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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
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Wat vinden we in dit boekje

Het programmaboekje van 2021 ziet er anders uit dan in andere jaren.  
De Oranjevereniging heeft van het boekje een bijzondere versie gemaakt. 
Een boekje dat uitgereikt wordt op de lagere scholen. De inhoud is aangepast 
aan deze doelgroep. Met feiten en foto’s over Koningshuizen en ook met 
spelletjes en verhaaltjes. En natuurlijk het Oranje programma van 2021.

Onze burgemeester Emile Jaensch doet een woordje, evenals voorzitter Linda van der Zon- 
Bronsgeest van de Oranjevereniging. Woordjes aan de Oegstgeestenaren in het algemeen  
en onze kinderen in het bijzonder. 

Voor de kinderen op de lagere scholen wordt dit boekje aangeboden met een rugzakje. Wij vragen 
de kinderen om het rugzakje juist op Koningsdag te dragen. Als jullie meedoen aan één van de 
 activiteiten, gaan wandelen of gaan fietsen is het leuk én handig om het rugzakje te gebruiken. 
Juist om te laten zien dat we in Oegstgeest tóch een beetje Koningsdag vieren. En dat mag natuur-
lijk ook buiten de gemeente. Wij rekenen op jullie. 

Doolhof
Kun jij de route vinden van de 
ene toren nar de andere toren?



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 



Voorwoord 
Burgemeester van Oegstgeest

Beste lezer,

Wat wordt het geduld van ons allemaal op de proef gesteld het 
afgelopen jaar. Natuurlijk stond de Oranjevereniging in 2020 
maandenlang in de startblokken om in ieder geval voor 2021 voor 
alle inwoners weer een mooi programma te organiseren vol ont-
moetingen en festiviteiten rond Koningsdag en bevrijdingsdag. 
Ook ik kijk, net als u, ieder jaar weer uit naar de spelletjes in de 
tuin van het gemeentehuis op Koningsdag, naar het ringsteken, 
het feest op de Hofdijck en ga zo maar door. Gezellig om met 
iedereen een kop koffie of een drankje te drinken en even bij te 
praten. Net als u verheug ik me op 5 mei, op de rommelmarkt en 
de braderie waar jaarlijks zo veel dorpsgenoten en bezoekers uit 
de regio op af komen.

Met het verstrijken van de maanden komt steeds meer het bange vermoeden: het zal toch niet dat 
het weer niet door kan gaan? En helaas: Voor het tweede jaar kunnen de activiteiten niet plaatsvinden 
in de vorm die we altijd gewend zijn en die iedereen in ons dorp zo waardeert.

Creatievelingen
Gelukkig bestaat de Oranjevereniging uit creatievelingen, die heel goed kunnen improviseren en op 
het laatst nog van alles kunnen organiseren, binnen de mogelijkheden. Dus wie weet wat er eind april 
en begin mei voor u in het vat zit..…. We houden hoop.

Wat gaat er zeker wel door?
De Koningsspelen voor de kinderen van de basisscholen gaan dit jaar zeker door. Scholen kunnen zelf 
kiezen voor een fysieke bijeenkomst of een digitaal feestje. Ook wordt er gekeken naar de mogelijk-
heden voor een digitaal ontbijt met de inwoners die dit jaar een koninklijke onderscheiding zullen 
krijgen.

Website actueel
Houdt u deze website goed in de gaten. Daar vindt u altijd de meest recente agenda voor de komende 
feestdagen! We hopen met elkaar op een fijne lijst met activiteiten die mogen binnen de dan gelden-
de coronaregels.

Emile Jaensch   
burgemeester Oegstgeest
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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”!
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   Voorwoord 
voorzitter Oranjevereniging

Beste basisschool leerlingen,

Het afgelopen jaar was een heel raar jaar voor iedereen. Jullie 
 hebben heel veel uurtjes thuis doorgebracht in plaats van op 
school. In het begin was het misschien nog wel leuk, maar na  
een tijdje was de lol er wel vanaf en begon je je vriendjes en 
 vriendinnetjes te missen. Gelukkig zijn de scholen weer begonnen 
en kunnen jullie weer met elkaar spelen en afspreken.

Dit jaar mogen we van de overheid op Koningsdag geen groot 
evenement organiseren. Dit houdt in, dat er ’s middags geen spel-
letjes en luchtkussens op de Hofdijck staan en dat er geen kermis 
is in het dorp. En ook de poffertjes moeten we missen! 

Maar laten we het vooral niet hebben over wat er niet mag, maar juist over wat er wél mag!  
Want gelukkig kunnen we nog wel een paar activiteiten voor jullie organiseren. In dit boekje staat  
wat er op Koningsdag georganiseerd wordt. We gaan er nu vanuit, dat de regels niet strenger zijn 
geworden sinds dat ik dit schrijf (begin maart 2021). 

Dit boekje wordt bij jullie in de klas in een rugzakje uitgedeeld. In dit boekje staat het Oranje-
programma met advertenties van de Vrienden van de Oranjevereniging, kleurplaten  
(ook via de  website te downloaden) en spelletjes. Als jullie mee willen doen met een activiteit  
op Koningsdag, aarzel dan niet en schrijf je in via het inschrijfformulier op onze website  
www.oranjeverenigingoegstgeest.nl (vol = vol). Het zou leuk zijn, als jullie dan ook je rugzakje dragen! 

Om 10.00 uur wordt in het gehele land vanaf balkons en in de tuin het Wilhelmus gezongen.  
Doen jullie mee?

Ik ga duimen voor mooi weer, jullie ook?

Ik hoop veel van jullie te zien op Koningsdag!

Linda van der Zon-Bronsgeest   
Voorzitter Oranjevereniging Oegstgeest
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Lange Voort 41   2343 CB  Oegstgeest   T 071 517 16 65
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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



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

In memoriam Jan Willem Anholts
Het jaar 2020 eindigde voor de Oranjevereniging met een zwart 
randje. Wij hebben afscheid moeten nemen van ons (oud-)bestuurslid 
Jan-Willem Anholts. Hij was, tot hij ziek werd, bestuurslid en nauw 
betrokken bij het organiseren van de Oranjefeesten hier in ons dorp. 
Noodgedwongen moest hij zijn taken neerleggen, hetgeen  
hij betreurde. 
Jan-Willem was een gezellige, hardwerkende, goedlachse man die 
voor iedereen klaar stond. Zijn inzet werd zeer gewaardeerd door 
iedereen die met hem te maken had. 
Wij zijn dankbaar, dat wij Jan-Willem hebben mogen leren kennen 
en wensen Jolanda, Lisa, familie en vrienden heel veel sterkte toe 
het verlies te dragen.
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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



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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  Beste leden en niet-leden…

Na een voor iedereen bijzonder jaar staan wij voor de tweede keer voor 
een voldongen feit, dat wij Koningsdag niet kunnen vieren zoals wij het 
willen. Vorig jaar gingen wij er vanuit, dat het  programma een jaar vooruit 
geschoven zou worden. Helaas zijn evenementen, zoals Koningsdag  
à la Oegstgeest, voorlopig nog niet mogelijk. Wel mogen we een aangepast 
programma voor  kinderen maken. 

Dit houdt in dat de leeftijdscategorie “senioren” en “alle leeftijden” op dit  moment geen activiteit 
in het vooruitzicht hebben. Ons programma dat wij wel mogen aanbieden is  momenteel alleen 
toegankelijk voor kinderen van leden met een voor-inschrijving. U kunt lid  worden en/of uw kind 
inschrijven via onze website www.oranjeverenigingoegstgeest.nl. 

Aangezien in deze corona tijd kinderen alleen zonder ouders welkom zijn op af te sluiten sport-
accommodaties en alleen in groepjes begeleid mogen worden door vrijwilligers, doen wij een 
beroep op u. Vindt u het leuk een groepje kinderen te begeleiden als vrijwilliger, meldt u zich  
dan aan via kinderspelen@oranjeverenigingoegstgeest.nl. Uiteraard houden wij rekening met de 
corona-maatregelen.

De Oranjevereniging roept iedereen op om op deze dag vlag en wimpel uit te steken voor de jarige 
koning en voor elkaar. Dat kan vanaf zonsopgang om 06.23 uur.

Tussen 09.55 en 10.00 uur worden op vele plaatsen in Nederland de klokken geluid. Om 10.00 uur 
zal het volkslied klinken en kan iedereen thuis, in de voordeur, op het balkon of in de tuin het volks-
lied meezingen.

Dit jaar wordt het programmaboekje op alle basisscholen uitgedeeld in een rugzakje en is het voor 
iedereen beschikbaar op de bekende uitdeelplekken in Oegstgeest. Ook zal het Oranjeprogramma 
op onze website vermeld staan.

Naast een programma voor de basisschoolleerlingen, hopen wij voor de oudere kinderen ook iets 
op het programma te kunnen zetten. Te denken is aan een buitensport clinic in samenwerking met 
sportverenigingen die Oegstgeest rijk is.

Omdat het tot op het laatste moment niet zeker is of het programma door kan- of mag gaan, 
adviseren wij u onze website www.oranjeverenigingoegstgeest.nl te checken, zodat u niet voor 
verrassingen komt te staan.

Linda van der Zon-Bronsgeest   
Voorzitter Oranjevereniging Oegstgeest
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ORANJE PROGRAMMA 2021

Algemeen

Voor deelname aan activiteiten van de Oranjevereniging gelden dit 
jaar bijzonder regels. Dat heeft alles te maken met de regels rondom 
Corona. Verenigingen hebben te maken met een protocol. Zo ook de 
Oranjevereniging. 

De activiteiten zijn in dit coronajaar alleen toegankelijk voor leden. Wij verzorgen die activiteiten 
(behalve de fietstochten) op afgesloten sportterreinen. De activiteiten zijn toegankelijk voor deel-
nemers en alleen met een bewijs van toegang. Ouders en toeschouwers mogen helaas niet worden 
toegelaten. Het toegangsbewijs voor deelnemers kan verkregen worden als aanmelding vooraf via 
de website van de Oranjevereniging heeft plaatsgevonden. Aan de activiteiten is een beperking 
van het aantal deelnemers vastgesteld. Die is mede afhankelijk van de dan geldende coronaregels. 
Inschrijvingen staan open tot en met 25 april en zolang er nog plaatsen open zijn. Op de dag zelf 
worden geen inschrijvingen meer toegelaten. 

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”.

Het bestuur van de Oranjevereniging behoudt zich het recht voor 
even tuele wijzigingen in het programma aan te brengen of bepaalde 
 activiteiten af te lasten, als gevolg van bijvoorbeeld slechte weersom-
standigheden of om andere redenen. Op Koningsdag zullen de leden van 
de EHBO Oegstgeest tijdens de activiteiten rondlopen. 

Controleer doorgang programma 
Bij het drukken van het programmaboekje gaan wij uit van onderstaand 
programma. Controleer op of rond Koningsdag of er wijzigingen in het 
programma zijn. Misschien is er ruimte op terrassen of in de horeca. 
Misschien zijn activiteiten toch te bezoeken. Raadpleeg hiervoor onze 
website. De Oranjevereniging behoudt zich het recht voor onderdelen 
te wijzigen of te schrappen. (Mede afhankelijk van vigerende coronamaatregelen). Bezoek hiervoor 
onze website. 

 Website 
         De website van de Oranjevereniging Oegstgeest is te bezoeken  

via www.oranjeverenigingoegstgeest.nl
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  Programma
Vrijdag 23 april
09.00 uur Dag van de Koningspelen

 De deelnemende lagere scholen verzorgen een spelprogramma

Dinsdag 27 april
09.30 uur   Ontbijt met de gedecoreerden van de gemeente Oegstgeest via een Teams 

verbinding met de gemeente. Welkom door Burgemeester Emile Jaensch en 
voorzitter Oranjevereniging Oegstgeest Linda van der Zon-Bronsgeest

  Anders dan in andere jaren worden hiervoor niet alle gedecoreerden uitge-
nodigd. Wij nodigen de gedecoreerden van 2020 en 2021 uit voor een ontbijt 
voor twee aan huis. Met de gedecoreerden zullen wij in contact treden over 
de deelname aan dit ontbijt dat met een “stream” verbinding voor ieder vanaf 
de eigen ontbijttafel te volgen is. 

09.30 – 18.00 uur Puzzelspeurtocht – in de buurten van Oegstgeest

  In samenwerking met meewerkende buurtverenigingen worden in de 
 buurten van Oegstgeest speurtochten uitgezet. Zoek naar de Koninklijke 
kenmerken die in de wijk achter de ramen van de huizen te herkennen zijn. 
Hoeveel kunnen jullie er vinden?

  Kijk op 27 april op de website van de Oranjevereniging voor verdere details  
en voor het downloaden van de route. www.oranjevereningoegstgeest.nl

  Wij roepen alle Oegstgeestenaren op om Oranje gerelateerde voorwerpen 
op een zichtbare plaats aan de straatzijde van uw huis te plaatsen. Doet u 
mee? Meldt u zich dan aan via voorzitter@oranjevereniging.nl zodat wij u in 
de route kunnen meenemen. Aanmelden uiterlijk op 20 april. Let op, niet elke 
buurt heeft een buurtvereniging. Kies dan voor een andere buurt!

10.00 uur  Nationale aubade

  Vanaf 09.55 worden in veel gemeenten in het land de kerk-
klokken geluid. Als die stoppen, rond 10.00 uur zingt Neder-
land vanaf het balkon of vanuit de tuin het  Wilhelmus.



DÉTOM OEGSTGEEST INTRODUCEERT

Ontdek de nieuwe kleurige High-tec manier  
van flexibel en snelwassen van uw auto
Dat biedt de nieuwe hypermoderne  
drive-in car wash installatie van Détom

Met het drive-in concept kan u  
comfortabel in de auto blijven zitten
• Perfect was en droog resultaat!
• Zachte verzorging lak door SofTecs® borstels!
• Effectieve reiniging van de velgen!
•  Overzichtelijke wasprogramma’s en duidelijke  

touchscreen bediening en betaling mogelijkheden!
• Onderzijde wassing mogelijk!

•  PROGRAMMA  
KIEZEN

•  TICKET  
KOPEN

•  INRIJDEN

•  WASSEN

•  KLAAR  

WERKPLAATS        WASSTRAAT        TANKSTATION        OCCASIONS

Rhijngeesterstraatweg 42  2341BV Oegstgeest   T. 071-5171891   I. www.detom.nl   E. info@detom.nl

ONTDEK NU ONZE  

NIEUWE  

WASSTRAAT!

OF IEDERE ANDERE  
DAG VAN DE WEEK
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10.30 – 12.30 uur  Kinderspelen – Sportpark van FC Oegstgeest
 Voor het meedoen aan deze kinderspelen gelden strikte voorwaarden. 

   Op het terrein van FC Oegstgeest wordt een spelletjesprogramma uitgezet 
voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 9 jaar. De kinderen worden ingedeeld in 
groepjes. In elk groepje worden kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar 
ingedeeld. Ook dit jaar staan er weer 30 spelletjes opgesteld. Met behulp van 
een spelletjeskaart kun je aan de spelletjes die je leuk vindt meedoen.

  Deelname is voorbehouden aan kinderen van leden van de Oranjevereniging. 
(Het lid zijn van een vereniging is een voorwaarde in de coronaregels voor 
deelname aan activiteiten van verenigingen) Het aantal kinderen dat kan 
deelnemen is beperkt. (Aantal wordt vastgesteld in overleg met de gemeente 
en naar gelang van de geldende coronamaatregelen).  
Voor deelname moet vooraf per mail worden ingeschreven: 
inschrijvingen@oranjeverenigingoegstgeest.nl

  Inschrijven kan, zover de inschrijving open staat, tot en met 25 april. U krijgt 
later een bevestiging.

  Deze bevestiging heeft u nodig om het terrein te kunnen betreden. Op de 
bevestiging staat een groepsnummer. Uw kind zoekt zijn of haar begeleider 
op.

  Let op: Het terrein is niet toegankelijk voor ouders en of toeschouwers. Bij 
de entree gelden de coronaregels. De kinderen kunnen vanaf 12.30 worden 
opgehaald.

  Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers om groepjes te begeleiden. Wij doen 
hiervoor een beroep op ouders. Aanmelden kan via:  
kinderspelen@oranjeverenigingoegstgeest.nl. (Alleen voor vrijwilligers, de 
kinderen schrijven in via inschrijvingen@oranjeverenigingoegstgeest.nl)

10.30 – 18.00 uur Oranje fietstochten door de regio

  De fietstocht heeft dit jaar een iets andere opzet dan andere jaren. Géén eve-
nement in samenwerking met ander Oranjeverenigingen uit de regio. Geen 
grote groepen, geen centrale start. Maar wel een mooie fietstocht in de regio. 
Omdat de bollenstreek nu op zijn mooist is hebben wij gekozen voor deze 
regio. U hoeft de tocht natuurlijk niet op Koningsdag te fietsen. Dat mag ook 
op een ander tijdstip. 

  Er zijn door ons drie tochten uitgezet. De eerste tocht is ongeveer 25 kilometer 
lang. De tweede tocht heeft een extra lus en meet ca. 45 km. En voor de 
 fietsers met een forse accu is er een derde lus die het totaal naar ongeveer  
65 km brengt.



www.st-evenementen.nl

stichting
evenementen
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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

Winkelcentrum Lange Voort
Lange Voort 35-37, Oegstgeest

Telefoon 071-5172271
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  U kent de bollenstreek. Wij kiezen voor fietspaden en weggetjes door de 
bollen. Deze zijn autoluw maar beslist niet autovrij! U kunt zelf bepalen of 
uw kinderen aan deze tocht kunnen deelnemen, maar er is ook een aparte 
kinderfietstocht. Wij verzoeken u nadrukkelijk de Coronamaatregelen in acht 
te nemen en te respecteren. En tot slot: de Oranjevereniging Oegstgeest aan-
vaardt geen aansprakelijkheid voor deelname aan de fietstochten. Deelname 
geschiedt op eigen risico. Na inschrijving krijgt u digitaal de route toegezon-
den. 

10.30 – 18.00 uur Kinderfietstocht

  Er is een mooie speurtocht door Oegstgeest gemaakt voor kinderen. Geen 
grote groepen, geen centrale start. Deze tocht voert langs mooie plekjes in 
onze gemeente. Bij de routebeschrijving staan leuke weetjes en er zijn ook 
zijn ook vragen toegevoegd. Kijk goed of je de antwoorden kunt vinden!  
De tocht is ongeveer 10 kilometer lang. In de tocht zijn kastelen opgenomen. 
Bij kasteel Oud Poelgeest is er zoals het er nu uitziet in ieder geval een “coffee 
to go” punt.

  Wij verzoeken u nadrukkelijk de Coronamaatregelen in acht te nemen en te 
respecteren. 

  En tot slot: de Oranjevereniging Oegstgeest aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voor deelname aan de fietstocht. Deelname geschiedt op eigen risico.

 Na inschrijving krijgt u digitaal de route toegezonden. 

14.00 – 16.30 uur Voetbalclinic – bij FC Oegstgeest 
 Aan het meedoen zijn voorwaarden verbonden. 
 
  Op het terrein van FC Oegstgeest wordt een voetbalclinic verzorgd voor jon-

gens en meisjes van 10 tot en met 14 jaar. Trainers van FC Oegstgeest zetten 
een parcours uit waarin aandacht wordt besteed aan verschillende facetten 
van het voetbal. Het maakt voor deze clinic niet uit of je beginner of gevor-
derd bent. De inschrijving staat alleen open voor leden van de Oranjevereni-
ging. Ben je geen lid en wil je toch meedoen vul dit dan in op het formulier. 
Schrijf je in via het inschrijfformulier op de website van de Oranjevereniging.  
Inschrijven kan, zover de inschrijving open staat, tot en met 25 april. U krijgt 
later een bevestiging. Deze bevestiging heeft u nodig om het terrein te kun-
nen betreden.

  De clinic gaat alleen door bij voldoende deelname en als de coronaregels  
dit toestaan.

 Let op: Het terrein is niet toegankelijk voor ouders en of toeschouwers.



Shoppen bij jouw favoriete
winkels? Maak een afspraak!

 
We hopen elkaar snel weer te zien!

 
Houd Oegstgeest Vitaal, Koop Lokaal

 
www.winkelcentrumlangevoort.nl
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14.00 – 15.00 uur Korfbalclinic – bij korfbalvereniging Fiks
 Aan het meedoen zijn voorwaarden verbonden. 

  Op het terrein van ckv Fiks wordt een korfbal clinic verzorgd voor jongens 
en meisjes van 6 tot en met 14 jaar. Trainers van Fiks zetten een parcours uit 
waarin aandacht wordt besteed aan verschillende facetten van het korfbal. 
Het maakt voor deze clinic niet uit of je beginner of gevorderd bent. De in-
schrijving staat alleen open voor leden van de Oranjevereniging. Ben je geen 
lid en wil je toch meedoen vul dit dan in het formulier. Schrijf je in via het in-
schrijfformulier op de website van de Oranjevereniging. Inschrijven kan, zover 
de inschrijving open staat, tot en met 25 april. U krijgt later een bevestiging. 
Deze bevestiging heeft u nodig om het terrein te kunnen betreden.

  De clinic gaat alleen door bij voldoende deelname en als de coronaregels  
dit toestaan.

 Let op: Het terrein is niet toegankelijk voor ouders en of toeschouwers.

14.00 – 16.00 uur Clinic Handboogschieten Attila – op terrein FC Oegstgeest
 Aan het meedoen zijn voorwaarden verbonden. 

  Op het terrein van FC Oegstgeest wordt een clinic handboogschieten 
verzorgd door Attila. Dat is voor jongens en meisjes van 10 tot en met 14 jaar. 
Trainers van  Attila zetten banen uit waarin op doelen gericht en geschoten 
kan worden. Het maakt voor deze clinic niet uit of je beginner of gevorderd 
bent. Je moet wel goed kunnen luisteren en de opdrachten goed uitvoeren. 
De inschrijving staat alleen open voor leden van de Oranjevereniging.  
Ben je geen lid en wil je toch meedoen vul dit dan in op het formulier.  
Schrijf je in via het inschrijfformulier op de website van de Oranje vereniging. 
inschrijven@oranjeverenigingoegstgeest.nl Inschrijven kan, zover de 
 inschrijving open staat, tot en met 25 april. Je krijgt later een bevestiging. 
Deze bevestiging heb je nodig om het terrein te kunnen betreden.

De clinic gaat alleen door bij voldoende deelna-
me en als de coronaregels dit toestaan.
Let op: Het terrein is niet toegankelijk voor 
ouders en of toeschouwers.

Shoppen bij jouw favoriete
winkels? Maak een afspraak!

 
We hopen elkaar snel weer te zien!

 
Houd Oegstgeest Vitaal, Koop Lokaal

 
www.winkelcentrumlangevoort.nl

 



Streep de woorden 
weg. De overgebleven 
letters vormen een 
woord of zin…

AUBAGE
BOTSAUTO

DRAAIMOLEN
FANFARE
FIETSTOCHT
GRABBELTON
KERMIS
KINDERSPELEN
KOEKHAPPEN

KONING 
KONINGIN
KRENTENBOL
OLIEBOLLEN
OPTOCHT
ORANJE
ORANJEBAL

POFFERTJES
PRINSES
RUPS
STOEPTEKENEN
SUIKERSPIN
VLAG
VLAGGENMAST
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14.00 – 16.30 uur Golfclinic – bij de Oegstgeester Golf Club
 Aan het meedoen zijn voorwaarden verbonden. 

  Op het golfterrein van OGC, de Oegstgeester Golf Club, wordt een golfclinic 
verzorgd voor jongens en meisjes van 10 tot en met 14 jaar. Je maakt kennis 
met de belangrijkste onderdelen van het golfen: •Het putten • Het chippen  
• Het pitchen • Het afslaan • Het spelen door de baan.

  En natuurlijk zijn er veiligheidsregels met zo’n golfballetje door de lucht!!  
Golf is een mooie sport die je heel lang in je leven kunt blijven spelen. 

  Het maakt voor deze clinic niet uit of je beginner of gevorderd bent. Wel 
dat je stevige schoenen aantrekt en warme kleding. De inschrijving staat 
alleen open voor leden van de Oranjevereniging. Ben je geen lid en wil je toch 
meedoen vul dit dan in op het formulier. Schrijf je in via het inschrijfformulier 
op de website van de Oranjevereniging. Inschrijven kan, zover de inschrijving 
open staat, tot en met 25 april. Je krijgt later een bevestiging. Deze bevesti-
ging heb je nodig om het terrein te kunnen betreden.

  De clinic gaat alleen door bij voldoende deelname en als de coronaregels  
dit toestaan.

 Let op: Het terrein is niet toegankelijk voor ouders en of toeschouwers.

14.00 – 16.30 uur Tennisclinic – bij tennisvereniging OLTC
 Aan het meedoen zijn voorwaarden verbonden. 

  Op de tennisbanen van OLTC wordt een tennisclinic verzorgd voor jongens 
en meisjes van 10 tot en met 14 jaar. Trainers van OLTC zetten een parcours 
uit waarin aandacht wordt besteed aan verschillende facetten van het 
tennis. Het maakt voor deze clinic niet uit of je beginner of gevorderd bent. 
De inschrijving staat alleen open voor leden van de Oranjevereniging. Ben je 
geen lid en wil je toch meedoen vul dit dan in op het formulier. Schrijf je in via 
het inschrijfformulier op de website 
van de Oranjevereniging. Inschrijven 
kan, zover de inschrijving open staat, 
tot en met 25 april. Je krijgt later een 
bevestiging. Deze bevestiging heb 
je nodig om het terrein te kunnen 
betreden.

  De clinic gaat alleen door bij 
voldoende deelname en als de 
coronaregels dit toestaan.

  Let op: Het terrein is niet toeganke-
lijk voor ouders en of toeschouwers.
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14.00 – 16.30 uur Cricketclinic – bij Ajax Sportman Combinatie (ASC)
 Aan het meedoen zijn voorwaarden verbonden. 

  Op het terrein van ASC (Overveerpolder) wordt een cricket clinic verzorgd 
voor jongens en meisjes van 6 tot en met 14 jaar. Trainers van Ajax zetten een 
parcours uit waarin aandacht wordt besteed aan verschillende facetten van 
het cricket. Je maakt kennis met de belangrijkste onderdelen van het cricket:

  Het gooien en het aangooien (bowlen) – Het slaan (batten) – Het scoren van 
punten (runs).

  Cricket is een prachtige sport die je zo ongeveer je leven lang kunt blijven 
 spelen. Deze clinic is heel geschikt voor beginners. De inschrijving staat open 
voor leden van de Oranjevereniging. Ben je geen lid en wil je toch meedoen? 
Vul dit dan in op het formulier. Schrijf je snel in via het inschrijfformulier op 
de website van de Oranjevereniging. Inschrijven kan, zover de inschrijving 
open staat, tot en met 25 april. Je krijgt later een bevestiging. Deze beves-
tiging heb je nodig om het terrein te kunnen betreden.

  De clinic gaat alleen door bij voldoende deelname en als de coronaregels dit 
toestaan.

 Let op: Het terrein is niet toegankelijk voor ouders en of toeschouwers.

14.00 – 16.30 uur  Clinic van drumfanfare FBL (Franciscusband Leiden) – op terrein FC Oegstgeest
 Aan het meedoen zijn voorwaarden verbonden. 

  Op het terrein van FC Oegstgeest wordt een drumfanfare clinic verzorgd voor 
jongens en meisjes van 7 tot en met 14 jaar. Leermeesters van FBL laten je 
kennis maken met verschillende instrumenten die in een drumfanfareband 
worden gebruikt. Dat zijn de grote trom, de trommels, bekkens, dwarsfluiten, 
piccolo’s, trompetten, trombones, baritons, saxofoons en sousafoons.

  En natuurlijk wordt er ook een ronde marslopen geoefend!
  Voor sommige instrumenten gelden wel corona regels, maar dat komt wel 

goed!

  Het maakt voor deze clinic niet uit of je beginner of gevorderd bent. De in-
schrijving staat alleen open voor leden van de Oranjevereniging. Ben je geen 
lid en wil je toch meedoen vul dit dan in op het formulier. Schrijf je in via het 
inschrijfformulier op de website van de Oranjevereniging. Inschrijven kan, 
zover de inschrijving open staat, tot en met 25 april. U krijgt later een beves-
tiging. Deze bevestiging heeft u nodig om het terrein te kunnen betreden.

  De clinic gaat alleen door bij voldoende deelname en als de coronaregels dit 
toestaan. Afhankelijk van het aantal deelnemers krijg je van ons een begin-
tijdstip door.

 Let op: Het terrein is niet toegankelijk voor ouders en of toeschouwers.



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
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14.00 – 16.30 uur Hockeyclinic – bij hockeyclub LOHC
 Aan het meedoen zijn voorwaarden verbonden.

  Kom je ook gezellig naar de hockeyclinic? En ben je 6-10 jaar oud? Meld je nu 
aan! Speciaal voor jou én je vriendjes en vriendinnetjes organiseren we op 
dinsdag 27 april een hockeyclinic op LOHC.

  Professionele trainers van LOHC zetten een parcours uit waarin aandacht 
wordt besteed aan verschillende facetten van het hockey. Het maakt voor deze 
clinic niet uit of je beginner of al wat gevorderd bent.

  De inschrijving staat alleen open voor leden van de Oranjevereniging. Ben je 
geen lid en wil je toch meedoen vul dit dan in op het formulier. Schrijf je in via 
het inschrijfformulier op de website van de Oranjevereniging. Inschrijven kan, 
zover de inschrijving open staat, tot en met 25 april. U krijgt later een bevesti-
ging. Deze bevestiging heeft u nodig om het terrein te kunnen betreden.

  De clinic gaat alleen door bij voldoende deelname en als de coronaregels dit 
toestaan.

  Let op: Het terrein is niet toegankelijk voor ouders en of toeschouwers. 

Dinsdag 4 mei 
 Dodenherdenking
19.45 uur  Luiden van de kerkklokken (er is geen plechtigheid in het Bos van Wijckerslooth)

20.00 uur  Dodenherdenking – bij Nationaal Monument op de Dam

  In 2019 en 2020 herdachten we, dat het 75 jaar geleden was dat de Tweede 
Wereldoorlog ten einde kwam vierden we dat we sindsdien weer in vrijheid 
leven. In verschillende nationale en regionale projecten werd op de jaren 
tussen de bevrijding en het heden gereflecteerd: wat heeft de afgelopen  
75 jaar betekend? Hoe gaan we om met vrijheid, hoe verantwoordelijk voelen 
we ons daarvoor en wat vraagt het aan inzet van onszelf en anderen?  

  Nu het stof van dit in alle opzichten ongewone jubileumjaar is neergedwar-
reld, maken we pas op de plaats. Het jaarthema van 2021 is dan ook na 75 jaar 
vrijheid. Dit is een jaar waarin we de balans opmaken: waar staan we nu?  
Hoe vrij zijn we in 2021? 

Woensdag 5 mei 

11.00 – 12.00 uur   Aankomst estafettelopers met vrijheidsvuur op diverse plaatsen in Nederland 
en in de regio. Volg voor actuele informatie de website van de NOS.
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Kleurwedstrijd: 
Zoek je kleurplaat 
uit op de website

Het papier van dit boekje is niet geschikt om op te 
kleuren. Op deze pagina’s staan de kleurplaten die 
je uit kunt kiezen voor de kleurwedstrijd. Je kunt 
alle kleurplaten downloaden van de website van 
de Oranjevereniging. Op de website kun je lezen 
hoe je mee kunt aan de kleurwedstrijd. Er zijn 
leuke prijzen te verdienen! Heb je ingestuurd? 
Hang dan je tekening op Koningsdag achter het 
raam aan de straatkant van jullie huis zodat 
iedereen deze kan zien! Of breng hem naar het 
gemeentehuis als felicitatie voor de Koning!
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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

12 

Lange Voort 41   2343 CB  Oegstgeest   T 071 517 16 65
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   Koningshuizen in de wereld

Nederland is een monarchie. Als een land een monarchie is dan betekent 
dit dat het staatshoofd een Koning of een Koningin is. Het staatshoofd 
is de man of de vrouw die volgens de stamboom aan de beurt is om het 
staatshoofd te zijn. Als dat een jongen is dan wordt dat de Koning. Maar 
is het oudste kind een meisje dan wordt dit een Koningin. Gaat een echte 
Koning trouwen dan krijgt zijn vrouw meestal de titel Koningin. Zo is 
Maxima onze Koningin geworden. De echtgenoot van een Koningin echter, 
wordt prins-gemaal genoemd, aangezien de titel Koning traditioneel als 
hoger wordt gezien dan de titel Koningin  

Koning Willem Alexander is de Koning der Nederlanden. De Nederlanden zijn de landen Nederland, 
Curaçao, Aruba en Sint Maarten. De eilanden Saba, Bonaire en Sint Eustatius zijn Nederlandse 
gemeenten.
Er zijn vooral in Europa veel koningshuizen. Je hebt natuurlijk Nederland. Wij hebben een Koning. 
Ook België, Spanje, Zweden en Noorwegen hebben een Koning. Denemarken en het Verenigd 
Koninkrijk hebben een Koningin. 

In Luxemburg is er een Groothertog en Monaco en Liechtenstein hebben een Prins.

Buiten Europa zijn er nog meer koningshuizen. In Bahrein, Cambodja, Jordanië, Lesotho, Marokko, 
Saoedi Arabië, Swaziland, Tonga en Wallis en Fortuna zijn er Koningen. 
Japan heeft als enige een Keizer. Koeweit en Qatar hebben een emir en Oman heeft een sultan. 
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De oudste koningin is Koningin Elisabeth II van het 
 Verenigd Koninkrijk. Koningin Elisabeth is nu 94 jaar oud. 

Elisabeth is een heel bijzondere Koningin. Niet alleen 
 omdat ze al 69 jaar Koningin is. Dat is het langste van 
alle koningen en koninginnen ooit. Bijzonder is ook dat  
ze niet alleen de Koningin van het Verenigd Koninkrijk  
is. Dat zijn de landen Engeland, Schotland, Wales en 
Noord Ierland. Maar Elisabeth is ook  Koningin van 
 Canada, Australië en Nieuw Zeeland. 
Engeland had vroeger heel veel koloniën. Van een aantal 
daarvan is Elisabeth nog het staatshoofd. 
Zo is Elisabeth nu nog de Koningin van Antigua en 
Barbuda, van de Bahama’s, van Barbados, Belize,  Grenada, 
Jamaica, Papoea Nieuw Guinea, Saint Kitts en Nevis,  
Saint Lucia, Saint Vincent en de Grenadines, de Salomons-
eilanden en Tuvalu.



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



Koningen en 
Koninginnen 
van Europa
Op deze pagina staan foto’s van de negen 
Europese vorsten. Koning Willem Alexander 
kennen we wel. Maar weten jullie de andere 
koningen en koninginnen, prinsen en de 
groothertog? Schrijf het land eronder.  
De juiste antwoorden vind je terug op de 
website van de Oranjeverenging. 
Sommige foto’s zijn al ietsje ouder. Succes!
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Een paleis is een gebouw dat gebruikt wordt voor een ceremonie of een 
belangrijke nationale gebeurtenis. Een paleis is ook vaak een huis waarin 
een Koning of een Koningin woont. Het paleis is eigendom van het rijk en 
de Koning mag hier wonen. Alle paleizen zijn eigendom van de Staat der 
Nederlanden. 
In Nederland woont de Koninklijke familie in Den Haag. Zij wonen daar  
in paleis Huis ten Bosch, Het paleis wordt natuurlijk goed bewaakt door  
de Koninklijke Marechaussee.  
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Koninklijke paleizen  
   in Nederland

Koninklijk Paleis op de Dam Amsterdam 

In Amsterdam heeft de Koning een werkpaleis.  

Hier vinden officiële gelegenheden plaats. Zo worden  

hier Staats hoofden ontvangen tijdens staatsbezoeken.  

Ook ambassadeurs zijn hier vaak te gast.

Het wordt ook gebruikt voor tentoonstellingen en 

prijsuitreikingen. Men is in 1648 begonnen met het  

bouwen van het paleis. Het is heel lang stadhuis van 

Amsterdam geweest. Het speelde een belangrijke rol  

in de Gouden Eeuw. Als het paleis niet gebruikt wordt  

door de Koning kun je het bezoeken en bekijken.
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Paleis Soestdijk 
Dit paleis is het woonpaleis geweest van Koningin Juliana en Prins Bernhard. Het paleis ligt  
in Baarn en was tot 2017 in het bezit van het Koninklijk huis. Het is nu een museum.
Onze opa’s en oma’s weten nog heel goed dat er op Koninginnedag veel activiteiten plaats-
vonden in de tuin en op de trappen van het paleis. 

Paleis Noordeinde  
in Den Haag
Koning heeft ook een werkpaleis in  
Den Haag.  Dat is paleis Noordeinde.  
De Koning is onderdeel van de regering. 
Dit paleis komt vooral in beeld op Prins-
jesdag.  Hij vertrekt, samen met Maxima, 
vanaf dit paleis met de Glazen Koets 
naar de Ridderzaal. Na het voorlezen van 
de Troonrede keert hij weer terug naar 
dit paleis. Vanaf het balkon brengt hij 
dan een groet naar iedereen die daarop 
staat te wachten.  Naast deze paleizen 
zijn er nog een paar Koninklijke paleizen 
in Nederland. 

Paleis het Loo
Dit paleis ligt in Apeldoorn. Het 
was het zomerhuis van heel veel 
stadhouders en koningen in de 
periode van 1686 tot 1975.
Het wordt nu grondig verbouwd. 
Er zijn bij dit paleis hele mooie 
tuinen. Het paleis zelf is nu een 
museum. Heel bijzonder zijn de 
Koninklijke stallen. Hierin worden 
alle  rijtuigen van het Koninklijk 
Huis bewaard en onderhouden. 
Als het goed gaat is de ver-
bouwing dit jaar klaar en dan is het paleis met  
de tuinen weer open voor publiek.



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
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 De Koning die maar wakker bleef
Er was eens een koning. Hij woonde in een mooi groot paleis in het  
midden van zijn koninkrijk. Hij had werkelijk alles wat zijn hartje 
begeerde. Toch was er een probleem. De koning kon niet slapen.
’s Nachts als alle mensen in het land lekker lagen te 
slapen, lag de koning maar wakker. Hij probeerde van alles. 
Warme melk, schaapjes tellen. Niets hielp. De koning was 
ten einde raad. Hij was zo verschrikkelijk moe, maar slapen 
kon hij niet.

Op een dag besloot de koning een beloning uit te loven aan degene die hem in slaap 
kon laten vallen. En zo kwam het dat er een heleboel mensen naar het paleis trokken. 
Er waren wijze mannen die dachten dat ze de oplossing hadden. En er waren sprookjesvertellers uit  
de hele wereld. Zij wisten zeker dat hun sprookje de koning in slaap zou laten vallen. Allemaal stonden 
ze in de rij op hun beurt te wachten.

Helemaal aan het einde van de rij stond een kleine jongen. Hij zag er een beetje vies uit. Hij droeg geen 
schoenen en zijn kleren zaten vol met scheuren. En zijn haar, dat kon je zo zien, was vast al weken niet 
meer geborsteld.

De wijze mannen en de sprookjesvertellers keken hem boos aan. ‘Ga weg,’ riepen ze naar de kleine 
jongen. ‘Je bent veel te vies. Zo kan je niet bij de koning op bezoek.’ Maar de kleine jongen liet zich niet 
wegjagen en wachtte rustig op zijn beurt. Het duurde lang, want hij was de laatste. Na uren en uren 
was hij eindelijk aan de beurt.

Toen de kleine jongen voor de koning verscheen moest de koning lachen. ‘Zo,’ zei de koning, ‘wie denk 
jij wel dat je bent kleine jongen. Vanuit de hele wereld kwamen mensen om mij te helpen, maar het 
is niemand gelukt. Nu ben ik toch werkelijk heel benieuwd wat jij te vertellen hebt.’ Maar de kleine 
jongen zei niets. Uit het binnenzakje van zijn vieze jasje haalde hij een houten fluit.

Hij begon te spelen. Het klonk heel mooi en zacht. Alsof er allemaal elfjes aan het 
dansen waren. De koning knikte goedkeurend en luisterde aandachtig. De kleine 
jonge speelde maar door. Net zo lang dat de koning zat de knikkebollen en in slaap viel.

 En omdat de koning zich aan zijn woord hield, ontving de 
 kleine jongen de beloning. Een mooie kist met gouden munten! 
 Bovendien mocht de kleine jongen voor altijd in het paleis 
 blijven wonen. En ’s avonds?

           Dan speelde de kleine jonge mooie liedjes voor de koning 
            en viel de koning heerlijk in slaap.
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Zweden op nummer:  
Noorwegen op nummer:  
Luxemburg op nummer:  
Monaco op nummer:  
Nederland op nummer:  
Liechtenstein op nummer:  
Spanje op nummer:  
Groot-Brittannië op nummer:  
België op nummer:  
Denemarken op nummer:  

1

3

2

4

5

6

7

8 9

10

Koninklijke wapenschilden van Europa 
Hieronder staan de wapens van de 10 Europese vorstenhuizen. 
Kun jij de juiste nummers bij het juiste land zetten?  
De juiste antwoorden vind je terug op de website van de 
 Oranjevereniging. Succes! 



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.



Stamboom Koninklijke familie
Misschien hebben jullie in de klas al eens besproken hoe een stamboom er uit 
ziet. In een stamboom kun je veranderingen in de tijd aangeven. In onderstaande 
stamboom is weergegeven wie er in Nederland aanspraak kunnen maken om 
Koning of Koningin te worden. De lijn begint bij Koningin Beatrix. Die loopt recht 
naar beneden naar Willem Alexander. Na Willem Alexander loopt de lijn door 
naar Amalia. Zij is daarom onze Kroonprinses. Wij krijgen, als alles loopt zoals het 
loopt, na Koning Willem Alexander met Koningin Amalia dus weer een koningin. 
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Kun jij deze rebus 
oplossen?  
De oplossing kun 
je vinden op de 
website van de 
Oranjevereniging. 
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De Postzegel

Een postzegel is een klein stukje bedrukt papier met een bepaalde 
waarde. Het stukje papier kun je op een brief of een poststuk plakken. 
Voor de waarde van de postzegel wordt geld betaald en voor dat geld kan 
een postdienst de brieven of pakjes vervoeren van de afzender naar de 
ontvanger. 

De eerste postzegels hadden nog geen tandjes. Er konden nog geen 
gaatjes tussen de zegels gemaakt worden. Later kon dat wel en doordat 
er gaatjes tussen de zegels konden worden aangebracht was het mogelijk 
om meerdere zegels op één velletje te drukken. Je kon ze nu immers van 
elkaar scheuren. Dat werd gemakkelijker toen er meer brieven gestuurd 
gingen worden.
Tegenwoordig sturen we ook berichtjes per telefoon of computer.  
Vroeger ging alles per brief en daar moest een postzegel op.
     
De eerste postzegel is uitgebracht in Engeland. Dat was in 1840. Tot dat jaar moest de ontvanger 
van het poststuk betalen voor de bezorging. In 1840 had de Engelsman Rowland Hill bedacht dat  
de afzender voor het transport moest gaan betalen. Dat was eerlijker want degene die een brief 
stuurt wil iets vertellen of meedelen aan de ontvanger. Koningin Victoria was de eerste koningin  
die op de postzegel terecht is gekomen.

De eerste postzegel in Nederland  kwam in 1852. Er was wel een Postwet voor nodig. In die wet  
werd geregeld dat je met het kopen van een postzegel kon betalen voor het verzenden van een 
brief. Als de brief werd aangeboden op een postkantoor werd hij daar door een beambte gestem-
peld. Voor de postzegels werd, net als voor geld, speciaal papier gebruikt. Het was immers niet de 
bedoeling dat iedereen zelf postzegels zou kunnen gaan maken.
 

Op de eerste postzegel in Nederland was er de beeltenis van Koning 
Willem III.  Die postzegel had nog geen tandjes. 
Koning Willem III was koning van Nederland van 1849 tot 1890.

In 1890 overleed Koning Willem III. De nieuwe koningin werd Wilhel-
mina. Maar Wilhelmina was nog geen 18 jaar en daarom was er 
 gedurende een aantal jaren een regentes. Dat was Emma, de moeder 
van Wilhelmina. Emma was koningin regentes van 1890 tot 1898.

Na Emma kwam dus Wilhelmina. Zij was koningin van 1898 tot 1948. Na Wilhelmina kwam 
 Koningin Juliana. Zij was onze koningin van 1948 tot 1980. 
Na Juliana kwam er weer een Koningin, dat was Beatrix. Koningin Beatrix was ons staatshoofd  
van 1980 tot 2013. En in 2013 kwam onze huidige koning op de troon. Koning Willem-Alexander  
is ons staatshoofd en Maxima heeft als titel Koningin.
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En al die koninginnen en koningen staan op onze postzegels,
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   Koninklijke vervoermiddelen
De Koning en de Koningin en soms ook de prinsessen kunnen niet zo 
gemakkelijk met vervoersmiddelen rijden zoals wij dat gewend zijn. 
Vaak is het veiliger voor hen om met een eigen vervoermiddel te reizen. 

Vliegtuig
Koning Willem Alexander 

is niet alleen koning. Hij heeft 
in zijn legeropleiding geleerd hoe hij 
een vliegtuig moet besturen. Soms is 
hij de piloot als de Koninklijke familie 
op reis gaat in het regeringsvliegtuig. 
Maar doorgaans zijn dit gewoon 

piloten van de KLM.
Dit vliegtuig wordt niet alleen 
gebruikt door de Koninklijke 
familie maar ook voor de minis-
ters als zij bijvoorbeeld voor een 
belangrijke vergadering snel 
ergens moeten zijn. 
De Koning en Koningin gebrui-
ken dit vliegtuig ook als zij op 
staatsbezoek gaan.  

Auto
Koning Willem Alexander is in Nederland veel op werkbezoek. Dat doet hij in een aangepaste auto.
Vaak is hij samen met Koningin Maxima. In de auto is extra ruimte. De Koning kan, net als in zijn 
vliegtuig, onderweg werken en stukken lezen.  In het verkeer is zijn auto wel te herkennen aan het 
kenteken dat begint met de letters AA. Natuurlijk rijden er voor en achter hem altijd motorrijders 
van de Koninklijke Marechaussee.
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Bus
De Koning heeft ook de beschikking over een 
bus. Deze bus wordt gebruikt bij bezoeken 
waar meerdere leden van het Koninklijk huis 
meereizen. Op Koningsdag is de bus vaak 
te zien. De Koninklijke familie brengt dan 
meestal een bezoek aan een stad of dorp 
in Nederland waar zij de feestelijkheden 
bijwonen.

Trein
Er is ook nog een Koninklijke trein. Eigenlijk is het geen trein maar 
een wagon. Deze wagon kan aangekoppeld worden aan allerlei 
internationale treinen. In deze wagon kunnen de Koning en 
Koningin vergaderen, lekker tv kijken of gewoon onderuit zitten 
op een zachte bank.

Koets
En dan is er natuurlijk nog de koets. De bevolking van Amsterdam heeft aan Koningin Wilhelmina een gouden 
koets geschonken toen zij werd ingehuldigd als Koningin. Deze koets werd elk jaar gebruikt bij de opening van 
de Staten Generaal op de derde dinsdag in september. De Koning en Koningin rijden dan van Paleis Noordein-
de naar de Ridderzaal. De Gouden Koets is eigendom van de Stichting kroongoederen.  De Gouden Koets 
wordt niet meer gebruikt. Zij is in opspraak geraakt om de afbeeldingen op de panelen aan de zijkant van de 
koets. Die afbeeldingen beelden het slavernij verleden uit. Bovendien wordt de koets gerestaureerd. Al een 
aantal jaren wordt nu de ook heel kostbare glazen koets gebruikt.



F I J N E
Koningsdag
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Maak een felicitatie  
voor de Koning
Wat is het leuk om de Koning voor zijn verjaardag heel veel mooie 
felicitaties te gaan sturen uit Oegstgeest. Dat moet vast lukken.  
Maak een mooie tekening. Of een mooie kaart. Of misschien weet je  
wel iets anders leuks om aan onze jarige Koning te sturen. Maar het  
moet wel in een envelop passen.

Doe de tekening of de kaart in een envelop en adresseer hem aan de Koning. Vouw de envelop naar 
binnen dicht. Niet dichtplakken! (De Koninklijke Marechaussee moet immers kunnen controleren!) 
Maak je eigen postzegel(s) en plak die in de hoek van de brief.

En schrijf aan de achterkant je naam en adres. En wat doe je daarna? Stap op de fiets. Vraag papa of 
mama om mee te fietsen en breng de brief naar ons gemeentehuis. Geef hem af bij de receptie.
Onze burgemeester heeft ons belooft dat hij er voor gaat zorgen dat alle felicitaties bij de Koning 
komen.  

Maak je eigen postzegel en plak die op
de envelop voor de koninklijke post.



 Een Oegstgeester Ondernemer 
     is Vriend van de Oranjevereniging!

De ambitie van de Oranjevereniging Oegstgeest is samen te vatten in een enkele zin: Een uitge-
breid 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. Wij hebben daarvoor al vele jaren steun van Oegstgeester onder-
nemers. Dat gaat in Coronatijd helaas voor een aantal ondernemers even niet lukken. Wij denken 
met hen mee!
Bent u als ondernemer ook in de markt als vriend? Laat het ons weten via  
info@oranjeverenigingoegstgeest.nl of kijk op onze website: www.oranjeverenigingoegstgeest.nl
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Lid worden van de Oranjevereniging
U kunt natuurlijk lid worden van de 
Oranjevereniging. Dat gaat heel gemakkelijk  
via het  aanmeldingsformulier op onze website. 
Mede door uw steun kunnen wij voor heel 
Oegstgeest activiteiten organiseren!

Als lid kunt u meedoen aan onze activiteiten. Het lidmaatschap 
betreft een ge-

zinslidmaatschap. Het contributiebedrag bedraagt 
tenminste € 7,50 per gezin. U kunt zelf bepalen 
of dat meer kan en mag zijn. Het lidmaatschap 
is geldig voor twee personen. Komen daar één of 
meer kinderen bij dan stellen wij het bedrag vast 
op tenminste € 10,00.



Recept oranjekoeken
Zo, we gaan beginnen met het maken van iets lekkers 
voor als we gaan kleuren. Overleg even of je de 
keuken mag gebruiken!

Oranjekoeken maken is echt niet moeilijk. Het zijn eigenlijk gewone 
cakejes die je plat maakt door ze tijdens het bakken te bedekken met 
een andere bakplaat. Zo zien ze er anders uit dan een cupcake, doordat 
ze niet rijzen.
Voor de icing gebruiken we in het recept wortelsap, maar dit kan 
natuurlijk ook vervangen worden door een paar druppeltjes oranje 
vloeistof.

En als je glutenvrij wilt bakken vervang dan de bloem door glutenvrije 
bloem. 

Ingrediënten    Icing 
•  100 gr roomboter    • 125 gr poedersuiker  

op kamertemperatuur   • 1-2 el wortelsap 
• 100 gr bloem 
• 100 gr kristalsuiker 
• 2 eieren 
• 1/2 tl vanille extract 
• 1 tl citroenrasp 
• 1 tl citroensap 
• 1/2 tl zout 

• Verwarm de oven voor op 180˚C. 
•  Doe de boter en de suiker samen in een mengkom en mix dit op hoge 

 snelheid wit en romig. Voeg hieraan vanille extract, citroensap en rasp  
toe en meng de eieren er een voor een doorheen tot een gladde massa. 

•  Voeg als laatste de bloem en het zout toe en mix dit tot een mooi glad 
beslag. 

•  Vet 8 muffinvormpjes goed in en bestuif met een beetje bloem. Klop 
het overtollige bloem er weer uit. 

•  Verdeel het beslag over de vormpjes. Leg een bakplaat of een andere 
platte plaat over de muffinvorm heen. Op die manier voorkom je dat de 
cakejes gaan rijzen. Schuif het zo in de oven voor 10 minuten 

•  Na 10 minuten haal je de extra plaat eraf en laat je de cakejes nog 10 
 minuten bakken. 

•  Zodra ze goudbruin en gaar zijn haal je ze uit de oven en je stort ze uit  
op een snijplank. Leg ook nu weer een plank op de bovenkant, zodat ze  
mooi plat blijven. 

•  De glazuur maak je door het wortelsap met poedersuiker te mengen  
tot de gewenste kleur en dikte. Besmeer de koeken met het glazuur en  
laat hard worden.

Eet je niet alles 
in een keer op?



..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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· Meer dan 14 soorten maaltijden
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Lunch
· Diverse belegde broodjes
· Complete lunchbuffetten
· Warme maaltijden en salades

..al bijna 100 jaar uw complete verswinkel! 

Ambachtelijke worstmakerij
· Bekroonde Beenham, Grillworst
· Huisgemaakte Berliner, Hausmacher
Diverse Barbecue Specialiteiten 
· Black Angus Burgers, Tomahawk Steak, 
· Salsiccia’s, Côte de Boeuf, Garnalenspies

Maaltijden, soepen en salades
· Dagvers uit eigen productiekeuken
· Meer dan 14 soorten maaltijden
· Quiches, Gevulde Portobello’s, Thaise keuken
· Ruim aanbod Vegetarische Producten

Diverse vlees specialiteiten 
· Noord Amerikaans Angus Beef
· Spaans Iberisch vlees, Rubia Galega
· Twents Rundvlees, Biologisch en Scharrel Kip
· Franse Gevogelte Producten, Vers Lamsvlees 


