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Verslag secretariaat 2016      bijlage 2 

 

Samenstelling bestuur 

De samenstelling van het bestuur was in 2016 als volgt: 

 J.P.M. Kruidenberg   voorzitter  

 A. Mentink    vice-voorzitter 

 S.E. Oudgenoeg    secretaris (lid tot juni 2016) 

 A. Mosele     penningmeester  

 J. Borman     2
e
 secretaris 

 R. Cooijmans – Ommering  lid 

 D. van Dam    lid 

 

Bijeenkomsten 

 De algemene ledenvergadering vond plaats op woensdag 1 maart 2016. 

 Het bestuur kwam in 2016 zeven keer bijeen in een reguliere vergadering en één keer in 

een evaluerende vergadering. 

 Bestuursleden vergaderden vele malen in commissieverband om de diverse activiteiten 

van het werkprogramma vorm te geven. 

 Er werd enkele malen vergaderd met drumfanfare Tamarco. 

 En er werd een aantal keren gesproken met de eigenaren van Brasserie Park om de 

activiteiten rond 5 mei 2016 en de versierde fietsenoptocht op elkaar af te stemmen. 

 Er is structureel overleg geweest met organisaties die de bevrijdingsfeesten van 5 mei 

ondersteunden. 

 

Bijzondere gebeurtenissen 

In 2016 vonden de volgende bijzondere gebeurtenissen plaats: 

 Het bestuur van de Oranjevereniging werd voor diverse gebeurtenissen uitgenodigd, 

zoals de uitreiking van de koninklijke onderscheidingen op 26 april in het gemeentehuis 

en het ontsteken van de lichtjes in de grote kerstboom in het Oude Dorp. 

 In de nacht van 4 op 5 mei 2016 werd het bevrijdingsvuur door de “Freedom Runners” 

uit Wageningen opgehaald. Met de overhandiging van het bevrijdingsvuur aan mevrouw 

L. Driessen, burgemeester van Leiderdorp, werden de festiviteiten van 5 mei door haar 

geopend.  

 Bestuursleden van de Oranjevereniging waren betrokken bij het organiseren van het 

Doeshavenconcert. 

 

Rond Koningsdag 

 In maart gaven veteranen gastlessen aan de groepen 7 en 8 van vijf basisscholen in 

Leiderdorp in het kader van vredeseducatie. 

 Samen met de Kunstkring Leiderdorp organiseerde de OVL op 19 april een Oranje Café. 

Spreker was de heer K. van der Leer, mede-auteur van twee publicaties over Prinses 

Marianne. Aan de hand van dia’s gaf hij een lezing over het leven van Prinses Marianne 

en de grote kunstverzameling die zij in haar leven bijeenbracht. 

 Op 26 april werd de traditionele Oranjeklaverjasavond om de Oranjewisselbokaal gehou-

den bij het Zijlkwartier.  

 Van 22 tot en met 27 april kon er gedraaid, gebotst en gesnoept worden op de kermis in 

de Bloemerd. 

 Op 29 april werd in de Scheppingskerk het Bevrijdingsconcert gegeven door K&G3, zij 

boden een programma aan in de stijl van Glen Miller.  

 De versierde kinderfietsenparade voor de kleintjes werd ook dit jaar gehouden op 5 mei. 

Van Brasserie Park, waar de fietsen werden versierd, trok de stoet muzikaal begeleid naar 

Park de Houtkamp, waar de prijzen voor de mooist versierde fietsen werden uitgereikt.  
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 Dit jaar werden er drie ouderensoozen georganiseerd. Op 16 april was er de Oranje-

middag in de Scheppingskerk met medewerking van het Gewestelijk Seniorenorkest uit 

Vlaardingen. Deze middag is bedoeld voor de ouderen woonachtig in Leiderdorp.  

Op woensdagmiddag 20 april werd voor de bewoners van de Ommedijk een 

Koningsbingo georganiseerd. Arno Mentink had hiervoor een zeer speciaal verhaal 

gemaakt met gebeurtenissen uit het leven van de Oranjes. Het was aan de bewoners van 

de Ommedijk om de goede antwoorden te geven. Op 5 mei trad  in verpleeghuis 

Leythenrode de muziektheatergroep MIYO (Make it your own) op met een gevarieerd 

programma met liederen van weleer en 5 mei liederen van bekende artiesten. 

 

Koningsdag  

Hierbij een opsomming van de evenementen in Leiderdorp.  

 de aubade bij het gemeentehuis opende de festiviteiten, dit jaar met ‘klepperhandjes’ in 

plaats van ballonnen 

 radiozender Unity NL en Grand Café Hofplein organiseerden ‘Unity on Tour’op het 

podium op de Statendaalder. Nederlandstalige regionale artiesten traden op. 

 men kon naar de kermis 

 de 47
ste

  Theo van Houdt/Sportfondsen Prestatieloop en de kinderloop, met als startpunt 

de Vossiuslaan 

 de wijkactiviteiten: 

o in de oude kern was het, net als voorgaande jaren, zeer druk bij de vrijmarkt en  

de kinderspelen 

o Club de Pétanque ‘De Boulende Stier’ hield ’s ochtends open huis, waarna  

’s middags  om de Oranjebokaal kon worden gespeeld 

Koningsdag werd afgesloten met een optreden van een flyboardteam. Professionele flyboarders 

doken op uit het water in de Oude Rijn. Daarna kon nog tot middernacht deelgenomen worden 

aan het feest bij Brasserie Park waar vanaf de middag al live optredens werden gegeven. 

 

4 mei 

Op 4 mei vond de dodenherdenking plaats in de Dorpskerk met medewerking van de Cantorij 

van de Dorpskerk o.l.v. de heer C. Moejes, organist H. Vis en leerlingen van basisschool 

Kastanjelaan.  

Na de stille tocht naar het herdenkingsmonument werden kransen en bloemen gelegd waarbij 

Drumfanfare Tamarco en Scouting Leiderdorp hun medewerking verleenden. Leerlingen van de 

basisschool Kastanjelaan droegen de diverse bloemstukken en kransen tijdens de stille tocht.  

Na de herdenking vertrokken twintig lopers vanaf de begraafplaats naar Wageningen om het 

vredesvuur op te halen. 

 

5 mei 

Zowel de voorbereidingen als de uitvoering werd in samenwerking met Sociaal Cultureel Werk 

Leiderdorp, Scouting Van der Does-Liethorpgroep, Sportcity en Brasserie Park gedaan. Het feest 

vond plaats in Park de Houtkamp.  

Een kleine opsomming van de activiteiten: versierde kinderfietsenparade, stoomtreintje, 

springkussen, rodeostier, broekhangen en ponyrijden. Opnieuw was er de 45 meter lange 

hindernisbaan. De Bloebent van Tamarco gaf een feestelijk optreden. Daarnaast was er een 

dansoptreden van de Rode Sneakersz. Scouting Van der Does-Liethorp organiseerde diverse 

activiteiten.  

’s Middags en ’s avonds was er feest op het terras bij Brasserie Park met diverse optreden. 

 

Herdenking bevrijding Nederlands-Indië 

Op 15 augustus zijn de slachtoffers van de tweede wereldoorlog en de politionele acties in 

Nederlands-Indië herdacht. Bij het Indiëmonument in Leiderdorp heeft het bestuur bloemen 

gelegd.  
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Dank 

Er werd ook in 2016 weer als vanouds feest gevierd. Dat was mede te danken aan de medewer-

king van de gemeente, de politie, de brandweer, buurt-, sport- en muziekverenigingen, sponsors 

en vrijwilligers en het publiek.  

Het bestuur dankt allen voor hun geweldige inzet bij alle activiteiten. 

 

 

Leiderdorp, 3 januari 2017 


