Aanloop Koningsdag 2020
Het verenigingsjaar kende in vele opzichten pieken en dalen… Op 14 december 2019 waren
velen van ons getuigen van de uitreiking van de Koninklijke onderscheiding aan onze oudsecretaris én erelid Peter Wilhelmus Hoogstraaten. Tijdens de Algemene Ledenvergadering
2019 was Peter samen met oud-voorzitter Marlies Bol nog benoemd tot erelid, maar de
uitreiking van een lintje uit handen van burgemeester Jan Heijkoop vormde de ultieme
bekroning en waardering voor zijn tomeloze inzet binnen onze vereniging, maar ook daar
buiten! Dank nogmaals aan de vele personen die middels verenigde inzet op korte termijn
dit heuglijke feit hebben mogelijk gemaakt om Peter deze eer te bewijzen.
Burgemeester Heijkoop was echter niet alleen naar T-beuane’s Huiskamer gekomen voor
hem, maar ook voor een ander oud-gediende… Arend-Jan Schumacher werd namelijk ook
door de burgemeester in het zonnetje gezet met lovende woorden voor 25 jaar lidmaatschap
en inspanning binnen de Oranjevereniging!
Krap drie maanden later overleed onze zeer gewaardeerde secretaris en Oranje-vriend , Peter
Wilhelmus Hoogstraaten op 54-jarige leeftijd op 27 februari 2020. Het afscheid van hem vond
plaats op 5 maart 2020 in De Ark aan de Olijfgaarde. Na afloop van het Secretarieel
jaarverslag zal ik de vergadering vragen om één minuut stilte in acht te nemen ter
nagedachtenis aan hem.
Spoedig hierna volgden de eerste verontrustende berichtgevingen omtrent het Covid-19
virus, waarbij diverse maatregelen werden afgekondigd middels een “intelligente
lockdown” die op 12 maart 2020 startte. Voor het bestuur een periode van onzekerheid ,
stress, veel telefoon- en “whats-app”-verkeer. In overleg met de Gemeente was er lange tijd
hoop op doorgang, maar uiteindelijk werd begin april duidelijk dat de noodzaak er was om
alle reguliere activiteiten af te gelasten…
Koningsdag 2020
Ondanks de afgelasting van ons “reguliere” programma op korte termijn hadden we nog wel
de nodige festiviteiten in petto. Vanuit het bestuur werd een goed persbericht opgesteld én
Koningsdag werd Woningsdag 2020.

Vanuit Woningsdag hebben we als Oranjevereniging de jeugd opgeroepen om mee te doen
aan onze kleurwedstrijd voor drie leeftijdsgroepen. Eyup en Reinier hebben vervolgens, na
uitvoerig juryberaad, bij drie prijswinnaars mooie prijzen overhandigd.
Daarnaast hebben we de bevolking van Hendrik-Ido-Ambacht opgeroepen om -nog meer dan
in voorgaande jaren- uit te pakken in het uithangen van de Nederlandse vlag , huizen én
straten te versieren. Hier werd grootschalig gehoor aan gegeven, maar tevens zag je in
verschillende buurtschappen mooie initiatieven met kleinschalige kleedjesverkoop en Oudhollandse spellen op straat.
Tot slot hebben wij als Oranjevereniging specifiek de ouderen een mooi moment van aandacht
willen geven middels ons rijdend ORANJE podiumwagen… Door actieve handeling en goede
contacten met sponsoren vanuit onze “Veiligheids”-mannen Wim en John was er al snel het
idee om met een mobiel podium langs de verschillende verzorgingstehuizen te rijden voor een
muzikale tour en kleine “15 minuten” concerten door troubadour Rop. Dankzij een
sponsorbijdrage van “De Koning-Groente&Fruit” werden alle bewoners en omwonenden bij
de verzorgingstehuizen ook nog eens verrast met bekers heerlijke Hollandse aardbeien.
Reacties waren enthousiast en lovend, echter al snel bleek dat de tour niet alleen door de
“ouderen”, maar ook de jongeren enthousiast ontvangen werd ; alle leeftijden én wijken
vonden het een fantastisch initiatief en hoopten ook op een muzikale toegift in hun straat…
Koningsdag 2021
Zo beland ik automatisch bij de voorbereidingen van Koningsdag 2021, die ondanks alle
onzekerheid toch alweer in volle gang zijn. Eén ding staat vast ; Wim en John gaan weer rijden
met hun muzikale tour, echter niet met 1 maar met 2 mobiele podiumwagens om zo een groter
bereik te creëren binnen alle wijken en leeftijden!!!
Ik wens mijn medebestuurders veel succes en wijsheid in de voorbereidingen op Koningsdag
2021! In welke vorm dan ook; wij streven als Oranjevereniging naar gepaste én verrassende
festiviteiten voor de inwoners van Hendrik Ido Ambacht en omstreken, rondom de viering
van de verjaardag van onze Koning. Later in de vergadering zullen we hieromtrent nog
uitgebreider stilstaan bij de initiatieven voor 2021.
De vereniging
Onze vereniging heeft momenteel een kleine 1200 huishoudens als lid. Het aantal is in de trend
van afgelopen jaren wederom enigszins gedaald ten opzichte van vorig jaar door verhuizingen
en natuurlijk verloop. Actief werven is noodzakelijk om mensen te betrekken en te binden.

Blij ben ik met de mensen die interesse hebben voor een functie in ons bestuur of zich als
vrijwilliger in willen blijven zetten na het neerleggen van hun bestuursfunctie.
De komst van een nieuwe voorzitter en bestuursleden vraagt om nadere , persoonlijke
kennismaking met elkaar , maar zorgt bovenal voor nieuw élan en ideëen. Om dit concreet
vorm te geven en stroomlijnen hebben we op 5 september een TEAM-dag georganiseerd. Op
deze dag hebben we op GeoFort Herwijnen middels diverse opdrachten verder inzicht in
elkaars persoonlijkheid verkregen , daarnaast een brainstormsessie gedaan over onze Missie
en Visie en communicatiestructuren besproken.
Een van de initiatiefnemers van de TEAM-dag is ons nieuw aankomend bestuurslid ,Lynn van
den Berg, zij zal zichzelf straks voorstellen aan U ! Daarnaast nemen we dit jaar helaas afscheid
van twee betrokken bestuursleden Thom de Rijke en Jasper Kooiman. De voorzitter gaat hen
straks nog in het zonnetje zetten middels een dankwoord.
-Tot slot wil ik de aanwezige bestuursleden vragen om op te staan en één minuut stilte in
acht te nemen ter nagedachtenis aan erelid Peter Wilhelmus Hoogstraaten.Uw secretaris,
Dennis van den Hoek

