voorjaarsGIDS
2022
april tot augustus

Alles weten over de activiteiten?
Volg ons op Facebook
en op onze website!
Koningsdag met Let’s Folk en
Pater Moeskroen

Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn
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Vitaliteit Centrum Katwijk aan den Rijn
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.

ZIE WWW.MANUELE-THERAPIE-SW.NL
VOOR MEER INFORMATIE

Manuele therapie
Bekkenfysiotherapie
Cranio faciale therapie

Shockwave therapie
Psychosomatische fysiotherapie
Wandelcoaching

Gratis kennismaking

Voelen en denken ontmoeten elkaar
Gina van der Plas

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

Met beweging en spel
weer lekker in je vel

Beweeg & Groei

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

Echografie
Fysio yoga
Reflex yoga

Reflexintegratie
Natuurcoaching
Ademcoaching

Mindfulness
cursus
Gratis kennismaking met mindfulness:
donderdag 22 sept. om 19.30 uur
Voor informatie zie

Trainer: Gonnie Schuit

www.vitaliteitcentrumkatwijkaandenrijn.nl/cursussen

Yogalessen
aanmelden via

www.vitaliteitcentrumkatwijkaandenrijn.nl/yogales
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www.vitaliteitcentrumkatwijkaandenrijn.nl • Mgr. Bekkerstraat 6 • 2223 AR Katwijk a.d. Rijn • info@vc-kr.nl
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Voorwoord
Hierbij bied ik u het magazine aan met het voorjaarsprogramma van de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn. In dit magazine treft u alle activiteiten aan die onze
vereniging de komende weken organiseert.
Als bestuur hebben we lange tijd uitgekeken naar dit moment. Het moment
waarop we weer een feestprogramma
konden voorbereiden en uitvoeren. De
COVID-19 pandemie heeft onze vereniging de afgelopen twee jaar belemmerd
om maar iets te organiseren. De vrijetijdsbesteding van onze vrijwilligers is
hierdoor de afgelopen tijd weggevallen.
Uiteraard had iedereen begrip voor de
ernst van de situatie en de maatregelen
die werden getroffen. Maar als je het leuk
vindt om te organiseren, dan kijk je uit
naar het moment waarop dat weer kan
en dan is twee jaar een lange tijd. Maar
met het voorjaar in het vooruitzicht gaat
het nu toch gebeuren, bijna alle COVIDmaatregelen zijn vervallen en we mogen
elkaar weer ontmoeten. Een prachtig
moment om feest te vieren in ons mooie
dorp en dat gaan we ook doen tijdens
Koningsdag.

In dit magazine treft u onder andere het
programma aan voor Koningsdag, maar
ook het Paaseieren zoeken voor de kinderen op tweede Paasdag. De herdenking op 4 mei en de viering van de Bevrijding op 5 mei met een Fakkeloptocht
vanuit de dorpsdelen van Katwijk.
Met name de viering van de Bevrijding
heeft dit jaar een extra betekenis. De verschrikkelijke beelden van de oorlog in de
Oekraïne bevestigen ons dat vrijheid en
democratie niet vanzelfsprekend is, maar
iets waaraan we moeten blijven werken.
Bevrijdingsdag is een bij uitstek geschikt
moment om het belang van onze democratische vrijheidsopvatting centraal te
stellen. Het nationaal thema voor Bevrijdingsdag dit jaar is “Vrijheid in verbondenheid”. Verbonden met elkaar en verbonden met het leed wat de Oekraïners
wordt aangedaan.

Programma 2022
April
18 april
20 april
22 april
25 april
25 april
26 april
26 april
27 april

Paaseieren zoeken 
Oranjebingo in De Roskam
Muzikale groet aan bewoners van De Wilbert 
Oranje Darttoernooi in CleijnDuin 
Oranje Jeu des Boule in CleijnDuin 
Oranjetaptoe in de tuin van het Gemeentehuis
Roskam live in De Roskam 
Koningsdag familiefeest op De Turfmarkt 

10:00 uur
20:00 uur
10:00 uur
19:30 uur
19:30 uur
20:00 uur
20:30 uur
10:00 uur

5 mei
21 mei
25 mei
26 mei

Nationale Dodenherdenking
bij het monument aan de Zeeweg
Fakkeloptocht
Roskam live in De Roskam
Bingo in De Roskam 
Dauwtrappen start bij De Roskam

20:00 uur
20:00 uur
20:30 uur
20:00 uur
07:00 uur

Juni
29 juni

Bingo in De Roskam 

20:00 uur

Mei
4 mei

Augustus
19 t/m 27 Augustus Najaarsfeest

Ik wil u van harte uitnodigen om aan de
activiteiten deel te nemen en ik kijk er
naar uit u te ontmoeten na een lange tijd
van beperkende maatregelen.
Namens 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
Groote
Steeg
1A1A
Groote
Steeg
2223
EL
Katwijk
ZH
2223
ELEL
Katwijk
ZHZH
2223
Katwijk
Tel.
071
30
15
748
Tel.
071
- 30
1515
748
Tel.
071
--30
748
info@kooitjemakelaarsdiensten.nl
info@kooitjemakelaarsdiensten.nl
info@kooitjemakelaarsdiensten.nl
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www.kooitje.nl
www.kooitje.nl
www.kooitje.nl
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IT-Shop Rijnsburg • Anjelierenstraat 40 • ‘‘in de Hoftuin’’ • T. 071-8895060 • www.itshoprijnsburg.nl
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Paaseieren zoeken
Maandag 18 april om 10:00 uur
Op maandag 18 april is het zover en kan er
eindelijk weer gezocht gaan worden naar
paaseieren op deze 2e Paasdag. Traditiegetrouw verzamelen we deze ochtend
vanaf 9.30 uur op de Turfmarkt en kunnen
de deelnemende kinderen tegen een betaling van 2 euro zich inschrijven voor dit
evenement binnen in De Roskam.

aanwezige kraampje, let wel goed op
want er liggen namelijk een aantal
gouden eieren tussen die goed zijn
voor een mooie prijs.
We hopen op een mooie en gezellige
zoektocht die voor iedere deelnemer
na afloop beloond wordt met een leuke attentie in De Roskam.

Als iedereen zich heeft ingeschreven zal
er buiten een korte uitleg plaatsvinden en
vertrekken we ca 10.00 uur allen richting
het ‘s Heerenschoolbos achter De Wilbert.
Hier aangekomen wachten we tot het sein
gegeven wordt dat er gestart mag worden met het zoeken naar de eitjes die in
het bos liggen. De eieren die gevonden
worden mogen ingeleverd worden bij het

De Oranjebingo’s
Speel ouderwets gezellig Bingo met vele
andere enthousiaste mensen! Koop je
bingokaart, kruis de getallen af die opgenoemd worden en geniet van de spanning wanneer de Bingo zal vallen!
Heb jij als eerste Bingo? De speler die
dit als eerste voor elkaar heeft kan hierdoor een mooie prijs halen, een gewone
Bingo of zelfs een Super Bingo!

De bingo’s zijn er in 2 versies op de vaak
laatste woensdag van de maand namelijk: Kinderbingo die start in de middag
om 14.00 uur met toepasselijke prijzen.
Volwassene bingo die start om 20.00
uur met grote functionele en zelfs geldprijzen.
Zorg dat je tenminste 15 minuten eerder aanwezig bent om je loten te kopen
en een mooi plekje uit te zoeken

Veel plezier en geluk bij de Bingo’s!

Muzikale groet ‘O wat ben je Mooi(j)’
Vrijdag 22 april om 10:00 uur
Vrijdag 22 april verrast Oranjevereniging
Katwijk aan den Rijn de bewoners van
De Wilbert met een muzikale groet:

verzorgt samen met Eric Diepstraten
een muzikaal programma waarbij u
zeker mee kunt zingen.

O WAT BEN JE MOOI(J)

Kortom een heerlijke muzikale ochtend
vol herkenbare liedjes.

Lollypop Entertainment Daan de Mooij
De muzikale groet is van 10.00 tot 12.00 uur.

Vereniging Ondernemersbelang
Katwijk aan den Rijn

Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn
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DURIEUX SCHILDERS BV
PARTNERS IN ONDERHOUD

Bel voor een
vrijblijvend
onderhouds
advies of
prijsopgave!

Schilderwerk
Wand
afwerking
Glasservice
Planmatig
onderhoud

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

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

Uw fietsenwinkel in Katwijk

Je viert het met

bakke r van maan e n
Deskundig advies en een gratis proefrit
Achterweg 22
2223 BG Katwijk a/d Rijn
Tel. 071 40 290 35
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Oranje Darttoernooi
Maandag 25 april om 19:30 uur
Op maandag 25 april is er weer een Oranje Darttoernooi. Op de prachtige banen
van de Katwijkse Dartvereniging aan de
Stadhoudersdreef 1 in Sporthal Cleijn
Duin. Er zijn maximaal 48 deelnemers die
kunnen inschrijven voor deze gezellige
en sportieve avond, dus zorg dat je er op
tijd bij bent.

De inschrijving gaat open vanaf 18.30
uur en het inschrijfgeld bedraagt € 3,50
p.p. Het toernooi start om 19.30 uur.
U kunt in de prijzen vallen in een winnaars en verliezersronde.

Oranje Jeu de Boules Toernooi
Maandag 25 april aanvang 19:30 uur
In de week van Koningsdag organiseert
Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn
in samenwerking met Jeu de Boules vereniging Katwijk een Oranje Jeu de Boule
wedstrijd.
Deze wedstrijd zal gespeeld worden op
maandag 25 april van 19.30 uur tot 22.30
uur. Het clubhuis is open vanaf 19.00 uur.
Voor deze wedstrijd dient te worden ingeschreven.

Er zijn mooie prijzen ter beschikking gesteld voor de winnaars. De inschrijving
bedraagt € 3,50 p.p. te betalen op de
avond zelf. Het eerste kopje koffie is hierbij ingegrepen.
Jeu de Boules vereniging Katwijk zit met
de prachtige Jeu de Boules banen op
een mooie locatie aan de Stadhoudersdreef achter de Sporthal Cleijn Duin. Wilt
u graag kennismaken met jeu de boules
en de Jeu de Boules vereniging Katwijk?
De ‘boules’ liggen klaar.

Dauwtrappen
Donderdag 26 mei om 07:00 uur
Voor de vroege vogels onder ons is er op
Hemelvaartsdag weer in de vroege uurtjes een uitdagende wandelroute door
de mooie natuur in en rondom Katwijk.
We vertrekken op donderdag 26 mei a.s.
om 07.00 uur na een kopje koffie vanuit
De Roskam. Onderweg is er een rust en
koffie momentje en bij terugkomst in
De Roskam staat er een heerlijk vers ontbijtje voor u klaar. Wel vragen we u zich
van tevoren op te geven. Dit kunt u doen
door u in te schrijven aan de bar in De
Roskam en het deelnamegeld te betalen.
De kosten voor dit leuke en gezonde evenement bedragen € 5,00 p.p., te betalen
bij u reservering.

Geef u snel op, in ieder geval voor
dinsdag 24 mei a.s. dit in verband
met de inkopen.
De Roskam is bereikbaar op 071 4030199.
Loopt u ook gezellig met ons mee?

Meer informatie:
www.jeudeboulesverenigingkatwijk.nl
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www.novens.nl

De zakelijke
partner van
het MKB.
Novèns Accountants is een
samenwerkingsverband van

Onze diensten:

6 accountantskantoren in de

• Samenstellen jaarrekening

Duin- en Bollenstreek.

• Fiscale dienstverlening
• Salarisverwerking

Wij bieden onze relaties

• Online boekhouden

de kennis, kunde en

• Administratie

betrouwbaarheid van een

• Fondsenwervende instellingen

grote kantoororganisatie

• Detachering

en combineren dit met de

• Financieringen

persoonlijke betrokkenheid en

• Bedrijfsoverdracht

slagvaardigheid van de lokaal

• Estateplanning

opererende vestigingen, waarbij

• Groei- en verbetertrajecten

de mens achter de cijfers

• Advisering

centraal staat.

Katwijk • Noordwijk • Lisse • Sassenheim •
Voorhout • Noordwijkerhout
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Koningsdag 27 april 2022
Groots familiefeest op de Turfmarkt
10:00 uur Optreden Harmonie Katwijk
Zingen van het Wilhelmus
10:00 uur Opening van het terras van De Roskam
Voor koffie en oranjegebak, een frisje of een biertje.
Ook snackbar De Relus zal aanwezig zijn
voor de lekkere trek.
10:00 uur Mastklimmen op de Turfmarkt
“Wie haalt de prijzen uit de mast, klim naar boven en sla je slag”.
10:00 uur Inleveren kleurplaat uit programmaboekje
Tot 12.15 uur kunnen de kleurplaten uit dit programmaboekje
ingeleverd worden bij de kraam van de wedstrijdleiding.
De prijsuitreiking is om 13.15 uur op het podium.
10:00 uur Start spellencircuit voor de jeugd
In drie leeftijdscategorieën te weten: tot 4 jaar, 4 t/m 7 jaar
en 8 t/m 12 jaar.
11:00 uur Penaltyschieten achter De Roskam
Voor het penaltyschieten dient te worden ingeschreven bij de
wedstrijdleiding.
11.00 uur Einde van het optreden van Harmonie Katwijk
12:00 uur Springkussens op de Rijnstraat
Er zullen een aantal luchtkussens worden opgesteld op de Rijnstraat.
Op de Turfmarkt is voor de allerkleinsten een speelplein ingericht.
De springkussens blijven staan tot 18.30 uur.
12:00 uur Einde van de kinderspelen
Bij het inleveren van de spelkaart krijgen de kinderen iets te drinken,
een zakje chips en een herinnering aan deze Koningsdag.
13.15 uur Prijsuitreiking van alle spellen en winnaars kleurplaten
op het podium op De Turfmarkt.
14:00 uur Zaklopen op de Rijnstraat naast De Roskam
15:00 uur Straattekenwedstrijd achter De Roskam
Wie maakt het grootste of speciaalste ‘schilderij’ op de Rijnstraat.
Deelname aan de evenementen geschiedt geheel op eigen risico.
mt
De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die voortko
enten.
evenem
de
uit de voorbereiding, deelname of afhandeling van
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ZONWERINGSACTIE

Administraties, eer dan 50 jaar
Al m
een
aangiftes en
dres !
vertrouwd a
fiscale adviezen.

Kom langs in onze showroom!

Incl. Somfy
IO motor en
afstandsbediening

van 1575.- voor

Administratiekantoor

VAN KESTEREN

Knikarmscherm
Ibiza

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

1299.-

300 x 250 cm

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

WENST IEDEREEN EEN
GEZOND VOORJAAR!
Ruime eigen parkeergelegenheid

071 - 4029706

www.pekingkatwijk.nl
info@pekingkatwijk.nl

Wassenaarseweg 50 A
2223 BL Katwijk aan den Rijn
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De Avondvierdaagse
en de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn
De Avondvierdaagse is een begrip in Katwijk, met jaarlijks duizenden deelnemers is
dit festijn een van de grote wandelevenementen van het dorp. Met de zomer in het
vooruitzicht wordt er door de kinderen en ouders al uitgekeken naar dit vierdaagse
evenement, lekker met z’n allen naar buiten het mooie weer tegemoet. Dit ondanks
het feit dat vanwege de COVID- maatregelen de Avondvierdaagse de afgelopen jaren
geen doorgang kon vinden. Maar er is meer aan de hand!
De Avondvierdaagse was onderdeel
van de wijkvereniging Molenwijk. Het
evenement was een van de vele succesnummers van de wijkvereniging en werd
jaarlijks door een vast groep van vrijwilligers georganiseerd. De voorzitter van de
wijkvereniging Molenwijk, Peter Sloos,
vertelt dat het de afgelopen jaren voor
de vereniging lastig is geweest om het
hoofd boven water te houden. Er is een
verschuiving waarneembaar in de behoefte aan vrijetijdsbesteding in de wijken, waardoor er activiteiten in de loopt

der tijd zijn weggevallen. Toen ook het
wijkgebouw onderwerp werd van discussie met de gemeente, heeft de vereniging besloten de spreekwoordelijke
handdoek in de ring te gooien. Dit neemt
volgen Sloos niet weg dat de Avondvierdaagse nog altijd het succesnummer is
gebleven van de vereniging. Om die reden is er gezocht naar een nieuwe moederschoot voor het evenement en die is
gevonden bij de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn. De Oranjevereniging is
bekend met het organiseren van evenementen en had ruimte in de jaaragenda,
dus verder zoeken was niet nodig.
Dit betekent dat de Avondvierdaagse van
Katwijk wordt voortgezet met dezelfde
vrijwilligers en met nog meer enthousiasme. De voorzitter van de Oranjevereniging, Jan de Winter, geeft aan zeer verheugd te zijn met de samenwerking en

hoop dat hiermee het evenement een
nieuwe toekomst tegemoet gaat. De
Avondvierdaagse is een beproeft evenement, met een ervaren groep van vrijwilligers die de organisatie op zich nemen.
In die zin zal de Oranjevereniging niks
hoeven toe te voegen, maar waar dit kan
of nodig is zal dat zeker gebeuren.
Ondanks dat de COVID- maatregelen nu
bijna geheel zijn vervallen, zag het er
een aantal maanden geleden nog veel
onzekerder uit. Omdat de voorbereidingen voor de Avondvierdaagse al vroeg
in het jaar van start gaan, is toen het besluit genomen om het evenement ook
dit jaar niet door te laten gaan. Maar in
2023 zal de Avondvierdaagse van Katwijk weer van start gaan, zoals vanouds
maar met een vleugje Oranje!!

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, Scheepmakerstraat 6d, 2222 AC Katwijk
Lid worden kan ook door te mailen naar: leden@oranjeverenigingkatwijk.nl
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francken
francken
franc
ambachtelijke
slagerij
ancken
ambachtelijke
slagerij
ambachtelij
chtelijke slagerij
en !

Nieuwe openingstijd

BBQ vanaf 20 personen

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

Iets te vieren?
Katwijk aan den Rijn • telefoon (071) 402 95 80

Rijnstraat 80 • Katwijk a
Vier het met de Ofyr

Incl.: BBQ / gas / schoonmaak
Rijnstraat 80 • Katwijk aan den R
borden, bestek, servetten
vanaf

€ 14,00 p. p.

ambacht

De Ofyr-trailer is makkelijk in gebruik.
Steek hem aan en ieder buitenevenement
wordt een speciale beleving.

fra

francken
francken
franck
ambachtelijke
slagerij
rancken
ambachtelijke
slagerij
ambachtelijke sl
bachtelijke slagerij
Vele mogelijkheden, luxer of
grote stukken mals vlees !

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

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

Wijkraad
Katwijk aan den Rijn
WENST ALLE INWONERS EEN FIJN
EN GEZELLIG VOORJAARSFEEST
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
facebook.com/WijkraadKADR

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.

wijkraadkatwijkaandenrijn.nl

secretaris@wijkraadkatwijkaandenrijn.nl

@WijkraadKWR

Rijnstraat 80 • Katwijk aan den Rijn • telefoon
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Turfpop 2022
Gezien het succes van voorgaande jaren, op deze Koningsdag de 10e editie van Turfpop,
met wederom een gezellig programma waarbij aan de hele familie is gedacht.
Terwijl de kinderen meedoen met straattekenen of spelen op de springkussens,
kunnen de ouderen genieten van een concert op de Turfmarkt.

13:45 uur Start optreden van
		Let’s Folk
		tot 15:45 uur
15:45 uur DJ Martiens
		tot 16:45 uur
16:45 uur Pater Moeskroen
		tot 19:00 uur
19:15 uur Einde van het familiefeest /
		Turfpop

DJ Martiens

Pater Moeskroen
De heren stonden aan de wieg van krakers
als ‘Joost’, ‘Laat Maar Waaien’, Dansen’ en ‘Hela
Hola’. En wie herinnert zich niet ‘Roodkapje’?!
Aanstekelijke folk, knallende feestnummers
en meeslepende ballades; Pater Moeskroen
brengt het met een karrenvracht aan instrumenten wat het herkenbare Moeskroen-geluid
maakt! Live is de band een ware feest-sensatie,
vol herkenning voor jong en oud.
Behalve dat Pater Moeskroen een graag geziene
gast is op festivals, in clubs en zalen, gaat de
groep jaarlijks de theaters in en is daarin evenzo succesvol. Op het theaterpodium komen
de talenten van de vijf multi-instrumentalisten
maximaal naar voren en is er, naast kolderieke
muzikale fratsen, ook plaats voor ontroering en
diepgang.

Vereniging Ondernemersbelang
Katwijk aan den Rijn

Let’s Folk
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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

Noordwijkerweg 36
Rijnsburg
T 071 - 408 09 59
tuincentrumdemooij.nl

15

Roskam Live met “Got it”
Dinsdag 26 april aanvang 20:30 uur
Kaartverkoop à 5 euro bij De Roskam en Bike Totaal Luyten.
Wees er snel bij want op is op.
De eerste van een reeks aan Roskam Lives die gepland staan,
weer gezellig een aantal avonden vol goede lokale muziek in
de huiskamer van Katwijk Binnen.
De bands staan nog niet allemaal vast maar de data
kunt u wel alvast in de agenda zetten. De kaartverkoop
start doorgaans een 2 weken vooraf aan de Roskam Live
middels de 2 verkoop punten te weten De Roskam en
Bike Totaal Luyten.

21 mei

26 nov.

29 okt.

K o m je

o ok ?

Turfmarkt

SPELLENKAART
Koningsdag 2022
Naam:

Leeftijd:

...........................

.................................................................................................................................................................

✃

punten:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pingpong
Koekhappen
Ei lopen
Blikjes stapelen
Schietsalon
Pittenzak gooien
Sjoelen
Spijkerbroek hangen
Gatenkaas
Mikado

totaal:
Naast deze spellen kun je ook meedoen aan
zaklopen, penaltyschieten en een straat tekenwedstrijd

Vereniging Ondernemersbelang
Katwijk aan den Rijn
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Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn

Prachtig
om te zien

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

TOTAL
TOT_21_00008_TotalEnergies_Logo_CMYK_Pant
JFB

30-34 Rue du Chemin Vert 75011 Paris
+33 (0)1 85 56 97 00 www.carrenoir.com

Kon. Julianalaan 1
2224 EW - Katwijk

AL RUIM 35 JAAR
GEVESTIGD AAN DE

071 - 4028554
tankstationdejong.nl

SPAAR PUNTEN
VOOR LEUKE
BELONINGEN!

KONINGIN
JULIANALAAN 1

IN KATWIJK!

DE BESTE PREMIUM BRANDSTOFFEN | NIEUWE HIGHTECH WASSTRAAT
WASBOXEN MET STOFZUIGER | ‘EET & GEREI’ SHOP | VERSE KOFFIE
DE HEERLIJKSTE BROODJES | BESTEL OOK OP OP EETENGEREI.COM

TONS RECOMMANDÉS

CYAN

MAGENTA

Ce ﬁchier est un document
d’exécution créé sur Illustrator
version CS6.

Date : 26/05/2021

TECHNIQUE

YELLOW

PANTONE®
2035 C
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Nationale Dodenherdenking
Woensdag 4 mei
Op 4 mei vindt jaarlijks de Nationale Herdenking plaats. Dan herdenkt Nederland
zijn oorlogsslachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog en van oorlogssituaties
en vredesmissies nadien. Herdenken gebeurt niet alleen bij het Nationaal Monument op de Dam, maar in elke gemeente
in Nederland; ook in onze gemeente.
Graag nodigen wij u namens het gemeentebestuur uit voor de herdenkingsbijeenkomst die op maandag 4 mei
aanstaande plaatsvindt in de Dorpskerk
aan de Kerklaan 12, Katwijk aan den Rijn.
Deze begint om 18.30 uur.
Na de herdenkingsbijeenkomst is de
kranslegging in Katwijk bij oorlogsmonument De Leeuw aan de Zeeweg. Bij
de kranslegging zullen – naast het gemeentebestuur – afgevaardigden van
instellingen, scholen, verenigingen en
individuele burgers een bloemenhulde
brengen.

Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Allen – burgers en militairen
– die in het Koninkrijk der Nederlanden
of waar ook ter wereld zijn omgekomen
of vermoord sinds het uitbreken van

de Tweede Wereldoorlog, en daarna in
oorlogssituaties en bij vredesoperaties.
Wij doen dit uit dankbaarheid jegens
allen die waar ook ter wereld hun leven
hebben gegeven voor onze vrijheid.

Fakkeloptocht Katwijk
Donderdag 5 mei aanvang 20:00 uur
De gezamenlijke Oranjeverenigingen KRV organiseren weer een
fakkeloptocht. Iedereen die hieraan wil meedoen kan zich op
één van de volgende punten verzamelen.

“Vrijheid in Verbondenheid”

Vertrekpunten:
• Open Hof Kerk (Rijnstraat)
• Buurtcomité Ligustrum (Kamperfoelieplein)
• Wijkvereniging Noord/Noordoost (E.A. Borgerstraat)
• Wijkvereniging Hoornes/Rijnsoever (Van Houtenstraat)
Rond 20.00 uur vertrekt de groep onder begeleiding van muziekkorps
naar het gemeentehuis. In de tuin van het gemeentehuis worden alle
deelnemers door de burgemeester toegesproken over het thema Vrijheid.
Daarna worden de fakkels ontstoken en vertrekt iedere groep in de invallende duisternis met brandende fakkel
achter hun muziekkorps weer naar hun vertrekpunt. Op deze speciale manier willen we stilstaan bij onze vrijheid.

Vereniging Ondernemersbelang
Katwijk aan den Rijn

Ik zal handhaven

Paleis Huis ten Bosch
Naam:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  	

Adres:

Mobiele tel.

_ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 	 Leeftijd:

_ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Inleveren t/m 27 april voor 12:00 uur bij De Roskam.

_ __________________________________
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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
Koningsdag, familiefeest
Bevrijdingsfeest
Kerstboutverloting
Fakkeloptocht
Maandelijkse bingo avonden
Klaverjas avonden
3-Fasen Elektrotechniek
Aanleg in Style Tuinaanleg en Onderhoud
ABIN Accountants en Adviseurs
Accent Accountancy
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
BlackChamber IT Security
Bloembinderij Bij Marjo
Bloemengroothandel Leeuwenburg
Bloemengroothandel M.A. Ravensbergen
BMN Bouwmaterialen
Boels Verhuur B.V. Sanitation
Bootcamp Katwijk
BouAd Adviesgroep
Bouwbedrijf Klinkenberg
Bouwton B.V.
Boxwerk
BTO Zorg
Buro Brein
C.W. de Mooij
Cafe ‘t Wachtje
Cafe The Safe
Cam@event
CARL -Kapper en BarbierCarshop Fortuin
Catering Cor Jansen B.V.
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
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 Knipperij
De Roskam Horeca B.V.
De Wit Transport & Logistics
De Zeester B.V.
Decohome A. Schoonenberg
Den Dulk De Echte Bakker
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 Riooltechniek
Gamma Katwijk
GBI Van Dijk Sassenheim
Gebr. De Mooij Transport B.V.
Gebr. Van der Putten B.V.
Gert. Ouwehand Transport
Gigant International B.V.
Glaszettersbedrijf Houwer
Grand Cafe in den Blauwe Bock
Grill Bar Ruig
Grimbergen De Heul Staalbouw B.V.
GSP Katwijk Grafische Services & Producties
H. van Duijn
Haasnoot & Vlieland Timmerwerken
Haasnoot Mode
Haasnoot Staal
Hans Schonenberg Meesterschilder
Heineken Nederland B.V.
Hengelsport Katwijk
Het Strand
Het Wapen van Voorschoten
Hofstad Security B.V.
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 & 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.
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
Marina Rijnsburg
Maritiem Centrum Rijnzicht

Mercator Scheepvaart B.V.
Meurcys Lingerie
Mies Schoneveld Uitvaartbegeleiding
Minnee B.V. Schilderwerken en Glasservice
Motorhuis Katwijk - Leiden
Nettenfabriek De Noordzee
Nico van der Gugten Schildercombinatie
Noorlander Bouw B.V.
Novèns Accountants Katwijk
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
Proco Kozijnen en Dakkapellen
Proeflokaal De Buuren
Provalu
Rabobank Leiden Katwijk
Rederij van Hulst / Groene Hart B.V.
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
Serco Bouw
Slagerij Francken
Sloos Calculatie
Smit Schilderwerken
Snackbar de Relus
Spaans en Van Egmond B.V.
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 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
Verburg en van Duijn
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.
Zonwering Oudshoorn & Van Egmond

?
Feestje vieren m!
oska
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!

Diner
l
e
•
r
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h
•
c
n
u
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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 ons
G A S T V R IJ
V E E L Z IJ D IG

voor een smaakvol diner.

Geopend
van woensdag
t/m zondag
vanaf
11.00 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

