RV I C E S  &  P R O D U C T I E S
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Onze beroemde oranje  
tompouce gevuld met  
slagroom én banket- 

bakkersroom kleurt voor  
de feestweek oranje!
Verkrijgbaar op 27 &  
28 augustus bij ons  

filiaal aan de Kerkstraat.

Oranje 
tompouce

Speciaal  
tijdens de feestweek!

7.50
4 voor

www.bakkervanmaanen.nl

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

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

OEGSTGEEST Terweeweg 52 | T 071 5652090 • WASSENAAR Langstraat 129-131 | T 070 5113456

www.satonoptiek.nl

facebook.com/SatonOptiek

instagram.com/satonoptiek

Prachtig
om te zien
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Uit de oude doos
Wat we nog meer moeten missen dit jaar!

We kiezen voor een willekeurige fotoreportage van de afgelopen jaren. 
Helaas kan dit alles dit jaar niet als gevolg van de COVID-19 maatregen. 
Proef bij deze nog maar wat sfeer.
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BOUWEN
AAN MORGEN

KBM.NL
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BAS DUBBELAAR
BAS DUBBELAAR
STUKADOORSBEDRIJF

Rijnstraat 13A 
2223 EG Katwijk

M 06 289 011 71
basdubbelaar67@gmail.com

GERT HOEK
Glasschade
reparaties

Glas in lood
specialistGlaszetter

Gert Hoek
Achterweg 10-A 
2223 BE Katwijk ZH
071 4080076
www.glasinloodhoek.nl

GERT HOEK
Glasschade
reparaties

Glas in lood
specialistGlaszetter

Gert Hoek
Achterweg 10-A 
2223 BE Katwijk ZH
071 4080076
www.glasinloodhoek.nl

GERT HOEK
Glasschade
reparaties

Glas in lood
specialistGlaszetter

Gert Hoek
Achterweg 10-A 
2223 BE Katwijk ZH
071 4080076
www.glasinloodhoek.nl

GERT HOEK
Glasschade
reparaties

Glas in lood
specialistGlaszetter

Gert Hoek
Achterweg 10-A 
2223 BE Katwijk ZH
071 4080076
www.glasinloodhoek.nl

GERT HOEK
Glasschade
reparaties

Glas in lood
specialistGlaszetter

Gert Hoek
Achterweg 10-A 
2223 BE Katwijk ZH
071 4080076
www.glasinloodhoek.nl

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-nummer:  

Automatische incasso verplicht: 

Handtekening  

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

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

Aanmelden kan ook via 
leden@oranjeverenigingkatwijk.nl

RAP Vormgeving

Graficus 
tekenaar 
concept-

ontwikkeling
PR

marketing 
management 

en signing

www.rapvormgeving.nl

Visitekaartjes, 

briefpapier, posters

flyers, folders, 

brochures, boeken, 

stickers, displays,

auto belettering

enz. enz. enz.

071 - 4029706 www.pekingkatwijk.nl Wassenaarseweg 50 A - Katwijk a.d. Rijn

Ruime eigen parkeergelegenheid
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Uit de oude doos
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Zodat ook jij in het 
zonnetje kan gaan 
zitten!

info@jan.nl    +(31) (0)88 220 2200

Laat JAN© je adviseren.

www.jan.nl

Rijnstraat 25
2223 EG Katwijk ZH

Tel. 071-408 10 51
b.g.g. 06-2049 66 89

www.leovandervalk.nl
info@leovandervalk.nl

•	Kappen		•	Snoeien
•	Verzorging	van	(zieke)	bomen,
	 ook	op	moeilijk	begaanbare	plaatsen
•	Stobbefrezen		•		Versnipperen

iedere vr i jdag, 

zaterdag en 

op feestdagen (m .u .v. Kerst)

Lopend Bu ffet

p.p. € 19,95
(t/m 10 jaar € 9,50)

Maandag t/m donderdagen zondagAl l you can eat *
p.p. € 19,95 *zie onze kaart     (t/m 10 jaar € 9,50)

Hoorneslaan 201-203   Katwijk aan Zee (noord)   Tel. 071-4024085  www.kamsan.nl

Advertenties: Richard Warmenhoven 
 ontwerp@rapvormgeving.nl
Verspreiding:  De Schakel 0252-241420

Realisatie: GSP Katwijk, Rap Vormgeving i.s.m.
 Oranjevereniging Katwijk a/d Rijn
Druk:  EasyPrint, 25.000 ex



43Sponsoren

De volgende sponsoren hebben ons de afgelopen jaren gesteund. 
Wij hopen dat zij deze moeilijke tijden weten te weerstaan en dat wij volgend jaar 
weer met elkaar een mooi feest kunnen organiseren.

3-Fasen Elektrotechniek
Aanleg in Style Tuinaanleg en Onderhoud
ABIN Accountants en Adviseurs
Accent Accountancy
Administratiekantoor van Kesteren
Afak Techniek B.V.
agilEmpowerment
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
BlackChamber IT Security
Bloembinderij Bij Marjo
Bloemengroothandel Leeuwenburg
Bloemengroothandel M.A. Ravensbergen
BMN Bouwmaterialen
Boels Verhuur B.V.  Sanitation
BouAd Adviesgroep
Bouwbedrijf Klinkenberg
Bouwton B.V.
Boxwerk
Brittenburg Accountants
BTO Zorg
C.W. de Mooij
Cam@event
CARL -Kapper en Barbier-
Carshop Fortuin
Chinees Specialiteiten Restaurant Peking
Cirkelstad/ iCircl
Combifood B.V.
Connect Bouw B.V.
Coop Katwijk
Cornelis Vrolijk Visserijmaatschappij
Corrines Woon en Kadoshop
CPB Bouw
D. Vierbergen Stucadoorsbedrijf
DBT Energie B.V.
De Graaf Detachering (DGD) B.V.
De Graaf Verzekeringsconsultancy  (DGV) B.V.
De Jong & Haasnoot Loodgieters
De Katwijkse Wasserij
De Knipperij
De Wit Transport & Logistics
De Zeester B.V.
Decohome A. Schoonenberg
Du Prie Bouw en Ontwikkeling
Durieux Schilders B.V.

Eitens Transport
Equaflor B.V.
Fa.Schaddé  van Dooren
Fire Control Brand Beveiligingen B.V.
Floral Trade Group B.V.
FM Autoschade Autoschadespecialist
Fondo
Fullbody Gym Katwijk
Fysiotherapie Katwijk aan den Rijn
Gadron-Multiservice Riooltechniek
Gamma Katwijk
GBI Van Dijk Sassenheim
Gebr. Van der Putten B.V.
Gert. Ouwehand Transport
Gigant International B.V.
Glaszettersbedrijf Houwer
GSP Katwijk, Grafische Services & Producties
Grand Cafe in den Blauwe Bock
Grill Bar Ruig
Grimbergen De Heul Staalbouw B.V.
H. van Duijn
Haasnoot & Vlieland Timmerwerken
Haasnoot Staal
Haasnoot Mode
Hans Schonenberg Meesterschilder
Heineken Nederland B.V.
Hengelsport Katwijk
Het Strand
Hofstad Security B.V.
Holland Steiger Verhuur B.V.
Hoogenboom / Ravelli Relatie Artikelen
Houthandel van Kempen B.V.
Installatiebedrijf P. van der Niet Katwijk B.V.
J & N Blumen und Pflanzen
J.P. Hogewoning Bloemengroothandel B.V.
JavanDu Beheer 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.
KLD Graphics
KlusWijs Katwijk
Kortho Coding & Marking
KortVeen Reclame B.V.
Kraijenoord Schilderwerken
MAN Diesel Nederland
Mare Groep N.V.
Maritiem Centrum Rijnzicht
Mercator Scheepvaart B.V.
Meurcys Lingerie
Mies Schoneveld Uitvaartbegeleiding
Minnee B.V. Schilderwerken en Glasservice

Mobiele Boten Service ZH
Motorhuis Katwijk - Leiden
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
Proco Kozijnen en Dakkapellen
Proeflokaal De Buuren
Rabobank Leiden Katwijk
Rederij van Hulst / Groene Hart B.V.
Remmelzwaal- Van der Plas B.V.
Ronald Eekof Blomstergrossist
Schaart Communications
Schilders en Afwerkingsbedrijf Nijgh & Schaap
Serco Bouw
Slagerij Francken
Sloos Calculatie
Smit Schilderwerken
Spaans en Van Egmond B.V.
Strandhuys Katwijk
Strandpaviljoen ‘t Centrum
Strandpaviljoen Zee en Zon
Tankstations Jongeneel B.V.
Technisch Advies/Ontwerp & Calculatie Bureau AVD
Teco Tube Expanders Company B.V.
Th. A. van Paridon
Transport Keijzer Warmond B.V.
Tuincentrum TuineXtra
Van Beelen & Hazenoot Schildersbedrijf
Van Beelen Schilderwerken
Van der Boon Loodgieters en Installatiebedrijf
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
Verburg en van Duijn
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.
Zonwering Oudshoorn & Van Egmond



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 neer-

zakken 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 ons

voor een smaakvol diner.

De Roskam & Proeflokaal de Buuren
Turfmarkt 2      2223 EH Katwijk aan den Rijn      Tel. 071 40 30 199

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! 

reserveren@proeflokaaldebuuren.nl

www.proeflokaaldebuuren.nl

info@roskamkatwijk.nl

www.roskamkatwijk.nl

Feestje vieren? 

Kom naar De Roskam!

Lunch • Borrel • Diner

VEELZIJDIG  GASTVRIJ

Geopend
van woensdag

t/m zondag 
vanaf 

11.00 uur


