
Oranjevereniging  
      Oegstgeest
Officieel programma Oranjefeesten Oegstgeest 2022

www.oranjeverenigingoegstgeest.nl



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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Voorwoord 
Burgemeester van Oegstgeest

Beste lezer,

Wat ben ik blij dat ik na twee jaar weer een bijdrage aan  
dit programmaboekje mag leveren. Na een periode waarin 
de meeste activiteiten niet door konden gaan vanwege  
alle corona maatregelen, mag dit jaar bijna alles weer.  
Als ik het programmaboekje lees dan hebben de 
 Oegstgeestenaren rond Koningsdag en met 5 mei veel om 
zich op te verheugen. Het boekje staat vol met vertrouwde 
maar ook nieuwe activiteiten die de Oranjevereniging dit 
jaar voor u in petto heeft.

Hetzelfde blijven bijvoorbeeld de spelletjes voor de kinde
ren in de tuin van het gemeentehuis, de jaarlijkse aubade 
en de vele leuke activiteiten in het dorp. Wat onveranderd 
is en ieder jaar weer fantastisch om te zien, zijn de vele 
 vrijwilligers die van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat in touw zijn om van Koningsdag en van 
onze plaatselijke feestdag 5 mei een succes te maken. Met veel enthousiasme en onvermoeibaar 
zetten ze de materialen voor de spelletjes klaar, schenken ze koffie en limonade in en verdelen van 
tevoren eerlijk de plekken aan de kinderen voor de vrijmarkt op 5 mei. Hulde aan iedereen die ook 
dit jaar de handschoen weer oppakt.

Beste inwoners van Oegstgeest,
Ik wens iedereen een fantastische Koningsdag en een mooi bevrijdingsfeest toe met veel jolijt  
en als het kan, een zonnetje.

Emile Jaensch   
burgemeester Oegstgeest
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ORANJE PROGRAMMA 2022

Dinsdag 26 april
13.00 – 23.00 uur Opening kermis

Woensdag 27 april
08.00 uur  Ontbijt met Vrienden van de Oranjevereniging en gedecoreerden  

– in het clubhuis van FC Oegstgeest
09.30 uur Luiden kerkklokken
09.30 uur Koffie en krentenbollen – in het park van het Gemeentehuis
09.55 uur Vlaghijsen – in het park van het Gemeentehuis
10.00 – 10.15 uur Aubade en opening festiviteiten – in het park van het Gemeentehuis
10.15 – 12.15 uur Kinderspelen – in het park van het Gemeentehuis
10.15 uur Muzikale rondgang langs bejaardencentra Het Witte Huis, Nova Zembla,
 Hofwijck, Van Wijckerslooth, Rustenborch
10.00 – 18.00  Fietstocht vertrekpunten in de wijken
10.00 – 23.00 uur Kermis, Evenementenplein Lijtweg / Ommevoort

11.00 – 16.00 uur Clinics 
11.00 – 12.00 uur Korfbalvereniging Fiks, terrein Fiks
14.00 – 15.30 uur  Cricketvereniging ASC, terrein ASC
14.00 – 16.00 uur Hockeyvereniging LOHC, terrein LOHC
14.00 – 16.00 uur Drumfanfare FBL, Hofdijck evenemententerrein
14.00 – 16.00 uur Handboogvereniging Attila, Hofdijck evenemententerrein
14.00 – 16.00 uur Scouting Sagara Satrya’s, Hofdijck evenemententerrein 
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12.30 uur Start Middagfeest – Hofdijck
12.30 – 19.00 uur Gezellig terras Ronde Tafel Oegstgeest – Hofdijck

13.00 – 19.00 uur Muziekoptredens – Hofdijck
13.00 – 14.00 uur Big Band
14.00 – 15.30 uur Silent Disco
15.30 – 16.00 uur The Red Rose of Lochbuie Pipes and Drums
16.00 – 17.00 uur Pieter Walvaart (DJ Double U) / Foute Party
17.00 – 18.00 uur Zanger Bart Heemskerk
18.00 – 19.00 uur Pieter Walvaart (DJ Double U) / Foute Party DJ Double U (intermezzo)

13.00 – 17.00 uur Kids adventure games – op de grasstroken / evenemententerrein Hofdijck
15.00 – 16.00 uur 16e Détom-Dikke-Banden-Race; Hofdijck, Pr. Marijkelaan, Pr. Beatrixlaan, 
 Terweeweg
14.00 – 15.00 uur Voorrondes NK Knikkeren, Lijtweg bij de Apotheek

Donderdag 28 t/m donderdag 5 mei
14.00 – 23.00 uur Kermisactiviteiten

Woensdag 4 mei
11.00 – 18.00 uur Kermisactiviteiten
16.00 uur  Bloemen leggen op oorlogsgraven bij Groene Kerkje
18.00 – 19.00 uur Herdenkingsprogramma Dorpscentrum

Dodenherdenking
19.45 uur Luiden van de kerkklokken
19.40 uur  Dodenherdenking in het Bos van Wijckerslooth,  

Thema: Vrijheid in Verbondenheid
20.15 uur Samenzijn en napraten – in het Dorpscentrum

Donderdag 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 – 21.00 uur Opening kermis

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

www.oranjeverenigingoegstgeest.nl



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

Voor het derde achtereenvolgende jaar was het 
niet zeker of Koningsdag en 5 mei als vanouds 
gevierd konden worden. 

De voorbereidingen van Koningsdag 2020 kwamen abrupt tot 
stilstand en was een alternatief programma niet meer mogelijk. 
Gelukkig waren we er vorig jaar wel op voorbereid en konden 
we een leuk alternatief programma aanbieden met mede
werking van de vele sportverenigingen die Oegstgeest rijk is. 

Ook de 3 fietstochten zijn niet onopgemerkt gebleven en dat 
alles was, zeker met het prachtige weer, een groot succes. 

Dit jaar kunnen we dan eindelijk weer een feestje bouwen! De versoepelingen zijn doorgezet en er 
zullen bij het gemeentehuis, op de Hofdijck en bij de sportverenigingen activiteiten plaatsvinden. 
We zijn daar zo langzamerhand echt aan toe! 

Ook is er, naast de spelletjes, muziek en sport, o.a. een familiefietspuzzeltocht in Oegstgeest. 

Helaas hebben we al eerder in de voorbereidingen wat knopen moeten doorhakken en kunnen 
bepaalde activiteiten op en rond Koningsdag dit jaar nog geen doorgang vinden. Wat we dan wel 
georganiseerd hebben, lees je hier in het programmaboekje. 

En niet alleen op Koningsdag vieren we feest. Op 5 mei kunnen dit jaar de kleedjes weer tevoor
schijn gehaald worden voor de inmiddels traditionele kindervrijmarkt. Dus… ouders wees voor
bereid! Spulletjes op zolder of in de schuur kunnen weer uitgezocht worden. Oud speelgoed, 
 kleding en andere gebruiksvoorwerpen kunnen op die dag van eigenaar wisselen.  
Vooraf inschrijven voor de Kindervrijmarkt is een vereiste. 

Hou onze website www.oranjeverenigingoegstgeest.nl dus goed in de gaten voor het laatste 
nieuws en de inschrijvingen! 

Wij wensen jullie ontzettend veel plezier op zowel Koningsdag als 5 mei en hopelijk tot ziens! 

Met vriendelijke groet, 

Linda van der ZonBronsgeest   
Voorzitter Oranjevereniging Oegstgeest
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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”.

Coronamaatregelen
Op het moment van het drukken van dit programmamaatregelen zijn de coronamaatregelen 
beperkt. Dat kan door de omstandigheden veranderen. Geldend zijn altijd de door de overheid 
vastgestelde maatregelen. Bent u besmet of hoort u in quarantaine te zijn blijf dan weg van de 
 activiteiten! U heeft daarin zelf een belangrijke verantwoordelijkheid.

Alle leerlingen van de basisscholen ontvangen een lila gekleurde poffertjesmunt. Deze munt 
 kunnen de kinderen gebruiken in de periode dat de poffertjeskraam in Oegstgeest aanwezig is.  
De munt is goed voor een kinderportie poffertjes. De munt is niet inwisselbaar op Koningsdag  
en 5 mei, i.v.m. spreiding van kinderen, zodat er geen crowdvorming ontstaat. De munten zijn 
 uitsluitend inwisselbaar door kinderen die daarvoor een kinderportie poffertjes krijgen.

LET OP:
De munt is niet inwisselbaar voor een attractie op de kermis. Ook nog in bezit zijnde oranje 
kermismunten zijn niet meer geldig. 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.
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Zowel voor het ochtendprogramma als het middagprogramma bedraagt de bijdrage voor niet 
leden € 7,50 per deelnemer. Deze kaart is ook geldig voor alle andere activiteiten. Let wel. het lid
maatschap van de Oranjevereniging bedraagt ten minste € 7,50 per gezin per jaar.

evenement   bijdrage leden   bijdrage niet-leden
DikkeBandenRace   gratis   € 7,50
Kinderspelen*   gratis   € 7,50
Kinderactiviteiten   gratis   € 7,50
Silent Disco   gratis   € 7,50
Fietstocht   gratis   gratis

*) Betaling bij inschrijving in het ‘trouwhuis’ in de tuin van het gemeentehuis

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).

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 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 de 
Hofdijck (Hofdijck, Pr. Beatrixlaan en Pr. Marijkelaan) voor het parcours van de DikkeBandenRace. 
In verband met het middagprogramma 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.

4 en 5 mei 2022
Na de Dodenherdenking wordt het parcours voor de Kindervrijmarkt en de braderie afgesloten voor 
verkeer. Het genoemde parcours dient van woensdag avond 4 mei vanaf 20.00 uur autovrij te zijn 
(De Kempenaerstraat, Spaargarenstraat tot aan de Duivenvoordestraat, de Duivenvoordestraat, de 
Juffermansstraat, de Emmalaan, de Prinses Beatrixlaan, de Prinses Margrietlaan, de Terweeweg, de 
Prins Hendriklaan, de Sportmanstraat en de parkeervakken langs de Lijtweg).

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.

Deelname aan activiteiten
De Oranjevereniging organiseert haar activiteiten met grote zorg. Zij wordt daarbij bijgestaan door 
vrijwilligers. U wordt verzocht tijdens activiteiten de aanwijzingen van de vrijwilligers op te volgen. 
Niettemin is deelname aan alle activiteiten altijd voor eigen risico. De Oranjevereniging kan niet 



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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aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen van (onvoorziene) 
activiteiten van deelnemers.

Vrijwilligers
Wij kunnen op Koningsdag veel hulp gebruiken. Een uurtje 
 beschikbaar? Kom helpen. Voor de kinderspelen zijn veel 
vrij willigers nodig. Maar ook voor de op en afbouw van het 
evenemententerrein, het toezicht op de Hofdijck, de 
begeleiding van de DikkeBandenRace en het bege leiden van 
de voorronde van het Nederlands kampioenschap knikkeren 
in Oegstgeest zijn nog veel helpende handen welkom.  
Voor vragen over het programma en de hulp daarbij,  
klik dan op de button ‘inschrijfformulier vrijwilligers”  
op de website van de oranjeverenigingoegstgeest.nl

Bestuur 
Oranjevereniging  Oegstgeest

Mevrouw L. (Linda) van der ZonBronsgeest   Voorzitter
De heer A.T. (AartTeun) 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.
Email:  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. RijksDoornebal
2004  Mevr. M. MerkesteinKasteleyn
2014  Mevr. E.M. Timmersvan Klink
2019  Mevr. H.S. Hidding
2020  Dhr. J. Verdonk



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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ORANJE PROGRAMMA 2022

Vrijdag 22 april
9.00 uur  Dag van de Koningsspelen, Basisscholen en sportverenigingen

  Voor de kinderen van de basisscholen worden vandaag voor de KONINGS
SPELEN georganiseerd. De dag staat in het teken van sport en spel en de  
start van de dag zal het speciaal geschreven Koningslied zijn, dat door alle 
schoolkinderen in Nederland wordt gezongen. 

  Het Nationaal Comité Inhuldiging roept scholen voor het primair onderwijs 
op die dag in het teken te laten staan van sport en spel voor alle kinderen 
 in plaats van de reguliere lessen. Voor de organisatie van deze dag wordt 
scholen gevraagd zelf het initiatief te nemen voor het invullen van het 
 activiteitenprogramma.

17 april – 17 mei
 Poffertjeskraam

  De poffertjeskraam zal weer op de vertrouwde plaats op de Lijtweg opge
bouwd worden en wel naast de apotheek. De poffertjeskraam staat daar dit 
jaar vanaf 17 april. Op Koningsdag is de afstand tussen de kermis, poffertjes
kraam en de middagactiviteiten weer klein. U kunt zo volop genieten van alle 
activiteiten. Op 5 mei vindt U in de poffertjeskraam vanaf ’s morgens vroeg 
vertegenwoordigers van de organisatie van de Kindervrijmarkt. Bij de kraam 
begint het parcours van de Kindervrijmarkt.

 Openingstijden poffertjeskraam: 11.00 – 20.00 uur

Dinsdag 26 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.

Dinsdag 26 april
13.00 – 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 af
stand tussen de kermis, poffertjeskraam en de middagactiviteiten weer klein. 
U kunt zo volop genieten van alle activiteiten.

Shoppen bij jouw favoriete
winkels? Maak een afspraak!

 
We hopen elkaar snel weer te zien!

 
Houd Oegstgeest Vitaal, Koop Lokaal

 
www.winkelcentrumlangevoort.nl

 



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
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 Openingstijden kermis:
 Dinsdag 26 april  14.00 – 23.00 uur
 Woensdag 27 april 10.00 – 23.00 uur
 Donderdag 28 april 13.00 – 23.00 uur
 Vrijdag 29 april  13.00 – 23.00 uur (prikkelarme kermis)
 Zaterdag 30 april  13.00 – 23.00 uur
 Zondag 1 mei  13.00 – 23.00 uur 
 Maandag 2 mei  13.00 – 23.00 uur 
 Dinsdag 3 mei  13.00 – 23.00 uur
 Woensdag 4 mei  13.00 – 18.00 uur
 Donderdag 5 mei  10.00 – 21.00 uur

Woensdag 27 april
8.00 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 Konink
lijk onderscheiden zijn met een feestelijk ontbijt om daarna gezamenlijk naar 
de aubade bij het Gemeentehuis te vertrekken. Gedecoreerden uit eerdere 
jaren (vanaf 2018) hebben ook een uitnodiging ontvangen. Daarnaast worden 
ook onze ‘Vrienden van de Oranjevereniging’ uitgenodigd. Voetbalvereniging 
FC Oegstgeest is bereid gevonden wederom als gastvereniging voor het ont
bijt te zorgen. De koffie staat klaar vanaf 07.30 uur.

9.30 uur  Ontvangst met koffie en krentenbollen, Park Gemeentehuis

  Met groot genoegen zet de Oranjevereniging de traditie voort van het ver
strekken 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!

9.55 uur  Vlag hijsen, Park Gemeentehuis

  Nadat een muzikaal signaal is gegeven hijsen leden van Scoutinggroep Sagara 
Satrya’s de Nederlandse vlag met wimpel.

10.00 – 10.15 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 de gemeente Oegstgeest.



lunchen • dineren • wat drinken

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

10.15 – 12.15 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 
spelletjesfestijn 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 inschrijving geschiedt op de ochtend zelf in de tuin van het gemeentehuis. 
Er is een inschrijfkraam voor leden en er is er één voor nietleden.

  Maar let op: vanaf 10.30 uur of bij meer dan 500 deelnemertjes kun je niet 
meer mee doen. Wees dus op tijd. Zoals altijd kunnen we de hulp van ouders 
en vrijwilligers gebruiken!

  De toegang voor leden is gratis. Bij inschrijving ontvangen de kinderen een 
bandje van de oranjevereninging. Nietleden dienen een bandje aan te schaf
fen voor deelname. 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 voor nietleden € 7,50 per deelnemer. U krijgt hiervoor een bandje dat 
de hele dag geldig is. 

  Het lidmaatschap van de Oranjevereniging bedraagt ten minste € 7,50 per 
gezin. U kunt zich inschrijven als lid bij de stand van de Oranjevereniging.

10.00 – 23.00 uur  Kermis, Evenementenplein

10.00 – 18.00 uur  Fietstochten voor kinderen en/of senioren – elektrisch fietsen toegestaan

 Kinderfietstocht
  Voor het Koningsfeest van vorig jaar hebben wij een aantal fietstochten 

georganiseerd. Er waren honderden deelnemers. Nieuw was een kinderfiets
puzzelkastelentocht. Ook in dit jaar organiseren wij verschillende fietstoch
ten. De kinderfietstocht is goed te doen met kinderen vanaf de basisschool
leeftijd. Het aantal kilometers is beperkt (rond de 10 km) en dit jaar worden 
bijna alle buurten in Oegstgeest aangedaan. De route is voorzien van leuke 
weetjes en een aantal puzzel vragen.

  U kunt de fietstocht op elk gewenst tijdstip beginnen (en dus ook nog op een 
dag na Koningsdag). 



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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  U kunt inschrijven via de inschrijfbutton op onze website. U krijgt de route dan 
daags voor Koningsdag toegezonden. Het vertrek en eindpunt van de route is 
buurtgebonden. 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

 Seniorenfietstocht
  Dit jaar hebben we twee senioren fietstochten, eentje van zo’n 25 km, de 

buurtentocht van de kinderen wordt iets ruimer gereden.
  En we hebben een route die ook prima geschikt is voor de ebikers, die voert 

door Leiden richting Zoetermeer en Zoeterwoude zo’n 65 km door ons groene 
hart. Desgewenst kan de route bij twee knooppunten ingekort worden.

  Voor liefhebbers hebben wij ook nog de bollenroute van vorig jaar ter be
schikking.

  U kent de omgeving. Wij kiezen voor fietspaden en weggetjes door de omge
ving. Deze zijn autoluw maar beslist niet autovrij! U kunt zelf bepalen of uw 
kinderen aan een van deze tochten kunnen deelnemen, maar er is ook een 
aparte kinderfietstocht. 

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

  U kunt zich inschrijven via de website van de Oranjevereniging Oegstgeest. 
Wij zullen u daags voor Koningsdag de gewenste route toezenden. Deelname 
is voor iedereen vrij en wij wensen u veel fietsplezier.

10.15 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 bewo
ners van Nova Zembla een muzikale groet gegeven. Dan via de Geversstraat, 
Oranjelaan en Terweeweg naar Hofwijck. Dan via de Maarten Harpetszoon 
Tromplaan via het bos van Van Wijckerslooth naar Van Wijckerslooth en 
 Rustenborch.

Clinics
10.00 – 16.00 uur

11.00 – 12.00 uur Korfbalclinic – op het terrein van 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 
inschrijving staat 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 
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 inschrijfformulier op de website van de Oranjevereniging  
(inschrijven@oranjeverenigingoegstgeest.nl). Inschrijven kan, zover de 
inschrijving open staat, tot en met 25 april. Je krijgt later een bevestiging. De 
clinic is nog leuker als je samen met een vriendje of vriendinnetje komt! Op de 
dag zelf kun je ook naar Fiks toegaan. Aanmelden kan dan bij de organisatie!

14.00 – 15.30 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. 

14.00 – 16.00 uur Hockeyclinic – bij hockeyclub LOHC
 Aan het meedoen zijn voorwaarden verbonden.

  Kom je ook gezellig naar de hockeyclinic? En ben je 610 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. 

14.00 – 16.00 uur  Clinic van drumfanfare FBL (Franciscusband Leiden)  
– op het terrein aan de Hofdijck

 Aan het meedoen zijn voorwaarden verbonden. 



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
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  Op het terrein aan de Hofdijck 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 ook het marslopen geoefend. 
  Het maakt voor deze clinic niet uit of je beginner of gevorderd bent. De in

schrijving 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 in via het inschrijfformulier op de website van de Oranjevereniging 
(inschrijven@oranjeverenigingoegstgeest.nl). Inschrijven kan, zover de in
schrijving open staat, tot en met 25 april. Je krijgt later een bevestiging.  
Op de dag zelf is deelname alleen nog mogelijk als er nog ruimte is.  
Schrijf je dan in bij de informatiestand van de oranjevereniging. 

14.00 – 16.00 uur Handboogschietclinic Attila – op het evenementen terrein aan de Hofdijck 
 Aan het meedoen zijn voorwaarden verbonden. 

  Op het terrein aan de Hofdijck wordt een handboog schietmiddag 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 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@oranjeverenigingoegstgeest.nl). Inschrijven kan, zover de in
schrijving open staat, tot en met 25 april. Je krijgt later een bevestiging.  
Op de dag zelf is deelname alleen nog mogelijk als er nog ruimte is.  
Schrijf je dan in bij de informatiestand van de oranjevereniging.

14.00 – 16.00 uur Clinic van de scoutingvereniging Sagara Satrya’s 
 – op het terrein aan de Hofdijck
 Aan het meedoen zijn voorwaarden verbonden. 

  Scouting staat voor uitdaging! Scouting biedt leuke en spannende activi
teiten waarmee meisjes en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te 
ontwikkelen. Laat je uitdagen en ontdek Scouting! Al vanaf 5 jaar is er bij 
Scouting heel veel te beleven. Hoe ouder je bent, hoe groter en uitdagender 
het avontuur! Er zijn verschillende soorten Scouting: Land en waterscouting, 
beide zijn mogelijk bij de Sagara Satrya’s. Binnen een Scoutinggroep zijn er 
verschillende speltakken waarin kinderen en jongeren uit één leeftijdsgroep 
hun spel spelen. De leeftijdsgroepen zijn 57 jaar, 711 jaar, 1115 jaar, en 1518 
jaar. Ouder dan 18 jaar? Ook dan biedt Scouting uitdaging! Ga aan de slag als 
vrijwilliger.



13 kwartetten laten 
veel moois van  
Oegstgeest zien!
De opbrengsten komen  
ten goede aan het grote 
Magie & Illusie-onderzoek 
in het Willem-Alexander  
Ziekenhuis. De illustraties 
zijn met veel plezier 
gemaakt door kunstenares 
Nicoline Heemskerk.  

Voor slechts € 10 te koop bij 
plaatselijke winkeliers of op  
rondetafeloegstgeest.nl

Winkelcentrum Lange Voort
Lange Voort 35-37, Oegstgeest

Telefoon 071-5172271
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  Op deze middag kun je kennismaken bij de verenigingen. En wat is er leuker 
om dat met een vriendje of vriendinnetje te doen!

  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 in via het inschrijfformulier op de website van de Oranjevereni
ging (inschrijven@oranjeverenigingoegstgeest.nl). Inschrijven kan, zover de 
 inschrijving open staat, tot en met 25 april. Je krijgt later een bevestiging.  
Op de dag zelf is deelname alleen nog mogelijk als er nog ruimte is. Schrijf je 
dan in bij de informatiestand van de oranjevereniging.

12.30 uur uur Start Middagfeest, Hofdijck

13.00 – 18.00 uur  Gezellige bar Ronde Tafel Oegstgeest, Hofdijck

  De Ronde Tafel Oegstgeest is blij dat we weer de bar mogen verzorgen te 
 midden van alle activiteiten op de Hofdijck! De opbrengst van deze actie  
komt ten goede aan het goede doel, dit jaar is onze keuze gevallen op  
“Het grote Magie & Illusieonderzoek” van het WillemAlexander Ziekenhuis. 
De Ronde Tafel Oegstgeest bedankt haar sponsoren, o.a. Graal Makelaardij, 
Jachthaven Poelgeest, Kennedy Van der Laan en Studio Habib. Meer informatie 
over de ronde tafel Oegstgeest kunt u hier vinden op rondetafeloegstgeest.nl

Muzikale optredens
13.00 – 19.00

  Uiteraard ook weer live muziek op de Hofdijck dit jaar! De hele middag draait 
onze eigen DJ Double U muziek en diverse muzikanten gaan ervoor zorgen 
dat het weer een swingend Oranje Hofdijckfeest gaat worden!

13.00 – 14.00 uur  Optreden Big Band, Podium Hofdijck

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

14.00 – 15.30 uur  Silent Disco

  Bij een Silent Disco (ook wel stille disco genoemd) draait de DJ muziek, maar 
zijn er nergens speakers te bekennen! Het publiek heeft namelijk hoofd
telefoons op! De muziek die de DJ draait wordt via draadloze zenders naar  
de hoofdtelefoons verstuurd! Eigenlijk is dit dus precies hetzelfde als een 
 normaal feest, alleen hoort een buitenstaander slechts schuifelende dans
passen en hier en daar iemand die meezingt!
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  Bij de informatiestand van de Oranjevereniging kun je inschrijven voor 
deelname aan de disco. Neem je ledenkaartje mee want als lid van de oranje
vereniging heb je voorrang. Ben je geen lid dan dien je voor deelname een 
bandje aan te schaffen. De prijs hiervan is € 7,50.

15.30 – 16.00 uur  Optreden The Red Rose of Lochbuie Pipes and Drums, Park Hofdijck

  ‘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 
gevestigd. De band hoopt in deze regio weer te kunnen groeien tot een vol
waardige 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

16.00 – 17.00 uur Pieter Walvaart (DJ DoubleU) / Foute party

17.0018.00 uur  Zanger Bart Heemskerk

  Bart is afkomstig uit Rijnsburg en is een gezellige feestzanger die zich graag 
tussen het publiek mengt en een breed scala aan Hollandse knallers in zijn 
repertoire heeft! De klanten kunnen rekenen op een hele gezellige feest
zanger die zich graag tussen het publiek mengt en met een breed scala aan 
Hollandse knallers van o.a Andre Hazes ,Wolter Kroes ,Tino Martin ,John West, 
Django Wagner en vele anderen. Dat wordt vast gezellig. Als het weer en de 
coronaregels meewerken kunt u meedansen op de zang en de muziek!

18.00 – 19.00 uur Pieter Walvaart (DJ DoubleU) / Foute party

13.00 – 17.00 uur  Kids adventure games, Evenemententerrein Hofdijck / Tromplaan

  Deelname is voor kinderen van leden van de oranjevereniging gratis. Zij moe
ten wel even met het ledenkaartje een bandje ophalen bij de informatiestand 
van de Oranjevereniging. Kinderen die geen lid zijn kunnen óf lid worden óf 
een dagticket kopen bij de informatiestand. Deze kaart, die ook ’s morgens bij 
de kinderspelen geldig is kost € 7,50.

 (Dat is gelijk aan het minimumbedrag voor het gezinslidmaatschap).
 De kussens zijn toegankelijk voor kinderen van de basisscholen.

 Western Run
  Maak je klaar voor een reis door het wilde westen! De 17m lange baan biedt 

uitdaging voor jong en oud. Onderweg kom je veel verschillende elementen 
tegen en zal je al je vaardigheden moeten gebruiken. Klim, glij, spring, kruip 
en ren om het einde zo snel mogelijk te bereiken.  
Ben jij de snelste? Maar luister wel goed naar de instructies!
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 Scout Run
  Een uitdagende Run boordevol spektakel! Via de 2 kruiptunnels kom je bij de Stick 

Track waarbij je op pure armkracht jezelf optrekt naar de top!! Eens boven, brengt de 
slide je bij de Cross Track, een plonsbad dat enkel en al leen via de draaibalken kan 
worden overgestoken! Waag je daarna naar de Wall Track om de verticale muur te 
beklimmen en alzo als eerste af de slide te glijden!

 Kasteel met hangbrug
  Dit mooie en imposante kasteel biedt urenlang plezier aan jong en oud. Klim naar 

boven om de eerste toren te bereiken. Klauter vervolgens via de hangbrug om de 2e 
toren te bereiken. Glij naar beneden om de finish te bereiken. Dit prachtige kasteel is 
een leuke toevoeging op ieder evenement. Wie bedwingt deze luchtkussens? Luister 
goed naar de instructeurs want hun wil is wet…

15.00 – 16.00 uur  Détom-Dikke-Banden-Race

  In samenwerking met de Leidse Renen Tourvereniging SWIFT en sponsor Détom or
ganiseert de Oranjevereniging voor alweer de vijtiende keer een DikkeBandenRace. 
Wielerwedstrijden voor iedereen in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar, gehouden 
onder KNWUlicentie. Het rijden van een DikkeBandenRace 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 racestuur. 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 via de inschrijfbutton op de website van de oranjevereniging tot 26 april, of op de 
dag zelf bij de informatiekraam van de Oranjevereniging. Deelname is gratis dankzij 
de ondersteuning van Détom Autospecialisten. Deelname is voor eigen risico.

 Categorie  1a: jongens geboren in 2014 en 2015;
   1b:  meisjes geboren in 2014 en 2015;
 Categorie  2a:  jongens geboren in 2012 en 2013;
   2b:  meisjes geboren in 2012 en 2013;
 Categorie  3a:  jongens geboren in 2010 en 2011;
   3b:  meisjes geboren in 2010 en 2011.



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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NK Knikkeren
14.00 – 15.00 uur   Voorrondes NK Knikkeren, Lijtweg bij de Apotheek; 

Inschrijven vanaf 13.30 bij de stand van de Oranjevereniging op de Hofdijck

  In Oegstgeest wordt de aftrap gedaan voor het Nederlands Kampioenschap 
Knikkeren. De knikkerkampioenschappen in Oegstgeest worden georga
niseerd door House of Sports in samenwerking met de Oranjevereniging 
Oegstgeest. Deelnemen kunnen de kinderen die op de basisschool zitten in 
de groepen 3 t/m 8. Deelnemers 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
  Inschrijven doen we op de website van de Oranjevereniging. Zoek even naar 

de button NK Knikkeren.
  Inschrijven kan ook nog op Koningsdag vanaf 13.30 uur. Voor deze inschrijving 

hoeven kinderen geen lid te zijn van de Oranjevereniging.
  nog wel even dit. Dit evenement gaat alleen door als er voldoende  

vrijwilligers zijn om ons te assisteren.

Woensdag 4 mei 
16.00 uur  Bloemen leggen op oorlogsgraven bij Groene Kerkje

18.00 uur – 19.00 uur   Herdenkingsprogramma – Dorpscentrum, waarbij Prof. Dr. Herman Amersfoort 
een korte overdenking zal houden.

19.40 uur  Luiden van de kerkklokken

19.40 uur  Herdenking van de gevallenen, Monument Bos van Wijckerslooth
  thema: Vrijheid in Verbondenheid

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

stok te hangen.

 Herdenking van de gevallenen
  Vanaf 19.45 uur zullen wij met elkaar in het Bos van Wijckerslooth gedenken 

dat de Tweede Wereldoorlog voor Nederland en NederlandsIndië 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 opgeofferd niet alleen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog maar 
ook gedurende andere krijgsverrichtingen.

  Wij zijn verheugd dat de belangstelling voor deze Herdenking bij ons oorlogs
monument in het bos van Wijckerslooth gedurende de laatste jaren, met 
name ook onder jongeren, zo enorm toeneemt.



F I J N E
Koningsdag
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  Dit jaar zullen twee leerlingen van de Montesorrischool een gedicht voor
lezen. Vervolgens zal Prof. Dr. Arif Kutsal Yesilkagit 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. 
Vervolgens zal gezamenlijk het Wilhelmus gezongen worden. Daarna wordt 
een ieder uitgenodigd om te defileren en bloemen te leggen bij het monu
ment 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 Sagara 
Satrya’s.

20.20 uur  Samenzijn en Napraten, Dorpscentrum

  Op uitnodiging van de Raad van Kerken, het Dorpscentrum, het Comité 
Herdenken en Vieren en de Oranjevereniging 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. Het doorgaan van deze 
activiteit is afhankelijk van de geldende coronamaatregelen.

Donderdag 5 mei
7.00 uur  Opbouw Kindervrijmarkt

8.00 – 16.00  Kindervrijmarkt

  Het vrijmarktgebied bestaat uit de volgende straten; genomen aan beide 
zijden;

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

  De Duivenvoordestraat
  De Juffermansstraat 
  De Emmalaan vanaf de Juffermansstraat
  De Sportmanstraat
  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 het Dorpscentrum tot aan de Rabobank.
  De Prinses Beatrixlaan 
  De Prinses Irenelaan 

˘,



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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  De gemeente Oegstgeest organiseert in samenwerking met de Oranje 
Vereniging en de scouting vereningen de Shawano’s en de Sagara Satrya’s 
een vrijmarkt voor kinderen. De gemeente verzorgt het vrijmarktgebied. De 
scoutingverenigingen zijn verantwoordelijk voor inschrijving en toewijzing 
van de plaatsen aan de deelnemers.

  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 kindervrijmarkt. Als deelnemer wordt gezien het gezin dat woont in 
Oegstgeest met een postcode genummerd 2341, 2342 of 2343. Een deelnemer 
aan de “kindervrijmarkt” is niet ouder dan 16 jaar en wordt al of niet begeleid 
door ouders of grootouders. Per adres kan slechts één vergunning worden 
afgegeven.

  Het kindervrijmarkt gebied wordt verdeeld in percelen van ongeveer 4 tot 5 
meter breed. De percelen worden genummerd. Per postcode (dus per gezin 
of huisadres) kan worden ingeschreven voor één perceel. Toekenning van een 
perceel wordt éénmalig belast met een bedrag van € 5,00. Dit bedrag dient te 
worden voldaan bij het afhalen van de vergunning. De deelnemers ontvangen 
na inschrijving een schrijven met de plaats en tijd waar de vergunningen 
kunnen worden afgehaald.

  Bij het afhalen van de vergunning dient een geldige legitimatie van de 
aanvrager te worden getoond. De vergunning met daarop de deelname 
 voorwaarden dient te worden ondertekend.

  Per perceel wordt een vergunning uitgegeven. De vergunning bestaat uit een 
papier met daarop het nummer van het perceel. Dit document wordt in een 
hoesje met keycord  meegegeven. Het hoesje met daarin het document dient 
op 5 mei zodanig zichtbaar gedragen te worden zodat de handhavers kunnen 
zien dat er sprake is van een reguliere deelnemer op het aangegeven perceel.

  Het is aan de deelnemers vrij om hun perceel zodanig in te richten dat zij 
hun spulletjes kunnen uitstallen, muziek kunnen maken, kunnen goochelen 
en wat dies meer zij mits de aangegeven breedte niet wordt overschreden 
en mits de documententas zichtbaar blijft. Het verkopen van handelswaar is 
niet toegestaan. (Onder handelswaar worden gezien die goederen die door 
samenstelling of gebruik niet als komende van de zolder kunnen worden 
beschouwd). Let wel dat het gebied is afgesloten voor autoverkeer en dat in 



DE GOUWE
KONINGSDAG 2022

WOENSDAG 27 APRIL

KOFFIE ORANJE GEBAK

wij zijn open vanaf 9 uur

DJ CHRIS

15 UUR 

PROO
ST!

18 UUR

KONINGSNACHT

BART HEEMSKERK
21 UUR

BARRIE BADPAK
LUCAS MEIJER
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de zijstraten op parkeerbeleid zal worden gehandhaafd. Tevens wordt vast
gesteld dat het perceel ’s middags “schoon” dient te worden opgeleverd.

  De percelen worden toegewezen door de organisatie. Deelnemers die langs 
het parcours wonen krijgen een perceel toegewezen dat zoveel mogelijk vóór 
hun woning ligt. De deelnemers kunnen middels hun inschrijving kenbaar 
maken van deze optie gebruik te willen maken. Zij hebben dus op een beperk
te wijze een voorkeursbehandeling. Inschrijven dient wel te geschieden vóór 
31 maart. Later inschrijven mag wel maar dan vervalt de mogelijkheid van de 
voorkeursplaats.

  Vervolgens hebben leden van de Oranjevereniging voorrang op nietleden en 
houden we als dat mogelijk is ook rekening met deelnemers die vorig jaar 
hebben deelgenomen.

  De handhaving van de openbare orde geschiedt door de Gemeente Oegst
geest. De handhavers hebben vanuit hun wettelijk gezag de mogelijkheid om 
deelnemers te weigeren en of te verwijderen.

  De officiële inschrijving is inmiddels gesloten. Zolang er nog plaatsen beschik
baar zijn kan er worden ingeschreven via www.kindervrijmarktoegstgeest.nl

 Voorkeurplekken en speciale wensen zijn echter niet meer mogelijk.

  De verantwoordelijkheid van de Kindervrijmarkt ligt bij de gemeente Oegst
geest. Aan de Oranjevereniging is verzocht medewerking te verlenen aan de 
organisatie en uitvoering. Het inschrijfgeld wordt gebruikt voor het bekosti
gen van de organisatie.

  Verenigingen kunnen ook via het inschrijfadres hun interesse kenbaar maken. 
Hierna wordt met hen contact opgenomen.

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

  De organisatie wordt verzorgd door de Winkeliersvereniging van  
De Kempenaerstraat.

www.webklimaattechniek.nl

Verwarming

 

Airconditioning Ventilatie Zwembad techniek

Kamphuizenlaan 20, 2343 AE Oegstgeest  
06 - 46 31 53 49, info@webklimaattechniek.nl



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 
 bedrijfsleven. 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 
ondernemingen ondersteunen ons op verschillende manieren. Kijkt u even mee?

Koperen vriend, € 150,00 per jaar

• 1/4 pagina advertentie in het programmaboekje (oplage 2.000)
• 1/4 pagina advertentie in het digitale programmaboekje
• Advertentie op de Oranjeverenigingwebsite
• Dranghekspandoek met bedrijfslogo (zwart/wit)
 

Bronzen vriend, € 300,00 per jaar

• 1/2 pagina advertentie in het programmaboekje (oplage 2.000)
• 1/2 pagina advertentie in het digitale programmaboekje
• Banner op de Oranjeverenigingwebsite
•  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 2.000)
• 3/4 pagina grote advertentie in het digitale programmaboekje
• Banner op de Oranjeverenigingwebsite
• 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 2.000)

•  1 pagina grote advertentie in het digitale programmaboekje  
met steunkleur

•  Banner op de Oranjeverenigingwebsite
• 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 2.000)
•  1 pagina grote advertentie (omslag) in digitale programmaboekje 
• Banner op de Oranjeverenigingwebsite
• Plaats in de verzameladvertentie in de Oegstgeester Courant
• 4 x dranghekspandoek met bedrijfslogo (zwart/wit)
• Naamgeving evenement

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

www.oranjeverenigingoegstgeest.nl



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:

 Emailadres:

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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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



..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

..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

..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 


