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Aanloop Koningsdag 2021 

Het verenigingsjaar 2020 was een zeer emotioneel en rumoerig jaar voor een ieder binnen en 

buiten de vereniging…In dat jaar hebben we op 5 maart met zijn allen afscheid moeten 

nemen van onze oud-secretaris Peter Hoogstraaten (overlijden 27 februari 2020). Nagenoeg 

gelijktijdig in deze periode werd de berichtgeving omtrent het toen nog onbekende Covid-19 

virus steeds heftiger en dreigender met toenemende besmettingen en ziekenhuisopnames … 

 

Vervolgens moesten we toen begin april  2020 vrij abrupt besluiten om alle reguliere 

activiteiten af te gelasten… Ondanks dat we deze situatie van 2020 in het achterhoofd 

hadden, streefden we in daaropvolgende maanden in onze vergaderingen en voorbereiding 

naar de organisatie van een reguliere Koningsdag in 2021, waarbij we weer ouderwets feest 

konden vieren met mooie evenementen! Vol hoop en enthousiasme hebben Wim en John 

begin januari van dit jaar 2021 nog een volledige vergunningsaanvraag en Veiligheidsplan 

ingediend bij de gemeente… Echter in onze bestuursvergadering van 18 februari kwamen 

we helaas vroegtijdig tot een gezamenlijke conclusie dat we binnen de geldende Corona-

maatregelen en dreigende toename in aantallen besmettingen het, wederom, niet 

verantwoord was om Koningsdag 2021 “oude stijl” te vieren! 

 

Koningsdag 2021 

Doordat het besluit van de afgelasting van ons “reguliere” programma dit jaar eerder is 

genomen dan in 2020 hadden we meer tijd om tot een passend alternatief programma te 

komen.  

 

De dag begon (ogenschijnlijk) vroeg voor Hilma die samen met de burgemeester -online- de 

vlaggen voor het gemeentehuis mocht hijsen voor de viering van Koninsdag en de felicitaties 

aan de koning digitaal mocht overbrengen. Vervolgens stonden diverse leden + een mobiel 

muziekpodium voor de deur van Marie-Claire , jeugd-ambassadrice van de stichting Spieren 

voor Spieren. Onze voorzitter Eyup mocht haar een cheque ter waarde van € 1000,- 

overhandigen als bijdrage aan dit goede doel. 

 

Aangezien de mobiele podiumwagen met troubadour Rop vorig jaar zeer enthousiast werd 

ontvangen stond voor het gehele bestuur sowieso wel vast dat deze activiteit in 2021 in 

“dubbele” uitvoering moest terugkomen. Zo werden er dus twee grote aanhangers opgetuigd 

in ORANJE en voorzien van geluidsinstallaties en dj-set! Via Aad werden door AMES en 



machinefabriek Het Stempel twee prachtige auto’s ter beschikking gesteld voor het trekken 

van de podia! In combinatie met de inzet van een heus draai-orgel hebben we als 

Oranjevereniging -door het rijden van drie verschillende routes- een groot deel van Hendrik-

Ido-Ambacht kunnen trakteren op een korte muzikale verassing met optredens en DJ-sets, 

hetgeen met groot enthousiasme ontvangen werd!!! 

 

Daarnaast heeft Reinier / Familie Platschorre namens de Oranjevereniging een ORANJE-

versierbox samengesteld met daarin onder andere vlaggenlijnen, stoepkrijt en schmink. De 

inhoud is mede mogelijk gemaakt door sponsoren zoals Stemar, Maarten Makelaardij en 

Ames, waardoor de kosten minimaal waren. Middels de boxen hebben we 32 nieuwe leden 

kunnen werven , tevens hebben we een aantal (extra) boxen gedoneerd om straten en 

schoolpleinen te kunnen versieren. Zo hebben we extra inkomsten en “goodwill” kunnen 

genereren voor de vereniging. 

 

Want uiteraard hebben we de bevolking van Hendrik-Ido-Ambacht ook in 2021 opgeroepen 

om uit te pakken in het uithangen van de Nederlandse vlag , huizen én straten te versieren!!! 

Hier werd grootschalig gehoor aan gegeven. Tevens zag je , evenals vorig jaar, in verschillende 

buurtschappen mooie initiatieven met kleinschalige kleedjesverkoop en Oud-hollandse 

spellen op straat. Hieraan hebben we via De Brug en social media ook “wedstijdjes” gekoppeld 

voor best versierde straten , stoepkrijttekeningen en kleurplaten. De winnaars bij kids kregen 

een waardebon voor speelgoed en iets lekkers bij Verhage Volgerlanden. De best versierde 

straat werd de Daniel van de Merwedestraat! Zij werden getrakteerd op een grote buurt BBQ 

mogelijk gemaakt door De Koning Groente en Fruit , Slagerij Vleeschmeester en Bakkerij Van 

der Spoel. 

 

Via al deze alternatieven hebben we ook in 2021 ons als vereniging toch weer zichtbaar 

getoond aan de burgers van Hendrik-Ido-Ambacht!  

 

Koningsdag 2022 

Ook voor 2022 zullen wij als Oranjevereniging weer streven 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 even 

bij stilstaan ; maar veel zal afhankelijk zijn van de ontwikkeling van maatregelen en beleid in 

de komende maanden aangaande vaccinaties en eventuele 2G of 3G-regelingen…Het 

aanpassingsvermogen dat we in de afgelopen twee jaren hebben moeten tonen brengt ook 

positieve inzichten met zich mee. Dit toont zich onder andere in het intensiveren van de 

samenwerking met andere partijen , zoals bijvoorbeeld het 4/5 mei comité en de Innercircle 

Run 

Uw secretaris, Dennis van den Hoek 


