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Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn

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

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

www.sameninverbinding.nl

Celine van Mastrigt 06 11033106

Yogalessen aanmelden via:

www.vitaliteitcentrumkatwijkaandenrijn.nl/yogales

motorisch
cho
K
sy
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g

Vergoede zorg en lichaamsgerichte groepstherapie; EMDR, schaduwwerk (Jung),
bondingpsychotherapie, CGT, psychodynamische
psychotherapie, (lichaamsgericht) traumawerk.

Trainer: Gonnie Schuit

www.vitaliteitcentrumkatwijkaandenrijn.nl/cursussen

ercoach
ind

Wil jij weer ZIJN wie je BENT?

Reflexintegratie
Natuurcoaching
Ademcoaching

Mindfulness
cursus

P

www.haptonomiekatwijk.nl

Echografie
Fysio yoga
Reflex yoga

Met beweging en spel
weer lekker in je vel

Beweeg & Groei

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

nen
Yin et Jan
m

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 programmamagazine aan voor het komende Najaarsfeest van
Katwijk aan den Rijn. Een resultaat van maanden van voorbereiding door het bestuur en
medewerkers van de Oranjevereniging. Een resultaat wat ik met trots aan u presenteer.
Het is de afgelopen maanden hard werken
geweest om het programma voor elkaar te
krijgen. In aanvang heeft het bestuur geworsteld met de onzekerheid omtrent de pandemie, maar later bleek dat heel Nederland
na twee jaren van COVID-19 wel toe was aan
een feestje. Met als resultaat een beperkte
beschikbaarheid van mensen en middelen.
Daar komt bij dat als gevolg van dit alles de
prijzen fors zijn toegenomen en het bestuur
dit niet wilde doorberekenen aan de bezoekers van het Najaarsfeest. Dus voor de penningmeester is dit feest een ingewikkelde
som geweest, met te veel onbekenden.
Het thema van het Najaarsfeest is; “Het is fijn
aan de Oude Rijn”. Rond dit thema is een
scala aan activiteiten ontwikkeld, die voornamelijk in de Oude Rijn of aan de oever van de
Oude Rijn zullen plaatsvinden. Met als boegbeeld Rhenus, de personificatie van de rivier
de Rijn.

Maar ook besteden we dit Najaarsfeest ruime
aandacht aan het jubileum 125 jaar Harmonie Katwijk. De Harmonie is van oorsprong de
muziekvereniging van Katwijk aan den Rijn.
Het vieren van deze mijlpaal kan dan eigenlijk
ook niet elders dan tijdens het Najaarsfeest.
Met een prachtig concert op de Kerklaan en
een ludieke optocht van trommelaars wordt
bij dit hoogtepunt stilgestaan. Ik wil het bestuur van de Harmonie Katwijk bij deze dan
ook van harte feliciteren hun 125ste verjaardag.
De onzekerheid over hoe de COVID-19 pandemie zich zou ontwikkelen heeft er voor gezorgd dat we in een vroeg stadium hebben
moeten besluiten om de Oranjebrink dit jaar
niet te organiseren. Daarentegen gaan we
drie festivals/concerten houden op de Oranjevallei, waardoor de muziekliefhebber meer
dan aan zijn trekken kan komen.

Mocht de entreeprijs een belemmering zijn,
het festival op de donderdagavond is gratis
toegankelijk.
Met het thema “Het is fijn aan de Oude Rijn”
wordt het komende Najaarsfeest, weer een
feest zoals vanouds. Ik wil u allen dan ook van
harte uitnodigen om het feest te bezoek en
hieraan deel te nemen. Elkaar ontmoeten, nu
het weer kan, is op zichzelf al een feest!
Ik wens u een mooi Najaarsfeest toe.
Namens het bestuur van de Oranjevereniging
Katwijk aan den Rijn,
Jan de Winter, voorzitter.

Bestuur van de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn:
Van links naar rechts: Eric Koelewijn, Ruud van Rijn, Ton Lukkien, Arie Haasnoot , Hans Barnhoorn, Jacob van der Meij, Dirk van der Plas, Roy Spaan, Jan de Winter,
vooraan: Jaap van Duijn, Marco van Duijn, Cor de Mooij, Gerard Schaap, Gerard Wolthaus. Op de foto ontbreekt Wim Schaap
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Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn

Verzekeringen – Hypotheken – Pensioenen
Otto Advies BV Rijnstraat 58 2223 ED Katwijk Tel. 071 - 407 58 38
info otto-advies.nl www.otto-advies.nl
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KBM Groep
65-jarig jubileum
De Katwijkse bouwer KBM Groep bestaat dit
jaar 65 jaar. Het bedrijf maakt al vele jaren
deel uit van de hoofdsponsorgroep van de
Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn.
Algemeen directeur Dick van der Plas: “Wij
zijn een echt Katwijks familiebedrijf. We ondersteunen dan ook diverse goede doelen en
veel (sport)verenigingen en evenementen in
deze gemeente. Veel van onze medewerkers
zijn actief in het Katwijkse verenigingsleven.
Daarnaast willen we graag ook in maatschappelijke zin iets betekenen voor de gemeenschap in Katwijk”.

KBM Groep is actief op het gebied van ontwikkeling, bouw, onderhoud en verduurzaming van vastgoed. Het bedrijf voert projecten uit in het westelijk deel van de Randstad,
is onderscheidend in de woning- en zorgbouw en een toonaangevende onderneming
in het onderhoud.
“Ook dit jaar ondersteunen wij graag de
Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn. Een
mooie club mensen, die een gevarieerd en
aantrekkelijk programma organiseren voor
een leuke week. Daar hebben wij waardering
voor”.

KBM Groep wenst alle deelnemers en bezoekers aan het Najaarsfeest 2022 een prachtige
feestweek!

VLK Recycling
“Samen gaan voor Duurzaam”
Wie tegenwoordig gaat verbouwen doet dit
duurzaam. Hetzelfde geldt voor de verwerking
van uw afval. Of dit nu bouw-, sloop- of bedrijfsafval is, Van Leeuwen maakt hier op duurzame wijze weer secundaire grondstoffen van.
VLK Recycling koopt tevens ook uw oud-ijzer
en metalen en gezien de jarenlange ervaring
biedt VLK de hoogste prijs.
VLK Recycling is een familiebedrijf dat in 1951
is opgericht. Vorig jaar bestond het bedrijf 70
jaar, echter door corona kon dit niet feestelijk
gevierd worden. Ook was het zeer spijtig dat
de feestweek van 2021 niet met een volle programmering doorgang kon vinden, ongeacht
de inzet van een grote groep vrijwilligers.

Vrijwilligers houden de
samenleving gezond en
veerkrachtig. Meer dan
ooit willen we alle vrijwilligers bedanken voor hun
inzet.
VLK hoopt van harte dat
de komende editie van
het najaarsfeest er één zal
worden waar met groot
genoegen op terug gekeken kan worden.

Een gezellige
feestweek!
Een
gezellige

VLK Recycling,
www.VLK.nl
De Hooge Krocht 151 te Noordwijk

Een vereniging die zorgt voor verbinding tussen
feestweek!
mensen, ondersteunen wij van harte.

Een
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Een
vereniging
die zorgt
zorgt voor
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verbinding
Als partner
van Oranjevereniging
Katwijk
aan den Rijn wensen wij iedereen een gezellige feestweek!
mensen,
ondersteunen
wij
van
harte.
tussen mensen, ondersteunen wij van harte.
Rabobank Leiden-Katwijk

Als partner van Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn wensen wij iedereen een gezellige feestweek!
Rabobank Leiden-Katwijk

Als partner van Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn
wensen wij iedereen een gezellige feestweek
Rabobank Leiden-Haaglanden

Vereniging Ondernemersbelang
Katwijk aan den Rijn

Een gezellige

ambachtelijke slag

francke
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Administraties, eer dan 50 jaar
Al m
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aangiftes en
dres !
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Iets te vieren?
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80 weer geheel

Vier het
met de Ofyr

geopend

Dinsdag t/m Vrijdag
van 8.00 - 12.30 uur
en 13.30 - 18.00 uur

Rijnstraat 80 • Katwijk aan den Rijn • telefoon (071)

Zate

rdag
De Ofyr-trailer is
7.30 - 16.00 uur
makkelijk in gebruik.
Steek hem aan en ieder buitenevenement wordt een beleving.
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VAN KESTEREN

Vele mogelijkheden, luxer of

grote stukken mals vlees !
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Rijnstraat 93a
Tel. 071 - 408 26 24
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Fax 071 - 402 79 64
Rijnstraat 80 • Katwijk aan den Rijn • telefoon (071) 402 95 80
E-mail: info@kesterenadm.nl
Rijnstraat 80 • Katwijk aan den Rijn • telefoon (071) 402 95 80
Internetadres: www.kesterenadm.nl
Lid NOAB

DURIEUX SCHILDERS BV
PARTNERS IN ONDERHOUD

Bel voor een
vrijblijvend
onderhouds
advies of
prijsopgave!

Schilderwerk

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

Wand
afwerking
Glasservice
Planmatig
onderhoud

INFO@DURIEUXSCHILDERS.NL • WWW.DURIEUXSCHILDERS.NL • Scheepmakerstraat 3R • 071 4029628
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Oostingh Staalbouw ASK Romein
We mogen weer !
Dat geluid horen we overal om ons heen en
daar worden we blij van. De laatste jaren hebben op ons allemaal een forse impact gehad
qua beperkingen en misschien ook wel financieel, ook voor ons als bedrijf heeft de afgelopen periode een forse impact gehad.
En die periode is nog maar net deels achter
de rug of de energiecrisis en de oorlog in
Oekraïne barsten los. Niet om vrolijk van te
worden, want we zijn allemaal nog aan het
herstellen van 2020 en 2021 en worden alweer geconfronteerd met deze nieuwe voor
ons toch redelijk onbekende situatie.

Om eerlijk te zijn mogen wij niet
klagen, we voelen het allemaal in
onze portemonnee, maar we zijn
gelukkig niet direct in oorlog.
Maar een extra punt van aandacht is het wel
bij de komende Najaarsfeesten, om ons te realiseren dat wij rijk zijn om dit feest in vrijheid
mogen vieren.
Ondanks dat de Coronacijfers weer wat oplopen gaan we er vanuit dat we dit jaar, zij het
wat voorzichtiger en met respect voor elkaar,
toch weer traditioneel onze Najaarfeesten
mogen en kunnen vieren.

Uiteraard willen wij als een van de hoofdsponsors daarbij niet ontbreken en ondersteunen wij van ganser harte alle effort die de
Oranjevereniging er ook dit jaar weer ingestoken heeft. Wij wensen u allemaal heel fijne
dagen toe en hopen dat u en uw gezinsleden
zullen genieten van alles wat zo zorgvuldig
is voorbereid. Veel plezier en let een beetje
op elkaar.
Henk Oostingh

Cornelis Vrolijk
Een visje happen met het hele dorp
In 2022 gaat het Najaarsfeest in Katwijk door!
Hopelijk kijken jullie er, net als wij, naar uit.
Hoewel COVID-19 nog steeds ‘onder ons’ is,
hebben we de échte crisis (hopelijk) achter
ons gelaten. En dat betekent dat het sociale
leven weer floreert. Waar we voorgaande jaren in klein gezelschap een visje hapten, kunnen we er nu weer samen met het hele dorp
een mooi feestje van maken.
Visserijbedrijf Cornelis Vrolijk heeft van oudsher een nauwe binding met de Katwijkse
inwoners. Wij zorgen dan ook graag voor de
vis waarvan tijdens het Najaarsfeest genoten

kan worden. Cornelis Vrolijk beheerst de hele
keten voor veel soorten vis, schaal- en schelpdieren: van schip naar schap. Onze vissers,
waarvan er veel in Katwijk wonen, leveren al
sinds 1880 vis van de hoogste kwaliteit. Deze
vissers zijn de vakmensen die aan het roer
staan van de vangsten van ons bedrijf. We
zijn van familiebedrijf gegroeid naar een familie van bedrijven. We werken nauw samen
binnen onze familie om de vis te verwerken tot
voedzame, gezonde en betaalbare producten.
Samen zorgen wij ervoor dat niet alleen jullie,
maar dagelijks miljoenen mensen wereldwijd
kunnen genieten van onze vis en garnalen.

Voor nu wensen wij jullie vooral een mooie tijd
met jullie families. Geniet van de gezelligheid.

Van Poelgeest BMW
Voor het 4e jaar op rij, trotse hoofdsponsor
Oranjevereniging.
Tradities hebben wij als Van Poelgeest hoog
in het vaandel, zeker in deze tijd. Tradities
geven betekenis aan veel zaken, zorgen
voor herkenning en voor verbinding met
dierbaren. Tradities zijn er om in ere te
houden, om door te zetten, door te geven
van generatie naar generatie en vooral niet
om te verbreken. Zeker in een tijd waarin alles
snel verandert, alles altijd nú moet, iedereen
gehaast leeft en weinig tijd heeft voor elkaar.
Het voelt als onze taak om dit in onze dienstverlening terug te laten komen.

Waarden te creëren voor onze klanten, met
onze klanten en onze omgeving.
Dit is ook de basis voor het sponsorschap dat
Van Poelgeest heeft met de Oranjevereniging
Katwijk aan den Rijn. Een jarenlange
samenwerking die bekrachtigd wordt door
mooie tradities en lokaal wereldberoemde
evenementen en activiteiten. En daar ben ik
trots op. Ik wens alle vrijwilligers en natuurlijk
alle bezoekers van de feestweek heel veel
plezier!

Namens Team Van Poelgeest,
Michel Heus
Vestigingsdirecteur Van Poelgeest Noordwijk
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ONDERNEMERS MAKEN
HET VERSCHIL.
Het is onze missie om bij te dragen aan persoonlijk geluk,
zakelijk succes en maatschappelijke voorspoed.
Met 70 jaar ervaring in accountancy en belastingadvies,
13 vestigingen en 450 medewerkers, is Moore MTH sterk
vertegenwoordigd in Midden en Noord-Nederland.
Wij zijn specialist in financiële, fiscale- en juridische advisering,
bedrijfsadvisering, financieringen, personeelsbeleid, corporate- en
personal finance en recovery. Als lid van Moore zijn wij er ook voor
advies over internationaal zakendoen.
Samen aan de slag met jouw
financieel en/of fiscaal vraagstuk?
infonoordwijk@moore-mth.nl
071 - 409 0 409

Jonckerweg 20
2201 DZ Noordwijk
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Haasnoot Bruggen BV
‘Een fijne zomer voor onze mensen, voor iedereen!‘
‘Wij zijn hoofdsponsor geworden van dit
unieke evenement om wat terug te doen voor
de regio. Oranjerock is een begrip. Dit jaar
extra speciaal omdat het gewoonweg weer
kan. Vooral heel fijn dat onze mensen weer
kunnen genieten van een normale zomervakantie zonder beperkingen. Deze vakantie,
voor ons de bouwvakperiode, is een mooi en
belangrijk rustmoment in het jaar. Bovendien
bestaat ons bedrijf dit jaar 60 jaar. Tijd voor
een feest!’

‘Ons bedrijf werkt met een sterk team aan
hele fraaie projecten door heel Nederland.
Hiervoor staan wij in goed in contact met
onze opdrachtgevers’, aldus Brands, algemeen directeur van Haasnoot Bruggen BV.
Brands tot besluit: ‘wij hopen dat dit jaar weer
duizenden mensen genieten van Oranjerock
en wensen iedereen een hele mooie zomer
toe!’

VOKR
Dit jaar mogen wij elkaar weer ontmoeten tijdens het Najaarsfeest
Verheugd dat het weer mogelijk is na een
aantal lastige jaren met een voor ons ongekende pandemie, waar wij als inwoners, winkeliers ondernemers en Oranjevereniging
mee te maken hebben gehad.
We gaan ervanuit dat er dit jaar vele activiteiten door kunnen gaan en wij een mooie
feestweek mogen hebben.
De Vereniging Ondernemersbelang Katwijk
aan den Rijn, is al jaren verbonden aan de

Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn. Als
lokale winkeliers en ondernemers, kunnen
wij de Oranjevereniging geldelijk ondersteunen en dat doen wij graag. Wij zien mensen
en vooral kinderen lachen en genieten als de
Sint bijvoorbeeld weer zijn intocht heeft in
ons dorp. Er verschijnen blije gezichten als er
weer een enorme Kerstboom op de Turfmarkt
staat, die de donkere maanden, versiert en
verlicht. Met gepaste trots, noemen wij ons
sponsor van deze mooie vereniging, die voor

Vereniging Ondernemersbelang
Katwijk aan den Rijn
ieder wat wils en elke doelgroep iets organiseert en dat het hele jaar door. Dat past bij
ons, ook wij zijn het hele jaar door actief.
Maar voor nu wensen wij van de VOKR, een
ieder, organisator of gast, een fantastisch
Najaarsfeest.
Namens het bestuur
Wim Minnee

GBI Van Dijk Sassenheim
Groothandel voor bouw & industrie
Professionals in de bouw, industrie en techniek werken het best met een professionele toeleverancier. Een meedenker die u met
verstand van zaken vooruit helpt. Een solide
dienstverlener met tienduizenden producten
op voorraad, een assortiment dat is toegesneden op de werkzaamheden binnen uw
bedrijf. Als specialist in gereedschappen,
bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, bouwbeslag en machines is GBI Van Dijk Sassenheim
de flexibele totaalleverancier die past binnen
dit profiel.
Ons bedrijf behoort tot een groep samenwerkende groothandels. Samen met, inmiddels
12, collega-bedrijven kunnen wij onze bestaande en nieuwe klanten een nog betere
dienstverlening bieden. Elk van deze zelfstandige 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

Vereniging Ondernemersbelang
Katwijk aan den Rijn

kennis van technische producten en
een brede expertise inzake toepassingsmogelijkheden. Desgewenst
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 praktijkgerichte ondersteuning van onze
verkoopadviseurs.
Kwaliteitszorg- en borging staan bij GBI Van
Dijk Sassenheim hoog in het vaandel. Ons
bedrijf is gecertificeerd volgens de NEN-ENISO 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 accuratesse 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 repa-

ratie. 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 de Rijn is dan snel gemaakt. De
Oranjevereniging levert ieder jaar weer een
kwalitatieve presentatie die aansluit bij de
wensen van bezoekers van het Najaarsfeest.
De creativiteit komt tot uiting in de jaarlijkse
thema’s voor het feest, voor dit jaar “Het is fijn
aan de Oude Rijn”. Wij vertrouwen er op dat
het weer een geweldig feest gaat worden,
waaraan velen plezier beleven.
Wij wensen de Oranjevereniging veel succes
toe bij de organisatie.
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BMW Maakt Rijden Geweldig

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

Aan het strand bij Katwijk is een ondergrondse parkeergarage gebouwd waarvan het dak bedekt is met
natuurlijk ogend duinlandschap. Bij het ontwerp van de parkeergarage is gekeken hoe de bestaande
waarden van het dorp en de badplaatsen én de schoonheid konden worden behouden. Het nieuwe
duinlandschap en de entree van de ondergrondse parkeergarage vormen nu een prachtige symbiose.
De vergelijking met de volledige elektrische BMW i4 is opvallend treffend. Door het gebruik van het DNA van
zijn voorgangers voelt de nieuwe BMW i4 direct vertrouwd. De heldere, krachtige contouren van de BMW i4
kent u van de 4 Serie Gran Coupé. Tegelijk benadrukken diverse BMW i-accenten het innovatieve, elektrische
aspect van dit model. Zo BMW kan elektrisch zijn. Maak nu vrijblijvend een proefrit in de BMW i4 bij één van
onze zeven Van Poelgeest vestigingen.

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

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

BIJ ONS KUNT U O.A. TERECHT VOOR

SANITAIR • TEGELS • PVC
VLOERVERWARMING
LAMINAAT • 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!

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

9

Novèns Accountants Katwijk
De zakelijke partner voor het MKB
Brittenburg Accountants heeft een nieuwe naam: Novèns Accountants Katwijk. Novèns
Accountants Katwijk blijft de betrouwbare en betrokken partner van het MKB waarbij
persoonlijk contact centraal staat. Dit geld natuurlijk ook voor onze (jarenlange) betrokkenheid met de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn.
“Persoonlijk contact vinden we niet alleen
belangrijk, dat is wat ons betreft een voorwaarde voor wat we willen zijn”, aldus Arnold
Krijgsman, vennoot bij Novèns Accountants
Katwijk. Aan de slagvaardigheid van de plaatselijke vestigingen van Novèns verandert
niets. “Sterker nog: Door de intensievere samenwerking en het koppelen van expertise
en kennis hebben we voor iedere branche
en voor elk vraagstuk een specialist in huis.
Daarnaast hebben we door de stevigere samenwerking een betrouwbare kantoororganisatie achter ons staan waarbij we tegelijkertijd de persoonlijke betrokkenheid bij onze
klanten kunnen waarborgen.”
Betrokken
Novèns Accountants Katwijk is voornamelijk
gericht op het MKB in de regio rond Katwijk.
Ook buiten Katwijk hebben ondernemers in
het kantoor een betrouwbare partner gevonden. “We zijn altijd dichtbij, betrokken en

actief in allerlei netwerken en businessclubs”,
aldus vennoot Niels Batenburg. “Je kunt ons
dus zomaar op zaterdag bij het voetbal of
hockey tegenkomen. Of natuurlijk als hoofdsponsor bij één van de activiteiten tijdens de
Najaarsfeesten en dan met name bij één van
de hoogtepunten: De KatwijkBinse Truckrun
op zaterdag 20 augustus.
Informeel en benaderbaar
“Een sterk punt van Novèns Accountants
Katwijk is het feit dat we informeel en benaderbaar zijn. Precies zoals de klanten dat in
Katwijk graag willen en al bijna vijftien jaar
van ons gewend zijn”, aldus Gert-Jan Kuijt (tevens vennoot) . Novèns Accountants Katwijk
is nuchter, duidelijk, doelgericht en professioneel. “Waar we het allemaal over eens zijn”,
vervolgt Kuijt, “is dat het contact met onze
klanten het allerleukste is. Ondernemers echt
verder helpen en iets voor ze kunnen betekenen, daar doe je het voor.”

Zaterdag 20 augustus

KatwijkBinse Truckrun
Voor de 23e keer wordt de KatwijkBinse
Truckrun georganiseerd. Personen met een
verstandelijke beperking rijden die dag een
rondrit van circa 55 km door de Bollenstreek
als bijrijder op een vrachtauto, waarbij ze

enthousiast worden toegezwaaid door de
toeschouwers. Om 13.20 uur rijdt de stoet
Valkenburg in, om 13.30 uur de Rijnstraat.
Kijk voor de exacte route op de website van
de Oranjevereniging.

Albert Heijn
Zeilmakerstraat

Wilt u meer weten over Novèns Accountants
Katwijk en wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem gerust contact met ons op.
Novèns Accountants Katwijk
Lageweg 35d, 2222 AG Katwijk ZH
www.novens.nl/katwijk
071-4088677
Novèns Accountants Katwijk
wenst u fijne Najaarsfeesten!
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Gezocht
Parttime / fulltime
medewerker M/V om ons
team te versterken!
Geniet jij ervan om onze
klanten elke keer weer te
inspireren? Ben je
enthousiast, servicegericht en heb je goed
gevoel voor mode?
Meer info? Mail ons op:
Info@melmanherenmode.nl

Hoofdstraat 226-228, 2171 BN Sassenheim
T 0252-212314 - www.melmanherenmode.nl

Tel. 071 3618249

WENST IEDEREEN EEN
GEZELLIG NAJAAR!
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Vrijdag 19 augustus | 19.00 uur

Avondspeurtocht:
“Neptunus op zoek naar de manke zeemeermin”
De speurpuzzeltocht is de allereerste van tal
van activiteiten tijdens het Najaarsfeest 2022.
We zullen aan de hand van een route door het
dorp en verschillende opdrachten die zeer
uiteenlopen het mysterie moeten oplossen
samen met Neptunus. Als alle opdrachten
zijn afgehandeld is de kans groot dat we de
manke zeemeermin zullen vinden. Als uiteindelijk de manke zeemeermin gevonden
is zullen we met z’n allen nog even een leuk
feestje gaan bouwen, de DJ kan zijn plaatjes
gaan draaien en het schuimkanon kan aan en
we hebben een waar schuimfeest.
Houd er wel rekening mee dat je door het
schuim nat naar huis gaat, zorg voor
een jas of iets droogs zodat
je de rest van de feestweek er ook bij kan zijn!

Ben jij in de leeftijd van 8 tot en met 13 jaar?
Kom dan gezellig langs, maar neem niet je
nieuwste kleren mee.
De speurpuzzeltocht start en eindigt in het
parkje langs de Rijn bij de Zeeverkenners op
het basketbalveld, we starten om 19.00 uur.

Afsluiting met een
Schuimparty

Vrijdag 19 augustus | 20.00 uur

Après Skihut on tour
De start van het Najaarsfeest begint met het
Openingsconcert op de Turfmarkt. Dit keer
met de Après Skihut. Samen met partydrink
Flügel maken de Après Skihut Feestmakers,
net zoals in de bekende Après Skihut in
Rotterdam, ook van de Turfmarkt een echte
Après Skihut! Met de ‘Après Skihut met Flügel
On Tour’ ben je gegarandeerd van een ongekend feestelijk en afwisselend optreden met
life entertainment. Zin in een feestje, zorg
dan dat je erbij bent!
O ja, dit keer is de setting iets anders:
de Turfmarkt is overkapt!

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

Vereniging Ondernemersbelang
Katwijk aan den Rijn

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

Brood met de smaak
van Katwijk
Katwijk, Valkenburg
Rijnsburg, Oegstgeest
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Zaterdag 20 augustus | 08.00 uur

Ouwehand Bouw Oranje MotorTourTocht
Na een pauze van twee jaar organiseert de
Oranjevereniging traditie getrouw voor de
motorliefhebbers onder ons wederom de
beste start van de feestweek middels de OV
Motortourtocht.
De startlocatie van de tocht zal zijn bij De Roskam op de Turfmarkt in Katwijk a/d Rijn. Er is
zowel de mogelijkheid om in een groep met
voorrijder van de organisatie te rijden danwel
op eigen gelegenheid.
De tocht gaat dit jaar richting het oosten.
Via Hoogmade richting Uithoorn
langs de Kromme Mijdrecht. Dan via
mooie binnenwegen richting Vinkeveen, waar we van koffie of thee
met gebak kunnen genieten. Daarna richting Weesp, Vreeland langs
de Vinkeveense Plassen waarna we
de lunch kunnen gebruiken bij Den
Hoef. Na de lunch gaan we richting
Katwijk via Alphen a/d Rijn. Een route van ca. 160 km met veel typisch
Hollandse vergezichten

Bij inschrijving via de website bedragen de
kosten voor deelname aan deze motortourtocht € 25,00 per deelnemende motorrijder
en/of duopassagier, de prijs incl. ticketkosten,
koffie, lunch en een drankje bij terugkomst
bij De Roskam. Na de inschrijving ontvang je
uiterlijk op 19 augustus 2022 de GPS route en
overige instructies.
Het is ook mogelijk om je aan te melden op
de motordag zelf in De Roskam, inschrijving
is dan mogelijk vanaf 07.30 uur tot uiterlijk
08.15 uur. Je hebt dan geen GPS route maar

Vanwege de organisatie zien wij het
liefst een inschrijving via de website www.oranjeverenigingkatwijk.nl/
tickets, te vinden onder de menubalk
Dit kan tot en met dinsdag 16 augustus 2022.

Zaterdag 20 augustus | 15.00 uur

Een klomp met een zeiltje
Zaterdag 20 augustus kunnen de kinderen zelf een bootje timmeren op de Turfmarkt. Met een bouwpakket samengesteld uit
een klomp, mast, zeil, roer en zwaarden kunnen de klompen met
zeilen in elkaar gezet worden. Voor gereedschap wordt gezorgd.
De verkoop van de bouwpakketten is gestart op www.oranjeverenigingkatwijk.nl/tickets
Ook op de Turfmarkt zijn de klompen verkrijgbaar voor € 5,00 per
bouwpakket. Om 15.00 uur begint de grote wedstrijd met de zelfgebouwde bootjes bij de Rijnbrug bij de Molen. Ieder kind mag
zijn bootje te water laten in de aangelegde baan. De winnaar wint
een mooie prijs, na afloop worden de bootjes aan de kant gebracht
en kan ieder kind zijn eigen klomp mee naar huis nemen.

kun je aansluiten bij een voorrijder van de organisatie. De inschrijfkosten op de dag zelf
liggen iets hoger en bedragen dan € 30,00
per deelnemende motorrijder of duopassagier.
Meld je snel aan voor deze super mooie motortour en we zien je graag bij De Roskam,
inloop is dan vanaf 07.30 uur.
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Een feest voor
iedere 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.

Alles voor uw tuin.

Van Berckelweg 51, Noordwijk | Tel. 071 - 3612177

www.tctuinextra.nl

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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Zaterdag 20 augustus | 10.00 uur

Het is fijn aan de Oude Rijn
De Rijnboulevard staat dit jaar in het teken
van de Oude Rijn en haar historie.
In de Rijn liggen historische schepen, platbodems welke in vroeger tijden zorgde voor
een levendige handel in Katwijk aan den Rijn.
De meest uiteenlopende producten werden
per schip vervoerd naar het achterland. Vis,
groente, touwen, lakens enz. Op en rond de
Turfmarkt is een gezellige markt met viskramen, muziek, vermaak voor de kinderen, gezellige zitjes en verschillende oude ambachten waaronder:
- Touwbaan lange baan
- Touwslagerij korte baan
- Wasvrouwen anno 1900-1930
- Taanderij
- Huishouden van toen
- Oud Hollandse spellen
- Kantklossen
- Netten breien en boeten
- De smid
- Pottenbakken
- Glas in lood
- Rokerij
- Orgelman
Om 10.00 uur start het programma.
- De 125 jarige Harmonie opent de feestdag
- Historische schepen in de Oude Rijn
- Oude ambachten op de Turfmarkt
- Terras open
- Katwijks Kampioenschap Suppen start bij
de Rijnbrug bij de Molen

Katwijks Kampioenschap Suppen 2022
van 09.00 - 12.00 uur
Dit jaar organiseert de Oranjevereniging
Katwijk aan den Rijn een heus Supkampioenschap. Het Katwijks Kampioenschap
van deze populaire sport zal gehouden
worden in de Oude Rijn en het Additioneel
Kanaal. Iedereen mag starten met zijn eigen
sup. Voor wie geen sup heeft worden er sups
ter beschikking gesteld door Aquasports.
Er wordt gestart en gefinisht in de Oude Rijn,
nabij de Rijnbrug bij de Molen. Het parcours
is 2,4 km lang en gaat rond het eiland
(´t Sandt). Inschrijven kan op www.oranjeverenigingkatwijk.nl/tickets of aan de start.
Inschrijven gebeurt individueel, echter de
start zal in een groep plaatsvinden dus er kan
in teamverband gesport worden. Inschrijven
in De Roskam aan de Turfmarkt, het startnummer wordt met stift op de hand geschreven.
Inschrijven voor de jeugd tot 15 jaar vanaf
09.00 uur tot 09.45 uur. De jeugd start om
10.00 uur bij de Rijnbrug bij de Molen.
Inschrijven 15 jaar en ouder vanaf 09.00 uur
tot 10:15 uur. De senioren starten om 10.30
uur bij de Rijnbrug bij de Molen.
Het inschrijfgeld bedraagt € 6,00, u ontvangt
een fraaie pet en een consumptiebon voor bij
de prijsuitreiking.

De Katwijkse Reddingsbrigade verleent
haar medewerking, maar voor uw veiligheid
is er een dringend advies een zwemvest te
dragen. Jeugd onder de 12 jaar mag alleen
deelnemen onder begeleiding van ouder of
verzorger.
10.45 uur De klederdrachtgroep van Genootschap Oud Katwijk toont verschillende
prachtige klederdrachten.
11.00 uur Klompjes timmeren. Koop een
bouwpakket voor € 5,00 en maak een prachtig schip. Later deze dag houden we een
wedstrijd in de Oude Rijn.
11.30 uur Amusementskoor “Volare” kent
een breed repertoire met shanty-en zeemansliederen. Daarnaast zingen we ook graag het
Hollandse lied van toen en nu. ‘’Volare” straalt
enthousiasme uit en staat garant voor een
spetterend optreden.
Start verkoop Rijnwater een exclusief drankje
in een prachtige kruik met daarop de afbeelding van Rhenus, Vadertje Rijn. Een collectors
item.
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Voor alles
wat je raakt

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
Valkenburgseweg
2, (071)
207 73 00
Kantoor Rijnsburg:
Sandtlaan45,
45,(071)
(071)207
20774
7400
00
Sandtlaan

verheesnotarissen.nl
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12.00 uur Prijsuitreiking Suppen
Visverkoop tot 16.00 uur
12.30 uur De klederdrachtgroep van Genootschap Oud Katwijk toont verschillende prachtige klederdrachten.
13.30 uur Truckrun

16.30 uur Optreden RADIO U2 deze band
wordt gezien als één van de meest populaire U2 tribute bands van Nederland en
omstreken. Zanger Erwin Weening leeft
voor het podium en heeft een strot zoals
je dat alleen van Bono kent. Hierdoor is
het charisma van deze groep is een genot
om te aanschouwen. Bekend, maar toch
eigenzinnig!

14.00 uur Shantykoor “Volare”
18.30 uur Einde dagprogramma
15.00 uur Klompjeswedstrijd bij de Rijnbrug
bij de Molen. Laat je klompje te water en misschien komt jouw klomp als eerste over de
finish en win je een prijs.
Na afloop kun je, je klompje weer meenemen.
Blaaskapel Glazz maakt er muzikaal gezien
een gezellig feest van. De prijsuitreiking van
de klompjeswedstrijd is om 16.00 uur.

20.00 uur Aanvang avondprogramma

tentjes en gezellige zitjes gecreëerd. Verschillende muziekgezelschappen zullen zorgdragen voor een verrassende avond. Ook zal er
een waar spektakelstuk worden opgevoerd.
Dit mag u niet missen.

Op deze avond zullen enkele schepen met
muziek het publiek vermaken tussen de Rijnbrug bij de Molen en Roskambrug. Op de
Overrijn is een gezellige bouleVereniging Ondernemersbelang
vard met verlichting, consumptieKatwijk aan den Rijn

Zaterdag 20 augustus | 20.00 uur

Adembenemende stuntshow
Op zaterdag 20 augustus zal Flyboardteam
Warmond een prachtige show verzorgen
tijdens het varend concert in de Oude Rijn.
Een show die gepaard gaat met spanning en
sensatie. Tijdens deze show zal ook een heuse
Ferrari over de Rijn rijden.
Daarnaast een show met flyboard en jetski
die u niet mag missen.

20 augustus om 20:00 uur in de Oude Rijn,
tussen de Roskambrug en de Rijnbrug.

Ook de Romein vond het fijn aan de Oude Rijn
Een man met een imposante baard zit op
een hoge bergtop. In zijn linkerhand houdt
hij het roer vast van een Romeins rivierschip.
Zijn rechterarm leunt op een vaas waar water
uit stroomt, de bron van de Rijn. Het water
stroomt langs een borstbeeld van Caligula,
de beruchte Romeinse keizer die zijn soldaten
schelpen liet rapen op het Katwijkse strand.
Volgen we de stroom verder dan komen
we aan bij Katwijk
aan den Rijn, te
herkennen aan
de Dorpskerk
omringd door
huizen en veel
duinen. Daarachter ligt Katwijk aan Zee.
Op het strand
zijn de contouren van
het Romeinse

Vereniging Ondernemersbelang
Katwijk aan den Rijn

fort Brittenburg zichtbaar en op zee wemelt
het van de vissersboten.
We kijken naar een afbeelding die afkomstig
is uit een boek dat de Katwijk Binse predikant
Adriaan Pars in 1697 schreef over de geschiedenis van Katwijk. Hij schreef het boek in een
tijd dat er veel aandacht was voor de klassieke oudheid en dat verklaart waarom er zoveel
Romeinse elementen in de afbeelding zijn
verwerkt. De man op de voorgrond is namelijk niemand minder dan de Romeinse god
van de Rijn, ook wel vadertje Rijn of Rhenus
Pater genoemd.
Adriaan Pars droeg zijn boek op aan Willem
van Liere, de toenmalige heer van Katwijk.
Deze Willem van Liere is zeer waarschijnlijk
degene die het Hof van Katwijk liet aanleggen, dit was een luxe buitenplaats met een
prachtige tuin die geïnspireerd was op de
tuinen van Versailles. Het Hof van Katwijk

omvatte het huidige Heerenhuis en het Heerenschoolbos. Het is geen toeval dat we in
het Heerenschoolbos dezelfde Rijngod weer
tegenkomen, dit keer met een vis in zijn arm
die natuurlijk verwijst naar de visserij.
De locatie van het beeld geeft het een grote
symbolische waarde. Het beeld staat op een
plek waar vroeger de Oude Rijn stroomde die
de noordgrens was van het grote Romeinse
rijk, de Limes. Bovendien symboliseert het
beeld het begin en het einde van de machtige Rijn. De vaas onder zijn arm is de bron van
de rivier, het beginpunt. Het beeld zelf staat
op het eindpunt van de Rijn, bij Katwijk.
Het is een prachtig symbool voor het
Rijndorp, vindt u niet?
Dit artikel wordt u aangeboden door
Historisch Genootschap Het Rijndorp.
www.hetrijndorp.nl  
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LiMES international - Valkenburg

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

ApparterrA’s De Twee Hofjes - Rijnsburg

Clubgebouw ASC - Oegstgeest

Nieuwbouw woningen De Commandeur - Katwijk

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

Nieuwbouw woning Kerklaan - Katwijk
Nieuwbouw woning Kerklaan - Katwijk

Nieuwbouw Oomen Verhuizers fase 1 en 2 - Katwijk
Nieuwbouw Oomen Verhuizers fase 1 en 2 - Katwijk

Waterklaver en Ouverture - Rijnsburg

Park Duivenvoorde - Oegstgeest

Nieuwbouwplan Westerhaghe IV - Rijnsburg
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Zaterdag 20 augustus | 15.00 uur

Oranjedance

MAAR LIEFST 7 DJ’S OP ORANJEDANCE 2022
Wie wil er nou niet genieten van heerlijke dance muziek, een gezellige sfeer, een geweldige
lichtshow, een drankje en hapje en even lekker dansen? En dat allemaal in de buitenlucht,
met misschien wel een lekker najaarszonnetje. Dit kan allemaal op zaterdag 20 augustus
tijdens Oranjedance. Niet eerder was de line-up zo divers en van zo’n hoge kwaliteit.
Maar liefst 7 internationaal vermaarde, nationale en regionale dj’s zijn geboekt.

Chuckie

Chuckie is beschreven als de ‘The King of
Mixing’. Zijn unieke stijl en live optredens
hebben die naam keer op keer bewezen
Chuckie brengt muziek uit over het hele muzikale spectrum, van Dirty Dutch Music tot
Desolat en alles daartussenin. Zijn energieke
dj-sets tarten elke categorie en beslaan een
enorm scala aan uiteenlopende stijlen en het
enige niet-verrassende aan zijn label is zijn
opmerkelijke vermogen om nooit op te houden te verrassen. Zijn pure charisma combineert hij met
passie, talent,
ambitie en visie
om de rauwe,
explosieve en
gewoon niet te
stoppen kracht
te creëren die
Chuckie is.

Mental Theo

Theo Nabuurs, beter bekend als Mental Theo,
is een internationale dj met 20 jaar ervaring.
Mental Theo draaide op ‘s werelds grootste
raves met vele toppers. Theo werd eind jaren
‘90 “dj van het jaar” in Duitsland samen met
Charly Lownoise. Half jaren ’90 was het Nederlandse duo Charly Lownoise & Mental Theo
een van de meest succesvolle Happy Hardcore artiesten, het populaire genre van dat moment. In 1995 breken ze internationaal door
met het nummer “Wonderful
Days”. Mental
Theo gaat het
nog eens dunnetjes
over
doen op Oranjedance 2022.

Billy The Kit

Met optredens over de hele wereld, releases
op de grootste labels ter wereld en samenwerkingen met de beste dj’s van de planeet,
heeft Billy The Kit zijn sporen achtergelaten
in de grootste clubs en festivals. Hij reisde
elke dag naar een ander land en leefde als

Vereniging Ondernemersbelang
Katwijk aan den Rijn

een rockster. In
2019 besloot
Billy aan zichzelf te werken,
zijn worstelingen onder ogen
te zien en het
verleden op te
ruimen, niet
wetende of hij ooit zou terugkeren als kunstenaar en hoe. Billy the Kit is terug, en beter
dan ooit!

La Fuente

La Fuente heeft de feel good-factor over zich
heen geschreven. Uniek van stijl en origineel
van geluid. Housemuziek op zijn best, opbeurend, vol energie met een vrijwel ongeëvenaarde energieke stage performance. De
missie van La Fuente is: ‘Beweeg de menigte en creëer onvergetelijke momenten door
onuitputtelijke
energie te delen
en verwachtingen te overtreffen. Muziek is
niet om te horen, het is om te
voelen’.

Erick E

Erick E is ongetwijfeld één van Nederlands
top house dj’s. Na drie decennia optreden,
blijft Erick in een grote trekpleister op clubs,
festivals en strandfeesten. Deze toegewijde
artiest heeft, naast vele internationale optredens, op alle belangrijke festivals in Nederland gespeeld, zoals Mysteryland, Solar,
Dance Valley, Sensation, A Day At The Park
en Extrema Outdoor. Het geluid van Erick is
direct herkenbaar: heup schuddende ritmes,
pulserende baslijnen en knallende percussie.
Iedereen blijft in
beweging totdat de lichten
aangaan.

DJ Michiel

Michiel Kuiper gaat al meer dan 25 jaar door
het leven als
allround dj-Michiel.nl en is
daardoor een
vertrouwd gezicht in cafés,
clubs, discotheken en diverse
evenementen
door heel Nederland. Door zijn energieke manier van draaien, zijn speelse gebruik van de
microfoon en het spelen met publiek weet hij
van elke gelegenheid een topfeest te maken.
De muziek die hij draait is zeer gevarieerd:
danceclassics, disco, 80’s en 90’s hits, merengue, salsa, moombahton, beach- en deephouse, top 40-hits, foute hits, Nederlandstalig
en feestmuziek... alles passeert de revue.

DJ JOR-D

Dj Jor-D is een
allround dj die
al meer dan 18
jaar door het
hele land draait.
Dj Jor-D is geen
onbekende in
onze regio in
de cafés, clubs,
feesttenten en op evenementen. Een avondje dj Jor-D kan alle kanten opgaan, van dance
classics naar house en dan door naar moombahton, nog een lekker hitje van het moment
tussendoor, naar een gezellige Hollandse
meezinger, niks is te gek.
Eén ding is zeker het dak gaat en moet eraf.
Festivalinfo:
Toegang: Vanaf 18 jaar
Locatie: Evenemententerrein,
Oranjevallei (Zanderij)
Festival terrein open: 15.30 uur
Aanvang: 16.00 uur
Einde: 23.00 uur
Kaartverkoop via website
www.oranjeverenigingkatwijk.nl/tickets
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Zondag 21 augustus | 15.00 uur

Walking message
Drie Kerken Boodschap met Geloof, Hoop en Liefde
In samenwerking met de Oranjevereniging
Katwijk aan den Rijn worden zondagmiddag
21 augustus de deuren van de H. Joannes de
Doperkerk, de Dorpskerk en de Open Hof
Kerk wijd opengezet voor maximaal tweehonderd belangstellenden. In elke kerk is
er na de ontvangst een muzikaal onderdeel
van de Walking Message te beluisteren met
als thema ‘Geloof, Hoop en Liefde’. Deze drie
woorden zijn voor de meeste mensen wel
bekend. In populaire muziek worden deze
woorden vaak gebruikt. Natuurlijk wordt er
na afloop om 17.00 uur ook aan de inwendige
mens gedacht in de Open Hof Kerk.

Ontmoeten en verbinden
De deelnemers worden vanaf 14.40 uur verwacht bij de H. Joannes de Doperkerk waar
om 15.00 uur na een woord van welkom deze
‘Walking Message’ begint met een optreden
van kinderkoor De Vrolijke Noot met liederen over ‘Geloof’. Vervolgens loopt de groep
naar de Dorpskerk om te luisteren naar het
koor Voice of Joy rond het thema ‘Hoop’ en
aansluitend naar de Open Hof Kerk voor een
optreden van Cees Wassenaar en zijn muzikale vrienden rond het thema ‘Liefde’ met

liederen uit de kleinkunst. In iedere kerk zal
er een concertje van dertig minuten plaatsvinden. De verbindende teksten worden in
alle kerken uitgesproken door Jacco Knape.
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?

De vrolijke noot

Hoe, voor wie en wanneer?
Deze DrieKerkenBoodschap wordt georganiseerd voor alle belangstellenden. Met deze
unieke Oranje-activiteit wordt het muzikaal
redelijk onbekende van elke kerk breder bekend gemaakt. Om de onkosten te bestrijden,
kost deelname € 5,- p.p. en kinderen tot tien
jaar zijn gratis. De tweehonderd kaarten zijn
vanaf maandag 25 juli t/m vrijdag 19 augustus te koop bij Kluswijs en De Roskam. Lopen
en luisteren naar mooi liederen over ’Geloof,
Hoop en Liefde’ in drie kerken? Is dat wat voor
jou deze zondagmiddag 21 augustus?

Cees Wassenaar

Voice of Joy

Maandag 22 augustus | 19.00 uur

Waterspektakelrace in de Oude Rijn
De waterspektakelrace in de Oude Rijn is weer
helemaal iets nieuws. Ben jij opgewassen tegen alle drijvende luchtkussens, hindernissen
en obstakels op en langs de Oude Rijn, dan
ben je uiteraard weer bij ons aan het goede
adres. Deze hindernisbaan moet met tweetallen worden getrotseerd. Meld je zo snel mogelijk aan, er zijn namelijk een beperkt startbewijzen verkrijgbaar voor deze eenmalige
hindernisbaan. We starten om 19.00 uur met
het eerste koppel. De start bevindt zicht in
het groenperkje op de hoek van de Rijnstraat
en Sandtlaan. Rondom de start is het alleen
toegankelijk voor deelnemers. De route zal
vanaf de start richting De Roskambrug gaan
en waar ook de finisch zich zal bevinden. Voor
het publiek is er gelegenheid om dit spektakel vanaf de Overrijn te bekijken.

Belangrijke informatie:
- minimale leeftijd 8 jaar
- zwemdiploma verplicht
- stevige schoenen verplicht waar
je ook mee kan zwemmen
- verplichting van zwemvest voor kinderen
- vanaf 8 jaar t/m 12 jaar onder begeleiding
van een volwassenen
- het is een prestatierace,
er worden geen prijzen
uitgereikt.
Meld je aan via de website:
www.oranjeverenigingkatwijk.nl

N.B.
Deelname aan de evenementen is op
eigen risico. De organisatie is op geen
enkele wijze aansprakelijk voor schade
die voortkomt uit voorbereiding,
deelname of afhandeling van de
evenementen en/of uit het negeren
van verkeerstechnische maatregelen.
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Uw fietsenwinkel in Katwijk

Deskundig advies en een gratis proefrit
Achterweg 22
2223 BG Katwijk a/d Rijn
Tel. 071 40 290 35

• advies en ontwerp

uitvoering

• beheer en onderhoud

• elektronische beveiliging
• bouwkundige beveiliging
ontwerp
uitvoering
• advies
• cameraenbewaking
• toegangscontrole
beveiliging
• elektronische
• intercomsystemen
beveiliging
• bouwkundige
• telefoonsystemen
bewaking
• camera
VOIP
• aansluiting
• toegangscontrole
• elektrotechniek

• intercomsystemen
• telefoonsystemen
• aansluiting VOIP
• elektrotechniek
De Wit

VEB ®

• beheer en onderhoud

VEB ®

Beveiliging BV

Scheepmakerstraat 5F
2222 AB Katwijk aan Zee
Tel. 071 76 00 001
www.dewit-beveiliging.nl
De Wit Beveiliging BV

Scheepmakerstraat 5F
2222 AB Katwijk aan Zee
Tel. 071 76 00 001
www.dewit-beveiliging.nl
Financiële administratie
Begeleiding startende ondernemers
Salarisadministratie
Opstellen jaarrekening
Belastingaangiften
Bedrijfsadvisering
Personeelsadvisering
A. van Leeuwenhoekweg 35 A10
Belastingadvisering
2408 AK Alphen aan den Rijn
planning
T +31Financiële
(0) 172 499 610
A. van Leeuwenhoekweg 35 A10
Turfmarkt
10
2408 AK Alphen
aan den Rijn
2223
T +31EH
(0)Katwijk
172 499 610
T +31 (0) 713 625 932
Turfmarkt 10
A. van Leeuwenhoekweg 35 A10
E
info@burgenbeelen.nl
2223
EH Katwijk
2408 AK Alphen aan den Rijn
W
burgenbeelen.nl
T +31 (0) 713 625 932
T +31 (0) 172 499 610
E info@burgenbeelen.nl
Turfmarkt 10
W burgenbeelen.nl
2223 EH Katwijk
T +31 (0) 713 625 932
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Zondag 21 augustus | 16.00 uur

Captain’s dinner onder de Skyroof op de Turfmarkt
Iedereen kan aanschuiven bij de bourgondische
maaltijd met kapucijners, spek, worst,
bak aardappels, sauzen, augurken,
zilveruitje, piccalilly, gebakken uien
en nog veel meer.
Gezellig met elkaar een vorkje
prikken in de feestweek.

Captain’s Dinner

van 16.00 – 19.30 uur
Beperkt aantal plaatsen
Kaarten verkrijgbaar in
De Roskam à € 12,50 p.p.

Vol is vol !

Maandag 22 augustus | 20.00 uur

Op de Turfmarkt met de Afternooners
Onder de luifel is het fijn aan de Oude Rijn.
De Afternooners en stringmen spelen op
een overdekte Turfmarkt.
Dit is een nieuw muzikaal evenement op de
Turfmarkt. De Turfmarkt is overdekt met een
luifel en gezellig aangekleed om met familie,
vrienden en buurtbewoners gezellig samen
te zijn en te luisteren naar de Afternooners
en stringmen.

De Afternooners en stringmen hebben
een zeer breed en divers repertoire met
nummers vanuit de fifties tot nu. Vertolkt
in een ontspannen easy setting van rustige en mooie sfeersongs tot dansbare uptempo nummers. Alles met de vocalen op
het eerste plan.

Donderdag 25 augustus | 20.00 uur

In De Roskam met de band Koest
In De Roskam treedt de band Koest op. Coverband Koest is een feest om naar te kijken
en naar te luisteren! Met een spetterende performance die stijf staat van herkenbare hits
van de 60’s tot aan nu. De enthousiaste en
muzikale bandleden maken Coverband Koest
tot een leuke band. Van Ska tot punk, van Disco tot Funk en van Pop tot Rock. Coverband
Koest neemt je mee in een muzikale show,

als liefhebbers van hits, maar ook onbekendere popmuziek zijn deze mannen al jaren
onafscheidelijk als (a)koestisch trio Koest. Het
enthousiaste trio speelt een mix van bekende en vergeten hits, prachtige liedjes, top40hits en de betere muziek van Nederlandse
bodem. Puur en alleen met een akoestische
gitaar, piano en zang.

Vrijdag 26 augustus | 20.00 uur

In De Roskam met Café aan de Haven
In het Café aan de Haven wordt het deze
avond extra gezellig! Buiten trekt de sloepenstoet langs de Turfmarkt door de Oude
Rijn. Binnen in De Roskam wordt iedereen
door een DJ in de nostalgische sfeer van het
haven café getrokken, om vervolgens naar de
spetterende climax aan het einde toe te werken, waarbij niemand nog stil kan blijven zitten! Het belooft wat te worden aan de Oude
Rijn in Katwijk aan den Rijn!
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Programma overzicht 2022
Vrijdag 19 augustus

20.00 uur Koppelklaverjassen
		
Roskam / Turfmarkt

20.00 uur The Expired Faces
		
Boemerang

19.00 uur AvondSpeurtocht
		
Mallegatpark

20.00 uur Oranje expositie Openhof kerk
		
Rijnstraat

20.00 uur Koest
		
De Roskam

20.00 uur Après Skihut on tour
		
Turfmarkt

20.00 uur Muziek Quiz & Jonny Smokes
		
Boemerang

20.00 uur Jubileumconcert
		
“De Harmonie”
		
Kerklaan

Zaterdag 20 augustus
08.00 uur Ouwehandbouw
		
Oranje MotorTourTocht
		
Turfmarkt
10.00 uur
		
10.00 uur
				

Fijn aan de Oude Rijn
Turfmarkt
Katwijks Kampioenschap
Suppen

20.00 uur de Afternooners
		
De Turfmarkt

Dinsdag 23 augustus
18.30 uur Zuid-Hollands Kampioenschap
		
Ringrijden
		
Commandeurslaan
20.00 uur Bingo in De Roskam
		
Roskam

10.45 uur Klederdrachtgroep
11.00 uur Klompjes timmeren
11.30 uur Shantykoor optreden
12.00 uur Prijsuitreiking Suppen
13.30 uur KatwijkBinse Truckrun
14.00 uur Shantykoor optreden
15.00 uur Klompjes wedstrijd
16.30 uur RADIO U2 band
20.00 uur Muziek op het water
15.00 uur Oranjedance
		
Oranjevallei
20.00 uur Elswijk!
		
Boemerang

Woensdag 24 augustus
13.30 uur Kinderbingo (in de Mijlpaal)
		
Wijkgebouw Cleijn Duin
13.45 uur KinderFeest in de Molenwijk
		
Anjerstraat/Pioenhof
14.00 uur Opening van de Kermis
		
Rijnstraat
14.00 uur Rëuni van Katwijk binders
		
bij Binders
		
Kerkstraat
18.30 uur Historische Wandeling
		
door Katwijk aan den Rijn
		
Oude Dorp

Vrijdag 26 augustus
14.00 uur Kinderfeestmiddag
		
in de Zanderij
		
Oranjevallei
18.00 uur Viswedstrijd
		
voor het hele gezin
		
Oude Rijn
20.00 uur SuperSonic
		
Boemerang
20.00 uur Café aan de Haven
		
De Roskam
20.30 uur Kattukbinse Sloepenstoet
		
Overrijn

Zaterdag 27 augustus
07.00 uur Luiden van de Klokken
		
Diverse Kerken
08.00 uur Kinderrommelmarkt
		
Commandeurslaan
10.00 uur Braderie
		
Rijnstraat enz.

19.00 uur G-event
		
Roskam

10.00 uur Fancy Fair in de Wilbert
		
Wilbert / Overrijn

15.00 uur Walking Message
		
De drie kerken

19.30 uur Lampionoptocht door het
		
dorp
		
Salomonszegel (start)

11.00 uur Trommelen met de Harmonie
		
Turfmarkt

16.00 uur Captain’s dinner
		
De Roskam

20.00 uur Ramble tamble - tribute to CCR
		
Boemerang

12.30 uur Zuid-Hollands
		
Blaaskapellenfestival
		
Turfmarkt (finale)

Maandag 22 augustus

Donderdag 25 augustus

13.30 uur Scooterpuzzeltocht
		
Roskam/Turfmarkt

19.00 uur Waterspektakelrace
		
Oude Rijn

09.00 uur Seniorendag
		
De Roskam

19.30 uur DVS Concert
		
Kerklaan

19.00 uur Rijnloop
		
Commandeurslaan

19.30 uur Dartwedstrijd
		
Sporthal Cleijn Duin

20.00 uur B&B RijnFestijn 2022
		
Oranjevallei

Zondag 21 augustus

Vereniging Ondernemersbelang
Katwijk aan den Rijn

14.45 uur Oranjerock
		
Oranjevallei
23.00 uur Vuurwerk
		
Mallegatpark
N.B.

Deelname aan de evenementen
is op eigen risico.
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Woensdag 24 augustus | 14.00 uur

Kindermiddag Molenwijk
Thema:

’Onderwaterwereld’

Maak kennis met de wondere wereld van
onder water. Laat je volop genieten en
ontspannen bij de kleuren van onderwater. Onderwater valt van alles te voelen,
te onderzoeken, te kijken en te luisteren.
Helemaal in de sfeer van dit thema, staan
er leuke spelletjes op jou te wachten.
Durf jij de bibberspiraal van de Haai aan,
lukt het je om een ring om een schildpad
te gooien en ben je goed in vissen vangen?
Kom dan naar de feestmiddag van de
Anjerstraat en Pioenhof.
14.00 uur Opening feestmiddag
Willem van de Oranjevereniging opent
traditioneel deze kindermiddag. Hij verteld
je wat er deze middag in de Molenwijk te
beleven is.

14.00 tot 16.00 uur Kinderschminken
Laat je weer leuk schminken met heel veel
voorbeelden. Wil je als een zeemeermin,
dolfijn, prins of prinses geschminkt worden?
Dat kan! Zit er toch niets leuks voor je
tussen? Vraag het aan de schminkers, die
maken er vast iets leuks van. Tegen een
vergoeding van €1,- voor stichting “Help
ons Helpen” kan jij je laten schminken.

14.00 tot 16.00 uur Spellen
Uiteraard mogen we ons weer verheugen op acht leuke spellen. Deze
keer in het thema ‘Onderwaterwereld’.
Voor deze spellen mag je een spelkaart
ophalen op de hoek met de Anjerstraat en
de Pioenhof. Een volle spelkaart kan je weer
inleveren voor een lekkere traktatie.

14.00 tot 16.00 uur Geo en zijn vrienden
Je hebt het vast wel gehoord, er is een
blauwe zeewolf gezien in ons land. Geo is
een grote blauwe zeewolf. Hij zal met zijn
dierenvrienden bij ons langs komen. Wie o
wie durft deze wolf een knuffel te geven?

16.00 tot 17.00 uur Magie Carlijn
Ga er maar goed voor zitten want Magie
Carlijn geeft een spetterende show met
allerlei leuke acts. Dit is niet alleen een
show voor de kinderen, maar vooral met de
kinderen en volwassenen!

17.00 tot 18.00 uur Optreden en
workshop DC Dance

14.00 tot 16.00 uur Luchtkussens
Voor al het springplezier staan er leuke
luchtkussens helemaal in het thema. Voor
de kleinste kids hebben we het speelland
Oceaan. Voorde iets oudere een mini
seaworld run en voor de oudste kids een
speelland dolfijn. Dit zal weer veel spring
plezier geven.

Woensdag 24 augustus | 13.30 uur

Kinderbingo
in het Wijkgebouw De Mijlpaal
In het Wijkgebouw De Mijlpaal in Cleijn Duin
is er bingo voor kinderen tot 12 jaar. Er zijn
weer leuke prijzen te winnen. Schreeuw niet
te vroeg bingo, want dan moet je vader of
moeder misschien een liedje zingen. Neem
wel zelf je gelukspen of potlood mee.

Let op: de locatie is gewijzigd
ten opzichte van voorgaande jaren.
Entree gratis.

N.B.
Deelname aan de evenementen is op
eigen risico. De organisatie is op geen
enkele wijze aansprakelijk voor schade
die voortkomt uit voorbereiding,
deelname of afhandeling van
de evenementen en/of uit het negeren
van verkeerstechnische maatregelen.

Voetjes van de vloer! DC Dance geeft dit jaar
weer een spetterende show. Deze acteer en
dansschool biedt veel mogelijkheden. Wil jij
leren dansen? Laat je dan inspireren en leer
alvast enkele dansjes in de workshop.

18.00 uur Einde feestmiddag Molenwijk
De feestmiddag is voorbij maar
vanavond kan je nog mee doen aan de
lampionnenoptocht. Rij je mee?
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12,50

Kijk voor ons actuele aanbod op:

12,50

12,50

13,-

12,50

www.basis.nl
12,50

Vrijheidslaan 35
2321 JR Leiden

13,-

11,50

T 071 5 233 277
E leiden@basis.nl

Roysloot 11b, 2231 NZ Rijnsburg

071-4085638

www.vanegmondkuijt.nl

Noordwijkerweg 36
Rijnsburg
T 071 - 408 09 59
tuincentrumdemooij.nl
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Woensdag 24 augustus | 14.00 uur

Opening van de kermis in de Rijnstraat
Opening van de kermis in de Rijnstraat.
De kermis is woensdag, donderdag en vrijdag open vanaf 14.00 uur en zaterdag vanaf
09.30 uur. Om 22.00 uur sluit de kermis,

behalve op vrijdag dan sluit de kermis om
23.00 uur en op zaterdag om 22.30 uur.

Woensdag 24 augustus | 19.30 uur

Lampionnenoptocht door het Dorp
De lampionnenoptocht is uiteraard weer onderdeel van het Najaarsfeest. Ook dit jaar is
iedereen weer uitgenodigd om mee te doen.
Dit kan lopend, steppend, fietsend, met de
bolderkar, bakfiets of rijden met auto. Als het
maar een vrolijk versierde boel wordt. De
lampionnenoptocht is bedoelt voor iedereen.
Ook dit jaar zullen de deelnemers weer iets
leuks krijgen om de optocht helemaal compleet te maken. Voordat de tocht van start
gaat, zal de jury aandachtig alle creaties be-

studeren en beoordelen. De prijzen worden
direct uitgereikt.
Het thema is: ONDERWATERWERELD
De route: Salomonszegel (start en opstelplaats) - 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).

Vrijdag 26 augustus | 14.00 uur

Kindermiddag Zanderij 2022
Uiteraard vergeten we de kinderen in de Zanderij ook dit jaar niet. In de
Oranjevallei in de Zanderij zal er weer een leuke en spannende speeltuin
worden gemaakt. Het beloofd een mooie dag te worden. Een waar kinderparadijs met een draaimolen, springkussens en vele andere activiteiten
wat de kindermiddag zo’n leuk evenement maakt. Zoals gebruikelijk is er
voor de ouders ook een drankje en hapje
verkrijgbaar.

Zaterdag 27 augustus | 08.00 uur

Kinderrommelmarkt in de Commandeurslaan
Ook dit jaar weer een grootse kinderrommelmarkt, vanaf 09.00 tot 13.00 uur. Deelnemers
moeten zoveel mogelijk de rijbaan vrijhouden en gebruik maken van de stoepen. Dit
vanwege de bereikbaarheid van de hulpdiensten als dit nodig mocht zijn.

Vereniging Ondernemersbelang
Katwijk aan den Rijn

Let op: het is een KINDERROMMELMARKT,
dus handelaren zijn niet welkom en zullen
worden verwijderd.
Dringend verzoek van de Oranjevereniging;
neem uw niet verkochte spullen weer mee naar huis.
Het opruimen kost de vereniging jaarlijks veel geld en dat kunnen we besparen.
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bakker van maanen
Hij is er weer!

broodje roskam
Al jaren een begrip én niet meer weg te denken tijdens
de Najaarsfeesten! Vers gemaakt met uitgebakken spek, frisse
ijsbergsla en Joppiesaus op een knapperige ciabatta.
Alleen op 27 augustus exclusief verkrijgbaar
bij ons filiaal aan de Kerkstraat.

bakker van ma
an en
ve rh ui st naar
Rij ns
O pe ni ng me di o traat 82
o kto be r
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Maandag 22 augustus | 19.30 uur

Darttoernooi
Dit darttoernooi is een mooie samenwerking
tussen de Oranjevereniging Katwijk aan den
Rijn en De Katwijkse Dartvereniging. Het
vindt plaats op de prachtige banen van de
Katwijkse Dartvereniging aan de Stadhoudersdreef 1 in Sporthal Cleijn Duin.

avond, dus zorg dat je er op tijd bij bent
in de sporthal. De inschrijving staat
open vanaf 18.30 uur en het inschrijfgeld bedraagt € 3,50 p.p. Het toernooi
start om 19.30 uur en er zijn prijzen te
winnen in een winnaars en verliezersronde.

Er kunnen maximaal 48 deelnemers zich inschrijven voor deze gezellige en sportieve

Maandag 22 augustus | 20.00 uur

Oranje expositie in de Open Hof
(125 jarig jubileum Harmonie Katwijk)
Tijdens de feestweek is er in de zaal van de
Open Hof kerk (Rijnstraat 18) een fototentoonstelling die in het teken staat van de 125-jarige Harmonie Katwijk. Op maandag 22 augustus wordt deze tentoonstelling geopend en
de foto’s zijn tot en met donderdag 25 augustus te bewonderen. Deze tentoonstelling
wordt aangevuld met foto’s en panelen uit
het archief van de Oranjevereniging over de
historie van Katwijk aan den Rijn. Al 125 jaar
maakt de Harmonie Katwijk onderdeel uit
van het verenigingsleven in Katwijk aan den
Rijn en neemt enthousiast deel aan de Na-

jaarsfeesten en andere activiteiten. Deze
fototentoonstelling gaat 125 jaar terug
in de tijd.
Naar het prille begin, toen in 1896 tien
mannen repeteerden in de schuur van
de familie Riessen, aan de toenmalige
Voorstraat 2 (nu de Rijnstraat). In de eerste
90 jaar was Harmonie Katwijk nog een marcherend korps met tamboers op trommels en
een tamboer-maitre voor het korps, daarna
een zittend harmonieorkest met zeer diverse
optredens.
Neem van 22 augustus tot en met 25 augustus een kijkje in de zaal van de Open
Hof kerk en laat u meeslepen in 125 jaar
muzikale geschiedenis van de Harmonie
Katwijk.
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.

Maandag 22 augustus | 20.00 uur

Koppelklaverjassen
De Oranjevereniging organiseert weer het koppelklaverjassen
in De Roskam. Tevens is er deze avond ook weer de
bekende loterij met prachtige prijzen.
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Onze keuken,
uw woongenot.
U bent op zoek naar een keuken die past bij uw
wensen en leefstijl. Is uw droomkeuken groot of klein,
modern of klassiek, high-tech of minimalistisch? Uw
keukenproject is bij ons in goede handen, vanaf het
eerste bezoek aan onze showroom tot een nette en
vakkundige montage in uw woning.
VAN DER VOET KEUKENS SASSENHEIM

Wasbeekerlaan 65, Sassenheim
T 0252 23 28 06

www.vandervoetkeukens.nl
B R O U W E R

T R A V E L

T A X I

B R O U W E R

B R O U W E R

T O U R S

TAXI OF BUS NODIG?

BEL
BROUWER!
071 - 3611000

Keyserswey 38 - 40 · 2201 CW NOORDWIJK · 071 - 365 00 90 · info@brouwercompany.nl · www.brouwercompany.nl
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Maandag 22 augustus | 19.30 uur

DVS Concert op de Kerklaan
DVS zal op de Kerklaan een openlucht concert
geven welke start vanaf 20.00 uur.
De setting is compleet, met DVS junioren,
de Marchingband en DVS On Stage.

Dit alles in het prachtige decor van de
Kerklaan, waar de Dorpskerk voor dit

feest speciaal is verlicht. Wij nodigen u
graag uit om hierbij aanwezig te zijn.

Dinsdag 23 augustus | 20.00 uur

Bingo in De Roskam
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 de Najaarsfeesten, zorg daarom dat je op tijd bent. Dinsdagavond gaat de deur van De Roskam om
18.30 uur open. De bingoavond begint om
20.00 uur. En vergeet geen pen of stift mee
te nemen.
Bij mooi weer zullen we net als in 2019 de
Bingo naar buiten verplaatsen. Omdat de

Turfmarkt dit jaar geheel overdekt zal zijn is
deze kans zeer groot. In de pauzes zal Bart
Heemskerk voor u optreden. Hij heeft veel
Hollandse knallers in zijn repertoire. Wees er
snel bij want dit wordt een happening die u
niet wilt missen.
De kosten voor deze avond zijn: € 17,50 voor
10 speel rondes. Aan het einde van de avond
houden we nog een loterij. Tijdens de pauzes kunt u nog extra lootjes bijkopen om nog
meer kans te krijgen op al die mooie prijzen.

Dinsdag 23 augustus | 18.30 uur

Zuid Hollands Kampioenschap Ringrijden
Het 49e Zuid Hollands Kampioenschap ringsteken. De rijtuigen, tilbury’s en sjezen zullen
traditiegetrouw weer door het oude dorp van
Katwijk aan den Rijn rijden. Inschrijven aan de
start aan de Commandeurslaan vanaf 18.30

Vereniging Ondernemersbelang
Katwijk aan den Rijn

uur. De inschrijving is gratis. In- en uitspannen kan op het voormalige veilingterrein aan
de Sandtlaan (‘t Ambacht). De wedstrijd begint om 19.00 uur.
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Een duurzaam huis
is meer waard!
De medewerkers van Administratie- en
Belastingadviesbureau Peter Guyt vormen een
hecht team van toegewĳde mensen. Wĳ helpen
ondernemers in het midden- en kleinbedrĳf
met de totale verzorging van hun ﬁnanciële- en
salarisadministratie en hun belastingaangiften.

Taxaties & verkoop & Energie advies
Peter Guyt Administratie- en Belastingadviesbureau
Voorstraat 94a • Katwĳk • telefoon (071) 4071044
e-mail info@peterguytadvies.nl

www.keesguijt.nl

Louwman Toyota Noordwijk
De Hooge Krocht 2, 2201 TX, Noordwijk
Maandag t/m zaterdag geopend
Ruime voorraad dealeroccasions
Altijd welkom voor een kop koffie
Nu nieuwe Toyota’s met 10 fabrieksgarantie!

Toyota Aygo X Urban crossover

33

Woensdag 24 augustus | 14.00 uur

Reünie voor Katwijkbinders bij Binders
De reünie voor senioren is een gezamenlijk evenement van de Oranjevereniging en
de Wijkraad van Katwijk aan den Rijn, die
samen met Binders u een mooie middag
aanbieden. Het evenement wordt uiteraard
weer gehouden op het plein van de Kleine
Joannes, Kerkstraat 68. Het plein wordt omgetoverd tot een leuk en gezellig terras. Als
de weersomstandigheden wat minder zijn
dan staat de koffie klaar in de thuishaven
van Binders. Er is een optreden van zanger/

troubadour Roeland Aerden 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 aangeboden. De
consumptiebonnen worden bij aankomst
verstrekt

Woensdag 24 augustus | 19.00 uur

G-event in De Roskam
G-event weer als vanouds in De Roskam, het
gezelligste feestje van de week! Deze avond
staat geheel in het teken van dans en muziek
in de huiskamer van De Roskam. DJ Arie van
Rooijen zorgt ervoor dat het een groot feest
wordt voor mensen met een beperking die

wonen in de zorglocatie’s in Katwijk.
Tot 21.30 uur is dit een besloten feest,
daarna mag een ieder gezellig langskomen om een dansje te wagen.
We zien u graag op deze feestavond!

Woensdag 24 augustus | 18.30 uur

Historische wandeling door Katwijk aan den Rijn
Zeg eens eerlijk, wat weet jij eigenlijk van
de geschiedenis van Katwijk aan den Rijn?
Wie fietst, woont en wandelt in onze mooie
dorpskern kent vast wel de mooie pandjes
en interessante plekjes die herinneren aan
voorbije tijden. Ook kennen we de verhalen
nog wel van onze opa’s en oma’s 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? En hoe zit het met de Romeinen?

Maak kennis met de geschiedenis van je eigen dorp!

Deze feestweek kun je meedoen aan een
avondwandeling langs historische plekjes in
Katwijk aan de Rijn. De wandeltocht wordt
georganiseerd op woensdag 24 augustus
tussen 18.30 en +/- 20.30 uur. Leden van Historisch Genootschap Het Rijndorp vertellen
je alles over het rijke verleden van het dorp
Vertrek vanaf de molen de Geregtigheid.
Wil je meer weten over de geschiedenis van
jouw eigen dorp? Haal dan vanaf woensdag
3 augustus je kaarten op bij De Roskam. Mee
wandelen is gratis maar de groepsgrootte is
beperkt, dus zorg dat je op tijd kaarten hebt

opgehaald bij De Roskam! (max 3 kaarten per
persoon). De Roskam is op woensdag tot en
met zondag geopend tussen 11.00 - 23.00 uur.
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Riool probleem?
Bel 071 - 88 72113
GADRON RIOOLTECHNIEK
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Donderdag 25 augustus | 09.00 uur

Seniorendag met fiets en wandeltocht
U bent weer van harte welkom op onze gezellige 55+dag! Bent u 55 jaar of ouder, dan
kunt u meedoen aan de activiteiten op deze
dag. We starten deze dag om 9.00 uur in De
Roskam. Na de koffie kunt u deelnemen aan
een prachtige fietstocht van ongeveer 30 km.
Voor de wandelliefhebbers is er een wandeltocht van ongeveer 10 km. Onderweg gaat u
picknicken. Na het grote succes van vorig jaar,
is er weer in de middag Jeu de Boules spelen
bij de vereniging in Cleijn Duin.

We hopen u allen weer te zien op deze
gezellige dag.

Laat u niet afschrikken door de fanatiekelingen, het is gegarandeerd plezier voor iedereen! Met o.a. een loterij, hapjes en drankjes.
Als alternatief voor diegene die niet willen of
kunnen Jeu de boule spelen, is er kaarten in
De Roskam, vanawf ongeveer 14.00 uur. We
hopen u allen, mits boven de 55 jaar, weer
te zien op deze dag. Elkaar ontmoeten en
gezelligheid staat hierbij voorop!! Inschrijven
voor deze dag kan al vanaf maandag 8 augustus a.s.. Kaarten kunt u kopen bij KlusWijs
(Wassenaarseweg 15). De prijs voor deze all
inclusive dag is slechts € 10,-. Als er kaarten
over zijn, kunt u ook nog op 25 augustus
inschrijven bij De Roskam.

Donderdag 25 augustus | 19.00 uur

De 40ste editie van de Rijnloop
Ook dit jaar wordt de Rijnloop gehouden tijdens de Najaarsfeesten. De 40ste editie gaat
op donderdag 25 augustus weer van start.
Atletiekvereniging Rijnsoever en Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn nodigen iedereen van harte uit, om deel te nemen aan deze
klassieker. De Rijnloop is een prestatieloop
over verschillende afstanden.
Het parcours van de Rijnloop ligt in de Commandeurslaan, de Baron van Wassenaerlaan
en de Wassenaarseweg. Het parcours is precies 1.203 meter lang. De jeugd van 7 tot en
met 12 jaar lopen een ronde, de jeugd van 13
tot en met 16 lopen twee rondes dus 2,406
kilometer. En de senioren en veteranen lopen
6 rondes wat betekent dat zijn 7,218 kilometer lopen.
Inschrijven kan op 25 augustus bij Fysiotherapie Katwijk aan den Rijn aan de Commandeurslaan.

Vereniging Ondernemersbelang
Katwijk aan den Rijn

De jeugd kan inschrijven vanaf
18.00 uur á € 2,00 p.p. en start
om 19.00 uur. De senioren en
veteranen kunnen inschrijven
vanaf 18.30 uur á € 3,00 p.p. en
starten om 19.30 uur.
Inschrijven kan in 4 categorieën:
7 tot en met 12 jaar
13 tot en met 16 jaar
17 tot en met 35 jaar
36 tot en met 50 jaar
51 jaar en ouder
Voor alle categorieën geld inschrijven in
aparte klassementen voor heren en dames.
Voor elke categorie is voor alle klassementen een 1e, 2de en 3de prijs alsmede een
geldprijs. Na de finish krijgen de jeugddeelnemers een herinnering.

De laatste lopers zullen waarschijnlijk rond
20.30 uur finishen. Aansluitend zal de prijsuitreiking plaatsvinden op de Commandeurslaan.

Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn
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Ruime eigen parkeergelegenheid

071 - 4029706

www.pekingkatwijk.nl

Wassenaarseweg 50 A - Katwijk a.d. Rijn
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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).

STUKADOORSBEDRIJF

R
A
A
L
E
B
BA S DUB

Naam: 
Adres: 
Postcode: 
Plaats: 

Rijnstraat 13A
2223 EG Katwijk

M 06 289 011 71
basdubbelaar67@gmail.com

Rijnstraat 25
2223 EG Katwijk ZH
Tel. 071-408 10 51
b.g.g. 06-2049 66 89
www.leovandervalk.nl
info@leovandervalk.nl

IBAN-nummer: 
Automatische incasso verplicht:

Handtekening 
U kunt bovenstaande bon inleveren bij één van onze bestuursleden, in De Roskam,
of sturen naar:
Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn,
Scheepmakerstraat 6D, 2222 AC Katwijk

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

Aanmelden kan ook via
leden@oranjeverenigingkatwijk.nl
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Donderdag 25 augustus | 20.00 uur

Harmonie Katwijk 125 jaar
Kattuk Bins Vrijthofconcert
Vanaf 20.30 uur staat de Kerklaan in het teken van het Kattuk Bins Vrijthofconcert van
de 125-jarige Harmonie Katwijk. Helemaal in
de stijl van het orkest van André Rieu geeft jubilerend Harmonie Katwijk een avondvullend
concert met de talentvolle Britse mezzo-sopraan Emma Brown. Al 125 jaar neemt Harmonie Katwijk enthousiast deel aan de Najaarsfeesten met uiteenlopende optredens. In
haar jonge jaren als marcherend orkest door
de Katwijk Binse straten, nu al vele jaren als
zittend harmonieorkest met een divers repertoire. Vanwege haar 125-jarig jubileum is er
van alles uit de kast getrokken om van deze
avond iets heel bijzonders te maken. Zoals de
solist van deze avond: Emma Brown.
Brit-

uur en wordt gepresenteerd door Jaco van
der Bent. Mochten de weersomstandigheden
zo zijn dat een buitenconcert niet mogelijk is,
dan vindt dit concert in de Dorpskerk plaats.
Dit mag u niet missen! Toegang is uiteraard
gratis, want dit concert is mede mogelijk gemaakt door Spaarbankfonds Katwijk en het
Meerburgfonds.
Tijdens deze Najaarsfeesten vieren we het
125 jarig jubileum van Harmonie Katwijk. Al
125 jaar neemt Harmonie Katwijk enthousiast
deel aan de Najaarsfeesten met uiteenlopende optredens. In haar jonge jaren als marcherend orkest door de Katwijk Binse straten, nu
al vele jaren als zittend harmonieorkest met
een divers repertoire. Vanwege haar 125-jarig
jubileum zijn er een aantal speciale muzikale
evenementen tijdens deze feestweek.

Koninklijke onderscheiding
In 1996 is het eeuwfeest op grootse wijze gevierd. Ook heeft Harmonie Katwijk tijdens dit
eeuwfeest een koninklijke onderscheiding
ontvangen. Sinds deze 100ste verjaardag zit
Harmonie Katwijk niet stil. Vernieuwingen in
muziekrepertoire, maar ook in licht en geluid
maken Harmonie Katwijk tot een uniek orkest.

Diverse muzikale evenementen

Oprichting

se mezzo-sopraan Emma Brown is afgestudeerd in Muziek aan de Universiteit van Cambridge voordat ze naar Nederland verhuisde
om zang en compositie te gaan studeren. Ze
heeft als solist deelgenomen aan vele oratoria, maar ze heeft ook in diverse opera’s en
musicals gezongen. Zo heeft zij opgetreden
met de Marinierskapel der Koninklijke Marine
tijdens de 3 Octoberviering in Leiden, met de
Band of Liberation tijdens de bevrijdingsfestiviteiten op Texel en de D-Day herdenking in
Normadie, met het Leger des Heils. Emma beleeft veel plezier aan het uitvoeren van moderne muziek. Haar academische Cambridge
achtergrond in combinatie met haar Master’s
in compositie hebben ervoor gezorgd dat ze
een sterke en betrouwbare benadering heeft
als het gaat om het uitvoeren van uitdagend
repertoire.
Onder leiding van dirigent Rob Balfoort belooft dit een memorabel concert te worden
met lichteffecten, kleding in Rieu-stijl, herkenbare melodieën, van klassieke muziek tot
bekende walsen, maar ook hedendaagse muziek. Dit non-stop concert begint om 20.30

Op 1 november 1896 is muziekvereniging
Harmonie Katwijk uit Katwijk aan den Rijn
opgericht om het kroningsfeest van prinses
Wilhelmina in het jaar 1898 muzikaal luister
bij te zetten. Tien mannen oefenden in 1896
in de schuur van de familie van Riessen aan
de toenmalige Voorstraat (nu de Rijnstraat)
nummer twee. Dit orkest groeide snel uit tot
een vereniging van 25 personen. Op 20 januari 1898 was het zover, het eerste optreden
van Harmonie Katwijk, in De Roskam.

Van marcherend korps naar zittend
orkest
In de eerste 90 jaar was Harmonie Katwijk nog
een echt marcherend korps met tamboers op
trommels en een tamboer-maître voor het
korps. In de loop van de tijd is Harmonie Katwijk
zich meer en meer gaan specialiseren in zittende optredens en heeft daarbij ook haar repertoire aangepast en wisselde marsen, klassieke
stukken en moderne stukken met elkaar af.

Tijdens deze feestweek zal er in de Open Hof
van maandag 22 tot en met donderdag 25
augustus een historische foto-tentoonstelling zijn met een mooie terugblik op deze
muzikale geschiedenis. Op donderdagavond
25 augustus is de Kerklaan tijdelijk aangepast
naar het ‘Kattuk Binse Vrijthof’. In de sfeer van
André Rieu geeft de Harmonie Katwijk samen
met mezzo-sopraan Emma Brown een fantastisch concert met veel herkenbare melodieën
en marsen. Ook zal er tijdens het varend concert op de Overrijn muzikale medewerking
worden verleend door Harmonie Katwijk.
Daarnaast staat ook de recordpoging op zaterdag 27 augustus in het teken van muziek.
Zo vieren we samen een mooi jubileumfeest!

Meerburgfonds
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Donderdag 25 augustus | 20.00 uur

B&B RijnFestijn 2022
Mede omdat de Oranjebrink dit jaar voor het
eerst tijdens het Najaarsfeest ontbreekt en
omdat de Oranjevereniging wel een mooie
avond wil organiseren wordt er dit jaar uitgepakt met een extra evenement!
Je gelooft het niet, maar het is dus echt waar.
Onze vrienden van Band & Breakfast komen
speciaal voor deze gelegenheid terug met
een eigen feest: Het B&B RijnFestijn. Dat
wordt natuurlijk niet zomaar een feest. Band
& Breakfast maakt er samen met The Guilty
Six één groot mieters mooi Festijn van.
Zing, schreeuw, huil, lach en dans mee met
alles wat voorbij komt en laat je emoties de
vrije loop. Alles onder het moto: HET MAG,
HET KAN, WANT OOK JIJ BENT BIJZONDER EN
OOK JIJ MAG ER ZIJN!

Band & Breakfast laat je rennen, vliegen,
headbangen, zweven, springen, dansen en
lachen. Verwacht foute platen, drukte en
gekkigheid want dat is waar deze heren voor
gaan zorgen! Om even bij te komen én om
op te warmen voor de 2e acte van de avond
draait Michiel een paar heerlijke plaatjes en
daarna is het tijd voor The Guilty Six!

Met een energieke liveshow laat The Guilty
Six je schaamteloos losgaan op de bekendste Guilty Pleasures aller tijden. Geen enkele plaat is meer veilig. The Guilty Six speelt
de pareltjes die jij stiekem het hardst meeschreeuwt in de auto, tijdens het koken en
onder de douche. Laat je overvallen door muzikale hoogstandjes, strakke broeken en een
flinke dosis glamour.
En ja, iedereen die 18 jaar (legitimatie verlicht) of ouder is mag op dit Festijn komen.
Het is gratis, voor niets en voor 0 Euro. Zien
we jou daar?!

Vrijdag 26 augustus | 18.00 uur

Viswedstrijd voor het gehele gezin
in de Oude Rijn
Gelukkig kunnen we dit jaar weer een viswedstrijd voor het hele gezin organiseren aan
de Overrijn. We vissen in drie categorieën. We
meten de grootste vis, en tellen het aantal.
Er zijn prachtige prijzen te winnen voor elke

categorie. En vergeet niet om voor aanvang bij onze sponsor HENGELSPORT
KATWIJK nog een bakje maden op te
halen.

Vrijdag 26 augustus | 20.30 uur

Kattukbinse Sloepenstoet
De Kattukbinse sloepenstoet is al een aantal
jaar een waar spektakel, maar liefst 100 boten kunnen zich ingeschreven voor de gezellig botenoptocht. Wat wil je nou liever dan
een leuke tocht varen, met een ondergaande
zon, mensen van jong en oud langs de kade
en heel veel gezelligheid. De muziek van een
blaaskapel galmt langs de oevers en de sfeer
zit er goed in,
Bent u in het bezit van een sloep, vlet, motorboot, zodiac, of alles wat redelijk de optocht kan volgen, dan bent u in de feestweek
bij ons aan het juiste adres. Schrijft u zich nu
in voor de Kattukbinse Sloepenstoet op de
website. De start gaat vanaf het clubhuis van
de Katwijkse Zeeverkenners aan het Mallegat
achterin de Schutterswei. De aanvang van de

Vereniging Ondernemersbelang
Katwijk aan den Rijn

sloepentocht is 20.00 uur en de botenmassa zal 20.30 uur vertrekken. Maximale boothoogte is 1.20 m.
Voor de 1ste, 2de en 3de prijs zijn leuke prijzen te winnen.

Het thema is: ONDERWATERWERELD
Ga nu naar www.oranjeverenigingkatwijk.nl voor de inschrijving. Zorg ervoor dat je
op tijd bent met inschrijven,
want er is maar een maximaal van 100 inschrijvingen
mogelijk.
De locatie voor de briefing
wordt later bekend gemaakt.
De route is als volgt:

start Katwijkse Zeeverkenners, richting 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. Op
de Overrijn wordt de stoet rond 21.30 uur
verwacht.
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Hoorneslaan 201-203 Katwijk aan Zee (noord) Tel. 071-4024085 www.k

Geef ze geen kans!

Met inbraakbeveiliging
van Botermans!

CHINEES INDISCH RESTAURANT
LOPEND BUFFET

Terwijl u staat te feesten,
web: www.botermans.nl
tel:

071 4074897

zorgen wij dat uw woonhuis
of bedrijf, goed beveiligd is.

www.botermans.nl
071 - 40 748 97

Iedere vrijdag, zaterdag en op
feestdagen (m.u.v. Kerst)

€ 23,95 p.p.
t.m 10 jaar €11,95

ONBEPERK
T ET E N
ALL YOU C
AN EAT*
Maandag t/m
dond
erdag en zond
ag

€ 23,95 p.p.

*Zie onze ka

art

*

t.m 10 jaar €1

1,95

Hoorneslaan 201-203 Katwijk aan Zee (noord)
Tel. 071 - 402 40 85 www.kamsan.nl
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Zaterdag 27 augustus | 10.00 uur

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

Zaterdag 27 augustus | 10.00 uur

Fancy Fair in de Wilbert
Geef je op voor de kofferbakverkoop
Fancy fair met ballen!
De fancy fair van De Wilbert heeft al veertig
jaar lang zijn vaste plekje op de agenda van
de Najaarsfeesten. Na twee afgelastingen
vanwege de Corona-pandemie, staat de organiserende stichting SRAW te popelen er weer
iets moois van te maken. Nieuw dit jaar is een
kofferbakverkoop, waar maximaal twintig belangstellenden zich voor op kunnen geven.
Ten opzichte van 2019 – de laatste keer dat
de fancy fair georganiseerd kon worden – ziet
De Wilbert er heel anders uit. Het centrale
gedeelte is opgeknapt en gemoderniseerd,
maar er zijn binnen ook minder vierkante meters beschikbaar voor dit grote evenement.
,,Vandaar dat de fancy fair steeds meer een
buitengebeuren wordt’’, zegt Patrick Ravensbergen, voorzitter van de SRAW. ,,Daar waren
we de laatste jaren natuurlijk al naartoe aan
het groeien door steeds meer onderdelen in
onze prachtige binnentuin te organiseren.
Het kindervermaak, de muziek, het grootste
terras van Katwijk en de reusachtige barbecue: het zal er dit jaar allemaal weer staan.

Maar ook 21-Gold en het enveloppenspel zal in de open lucht
plaatsvinden.
Als de Coronamaatregelen het
toelaten, is het Rad van Avontuur
– de grote publiekslieveling – wel
gewoon in de Serre.’’

Metamorfose
Een andere vaste waarde, de rommelmarkt,
krijgt wel een metamorfose. Ravensbergen:
,,Het bestuur denkt nog steeds dat de verkoop van tweedehands spullen een grote
groep belangstellenden bedient, maar het
inzamelen was een te grote klus geworden
en de ruimte binnen te beperkt. Maar niet
getreurd: we bieden twintig mensen de mogelijkheid om op het parkeerterrein vanuit
hun kofferbak hun curiosa te verkopen. Het
inschrijfgeld van twintig euro krijg je weer
terug als je na 14.00 uur alles netjes hebt
achtergelaten. Inschrijven (op volgorde van
binnenkomst) kan op kofferbakverkoopwilbert@gmail.com en op is op.’’

Zaterdag 27 augustus | 11.00 uur

Trommelen met de Harmonie
Vandaag vieren we het 125 jarig bestaan van
onze Harmonie. Dit willen we samen doen
door een muziekkorps te formeren met 1.500
tamboers. De Harmonie zal voorop gaan bij
een rondgang door het dorp. De zusterverenigingen van de Harmonie uit Katwijk Rijnsburg en Valkenburg zullen dit bijzondere optreden opluisteren met hun tamboers. Vanaf
11.30 uur zullen de gratis trommels worden

uitgedeeld op de Turfmarkt. Om 12.00 uur
start de rondgang door het dorp, met 1.500
tamboers. Haal uw trommel op de Turfmarkt
en loop mee met het grootste muziekkorps
uit de geschiedenis.
De route is: Van Egmondstraat - Achterweg
- Wassenaarseweg - J. v.d. Perkstraat - Rijnstraat - Turfmarkt.

Tot slot wil Ravensbergen nog even een
woord van geruststelling spreken.
,,In 2019 hadden we door omstandigheden
geen broodje bal in de verkoop, terwijl er in
de jaren ervoor altijd hónderden doorheen
gingen. Dat hebben we geweten! Vele mensen waren teleurgesteld en een enkeling
zelfs boos. Daar hebben we van geleerd. Het
beroemde broodje bal staat dit jaar dan ook
weer gewoon op het menu!’’
Fancy fair De Wilbert: van 10.00 – 14.00 uur
(Let op! Dit jaar andere tijd!)
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Voor Oranjerock 2022
zijn geen
kaarten meer verkrijgba
ar.

Zaterdag 27 augustus | 14.45 uur

Oranjerock 2022
De artiesten zijn geboekt, het podium is
besteld en het terrein is ingedeeld.
Maar misschien nog wel belangrijker
dan dit alles: meer dan 200 vrijwilligers
hebben zich aangemeld en staan klaar
om van Oranjerock 2022 een geweldig
feest te maken. En zonder deze vrijwilligers zou er geen Oranjerock mogelijk zijn!

Mede dankzij hen kunnen we weer
vrienden en oude bekenden ontmoeten.
Dit alles onder het genot van een drankje
en hapje. Even weg uit de dagelijkse sleur
en samenzijn met de mensen die je een
tijd niet hebt gezien. Gezelligheid Katwijk
a/d Rijn, daar gaat het om bij Oranjerock.

Deze 34ste editie heeft wederom twee
podia, vier geweldige acts op het hoofdpodium, drie Katwijkse bands op het
KBM-podium en uitsluitend A-merken
drinks & food, Natuurlijk vergeten we
onze allerjongste bezoekers niet met
een zeer uitgebreide kidscorner.

SVEN HAMMOND

DI-RECT

Het begon allemaal bijna 15 jaar geleden en
ze gaan nog steeds door: Sven Hammond.
Sinds de oprichting in 2006 heeft frontman
Sven Figee en zijn band honderden shows
gespeeld, zowel in eigen land als in het buitenland. Ze hebben vijf studio-albums en vier
live-albums op hun naam staan en klinken
nog steeds even fris als altijd. Alles op hun
eigen manier gearrangeerd. Een inspirerende
mix van stylen die werkt: rhythm-and-blues-,
soul-, rock- en jazzmuziek.

De band won al talloze awards en is al jaren
de grote gangmaker tijdens Vrienden van
Amstel Live en niet meer weg te denken op
grote festivals als Pinkpop, Lowlands en
Concert at SEA. De shows van DI-RECT zijn
altijd vol energie, zeer muzikaal en een geweldig visueel spektakel. In 2014 stonden ze
al een keer op Oranjerock, maar we doen het
graag nog een keer over.

EUT

Lucas Hamming

Lucas Hamming was één van de grote talenten uit het tv-programma De Beste
Singer-Songwriter. Daarna brak hij definitief
door toen hij in het seizoen 2015/2016 samen
met zijn band ‘huisband’ werd van DWDD. In
2016 stond Lucas op Pinkpop en aan het eind
van het jaar speelde hij zijn eerste uitverkochte Paradiso-show. Na een “theater-tussenjaar” zijn winst van het programma Maestro
keert Lucas met nieuwe muziek én met zijn
vertrouwde band terug op de podia en de
festivals. Stil zitten is niks voor Lucas Hamming. Hij wil gaan! En dat zien we graag op
Oranjerock.

Vereniging Ondernemersbelang
Katwijk aan den Rijn

Het Amsterdamse vijftal EUT maakt melodieuze gitaarpop waar het plezier en de jeugdigheid vanaf spat. De sound van EUT is een
vreemde cocktail van losse stijlen die perfect
samenkomen. Het debuutalbum ‘Fool For The
Vibes’ bevat aanstekelijke liedjes die de jaren
negentig in herinnering brengen. De band
EUT gaat lekker en bewijst: er komt prima
muziek van de popacademies. Het is meer
dan leuk om te zien hoe hecht de onderlinge
band is en hoe geweldig ze het vinden om
met elkaar op het podium te staan. Dit geeft
een prima sfeer tijdens hun optredens en dat
is precies wat we zoeken.

Locatie: Oranjeval
lei
Festival terrein op
en: 14.30 uur
Aanvang: 14.30 uu
r
Einde: 21.30 uur
Onder de 18 jaar
geen alcohol!

Naast de vier hier bovengenoemde
artiesten/bands, zullen op ons KBM
ds
ban
ijkse
Katw
tal
podium een drie
hun kunsten vertonen op Oranjerock.
Op de volgende pagna ziet u welke
dat zijn.
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zaterdag 27 augustus | 14.45 uur

Aphrodisiac

Jong, bijzonder, en Katwijks talent ondersteunen we graag op Oranjerock. Met Aphrodisiac hebben we alle drie in één.
In de schoolbanken van het Pieter Groen
College in Katwijk droomden Nienke, Duco,
Thomas en Django van volle zalen die uit hun
dak gaan van hun muziek. Terwijl de wereld
in lockdown zat, richtten zij een nieuwe band
op: Aphrodisiac. Opvallen deden ze meteen,
hun lockdownsessies werden opgepikt door
RTV Katwijk en hun eerste online optredens
trokken opmerkelijk veel kijkers. Maar er gaat
natuurlijk niets boven optreden in het echt
en waar kan dat beter dan op Oranjerock.
Het repertoire van Aphrodisiac is een bonte
verzameling van oud en nieuw. Bijzondere
covers, variërend van Crossroads van Robert
Johnson tot Gold On The Ceiling van The
Black Keys en van Hot ‘n’ Cold van Katy Perry
tot Fly On Me van Silk Sonic. Inderdaad, de
vier 18/19-jarigen kennen hun klassiekers.
Aphrodisiac doet liedjes die andere bands
niet doen en dat maakt deze Katwijkse band
bijzonder.

14.00 uur “Poort” open zodat u vast uw toega
ngsticket kunt
inwisselen voor Oranjerock polsbandje
Mainstage
KBM Podium		
14.45 uur Eut
15.30 uur Aphrodisiac
16.30 uur Lucas Hamming
17.15 uur Pro
18.15 uur Sven Hammond
19.15 uur ChickenBeef
20.15 uur DI-RECT

Proost

De inschrijvingen voor het Katwijks Band
Moment waren ook dit jaar overweldigend.
Het is goed om te zien dat er zoveel muzikaal
talent in Katwijk aanwezig is waar we nog
jaren van kunnen genieten. Je hebt van die
bands die we als Oranjerock een extra warm
hart toedragen, één daarvan is Proost.
Al ruim 20 jaar brengt Pro op podia in de
Bollenstreek en ver daarbuiten een stevige
portie akoestische folk. Ierse, Schotse, Amerikaanse en Nederlandse nummers worden
met viool, gitaar, banjo, trekzak, drums en
contrabas vrolijk en meerstemmig over je
uitgestort. Van Dublinners tot Motörhead
en van Mumford & Sons tot Avici, A capella
of volle bak rock; de vaste fans weten Pro al
jaren te vinden.
‘Elk optreden een feest’ is het motto van Pro,
en laat dat nou net ook het motto van Oranjerock zijn.

The Chicken Beef Band
We zijn dan ook erg verheugd dat Proost dit
jaar op het KBM-podium wil komen spelen.
De eerste oefensessie van de The Chicken
Beef Band waren in de begindagen van de
pandemie, maart 2020. Het met elkaar muziek maken, tijdens die twee roerige jaren,
hield de heren op de been en gaf hen de
ruimte om goed op elkaar ingespeeld te raken en te experimenteren met diverse instrumenten. En dat is gelukt.
Met een mooie mix van blues, rock en folk
speelt de The Chicken Beef band zowel kleine liedjes, maar ook stevige rocknummers.
Spelen ze de ene week tussen de dinerende
restaurantgasten en staan ze zomaar te knallen op Oranjerock 2022.

BETAAL DIGITAAL MET PIEK

TIJDENS
DE
betaal
digitaal met
piekFEESTWEEK

Het vertrouwde muntje verleden tijd?

k!

m pie

o
daar

KATWIJK AAN DEN RIJN

floop
Na a terug
geld de
via !
app

Zoals sommige waarschijnlijk al hebben gemerkt tijdens Koningsdag heeft Oranjeverenging Katwijk aan den Rijn sinds dit jaar nieuwe (breek)munten. Deze munten zijn
te koop voor € 2,75 bij diverse verkooppunten tijdens het Najaarsfeest. Ben je nog in
het bezit van roze munten? Let op, het is alleen dit jaar nog mogelijk om deze in te
leveren bij de diverse horecapunten tijdens het Najaarsfeest.

download piek

Download de app
via piek.app
registreer

Maak je account aan.
Verifieer via mail.
geniet!

Check in bij dit event.
Waardeer je saldo op
via iDeal.

tip!

Che
spamck je
-box

Heb je geen zin om in de rij te staan voor munten? En zitten je zakken ook altijd zo vol
met munten? Download dan de Piek app op je smartphone en betaal cashless tijdens
het gehele Najaarsfeest. Waardeer je saldo eenvoudig op via iDeal en je kan direct
bestellen. Hou je na afloop van het Najaarsfeest nog saldo over? Geen punt, na afloop
van het Najaarsfeest storten we je resterende saldo terug. Oftewel alles is piekfijn
geregeld, dus download de app en Piek mee met de OV!
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Zaterdag 27 augustus | 12.30 uur

Open Zuid-Hollands Blaaskapellenfestival
met een spetterende finale met Alex
Achterweg, Wassenaarseweg, J. van der Perkstraat, Rijnstraat
Alweer voor de 22e keer wordt het Blaaskapellenfestival georganiseerd door Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn. Blaaskapellen,
pretbandjes en dweilorkesten uit heel Nederland zorgen voor een vrolijke sfeer met
gezellige klanken. Van vrolijke hoempapa
tot heuse rock en van klassiek tot pop, de orkesten zijn van alle markten thuis! Verspreid
over 4 podia laten de orkesten zich van hun
beste kant horen. De blaaskapellen worden
gejureerd door een deskundige jury. De winnaar mag zich een jaar lang kampioen van
Zuid-Holland noemen.
Een Bossie Rooie Rozen. Dat is toch wel DE
hit waar de zangcarrière van Alex echt mee
begonnen is. Nu, bijna 15 jaar na zijn nummer 1 hit, is hij nog steeds een van de meest
geboekte (allround) feestartiest van Nederland. Alex zal ons allen tijdens de finale van
het Blaaskapellenfestival mee laten swingen
en zingen.

Onder het genot van een feestelijk drankje in
de hand, houden we de gezelligheid in stand!
Het optreden van Alex staat gepland rond
16.45 uur op de Turfmarkt.

Zaterdag 27 augustus | 13.30 uur

Scooterpuzzelrit
Er is weer een schitterende rit uitgezet in de
omgeving van ons dorp, waarbij onderweg
de nodige vragen moeten worden beantwoord. Voor de één misschien een eitje, voor
de ander wellicht meer een uitdaging, en dus
iets lastiger. Uiteraard is er onderweg nog een
stop ingepland voordat het tweede deel begint. Ook dit jaar kijken we weer gezamenlijk
de antwoorden na onder het genot van een
hapje en een sapje in De Roskam en volgt de

Zaterdag 27 augustus | 23.00 uur

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

prijsuitreiking. Uiteraard is er weer de mogelijkheid om vooraf een check-up van uw scooter te laten doen door Business Bikes. Oliepeil
en bandenspanning, zodat we veilig van start
kunnen gaan. Verder gelden voor iedereen
de normale verkeersregels en deelname is op
eigen risico.
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X-BREWING
BEERS With an X
De Brouwerij gaat
bijna Draaien
ECHT BIER
UIT KATWIJK
Feetselijke
OPENING
01-09-2022

Proost!
www.XBREWING.com - blekerstraat 26 - Katwijk (‘t heen)
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Zaterdag 20 t/m vrijdag 28 augustus

Mooi programma van de Boemerang
in de Katwijk Binse feestweek

Deur open: 20.30 uur
Leeftijd:
18+
Entree:
gratis

Zaterdag 20 aug 20.00 uur

Donderdag 25 aug 20.00 uur

Wat krijg je als je een virtuoze gitarist met
sexy schuurpapierstem, Westlands beste
drummer, een koelbloedige bassmachine en
een übercharmante doch niet te onderschatten rockbitch samenvoegt. Dan krijg je ELSWIJK! De gelegenheidsgig op het grote podium van de feestweek Naaldwijk smaakte naar
meer, veel meer. En daarmee was ELSWIJK!
een feit. Inmiddels is ELSWIJK! een bekend
gezicht op de grote festivals en de bekende
kroegen in het Westland en ver daarbuiten.
ELSWIJK! is een rock formatie bestaand uit
Ronni van Elswijk (drum), Carlo Cancedda

Dit muzikale gezelschap ontstond in het najaar van 2014 op initiatief van basgitarist Willem Kuijt en gitarist Jan Hazenoot. In deze formatie spelen louter ervaren muzikanten die
hun sporen ruimschoots verdiend hebben in
de muziekscene van Katwijk en omstreken.
Het repertoire van de band bestaat grotendeels uit songs van de jaren 60, 70, 80 & 90
en laat zich omschrijven als een muzikale reis
door de geschiedenis van de popmuziek,

Elswijk!

The Expired Faces

Jonny Smokes is een ware ‘looping sampling
master’. Met behulp van een indrukwekkende set pedalen creëert hij in mum van tijd
de sound van een gehele band. Met zijn
enthousiasme, grote passie voor muziek en
veelzijdigheid maakt hij van ieder optreden
een feest.
Deur open: 20.30 uur
Deelname 10 euro p/team

Woensdag 24 aug 20.00 uur

Ramble Tamble –
Tribute to CCR

(gitaar/zang), Richard Lepelaar (bas) en Sandra Jumelet (zang). ELSWIJK! staat garant
voor een avondje pop/rock gebracht door
een groep professionele en zeer ervaren muzikanten met een grote passie voor spelen en
dat straalt er aan alle kanten van af.
Deur open: 20.30 uur
Entree gratis

Een fenomenaal eerbetoon aan John Fogerty’s Creedence Clearwater Revival! Met de
superstrot van frontman Lawrence Mul, Stef
Woestenenk (gitaar), Richard Hunting (bas),

De nieuwe traditie op de maandagavond
blijft voortbestaan! Ontspannen quizavond
met de heren van MusiQuest. Inschrijven op
de avond zelf bij de organisatie, maar vooraf
aanmelden wordt gewaardeerd (info@deboemerang.org). Deelname 10 euro per team
(advies max. 6 personen). Geen telefoons of
ander hulpmiddelen toegestaan! Natuurlijk
ook live muziek aanwezig.
Jonny Smokes. Zijn roots liggen in Amerika,
maar zijn hart is hier in Nederland: Hij voelt
zich hier meer thuis dan waar ook ter wereld.

Vereniging Ondernemersbelang
Katwijk aan den Rijn

Vrijdag 26 aug 20.00 uur

Supersonic

Maandag 22 aug 20.00 uur

Muziekquiz
& Jonny Smokes

kortom een opeenvolging van soul, pop en
rock klassiekers met een twist uit vervlogen
tijden. De Katwijkse band “Expired Faces” zijn:
Willem Kuijt, Jan Hazenoot, Dirk Plugge, Peter
Winters en Volker van Hameren.
Deur open: 20.30 uur
Entree gratis

Sander Rots (gitaar) en Mike Visser (drums)
gaat dit een schitterend eerbetoon worden
aan de band die slechts 5 jaar bestond, maar
de geschiedenis in ging als een van de grootste Amerikaanse bands. CCR produceerde
hits aan de lopende band: Fortunate Son, Bad
Moon Rising, Susie Q, Who’ll Stop The Rain,
Up Around The Bend zijn slechts een paar van
de vele hits die deze band in een korte periode scoort.
Deur open: 20.30 uur
Entree gratis

SuperSonic is een 4-persoons formatie met
een voorliefde voor pop-muziek! Blondie,
Queen, the Police: alles wordt overgoten met
een SuperSonic sausje.
Zangeres Carina wordt door zowel drummer
Sytse als gitarist Tjalling vocaal ondersteund,
zodat nagenoeg bij ieder nummer er een oorstrelend 3-stemmig koortje te horen is. Het
geheel wordt op de basgitaar door Wilbert
op solide wijze ondersteund. Zo is SuperSonic
de band die op elk podium iedereen weet te
boeien. Dit alles gecombineerd met een leuke, verrassende setlijst!
Deur open: 20.30 uur
Entree gratis
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Wassenaarseweg 87, 2223 LA Katwijk, tel. 071 331 88 81

www.ruitershoppasdedeux.nl

Sponsoren

3

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
Aannemingsbedrijf Zuidhoek B.V.
ABIN Accountants en Adviseurs
Accent Accountancy
Administratiekantoor van Kesteren
Afak Techniek B.V.
Albert Heijn Zeilmakerstraat
Aquasports
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
Backstage Productions
Bakkerij D. Haasnoot
Bakkerij van Maanen B.V.
Basis Bedrijfshuisvesting B.V.
Bastrans 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.
BTO Zorg
C.W. de Mooij
Cafe The Safe
Cam@event
CARL -kapper & barbierCarshop Fortuin
Catering Cor Jansen B.V.
Chinees Specialiteiten Restaurant Peking
Cirkelstad/ iCircl
Combifood B.V.
Connect Bouw B.V.
Coop Katwijk
Coreworks
Cornelis Vrolijk Visserijmaatschappij
Corrines Woon en Kadoshop
CPB Bouw
D. Vierbergen Stucadoorsbedrijf
DBT Energie B.V.
De Golfende Coach
De Graaf Detachering (DGD) B.V.
De Graaf Verzekeringsconsultancy (DGV) B.V.
De Katwijkse Wasserij
De Knipperij
De Roskam Horeca B.V.
De Wit Transport & Logistics
De Zeester B.V.
Den Dulk De Echte Bakker
Dijksman Katwijk
Du Prie Bouw en Ontwikkeling
Durieux Schilders B.V.
Eitens Transport
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. Van der Putten B.V.
Gerard Heemskerk B.V.
Gert. Ouwehand Transport
Glaszettersbedrijf Houwer
Grill Bar Ruig
Grimbergen De Heul Staalbouw B.V.
GSP Grafische Services & Producties
H. van Duijn
Haasnoot & Vlieland Timmerwerken
Haasnoot Bruggen B.V.
Haasnoot Mode
Haasnoot Wonen
Hans Schonenberg Meesterschilder
Heineken Nederland B.V.
Hengelsport Katwijk
Het Strand
HH Catering
Hofstad Security B.V.
Hoogenboom / Ravelli Relatie Artikelen
Hotel Zee en Duin
Houthandel van Kempen B.V.
HS Montage
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.
Keuzenkamp & Marcelis
KLD Graphics
KlusWijs Katwijk
Kortho Coding & Marking
KortVeen Reclame B.V.
Kraijenoord Schilderwerken
Leukebloemen.nl
Maritiem Centrum Rijnzicht
Mercator Scheepvaart B.V.
Meurcys Lingerie
Mies Schoneveld Uitvaartbegeleiding
Mikel de Jong Bedrijfsadvies
Minnee B.V. Schilderwerken en Glasservice
Motorhuis Katwijk - Leiden
Nico van der Gugten Schildercombinatie
Night Force B.V.
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
Piet Rovers Dakwerk
Plug Meubelen
Podium Mobilis
Postmus Sierbestrating
Pro Welding Katwijk
Proco Kozijnen en Dakkapellen
ProCoatings
Proeflokaal De Buuren
Provalu
Rabobank Leiden-Haaglanden
Rederij van Hulst / Groene Hart B.V.
Remmelzwaal- Van der Plas B.V.
René Fleurs
Ronald Eekof Blomstergrossist
Schaart Communications
Schilders en Afwerkingsbedrijf Nijgh & Schaap
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 ontwerp & tekenbureau AVD B.V.
Teco Tube Expanders Company B.V.
Th. A. van Paridon
Timmer- en Aann. bedr. Bekker
Transport Keijzer Warmond B.V.
Treffend Beeld
Tuincentrum TuineXtra
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
VLK Groep
VOF Hartevelt Vis
VvE Company
VWS Beheer
Wagemaker Natuursteen B.V.
Wantveld Beachclub
Wantveld Catering/Evenementenservice
WBSbouw
Werners Coaching
Wijkraad Katwijk aan den Rijn
Wim Wiesmeijer Boeketterie B.V.
Zonwering Oudshoorn & Van Egmond

?
Feestje vieren m!
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Kom naar De R

De Roskam van vandaag staat in het
teken van borrels, feesten, bruiloften
en vergaderingen.
Gezelschappen van 10 tot 200 zijn
van harte welkom in het bruisende
hart van Katwijk!

Diner
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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 zitten op
het terras met een heerlijk glas wijn of met
één van de biertjes van

Geopend
van woensdag
om te koken ’s avonds?
t/m zondag
Schuif lekker aan bij ons
vanaf
voor een smaakvol diner.
11.00 uur
de tap. Heb je geen zin

V E E L Z IJ D IG
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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

