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Een gezellige
Koningsdag
gewenst!
De Oranjevereniging zorgt voor verbinding
tussen mensen, dat ondersteunen wij van
harte. Door o.a. ondersteuning aan lokale
verenigingen, is en blijft Rabobank dichtbij
in Oegstgeest. Fijne Koningsdag! Kijk voor
meer informatie: DichterbijLeidenKatwijk.nl.

Rabobank Leiden-Katwijk



Voorwoord 
Burgemeester van Oegstgeest

Beste lezer,

Kijkt u ook al uit naar Koningsdag en naar de 5-meimarkt dit jaar?  
En zorgt u er, als het even kan, ook voor om op die dagen thuis 
te zijn en niet op vakantie, hoewel deze dagen midden in de 
mei vakantie vallen? Ik in ieder geval wel, want ik wil deze twee 
feesten in Oegstgeest liever niet missen. 

Zoals ieder jaar verheugen we ons met elkaar op Koningsdag 
(27 april) en op de jaarmarkt op 5 mei. De Oranjevereniging is 
al maanden druk bezig is om voor alle inwoners van ons dorp 
op  Koningsdag en op 5 mei leuke activiteiten te organiseren. 
Voor jong en oud, voor sportieve en minder sportieve types, 
voor  muziekliefhebbers en dansers, voor spelletjesmensen en liefhebbers van 
demonstraties; voor ieder wat wil. U vindt ze terug in dit Oranjeboekje.

Bij de organisatie van alle festiviteiten krijgt de Oranjevereniging hulp van de leden en heel veel andere 
vrijwilligers om van Koningsdag en van de 5-meimarkt een prachtige dag te maken. Hopelijk werkt 
het weer dit jaar ook mee. Dat maakt de feestelijkheden net wat meer ontspannen en gezelliger.

Op de jaarlijkse 5-meimarkt komen ook veel inwoners uit de regio af. De Oranjevereniging bereidt het 
feest tot in de puntjes voor en verstrekt naar ieders tevredenheid de laatste jaren vergunningen voor 
de plekken voor de kinderrommelmarkt. Zodat het voor iedereen een gezellig feest blijft.

Van oudsher verzorgt de Oranjevereniging op 4 mei de dodenherdenking om 20.00 uur in het Bos 
van Wijckerslooth. Dit jaar heeft deze herdenking een bijzonder karakter, want het is dit jaar 75 jaar 
geleden dat Nederland werd bevrijd. Daar wordt dit jaar ook in Oegstgeest uitgebreid bij stilgestaan 
tijdens verschillende herdenkingsmomenten.

Verder ben ik onder de indruk van het aantal bezoekers dat op 4 mei bij de dodenherdenking in 
het Bos van Wijckerslooth aanwezig is. Het is verheugend te constateren dat de opkomst ieder jaar 
toeneemt. Niet alleen ouderen zijn aanwezig maar ook ouders met kinderen kiezen steeds vaker voor 
deze lokale herdenking. Bent u in de gelegenheid om naar de dodenherdenking op 4 mei te komen?  
Ik nodig u van harte uit om de herdenking bij het oorlogsmonument in het Bos van Wijckerslooth bij 
te wonen.

Ik wens iedereen een gezellige Koningsdag en een vrolijke jaarmarkt toe. 
En natuurlijk zie en spreek ik u graag op één van deze dagen.

Emile Jaensch   burgemeester Oegstgeest
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ORANJE PROGRAMMA 2020

Vrijdag 17 april
	 Dag	van	de	Koningspelen

Donderdag 23 april
14.00 – 16.00 uur  Seniorenbingo	in	de	Poffertjeskraam

Vrijdag 24 april
10.00 uur  Lintjesregen	– Raadszaal Gemeentehuis

Zaterdag 25 april
12.00 – 22.00 uur  Wijnfestival – Lange Voort
14.00 – 23.00 uur  Opening	kermis
14.00 – 18.00 uur  Kinderentertainment
18.30 – 21.00 uur  Voorrondes	NK	Knikkeren – Irislaan (inschrijven 18.00 – 18.30)
18.00 – 22.00 uur  Foodtrucks – Lange Voort
18.00 – 21.00 uur  Late	Night	Shopping – Lange Voort
18.00 – 22.00 uur  Double	U	Kids	Disco	– Lange Voort
19.00 – 22.00 uur  Jong	K&G – Lange Voort
+/- 22.00 uur  Vuurwerkshow	– Irispark

Maandag 27 april
07.45 uur   Ontbijt	met	Vrienden	van	de	Oranjevereniging	en	gedecoreerden	in	het	

	clubhuis	van	FC	Oegstgeest
08.45 uur   Optocht,	met	als	thema	“Koning	en	Koningin”	vanaf	het	clubhuis	van		

FC	Oegstgeest	naar	de	aubade	in	het	park	van	het	Gemeentehuis,	kinderen	
verzamelen	op	het	terras	van	FC	Oegstgeest

09.00 uur  Luiden	kerkklokken
09.00 uur  Koffie	en	krentenbollen	in	het	park	van	het	Gemeentehuis
09.25 uur  Vlag	hijsen	in	het	park	van	het	Gemeentehuis
09.30 – 09.50 uur  Aubade	en	opening	festiviteiten	in	het	park	van	het	Gemeentehuis
09.50 – 11.30 uur  Kinderspelen	in	het	park	van	het	Gemeentehuis
10.00 uur   Muzikale	rondgang	langs	bejaardencentra	Het	Witte	Huis,	Nova	Zembla,	

Hofwijck,	Van	Wijckerslooth,	Rustenborch
10.00 – 11.00 uur   Optreden	The	Red	Rose	of	Lochbuie	Pipes	and	Drums	in	het	park	van	het	

gemeentehuis
10.00 – 23.00 uur  Kermis	Evenementenplein	Lijtweg	/	Ommevoort
11.00 – 12.00 uur  Optreden	Big	Band	op	het	podium	Gemeentehuis
11.00 – 12.30 uur  Ringsteken	in	het	Wilhelminapark	|	opening	door	de	burgemeester
12.30 uur  Start	Middagfeest	op	Hofdijck
13.00 – 14.00 uur  Inschrijven	trottoirtekenen	Lijtweg	/	Dorpscentrum
13.00 – 14.30 uur  Trottoirtekenen	hoek	Lijtweg	/	Dorpscentrum
13.00 – 19.00 uur  Gezellig	terras	Ronde	Tafel	Oegstgeest – Hofdijck
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13.00 – 19.00 uur  DJ	Double	U
13.30 – 16.00 uur  Boogschieten	Attila – grasstroken Hofdijck
13.30 uur  Fietstocht	vertrekpunt	Promotiekraam	Oranjevereniging
13.30 uur  Creatief – Hofdijck
14.00 – 14.30 uur  Détom	Bakfietsrace
14.00 – 18.00 uur  Kids	adventure	games,	grasstroken / evenemententerrein Hofdijck
 Met onder andere de volgende activiteiten:
  Hindernisbaan, Westernrun klimglijbaan, Mega balls, Kasteel met hangbrug, 

Boogschietfestiviteiten, Voetbalfestiviteiten en Korfbalfestiviteiten
14.30 – 16.00 uur  16e	Détom-Dikke-banden-race;	Hofdijck, Pr. Beatrixlaan, Pr. Marijkelaan
14.30 uur  Prijsuitreiking	trottoirtekenen
14.30 uur  Korfschieten, op het evenemententerrein Hofdijck
15.00 – 18.00 uur  Liveband	Up	Right	Piano’s
15.30 uur  Penaltyschieten,	op het evenemententerrein Hofdijck / Tromplaan
21.00 uur  Oranjebal	in	De	Gouwe

Dinsdag 28 t/m donderdag 30 april 
14.00 – 23.00 uur  Kermisactiviteiten
 Woensdag	29	april	2019	t/m	vrijdag	1	mei:	Kermis	gesloten

Zaterdag 2 mei
14.00 – 23.00 uur  Kermisactiviteiten
20.15 uur  Koppelklaverjas,	Buurthuis De Kratong

Zondag 3 mei
14.00 – 23.00 uur  Kermisactiviteiten

Maandag 4 mei
11.00 – 18.00 uur  Kermisactiviteiten
14.00 uur  Bloemen	leggen	op	oorlogsgraven	bij	Groene	Kerkje
18.00 – 19.00 uur  Herdenkingsprogramma	Regenboogkerk	Mauritslaan

Dodenherdenking
19.45 uur  Luiden	van	de	kerkklokken
19.40 uur  Dodenherdenking	in	het	Bos	van	Wijckerslooth,	Thema:	‘75	jaar	Vrijheid’
20.15 uur  Samenzijn	en	napraten	in	het	Dorpscentrum

Dinsdag 5 mei
07.00 uur Openstelling	gebied	Kindervrijmarkt
08.00 uur Start	Kindervrijmarkt
09.30 – 18.00 uur  Vijf	mei-jaarmarkt	Winkelgebied	De	Kempenaerstraat
10.00 – 23.00 uur  Kermisactiviteiten
11.00 – 12.00 uur  Aankomst	estafettelopers	met	vrijheidsvuur – Lange Voort

Het programma is onder voorbehoud. Kijk voor actuele wijzigingen op: 

www.oranjeverenigingoegstgeest.nl
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Wij innen de 
achterstallige 
contributie 
voor uw club 
met hart voor 
uw leden.

T 0252-228610
Postbus 50
2170 AB  Sassenheim
info@sportincas.nl
www.sportincas.nl

Waarom kiezen voor een incassobureau? Een incassobureau 
neemt voor u een vaak vervelende ‘klus’ uit handen. U moet
een verenigingslid manen omdat er een betalingsachterstand 
is. Dat is vaak onplezierig en kost veel tijd. Sportincas neemt 
voor u deze taak over. Discreet en met hart voor uw leden.

Kijk voor meer informatie op www.sportincas.nl

Kapsalon Just around the corner

Ju
st

 a

ro
und the corn

er

kapsalon

www.Justaroundthecorner.nl
Tot ziens aan de Kamphuizenlaan 20, 

“net om het hoekje”!



   Voorwoord 
voorzitter Oranjevereniging

Een jaar geleden werd ik in de Algemene Ledenvergadering gekozen tot nieuwe 
voorzitter. Een taak die ik tot op de dag van vandaag erg leuk vind. Mijn voorganger 
Joop heeft mij het afgelopen jaar bijgestaan in mijn nieuwe taak, hetgeen ik erg 
waardeer.

Inmiddels heeft Joop zijn taken als bestuurslid neergelegd en is hij benoemd tot 
ere-lid van de Oranjevereniging. Ook kreeg hij uit handen van Frank de Buck en Ron Kroon van 
de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen de legpenning en draagspeld, omdat hij zich 16 jaar als 
bestuurslid ingezet heeft. Ook Jan Willem Anholts trad af als bestuurslid. Hij had zich reeds enkele 
maanden geleden noodgedwongen teruggetrokken uit het bestuur, hetgeen door het hele bestuur 
zeer betreurd werd en nog steeds wordt. Ik wens hem namens het hele bestuur veel kracht en sterkte 
toe en dank hem voor al het werk dat hij jarenlang als bestuurslid in de Oranjevereniging verzet heeft.

Joop en Jan Willem worden opgevolgd door Gerrina van Schagen en Leo de Vogel. Gerrina helpt al 
jaren mee met het opzetten van de kinderspelen in de tuin van het gemeentehuis en het program-
ma op de Hofdijck. Leo zal zich vooral bezig houden met de muziek (in het breedste zin des woord), 
opbouw en alles wat met geluid te maken heeft. Ik wens hen beiden heel veel succes!

Op dit moment (februari) zijn alle voorbereidingen in volle gang. Het Oranjeprogramma staat voor 
een groot deel vast en het programmaboekje is in de maak. Op zaterdag 25 april worden er samen 
met Winkeliersvereniging Lange Voort vele activiteiten georganiseerd, waaronder een wijnfestival en 
kinderentertainment. Ook staat de voorronde van het NK Knikkeren op het programma en wordt de 
avond afgesloten door het inmiddels traditionele vuurwerk (onder voorbehoud van het weer).

Koningsdag zal starten met het Oranjeontbijt voor gedecoreerden en vrienden van de Oranjevereni-
ging in het clubhuis van FC Oegstgeest. Na het ontbijt zal bij het gemeentehuis het hijsen van de vlag 
en de aubade plaatsvinden en zal het startsein voor de kinderspelen gegeven worden. Kortom, wij 
hebben ons uiterste best gedaan om een geweldig programma neer te zetten. Het hele programma 
staat in dit programmaboekje. Ook is ons Oranjeprogramma te vinden op onze website www.oranje-
verenigingoegstgeest.nl.

In verband met distributieproblemen van ons programmaboekje vorig jaar, is besloten de boekjes niet 
meer huis-aan-huis te bezorgen. Alle leden zullen het boekje thuis ontvangen. Bent u geen lid en wilt 
u een exemplaar van dit programmaboekje? Op de vaste afhaalpunten van de Oegstgeester Courant 
worden exemplaren neergelegd.

Ik wil op deze plek onze leden, de Vrienden van de Oranjevereniging, medewerkers en vrijwilligers 
hartelijk danken voor hun vertrouwen en hulp. Zonder jullie zou er geen feest kunnen plaatsvinden!
Ik wens iedereen een fantastisch en zonnige Koningsdag toe!

Linda van der Zon- Bronsgeest   Voorzitter Oranjevereniging Oegstgeest
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Zorgvilla's & Thuiszorg

De Vermeer
Johannes Vermeerstraat 31

1071 DL Amsterdam
T 020-820 8203

De Meerlhorst
Van Merlenlaan 2

2103 GD Heemstede
T 023-583 4443

Het Witte Huis 
Endegeesterlaan 4

2342 CZ Oegstgeest
T 071-515 0230

Villa Oranjepark 
Prins Hendriklaan 2

2341 JB Oegstgeest
T 071-515 0988

Stijlvol, verzorgd en verpleegd wonen

Wanneer met het ouder worden zelfstandig wonen niet meer gaat, heeft 
u een aantal opties. Een daarvan is wonen in een zorgvilla van Nova 
Zembla Zorg. Ouderen die zorg of verpleging nodig hebben zoeken 
vaak naar een nieuw evenwicht in hun leven. In onze zorgvilla's bieden 
wij u de mogelijkheid om te wonen en leven zoals u thuis gewend was. 
Zorg of verpleging op maat, persoonlijke aandacht, kleinschaligheid en 
ongedwongenheid zijn daarbij voor ons de kernwoorden. Ook bij ernstige 
ziekte of in de laatse fase van uw leven kunt u bij ons wonen. U bent van 
harte welkom om eens te komen kijken. Bezoek voor meer informatie onze 
website, of neem telefonisch contact op

Wonen en leven zoals u thuis gewend was, 
wanneer met het ouder worden zelfstandig wonen niet meer gaat.

Meer informatie: www.novazemblazorg.nl

Ommevoort 2  ·  Oegstgeest · Tel: 071 - 5171129  ·  www.chinahouse.nl



Bestuur 
Oranjevereniging  Oegstgeest

Mevrouw L. (Linda) van der Zon-Bronsgeest   Voorzitter
De heer A.T. (Aart-Teun) Veldhuyzen    Secretaris
De heer L. (Luuk) van der Zon,     Penningmeester
De heer L. (Leo) den Hollander     Lid
Mevrouw G. (Gerrina) van Schagen    Lid
De heer L. (Leo) de Vogel     Lid

Correspondentieadres
Postbus 1026, 2340 BA Oegstgeest.
E-mail:  info@oranjeverenigingoegstgeest.nl
website:  www.oranjeverenigingoegstgeest.nl

Bankgegevens
Oranjevereniging Oegstgeest
RABO Bank: NL52 RABO 0317 7423 10

Ere-leden:
1970  Dhr. G. v.d. Horst
1993  Dhr. H. Kunkels
1994  Dhr. P.D. Luyckx
1994  Dhr. A. Koerten
1999  Mr. Sj.H. Scheenstra
1999  Mr. drs. M.A.A.B. Rijks-Doornebal
2004  Mevr. M. Merkestein-Kasteleyn
2014  Mevr. E.M. Timmers-van Klink
2019  Mevr. H.S. Hidding
2020  Dhr. J. Verdonk
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  Algemene mededelingen

Het bestuur van de Oranjevereniging accepteert geen enkele 
aansprakelijkheid voor schade geleden door deelname of bezoek aan een 
door de Oranjevereniging georganiseerde activiteit.

De Oranjevereniging Oegstgeest stelt zich ten doel:
“het	versterken	van	de	gevoelens	van	aanhankelijkheid	jegens	het	Vorstenhuis”.

Alle leerlingen van de basisscholen ontvangen een lila of oranje gekleurde poffertjesmunt. Deze 
munt kunnen de kinderen gebruiken in de periode dat de poffertjeskraam in Oegstgeest aanwezig 
is. De munten zijn uitsluitend inwisselbaar door kinderen die daarvoor een kinderportie poffertjes 
krijgen.

LET	OP:
De	munten	zijn	niet	inwisselbaar	voor	een	attractie	op	de	kermis,	ook	de		
oranjemunt	niet.	Maar	die	(kermismunt)	is	wel	geldig	in	de	poffertjeskraam.
De	poffertjesmunt	wordt	op	de	scholen	uitgereikt.	Verloren	munten	worden	niet	vergoed.

Het bestuur van de Oranjevereniging behoudt zich het recht voor eventuele wijzigingen in het 
programma aan te brengen of bepaalde activiteiten af te lasten, als gevolg van bijvoorbeeld slechte 
weersomstandigheden of om andere redenen.

Op Koningsdag zullen de leden van de EHBO Oegstgeest tijdens de activiteiten rondlopen. Tevens 
zal de EHBO te vinden zijn bij hun eigen kraam, naast de promotiekraam van de Oranjevereniging.
Leden van de Oranjevereniging hebben een lidmaatschapskaartje ontvangen. Zorg dat u uw lid-
maatschapskaartje op Koningsdag bij u heeft. Zo kunt u profiteren van kortingen die leden van de 
Oranjevereniging genieten.

De Oranjevereniging organiseert haar activiteiten in eerste instantie voor haar leden. Anderen 
zijn ook welkom bij de activiteiten. Leden krijgen in elk opzicht voorrang. Niet leden kunnen aan 
activiteiten deelnemen als zij daarvoor een bijdrage hebben betaald. De bijdrage is bijna gelijk aan 
het lidmaatschap zonder dat hiermee een lidmaatschap wordt verkregen.

Zowel voor het ochtendprogramma 
als het middagprogramma bedraagt 
de bijdrage € 5,00 per deelnemer.  
Het lidmaatschap van de Oranje-
vereniging bedraagt ten minste  
€ 7,50 per gezin per jaar.
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evenement   bijdrage leden   bijdrage niet-leden
Dikke-banden-race   gratis   € 5,00
Kinderspelen*   gratis   € 5,00
Klaverjassen   € 5,00   € 7,50
Penaltyschieten**   gratis   € 5,00
Trottoirtekenen   gratis   € 5,00
Seniorenmiddag   gratis   € 5,00
Kinderactiviteiten   gratis   € 5,00
Fietstocht   gratis   € 5,00

*)  Betaling bij inschrijving in het ‘trouwhuis’ in de tuin van het gemeentehuis
**)   Betaling bij de Promotiekraam van de Oranjevereniging op de Hofdijck. Deelnemers aan  

het penaltyschieten mogen ook deelnemen aan het middagprogramma.

Het bestuur van de Oranjevereniging vraagt omwonenden bij de diverse activiteiten begrip voor 
de overlast die deze activiteiten met zich meebrengen. Wij verzoeken u het parkeerterrein Lijtweg/ 
Ommevoort (Evenementenplein) vanaf	24	april 17.00 vrij te houden van auto’s in verband met de 
opbouw van de kermis. Eenzelfde verzoek geldt op 27	april voor de desbetreffende straten van het 
Wilhelminapark ten behoeve van het ringsteken en voor de Hofdijck (Hofdijck, Pr. Beatrixlaan en  
Pr. Marijkelaan) voor het parcours van de dikke-banden-race. In verband met het middag-
programma aan de Hofdijck verzoeken wij u de volgende straten vrij te houden van auto’s: tussen 
Terweeweg en Admiraal de Ruyterlaan en de flats aan de Tromplaan aan de zijde van de Hofdijck.

U kunt vanzelfsprekend lid worden van de Oranjevereniging en daarmee een bijdrage leveren  
aan de activiteiten die georganiseerd worden. U kunt zich aanmelden als lid op onze website:  
www.oranjeverenigingoegstgeest.nl

Ook kunt u zich als lid aanmelden bij de promotiekraam van de Oranjevereniging, die tijdens de 
Koningsdagviering zich zal bevinden bij de festiviteiten in het park bij het Gemeentehuis tijdens  
de kinderspelen (’s ochtends) of bij de stand van de Oranjevereniging op de Hofdijck (’s middags).

4	en	5	mei	2019
Na de Dodenherdenking wordt het parcours voor de Kindervrijmarkt en de braderie afgesloten voor 
verkeer. Het Kindervrijmarkt gebied dient vanaf 20.00 uur auto-vrij te zijn.

Tot slot; Bij het afronden van de tekst voor ons programmaboekje waren nog niet alle onderdelen 
tot in details bekend. Het kan zijn dat het uiteindelijke programma op kleine details afwijkt. Als een 
eventuele wijziging of aanpassing tot teleurstellingen kan leiden vragen wij hiervoor uw begrip.
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Untitled-1   1 28-3-2007   14:20:34
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www.proper-makelaardij.nl

du Patron
Fromagerie

kaas - vleeswaren - noten
wijnen - delicatessen

Programma boekje 2015 def.indd   6 8-4-2015   13:34:40

Winkelcentrum Langevoort, Irislaan 71 2343 CH Oegstgeest  Telefoon: 071 - 523 74 00   

www.dupatron.nl

Notariskantoor
Van de Oudeweetering

www.notarisvdo.nl

071-5157150
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ORANJE PROGRAMMA 2020

Vrijdag 17 april
9.00 uur  Dag	van	de	Koningsspelen, Basisscholen en sportverenigingen

  Voor de kinderen van de basisscholen worden vandaag voor de zevende keer de 
KONINGSSPELEN georganiseerd. De dag staat in het teken van sport en spel.

17 april – 17 mei Poffertjeskraam

  De poffertjeskraam zal weer op de vertrouwde plaats op de Lijtweg opgebouwd 
worden en wel naast de apotheek. De poffertjeskraam staat daar dit jaar vanaf 
17 april. Op Koningsdag is de afstand tussen de kermis, poffertjeskraam en de 
middagactiviteiten weer klein. U kunt zo volop genieten van alle activiteiten.

 Openingstijden poffertjeskraam: 11.00 – 20.00 uur

Donderdag 23 april
14.00 – 16.00 uur  Seniorenbingo:	Bingo	voor	ouderen, Poffertjeskraam

  Speciaal voor de oudere inwoners van Oegstgeest wordt op donderdag 23 april 
een gezellige Seniorenmiddag georganiseerd. De locatie is de Poffertjeskraam 
die in deze feestelijke periode aan de Lijtweg (naast apotheek Beker) staat.  
De zaal is geopend vanaf 13.45 uur. Bij binnenkomst wordt u welkom geheten 
met een kopje koffie of thee. Er wordt een aantal bingo rondes gespeeld, waar-
bij leuke prijsjes te winnen zijn. Tussen de rondes door trakteert de Oranje-
vereniging u op het traditionele “Oranjebittertje” en een portie poffertjes.

  De organisatie van de Seniorenmiddag is in handen van Radius, de  Stichting 
Evenementen en de Oranjevereniging. Als u wilt deelnemen aan deze  gezellige 
Seniorenmiddag wordt u verzocht om u voor 20 april a.s. aan te  melden bij of 
bij de Oranjevereniging door een mail te sturen naar  
secretaris@oranjevereniging.nl.

  De Seniorenmiddag is gratis toegankelijk voor leden van de Oranjevereniging 
Oegstgeest (op vertoon van het lidmaatschapskaartje). Niet-leden betalen een 
entreeprijs van € 5,00 p.p..

Vrijdag 24 april
10.00 uur  Lintjesregen, Gemeentehuis

  De burgemeester van Oegstgeest, de heer E.R. Jaensch, zal in de raadszaal van 
het Gemeentehuis de Koninklijke Onderscheidingen uitreiken.
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Zaterdag 25 april
10.00 – 23.00 uur  Openingsdag	Kermis, Evenementenplein Lijtweg / Ommevoort

  Ook dit jaar vindt de kermis plaats op het Evenementenplein (Lijtweg/ 
Ommevoort). Er zijn veel leuke attracties voor iedereen. Dit jaar zijn er weer 
spetterende activiteiten en speciale aanbiedingen. Op Koningsdag is de afstand 
tussen de kermis, poffertjeskraam en de middagactiviteiten weer klein. U kunt 
zo volop genieten van alle activiteiten.

	 Openingstijden	kermis:
 Zaterdag 25 april  10.00 – 23.00 uur
 Zondag 26 april  14.00 – 23.00 uur
 Maandag 27 april  10.00 – 23.00 uur
 Dinsdag 28 april  14.00 – 23.00 uur
 Woensdag 29 april  Gesloten
 Donderdag 30 april Gesloten 
 Vrijdag 1 mei  Gesloten 
 Zaterdag 2 mei  14.00 – 23.00 uur
 Zondag 3 mei  14.00 – 23.00 uur
 Maandag 4 mei  11.00 – 18.00 uur
 Dinsdag 5 mei  10.00 – 23.00 uur

Zaterdag 25 april
12.00 – 22.00 uur  Wijnfestival, aangeboden door Winkeliersvereniging Lange Voort

  Vanaf 12 uur kunnen bezoekers terecht op het gratis toegankelijk Wijnfestival. 
Hier staan verschillende gezellige kraampjes met wijnen uit verschillende 
 landen met bijpassende hapjes. Kom dus langs met vrienden, familie of 
 collega’s voor een heerlijke dag op het Wijnfestival waar je samen kan borrelen 
en als afsluiter samen naar de prachtige vuurwerkshow kan kijken mét een 
wijntje in de hand!

Zaterdag 25 april
14.00 – 18.00 uur  Kinderentertainment, aangeboden door Winkeliersvereniging Lange Voort

  Hier kunnen kinderen de mooiste oranje ballonnen krijgen van de ballon-
modelleur. Zij roepen; hij maakt! Daarnaast worden er heerlijke oranje suiker-
spinnen uitgedeeld en is er tot slot een springkussen geheel in oranjesfeer.

Zaterdag 25 april
18.30 – 21.00 uur  Voorrondes	NK	Knikkeren, Irislaan (inschrijven 18.00-18.30)

  In Oegstgeest wordt de aftrap gedaan voor het Nederlands Kampioenschap 
Knikkeren. De knikkerkampioenschappen in Oegstgeest worden georganiseerd 
door House of Sports in samenwerking met de Oranjevereniging Oegstgeest. 
Deelnemen kunnen de kinderen die op de basisschool zitten in de groepen  



KoningsdagLIVE IN OEGSTGEEST

Zondag 26/4 Koningsnacht
21:30 uur > live zanger Bart Heemskerk
 

Maandag 27/4 Koningsdag 
9:00 uur > geopend met koffie en 
oranjegebak, springkussens, 
kindertatoo, buiten bar en terras
en diverse
 

live optredens BUITEN
12:30 uur > DJ CHRIS & friends
15:00 uur > BARRY BADPAK
15:45 uur > DE DEIK PLUS

 live optreden BINNEN
18:00 uur> zanger LUCAS MEIJER
 

Cafe de Gouwe • Rhijngeesterstraatweg 31



3 t/m 8. De kinderen strijden om de titel “beste knikkeraar van  Oegstgeest”. De 
beste deelnemers kunnen deelnemen aan de uiteindelijke finale dag. De datum 
van de finale dag wordt later bekend gemaakt.

 Informatie kunnen jullie vinden op de website www.nkknikkeren.nl.

  Daar vinden jullie ook het inschrijfformulier. Inschrijven kan via dit inschrijf-
formulier of voor aanvang van de wedstrijd. Voor deze inschrijving hoeven 
kinderen geen lid te zijn van de Oranjevereniging.

Zaterdag 25 april
18.00 – 22.00 uur  Openlucht	Disco, Lange Voort

  Tijdens de Late Night Shopping, het NK Knikkeren en voor de vuurwerkshow  
is er op de Lange Voort een speciale Double U Kids Disco met onze eigen Oegst-
geester DJ Double U!

Zaterdag 25 april
18.00 – 21.00 uur  LATE	NIGHT	SHOPPING,	Winkelcentrum Lange Voort

  In samenwerking met de Oranjevereniging organiseert de winkeliersvereni-
ging Lange Voort weer een Late Night Shopping met dit jaar foodtrucks, een 
wijnfestival, kinderentertainment, Openluchtdisco met DJ Double U, optreden 
Jong K&G en natuurlijk de 1e voorronde van het NK Knikkeren. De avond wordt 
afgesloten met een vuurwerkshow georganiseerd door de Oranjevereniging 
Oegstgeest (onder voorbehoud van het weer).

Zaterdag 25 april
19.00 – 22.00 uur  Optredens	van	en	kennismaken	met	Jong	K&G

  Gedurende de avond zal Jong K&G rondom en op het Winkelcentrum een 
aantal optredens verzorgen. Er is op deze avond ook gelegenheid om kennis te 
maken met Jong K&G. Er is een promotiestand. Daar kun je informatie krijgen 
over spelen in de band en bovendien is het mogelijk.

Zaterdag 25 april
+/- 22.00 uur  Vuurwerk	show, Lange Voort / Irispark

  Een bestseller! Om de start van de feestelijkheden rondom Koningsdag luister 
bij te zetten mag de vuurwerkshow natuurlijk niet ontbreken. Er is wederom 
gekozen voor een prachtige eigentijdse vuurwerkshow in het Irispark. De show 
zal bestaan uit een samenspel van grondvuurwerk, geluid en mogelijk vuuref-
fecten. De beste plaats om maximaal van deze show te genieten is het trottoir 
aan de kant van de winkels aan de Irislaan. Voor de show moet het daglicht 
verdwenen zijn. Voor de feitelijke aanvang van de show houden we daarmee 
rekening maar de show begint niet voor 22.00 uur.
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vanderTouw & partners

personeel & organisatieadvies
projecten - secretariaat - coaching

Postbus 1076, 2340 BB Oegstgeest

0031 71 572 65 20, info@vandertouwenpartners.nl

 
 

 
 

Dit is het woord- en beeldmerk van Oegstgeest, dat is ontleend aan het gelijknamige 
boek van de in Oegstgeest geboren schrijver/beeldhouwer/schilder Jan Wolkers.  

Oegstgeest heeft veel schrijvers voortgebracht. Maar liefst drie van hen – Jan 
Wolkers, Frédéric Louis Bastet en Frits Bernard Hotz -ontvingen de prestigieuze P.C. 

Hooftprijs voor hun hele oeuvre. 
 

‘In Oegstgeest woont om het andere huis wel een schrijver’, zo wordt wel eens 
beweerd.  

Dat is niet eens zo heel erg overdreven. In sommige straten is dat zelfs huis-aan-huis 
het geval. Zie op You Tube de korte film ‘Schrijversdorp Oegstgeest’. 

 
Wilt u meer weten over het gebruik van het woord- en beeldmerk ‘Terug naar 

Oegstgeest’, stuur dan een bericht naar info@dorpsmarketingoegstgeest.nl of bel 
dorpsmarketeer Marjolijn van der Jagt; M: 06 - 166 119 33. 
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  Om de wachttijd naar het vuurwerk aangenamer te maken kunt u genieten van 
eigentijdse muziek van de klanken van DJ Double U. Bovendien zijn er een groot 
aantal winkeliers van het winkelcentrum die u uitnodigen om op deze avond 
speciaal hun uitstallingen te bezoeken. Ook is er gelegenheid tot het nuttigen 
van een drankje aan de bar van Restaurant De Jonker. Na het vuurwerk hoeft u 
niet direct naar huis want de muziek blijft nog even draaien en de bar blijft nog 
even open.

Maandag 27 april
7.45 uur  	Feestelijk	ontbijt	met	alle	gedecoreerden	en	Vrienden	van	de		Oranjevereniging	

Clubhuis FC Oegstgeest, De Voscuyl 19

  Traditiegetrouw ontvangt de Oranjevereniging degenen, die dat jaar Koninklijk 
onderscheiden zijn met een feestelijk ontbijt om daarna gezamenlijk naar de 
aubade bij het Gemeentehuis te vertrekken. Gedecoreerden uit eerdere jaren 
(vanaf 2010) hebben ook een uitnodiging ontvangen. Daarnaast worden ook 
onze ‘Vrienden van de Oranjevereniging’ uitgenodigd. Dit jaar is het wederom 
niet mogelijk het ontbijt in zorgcentrum Van Wijckerslooth te houden, 
aangezien de verbouwing nog niet ten einde is. Voetbalvereniging  
FC Oegstgeest is bereid gevonden als gastvereniging voor het ontbijt te zorgen.

8.45 uur  Optocht,	met	als	thema	‘Koningin	en	Koning’,  
 vanaf FC Oegstgeest naar Gemeentehuis

  Nog een oude traditie: een thema optocht naar de Aubade bij het gemeente-
huis. Het thema is ‘Koning en Koningin’. Kinderen kunnen verkleed aansluiten 
aan de stoet die onder begeleiding van onze eigen fanfare FBL dit jaar om 08.45 
uur start vanaf het parkeerterrein bij FC Oegstgeest. De kinderen kunnen ver-
zamelen op het terras bij FC Oegstgeest. Vanaf FC Oegstgeest wordt over het 
terrein van Rustenboch Van Wijckerslooth gelopen naar het gemeentehuis.

  Wij hopen dat veel kinderen, verkleed als Koning of Koningin, zich bij de  muziek 
zullen aansluiten.

9.00 uur  Koffie	en	krentenbollen, Park Gemeentehuis

  Met groot genoegen zet de Oranjevereniging de traditie voort van het verstrek-
ken van koffie, limonade en krentenbollen. Iedere Oegstgeestenaar is van harte 
welkom bij het Gemeentehuis. Aansluitend wordt de vlag gehesen en vindt de 
aubade plaats.

  Bij de promotiekraam van de Oranjevereniging ontvangt u de teksten van de 
liederen voor de aubade. Nog geen lid? Schrijf u even in!



Zolang mogelijk blijven doen 

waar u gelukkig van wordt. 

U heeft zelf de touwtjes in 

handen. En waar het niet meer 

lukt, schakelt u de professionele 

zorg van Marente in.

Wat hebben wij voor u in huis:

•   Wonen in Van Wijckerslooth 

of Hofwijck

•   Dagbesteding in Van Wijcker

slooth en Hofwijck

•   Thuiszorg in heel Oegstgeest

Hoogstpersoonlijk.

071 409 33 33 | info@marente.nl



9.25 uur  Vlag	hijsen,	Park Gemeentehuis

  Nadat een muzikaal signaal is gegeven hijsen leden van Scoutinggroep Derja de 
Nederlandse vlag met wimpel.

9.30 – 9.50 uur  Aubade, Podium Gemeentehuis

  Inwoners van Oegstgeest brengen een Aubade ter ere van Z.K.H de Koning.  
De burgemeester, de heer E.R. Jaensch, zal deze in ontvangst nemen.

  FBL zal muzikale medewerking verlenen bij de samenzang. Op het podium 
zullen ook aanwezig zijn de gedecoreerden van het afgelopen jaar van de 
gemeente Oegstgeest.

  Vervolgens zal de burgemeester een korte toespraak houden en de feestelijk-
heden openen. Traditiegetrouw zingen we als slot van de aubade gezamenlijk 
het Wilhelmus.

9.50 – 11.30 uur  Kinderspelen	(4	t/m	9	jaar),	Park Gemeentehuis

  (Inschrijven van 9.30 tot 10.30 uur, maximaal 500 kinderen, voorrang voor leden 
van de Oranjevereniging).

  Meteen na de Aubade gaat in de tuin van het Gemeentehuis het grote 
spelletjes festijn van start. Ook dit jaar staan er weer 30 spelletjes opgesteld. 
Met behulp van een spelletjeskaart kun je aan de spelletjes die je leuk vindt 
meedoen.

  De muziek tijdens dit spelletjesfestijn wordt verzorgd door Stichting Eve-
nementen. Bij de ‘muzikale-stand’ van Stichting Evenementen kun je je ook 
inschrijven voor de Dikke-Banden-Race!

  Maar let op: vanaf 10.30 uur of bij meer dan 500 deelnemertjes kun je niet meer 
mee doen. Wees dus op tijd. Vrijwilligers zullen de diverse spelletjes begeleiden.

  De toegang voor leden is gratis. De kinderen krijgen hiervoor een polsbandje 
van de Oranjevereniging Oegstgeest. Leden hebben een lidmaatschaps-
kaart waarmee ze een bandje kunnen ophalen bij de promotiekraam van de 
 Oranjevereniging. Niet-leden dienen een bandje aan te schaffen voor deel-
name. De bijdrage is bijna gelijk aan het lidmaatschap zonder dat hiermee een 
lidmaatschap wordt verkregen.

  Zowel voor het ochtendprogramma als het middagprogramma bedraagt de 
bijdrage € 5,00 per deelnemer. Het lidmaatschap van de Oranjevereniging 
bedraagt ten minste € 7,50 per gezin.

 U kunt zich inschrijven als lid bij de stand van de Oranjevereniging.

pro
g

ram
m

a o
ran

jefeesten
 o

eg
stg

eest 2020

21



www.st-evenementen.nl

stichting
evenementen

14 

Stichting EvenementenStichting Evenementen is een actieve organisatie, die zich bezighoudt met het verzorgen van de meest   is een actieve organisatie, die zich bezighoudt met het verzorgen van de meest  
uiteenlopende activiteiten voor kinderen, tieners, jongeren en volwassenen. uiteenlopende activiteiten voor kinderen, tieners, jongeren en volwassenen. 

Daarnaast ondersteunen de Evenementenvrijwilligers ook diverse instanties en organisaties bij het 
verzorgen van hun activiteiten. Natuurlijk ook de Oranjevereniging Oegstgeest! 

Stichting Evenementen – Postbus 14 – 2340 AA  Oegstgeest – 071-5171540
info@st-evenementen.demon.nlinfo@st-evenementen.demon.nl

steven.indd   1 29-3-2007   8:44:14

 ✓ Training & Opleiding
 ✓ Selectie & Assessment
 ✓ Management development  

 & coaching

 Rhijngeesterstraatweg 56
2341 BV Oegstgeest
tel.: (071) 572 69 87
fax: (071) 519 05 02

e-mail: info@securitycollege
website: www.securitycollege.nl

Programma boekje 2015 def.indd   14 8-4-2015   13:34:43

lunchen • dineren • wat drinken

www.hetbeleg.nl
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10.00 uur  Muzikale	rondgang	bejaardenwooncentra, Bejaardencentra Oegstgeest

  Onze huis fanfare, de Franciscus Band Leiden, brengt een muzikale groet aan de 
bewoners van Het Witte Huis. Via het Wilhelmina park wordt de bewoners van 
Nova Zembla een muzikale groet gegeven. Dan via de Geversstraat, Oranjelaan 
en Terweeweg naar Hofwijck. Via het bos van Van Wijckerslooth naar Van 
Wijckerslooth, en Rustenborch.

10.00 – 11.00 uur  Optreden	The	Red	Rose	of	Lochbuie	Pipes	and	Drums, Park Gemeentehuis

  ‘The Red Rose of Lochbuie Pipes and Drums’ is een doedelzakband die zich 
presenteert volgens Schotse militaire traditie. De band is op 22 september 1990 
in Rijswijk opgericht, maar sinds begin 2017 heeft ze zich in Oegstgeest geves-
tigd. De band hoopt in deze regio weer te kunnen groeien tot een  volwaardige 
en toonaangevende band. Interesse? U bent van harte uitgenodigd om onze 
woensdagavond repetitie te komen bezoeken. Meer informatie vindt u op onze 
website: www.redroseoflochbuie.nl.

10.00 – 23.00 uur  Kermis,	Evenementenplein

11.00 – 12.00 uur  Optreden	Big	Band,	Podium Gemeentehuis

  Niet meer weg te denken in het ochtendprogramma; onze eigen Big Band. 
Het orkest onder leiding van Halbe Tjepkema speelt voor elk wat wils. Bekende 
nummers van Count Basie en Glenn Miller, maar ook Latijns-Amerikaanse stij-
len en popmuziek wordt niet vergeten! Een eigen stijl compleet met zangeres, 
dwarsfluit en vibrafoon!

11.00 – 12.30  Ringsteken,	Wilhelminapark
 (inschrijven van 10.45 – 11.15 uur)

  Het ringsteken zal plaatsvinden in de omgeving van het Wilhelminapark en 
onze burgemeester Emile Jaensch zal de eerste ring van de wedstrijd proberen 
te steken!

  De ringrijderij, een van de oudste Oranje-evenementen in ons dorp, wordt ge-
organiseerd in samenwerking met de Vereniging van het Aangespannen paard 
“Duin- en Bollenstreek”. De deelnemers aan het ringsteken strijden om een 
aantal mooie prijzen. De prijsuitreiking vindt plaats om ca. 13.00 uur in Café  
De Gouwe, gelegen aan het wedstrijdparcours. 

  Om de wedstrijd spannender te maken, worden er vier ringsteekpalen in plaats 
van twee neergezet en wordt er geen onderscheid gemaakt tussen paarden en 
pony’s.

12.30 uur  Start	Middagfeest, Hofdijck



Winkelcentrum Lange Voort
Lange Voort 35-37, Oegstgeest

Telefoon 071-5172271

Ook voor al uw specials!

NVM nieuws
2 wekelijks in de bus

NIEUW

NIEUW

NIEUW

HOMEHOMEHOMEHOMEHOMEHOMEHOMEHOMEHOMELiving
V O O R J A A R  2 0 1 5

&HOME&HOMEHOME&HOMEHOME&HOMEHOMELiving&LivingHOMEHOMELivingHOME&HOMEHOMELivingHOMEHOME

Covercredits: Woonmodetrend Eurasian van het Perscentrum Wonen, www.woonmodetrends.nl
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13.00 – 19.00 uur  Gezellige	bar	Ronde	Tafel	Oegstgeest,	Hofdijck

  De Ronde Tafel Oegstgeest verzorgt ook dit jaar weer te midden van alle 
activiteiten op de Hofdijck de bar! De opbrengst van deze actie komt ten goede 
aan het goede doel, dit jaar is het goede doel een aquarium in de wachtkamer 
van de nieuwe kinder poli in het LUMC. De Ronde Tafel Oegstgeest bedankt alle 
sponsoren.

13.00 – 14.30 uur  Trottoirtekenen, Dorpscentrum

  Het trottoirtekenen vindt plaats van 13.00 uur tot 14.30 uur plaats op de Lijtweg 
ter hoogte van het Dorpscentrum. Begeleiders van de Stichting Evenementen 
zullen hier de deelnemende kinderen en tieners – verdeeld over diverse leef-
tijdsgroepen – inschrijven.

  Er kunnen maximaal 150 kinderen en tieners in de leeftijd van 4 t/m 16 jaar 
meedoen aan dit onderdeel van de Oranjefeesten. De deelnemers worden 
verdeeld in drie groepen:

 Groep A: 4 t/m 7 jaar
 Groep B: 8 t/m 11 jaar
 Groep C: 12 t/m 16 jaar

  Het trottoirtekengebied op de Lijtweg strekt zich uit tussen de Wijttenbachweg 
en de Louise de Colignylaan. Aan ouders/belangstellenden wordt vriendelijk 
verzocht niet over de tekenvakken te lopen, maar vanaf de zijkant de kunst-
werken te bewonderen. Een deskundige jury beoordeelt vanaf 14.00 uur de 
tekeningen. Om 14.30 uur vindt de prijsuitreiking plaats bij de inschrijfstand. 
Kinderen van leden van de Oranjevereniging kunnen gratis aan het trottoir-
tekenen deelnemen op vertoon van het lidmaatschapskaartje 2020.  
Niet-leden dienen voor de middagactiviteiten een polsbandje aan te schaffen.

13.00 – 18.00 uur  DJ	Double	U	&	Live	muziek,	Podium Hofdijck

  Uiteraard ook weer live muziek op de Hofdijck dit jaar! De hele middag draait 
onze eigen Oegstgeester DJ Double U vanuit zijn eigen booth en zal Up Right 
Piano’s als hoofd act het podium betreden.

  DJ en muzikanten gaan ervoor zorgen dat het weer een swingend Oranje Hof-
dijckfeest gaat worden!

13.30 – 16.00 uur  Boogschuttersvereniging	Attila, Grasstroken Hofdijck

  Dit jaar zal Boogschuttersvereniging Attila wederom bij de kinderspelen pre-
sent zijn, op de Hofdijck. Attila wil de jeugd van 12 t/m 17 jaar kennis laten ma-
ken met deze sport. Zoals in de voorgaande jaren zullen zij 4 doelpakken met 
blazoenen meenemen, om op deze wijze korte demonstraties te kunnen geven 
en belangstellenden onder begeleiding ook enkele pijlen te laten  schieten.



Wil jij trommelen, trompet, trombone of dwarsfluit spe-
len? Kom dan bij ons langs tijdens de jaarmarkt. Het 
schoolplein van de Gevers Deutz Terwee school wordt 
weer omgedoopt tot ‘K&G plein’.

Wanneer 5 mei 2020
Waar Terweeweg 106  OEGSTGEEST
Wat • optredens van Jong K&G en K&G 3

• muzikale 6 kamp
• K&G kamp parcours
• workshop ‘marcheren’
• muziekinstrumenten uitproberen
• uitgebreide informatiestand
• de allernieuwste CD van K&G

Wil je een keer onze repetities bezoeken of meer informa-
tie over K&G? Neem dan contact op via opleidin-
gen@keng leiden.nl. Zie ook  www.keng leiden.nl

Muziekvereniging Kunst en Genoegen 
J.C. de Rijpstraat 29 

2315 WE LEIDEN

JONG K&G | SHOW– EN MARCHINGBAND K&G | K&G 3
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  Geïnteresseerden kunnen zich laten informeren over deze intrigerende sport, 
maar zelf ook een schot wagen!

13.30 uur  Fietstocht	–	Elektrisch	fietsen	toegestaan

  U kunt zich aanmelden voor deelname bij de Promotiekraam van de Oranje-
vereniging op de Hofdijck. Er kan gestart worden tussen 13.30 en 14.00 uur.

 Vertrekpunt bij de promotiekraam van de Oranjevereniging op de Hofdijck.

  Natuurlijk is er ook dit jaar tijdens de Koningsdagfestiviteiten weer een mooie 
fietstoertocht uitgezet.

  In samenwerking met de Oranjeverenigingen uit Valkenburg, Rijnsburg, Katwijk 
aan den Rijn en Katwijk aan Zee organiseert de Oranjevereniging Oegstgeest 
voor de 32ste keer de traditionele gezinsfietstocht.

  Dit jaar is er weer een hele nieuwe toertocht uitgezet, gekozen is om nu een 
keer naar het oosten en westen te fietsen en alle deelnemende dorpen aan te 
doen. De tocht is weer ongeveer 30 km lang en laat zien hoe verrassend veel 
water en groen er in onze omgeving te vinden is.

  U ontvangt een consumptiemunt. Deze munt is op een verrassingslocatie een 
versnapering waard! En uiteraard ontvangt U een leuke attentie als aandenken.

  U kunt zich bovendien vooraf al aanmelden bij het secretariaat  
info@oranjeverenigingoegstgeest.nl, wij zorgen dan dat uw route klaarligt.

  Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 per persoon, leden op vertoon van hun 
lidmaatschapskaartje 2020, gratis. De Oranjevereniging Oegstgeest aanvaardt 
geen aansprakelijkheid voor deelname aan de fietstocht. Deelname geschiedt 
op eigen risico.

13.30 uur  Creatief	

  Vanaf 13;30 uur kunnen kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar hun creatieve 
ideeën  vorm geven. Hiervoor zijn er materialen aanwezig. Denk vast eens 
goed na over wat koningsdag voor jou is! Wat mag er op koningsdag zeker niet 
ontbreken. Na afloop mag je uiteraard je werkstuk meenemen. 

14.00 – 14.30 uur  Bakfietsrace

  Na de succesvolle introductie is er dit jaar voor de 3e weer een bakfietsenrace. 
Deze fietsen moeten ook van dikke banden zijn voorzien. De fietsen moeten 
banden hebben van tenminste 28 mm breed. Het kindje in de bak moet na 
2012 zijn geboren, moet in een driepuntsgordel zijn vastgezet en moet een 
fietshelmpje op. Mechanische doping kan plaatsvinden. Er is een wedstrijd voor 
vaders met een kind en voor moeders met een kind. De ouders mogen geen 
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wielerlicentie van de KNWU hebben. Ter plaatse bepaalt de wedstrijd leiding 
eventueel nadere regels.

  Meer informatie is beschikbaar op www.oranjeverenigingoegstgeest.nl. 
Inschrijven kan bij Détom, Rhijngeesterstraatweg 42 en ook via de genoemde 
website. Deelname is gratis dankzij de ondersteuning van Détom Auto-
specialisten.

14.00 – 18.00 uur  Kids	adventure	games, Evenemententerrein Hofdijck / Tromplaan

 Met onder andere de volgende activiteiten:
 - Kasteel met hangbrug 
 - Western Run met klimglijbaan
 - Hindernisbaan
 - Mega balls (wipe -out)  
 - Boogschietfestiviteiten
 - Voetbalfestiviteiten
 - Korfbalfestiviteiten
  De Oranjevereniging organiseert haar activiteiten in eerste instantie voor haar 

leden. Anderen zijn ook welkom bij de activiteiten. Leden krijgen in elk opzicht 
voorrang. Niet-leden kunnen aan activiteiten deelnemen als zij daarvoor een 
bijdrage hebben betaald. De bijdrage is bijna gelijk aan het lidmaatschap zon-
der dat hiermee een lidmaatschap wordt verkregen.

  Zowel voor het ochtendprogramma als het middagprogramma bedraagt de 
bijdrage € 5,00 per deelnemer. Het lidmaatschap van de Oranjevereniging 
 bedraagt ten minste € 7,50 per gezin per jaar. U kunt zich als lid laten 
inschrijven bij de stand van de Oranjevereniging aan de Hofdijck. Het is aan de 
Oranjevereniging om te bepalen wanneer vol ook echt “vol” is.

14.00 – 18.00 uur  Western	run	baan	met	klimglijbaan,	Hofdijck

  Hier waan je werkelijk in het wilde westen. Hoe vaker je erop klimt hoe leuker 
hij wordt. 

 Deelname toegestaan van groep 3 t/m 8

14.00 – 18.00 uur  Kasteel	met	hangbrug,	Hofdijck

  Altijd al een prins of prinses willen zijn? Op dit kasteel met hangbrug ben je 
even terug in de tijd van de kastelen met ridders en prinsen.

 Deelname toegestaan van groep 3 t/m 8

14.00 – 18.00 uur  Hindernisbaan, Hofdijck

  Om deze baan te kunnen bedwingen moet je een beetje slim zijn. Je komt 
 obstakels tegen die je moet overwinnen. Maar dat is nu eenmaal nodig voor 
een stormbaan. Slinger naar het volgende onderdeel, kruip door de tunnels, 
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Rhijngeesterstraatweg 42, 2341 BV  Oegstgeest   071 5161891

Sponsor Dikke-Banden-Race

Ga jij DIK
winnen bij
De Détom-
Dikke-Banden-
Race?

Ben jij een jongetje/meisje tussen de 7 en 12 jaar? Kan jij snel fietsen?  
Ga jij dan DIK winnen bij de Détom-Dikke-Banden-Race 2020 op 
maandag 27 april? Schrijf je dan snel in: 

www.oranjeverenigingoegstgeest.nl

Rhijngeesterstraatweg 42
2341 BV  Oegstgeest

071 5161891
Sponsor Dikke Banden Race

Ga jij DIK
winnen bij
De Détom
Dikke Banden
Race ?
Ben jij een jongetje / meisje tussen de 7 en 12 jaar? Kan jij snel fietsen? Ga jij 
dan DIK winnen bij de Détom Dikke Banden Race 2015 op maandag 27 april?  

Schrijf je dan snel in: www.oranjeverenigingoegstgeest.nl
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overwin de balken maar… pas op voor het net!
 Deelname toegestaan van groep 3 t/m 8

14.00 – 18.00 uur  Mega	wipe	out, Hofdijck

  Wellicht bekend van de televisie. Probeer maar eens aan de overkant te 
komen zonder door iets geraakt te worden. Een echte uitdaging die je zeker op 
Konings dag niet mag missen .

  Wie bedwingt deze luchtkussens? Luister goed naar de instructeurs want hun 
wil is wet…

14.00 – 18.00 uur  Schminken,	Hofdijck

  Professioneel geschminkt worden? Dat kan! Op de Hofdijck staan professionele 
schminkers klaar. Voor een beurt bij het schminken heb je wel een bandje nodig!

14.30 – 15.30 uur  16e	Détom-Dikke-Banden-Race, Hofdijck e.o.

  In samenwerking met de Leidse Ren-en Tourvereniging SWIFT en sponsor 
Détom organiseert de Oranjevereniging voor alweer de veertiende keer een 
Dikke-banden-race. Wielerwedstrijden voor iedereen in de leeftijd van 7 tot en 
met 12 jaar, gehouden onder KNWU-licentie. Het rijden van een Dikke- Banden-
Race is een mogelijkheid om met de wielersport kennis te maken.  
Dit kan op je eigen fiets, het mag alleen geen fiets zijn met een gekromd race-
stuur. De wedstrijden worden gehouden op een afgesloten parcours: Start/
Finish bij het feestterrein aan de Hofdijck, het tracé verloopt vandaar via de  
Pr. Marijkelaan – Pr. Beatrixlaan – Terweeweg – Hofdijck. De race wordt begeleid 
door de experts van Swift.

  In verschillende categorieën wordt gereden. De afstanden die moeten worden 
afgelegd zijn aangepast aan de leeftijd. In verband met de veiligheid is het 
verplicht een valhelm te dragen tijdens de races. Door de organisatie worden 
valhelmen ter beschikking gesteld. Meer informatie is beschikbaar op  
www.oranjeverenigingoegstgeest.nl. Inschrijven kan bij Détom, Rhijngeester-
straatweg 42 en ook via de genoemde website. Deelname is gratis dankzij de 
ondersteuning van Détom Autospecialisten.

 Categorie   1a: Jongens geboren in 2012 en 2013;
     1b:  meisjes geboren in 2012 en 2013;
 Categorie   2a:  Jongens geboren in 2010 en 2011;
     2b:  meisjes geboren in 2010 en 2011;
 Categorie   3a:  Jongens geboren in 2008 en 2009;
     3b:  meisjes geboren in 2008 en 2009;

pro
g

ram
m

a o
ran

jefeesten
 o

eg
stg

eest 2020

31



12 

Lange Voort 41   2343 CB  Oegstgeest   T 071 517 16 65

Programma boekje 2015 def.indd   12 8-4-2015   13:34:42

071 515 53 79 / 06 53 67 51 38

www.webklimaattechniek.nl

Verwarming

 

Airconditioning Ventilatie Zwembad techniek

Kamphuizenlaan 20, 2343 AE Oegstgeest  
06 - 46 31 53 49, info@webklimaattechniek.nl
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14.30 uur  Korfschieten, Evenemententerrein Hofdijck

  Ook dit jaar organiseert Korfbalvereniging Fiks een wedstrijd Korf schieten voor 
de jeugd. De kinderen worden ingedeeld in meerdere  groepen, t.w.: leeftijd: 4-5 
jaar, leeftijd: 6-7 jaar, leeftijd: 8-9 jaar en leeftijd: 10-12 jaar.

  Het Korfschieten wordt gehouden op de grasstrook langs de Hofdijck/Tromp-
laan. Inschrijven kan bij de Promotiekraam van de Oranjevereniging op de 
Hofdijck vanaf 13.30 uur. Gelijk na het Korf schieten is de prijsuitreiking voor de 
eerste, tweede en derde prijs. Iedere deelnemer krijgt in ieder geval een vaantje. 
Voor deelname heb je een bandje nodig. Leden hebben een oranje bandje. 
Niet-leden kunnen deelnemen als zij een bandje hebben dat recht geeft op 
deelname aan de middagactiviteiten

15.00 – 18.00 uur  Liveband	Up	Right	Piano’s, Evenemententerrein Hofdijck

  We zijn erg blij dat we de Up Right Pianos hebben kunnen vastleggen voor het 
Hofdijkfeest op Koningsdag. Het is een zogeheten piano-dueling band met 
artiesten uit de regio. De pianisten/zangers spelen populaire hits maar nemen 
ook verzoekjes aan vanuit het publiek. Ze gaan zorgen voor een groot interac-
tief muziekspektakel op de Hofdijck dit jaar!

15.30 uur  Penalty	schieten, Evenemententerrein Hofdijck

  Voor de jeugdige voetballers in Oegstgeest is er ook dit jaar een wedstrijd 
 penaltyschieten. De coördinatie hiervan is in handen van voetbalvereniging FC 
Oegstgeest De kinderen worden ingedeeld in meerdere groepen, t.w.: meisjes 
van 11-14 jaar, jongens van 9 jaar,  jongens van 10 jaar, jongens van  
11 jaar en jongens van 12 jaar.

  Het penaltyschieten wordt gehouden op het evenemententerrein Hofdijck/
Tromplaan. Inschrijven kan bij de Promotiekraam van de Oranjevereniging op 
de Hofdijck vanaf 14.30 uur. Er kunnen maximaal 80 kinderen deelnemen. Na 
het penaltyschieten is de prijsuitreiking voor de eerste, tweede en derde prijs. 
Iedere deelnemer krijgt in ieder geval een vaantje. Voor deelname heb je een 
polsbandje nodig. Leden hebben een lidmaatschapkaart waarmee ze een band-
je kunnen ophalen bij de promotiekraam van de Oranjevereniging. Niet-leden 
kunnen deelnemen als zij een bandje hebben dat recht geeft op deelname aan 
de middagactiviteiten.

21.00 uur  Oranjebal, De Gouwe

  Terugblikken op Koningsdag doen we in café De Gouwe. Een gezellige traditie 
die ook dit jaar weer wordt voortgezet!



advertentie HUGO DE GROOT
> was 1/1 moet worden 1/2!

> moet nog worden aangeleverd!Met Koningsdag 

verse oranje 

tompouces en soezen.

Van 8 tot 12 aan 

de kempenaerstraat 20 

Bestel tijdig om teleurstelling 

te voorkomen 

De Kempenaerstraat 111, 2341 GK Oegstgeest
De Kempenaerstraat 20, 2341 GM Oegstgeest

T (071) 517 52 25
 F (071) 515 71 06 

E info@hugodegrootbakker.nl
 I www.hugodegrootbakker.nl

hugodegrootbakker.nl

Met Koningsdag 

vers oranje  

gebak
Van 8 tot 12 aan 

de kempenaerstraat 20

Bestel tijdig om teleurstelling 

te voorkomen 
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Zaterdag 2 mei
20.15 uur  Klaverjassen,	Buurthuis de Kratong

  Op zaterdag 2 mei organiseert de kaartclub van FC Oegstgeest in samenwer-
king met de Oranjevereniging een koppel-klaverjas avond in het kader van de 
Oranjefeesten 2020. Let op, de avond wordt gehouden in Buurthuis De Kratong. 
U kunt inschrijven per koppel. Het gaat eerst om de gezelligheid en vervolgens 
om de punten. U speelt de gehele avond als koppel, dus met uw vaste maat, 
tegen andere koppels. Er wordt een troefkleur gedraaid. Bij doorpassen wordt 
verplicht gegaan. Voor de koppels met de meeste punten zijn er leuke prijzen 
te winnen. Het winnende koppel komt bovendien voor één jaar in het bezit van 
de wisselbeker. Daarnaast verzorgt de kaartclub van ook een loterij met leuke 
prijzen. Aanvang van de avond is 20.30 uur. Wij stellen het op prijs als u uiterlijk 
om 20.15 aanwezig bent.

  U kunt zich telefonisch opgeven voor deze avond op het volgende telefoon-
nummer 071-54 132 20 (Anne-Marie) of 071-515 53 51 (Annelies). Doe het snel 
want vol is echt vol. Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50 per koppel voor niet- leden. 
Leden betalen € 5,00.

Zaterdag 4 mei 
14.00 uur  Bloemen	leggen	op	oorlogsgraven	bij	Groene	Kerkje

18.00 – 19.00 uur 	 Herdenkingsprogramma, Regenboogkerk

Nationale Dodenherdenking
 Monument Bos van Wijckerslooth

19.40 uur  Luiden	van	de	kerkklokken

19.40 uur  Herdenking	van	de	gevallenen	Thema:	‘75	jaar	Vrijheid’

 Vlaggen	halfstok
  Vanaf ’s avonds 18.00 uur tot zonsondergang wordt u verzocht uw vlag halfstok 

te hangen.

	 Herdenking	van	de	gevallenen
  Vanaf 19.45 uur zullen wij met elkaar in het van Wijckersloothbos gedenken dat 

de Tweede Wereldoorlog voor Nederland en Nederlands-Indië in 1945 ten einde 
kwam.

  Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken wij al diegenen –  burgers 
en militairen – die waar ook ter wereld hun leven voor de vrijheid hebben opge-
offerd niet alleen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog maar ook gedurende 
andere krijgsverrichtingen.



Visgilde Hugo van der Meij
Lange Voort 2D, Oegstgeest
T: 071 515 64 69
E: info@hugovdmeij.visgilde.nl
W: hugovdmeij.visgilde.nl

Iedere Dinsdag

    

Voor de échte lekkerbekken

HAPPY KIBBELING 

met
GRATIS FRIET!

De elegante collectie van 
Eclat is bij ons in de winkel.
Interesse? Dan zien wij u 
graag bij ons op de Lange 
Voort, Oegstgeest.
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  Wij zijn verheugd dat de belangstelling voor deze Herdenking bij ons oorlogs-
monument in het van Wijckersloothbos gedurende de laatste jaren, met name 
ook onder jongeren, zo enorm toeneemt.

  Dit jaar zullen twee leerlingen van de Lichtwijzer een gedicht voorlezen.

  Vervolgens zal Prof. Kutsal Yesilkagit (Hoogleraar International Governance 
Leiden, woonachtig in Oegstgeest) een korte overdenking houden.

  Na deze overdenking zal door een koperblazer van de Drumfanfare FBL de 
taptoe geblazen worden en worden twee minuten stilte in acht genomen. Ver-
volgens zal gezamenlijk het Wilhelmus gezongen worden. Daarna wordt een 
ieder uitgenodigd om te defileren en bloemen te leggen bij het monument en 
de plaquette met de namen van de gevallenen uit Oegstgeest te aanschouwen.

  Muzikale medewerking wordt ook dit jaar weer verleend door de koperblazers 
van de Drumfanfare FBL, die voorafgaand aan de plechtigheid en tijdens het 
defilé koralen zullen spelen.

 De ceremoniële vlaggenwacht wordt verzorgd door de Scoutinggroep Derja’s.

20.20 uur  Samenzijn	en	Napraten,	Dorpscentrum

  Op uitnodiging van de Raad van Kerken, het Dorpscentrum en de Oranjever-
eniging Oegstgeest is er na afloop van de plechtigheid gelegenheid om met 
elkaar nog even bijeen te komen in het nabijgelegen Dorpscentrum om onder 
het genot van een kopje koffie of een ander drankje nog even met elkaar na te 
praten.

Zondag 5 mei
7.00 uur  Opbouw	Kindervrijmarkt

8.00 – 16.00 uur Kindervrijmarkt

  Op dinsdag 5 mei is het weer zover, de jaarlijkse Kindervrijmarkt! Woon je in 
Oegstgeest, ben je onder de 16 jaar en verdien je graag een zakcentje? Zorg er 
dan voor dat je snel inschrijft en je plekje veilig stelt!

  In de periode van 1 maart t/m 30 maart kunnen gezinnen die aan de kindervrij-
markt willen deelnemen zich inschrijven via onze nieuwe website  
https://oegstgeest.kinder-vrijmarkt.nl/ Hier vind je ook alle relevante informa-
tie, regels en hoe de plaatsen worden toegewezen.

  De Kindervrijmarkt wordt georganiseerd in opdracht van de gemeente Oegst-
geest door de Oranjevereniging en de Oegstgeester Scouting verenigingen 
Shawano’s Oegstgeest en Sagara Satrya’s. 



Oegstfeest! Oegstfeest! Oegstfeest! Oegstfeest! Oegstfeest! Oegstfeest! Oegstfeest! 
Lange Voort 68 

2341 KD  Oegstgeest 
telefoon 071 51 54 014

www.zirkzee.nl 

Oegstgeest
Noordwijk 

Gouda
Rotterdam

Amsterdam
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  Het vrijmarktgebied kan bestaan uit de volgende straten; genomen aan  
beide zijden;

 -  Spaargarenstraat vanaf de Kempenaerstraat t/m de kruising met de 
 Duivenvoordestraat

 - De Duivenvoordestraat
 - De Juffermansstraat tot aan de kruising met de Emmalaan
 - De Emmalaan vanaf de Juffermansstraat
 - De Sportmanstraat
 -  Er wordt mogelijk gebruik gemaakt van de Prins Hendriklaan tot aan de 

 kruising met de Koninginnelaan
 -  De Terweeweg van de kruising met de Duivenvoordestraat tot aan de   

kruising met de Hofdijck
 - De Lijtweg aan de enkele zijde van de Louise de Colignylaan tot aan de Rabobank.
 -  Er wordt mogelijk gebruik gemaakt van het blok Prinses Irenelaan, Prinses 

Beatrixlaan

  Hoe werkt het sinds de afgelopen jaren? Om te voorkomen dat handelaren en 
kinderen die niet uit Oegstgeest komen de plaatsen gaan bezetten is besloten 
om plaatsen toe te wijzen. Verder gelden er een aantal regels waaraan iedere 
deelnemer moet voldoen. Opzet van de regels is om aan alle deelnemers vooraf 
een duidelijke plaats (een perceel) toe te wijzen. De belangrijkste regel is dat 
iedere deelnemer zich vooraf moet aanmelden bij de organisatie van de kinder-
vrijmarkt. Als deelnemer wordt gezien het gezin dat woont in Oegstgeest met 
een postcode genummerd 2341, 2342 of 2343. Een deelnemer aan de “kinder-
vrijmarkt” is niet ouder dan 16 jaar en wordt al of niet begeleid door ouders of 
grootouders. Per adres kan slechts één vergunning worden afgegeven.

9.30 – 18.00 uur  Vijf	mei-jaarmarkt	De	Kempenaerstraat,	De Kempenaerstraat

  De organisatie wordt verzorgd door de Winkeliersvereniging van  
De Kempenaerstraat.

Tussen 10.00 
en 12.00 uur		 Aankomst	estafettelopers	met	Vrijheidsvuur, De Lange Voort

  “In de loop der jaren is de Nationale Bevrijdingsvuurestafette uitgegroeid tot 
een nationaal evenement, waarbij ruim 2.000 sporters vanuit heel Nederland 
naar Wageningen, Stad der Bevrijding, komen om het vuur op te halen. Met dit 
vuur wordt op 5 mei de vlam ontstoken in eigen gemeente. Het bevrijdingsvuur 
is daarbij hét symbool voor leven in vrijheid en wordt daarom ook het Vrijheids-
vuur genoemd.”   (Bron: www.bevrijdingsvuurs.nl)

 Dit is te verwachten aankomsttijd.

Oegstfeest! Oegstfeest! Oegstfeest! Oegstfeest! Oegstfeest! Oegstfeest! Oegstfeest! 
Lange Voort 68 

2341 KD  Oegstgeest 
telefoon 071 51 54 014

www.zirkzee.nl 

Oegstgeest
Noordwijk 

Gouda
Rotterdam

Amsterdam
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Een Oegstgeester Ondernemer is  
 Vriend van de Oranjevereniging!

De ambitie van de Oranjevereniging Oegstgeest is samen te vatten in een 
enkele zin: Een uitgebreid Oranjefeest organiseren voor alle 
Oegstgeestenaren. Dat geldt voor alle Oegstgeester wijken, en dat geldt voor 
jong en oud. Dat was zo in 1909, dat is zo tot op de dag van vandaag en dat 
zal zo zijn in toekomst. Ieder jaar een aansprekend, eigentijds en 
gevarieerd programma bieden voor alle groepen in onze gemeente.

Deze organisatie en de activiteiten voor het enige collectieve dorpsfeest in ons dorp kosten  
ieder jaar veel tijd en geld. Wij zijn in 2006 gestart met het initiatief ‘Vrienden van de Oranje-
vereniging’. Doel hiervan is een band op te bouwen tussen onze vereniging en het lokale bedrijfs-
leven. Deze band moet leiden tot een gezellige club die van essentieel belang wordt voor het 
slagen van het enige echte dorpsfeest van Oegstgeest:	Koningsdag. Meer dan dertig onder-
nemingen ondersteunen ons op verschillende manieren. Kijkt u even mee?

Koperen vriend, € 150,00 per jaar

• 1/4 pagina advertentie in het programmaboekje (oplage 4.000)
• 1/4 pagina advertentie in het digitale programmaboekje
• Advertentie op de Oranjevereniging-website
• Dranghekspandoek met bedrijfslogo (zwart/wit)
 

Bronzen vriend, € 300,00 per jaar

• 1/2 pagina advertentie in het programmaboekje (oplage 4.000)
• 1/2 pagina advertentie in het digitale programmaboekje
• Banner op de Oranjevereniging-website
•  Plaats in de verzameladvertentie in de Oegstgeester Courant
•  2 x dranghekspandoek  

met bedrijfslogo
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Zilveren vriend, € 500,00 per jaar

• 3/4 pagina grote advertentie in het programmaboekje (oplage 4.000)
• 3/4 pagina grote advertentie in het digitale programmaboekje
• Banner op de Oranjevereniging-website
• Plaats in de verzameladvertentie in de Oegstgeester Courant
• 2 x dranghekspandoek met bedrijfslogo (kleur)
 

Gouden vriend, € 750,00 per jaar

•  1 pagina grote advertentie in het programmaboekje  
met steunkleur (oplage 4.000)

•  1 pagina grote advertentie in het digitale programmaboekje 
•  Banner op de Oranjevereniging-website
• Plaats in de verzameladvertentie in de Oegstgeester Courant
• Naamgeving evenement
• 2 x dranghekspandoek met bedrijfslogo (kleur)
 

Platina vriend, € 1.000,00 per jaar

• 1 pagina grote advertentie (omslag) in het programmaboekje (oplage 4.000)
•  1 pagina grote advertentie (omslag) in het digitale programmaboekje 
• Banner op de Oranjevereniging-website
• Plaats in de verzameladvertentie in de Oegstgeester Courant
• 4 x dranghekspandoek met bedrijfslogo (kleur)
• Naamgeving evenement

Doet u mee? 
Laat het ons weten via info@oranjeverenigingoegstgeest.nl 
of kijk op onze website: 

www.oranjeverenigingoegstgeest.nl
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Inschrijfformulier

U ook?

De steun van de inwoners van Oegstgeest hebben wij hard nodig om onze ambities voor het dorp 
waar te maken. Word daarom lid van de Oranjevereniging Oegstgeest en help ons deze unieke 
Oegstgeester traditie voort te laten bestaan. Met een minimale bijdrage van € 7,50 per jaar bent u 
en uw gezin verzekerd van gratis deelname aan de activiteiten.

Inschrijfformulier

Ja,  ik word lid van de 
 Oranjevereniging Oegstgeest!

Naam:

  Straat:

Huisnummer:

  Postcode/Plaats:

Telefoon:

 E-mailadres:

Aantal gezinsleden: 

Hierbij machtig ik de Oranjevereniging tot het afschrijven van de  
jaarlijkse contributie voor het bedrag van €_______ (minimaal € 7,50): 

   Rekeningnummer: 

Plaats:      Datum:

 Handtekening:

U kunt zich ook online aanmelden: 

www.oranjeverenigingoegstgeest.nl
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Dé specialist in het 
schoonmaken van bedrijven 
en particuliere klanten in 
Oegstgeest en omstreken.

www.schoonmaakbedrijfoegstgeest.nl

Dagelijkse bedrijfsschoonmaakReguliere schoonmaak

VloeronderhoudSchoonmaak VVE

Professioneel schoonmaakbedrijfSchoonmaak particulier



..ook voor catering! 

Dinerbuffetten
· Compleet verzorgd dinerbuffet
· Hollands, Italiaans, Grieks en Spaans
· Desgewenst met bedienend personeel

Maaltijden, soepen en salades
· Dagvers uit eigen productiekeuken
· Meer dan 14 soorten maaltijden
· Ruim aanbod vegetarische producten

Lunch
· Diverse belegde broodjes
· Complete lunchbuffetten
· Warme maaltijden en salades
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