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Verslag secretariaat 2021      bijlage 2 

 

Samenstelling bestuur 

De samenstelling van het bestuur was in 2021 als volgt: 

• J.P.M. Kruidenberg   voorzitter  

• A. Mentink    vice-voorzitter 

• J. Borman     secretaris 

• D. van Dam    ad interim penningmeester  

• E. Baars     lid 

• A. Beekhuizen    lid 

• R. Cooijmans – Ommering  lid 

• T. Zonneveld    lid 

 

 

2021 Oranjeactiviteiten coronaproof 

Voor 2021 maakte de Oranjevereniging twee roosters voor haar activiteiten: één met activiteiten 

live en één met activiteiten in aangepaste vorm vanwege corona. De laatst genoemde versie 

moest worden gevolgd, met daarin meer individuele activiteiten dan anders en een uitzending 

door Unity TV verzorgd op Koningsdag. Dit werd een feestelijke uitzending vanuit het 

gemeentehuis met daarin vooraf opgenomen filmpjes van activiteiten die anders op Koningsdag 

en 5 mei zouden plaatsvinden. In die uitzending vonden ook live interviews plaats. De 

herdenking op 4 mei vond in besloten kring plaats en werd ook via de TV aangeboden. Helaas 

kon voor een paar activiteiten vanwege coronaregels geen alternatief gevonden worden (zoals de 

Auschwitzherdenking, de herdenking in de Dorpskerk en de Stille Tocht, Ouderensoozen,). 

 

Bijeenkomsten 

• De algemene ledenvergadering vond plaats op dinsdag 2 maart 2021. 

• Het bestuur kwam in 2021 zeven keer bijeen in reguliere vergaderingen en, in verband met 

coronabeperkingen, in online Teamsvergaderingen.  

• Bestuursleden vergaderden vele malen in commissieverband om de diverse activiteiten van 

het werkprogramma vorm te gaan geven. 

• Er werd enkele malen vergaderd met Drumfanfare en Marchingband Tamarco. 

• En er werd een aantal keren in de aanloop naar de activiteiten gesproken met de eigenaren 

van Brasserie Park. 

• Er is veel overleg geweest met Unity TV voor het uitzenden van onze activiteiten.  

 

Bijzondere gebeurtenissen 

In 2021 vonden de volgende bijzondere gebeurtenissen en nieuwe initiatieven plaats: 

• Het bestuur van de Oranjevereniging werd voor diverse gebeurtenissen uitgenodigd, zoals 

voor de uitreiking van de koninklijke onderscheidingen in het gemeentehuis. 

• ‘Vrijheid is Bewegen’: een nieuw initiatief in het kader van de bevrijding. Hiermee konden 

we de basisschooljeugd, die dit jaar niet op 5 mei kon feesten, toch wat leuks aanbieden. Het 

bestond uit een onderbouw- en bovenbouwbox, ieder met 9 spelopdrachten bedacht door 

Marian Soullié. De Oranjevereniging vulde de dozen met opdrachten en alle attributen voor 

de spelletjes. Zeven scholen deden mee.  

• Actie Oranjegebak. Oranjeleden ontvingen bij hun factuur ledenbijdrage een bon zodat tegen 

gereduceerd bedrag vier Oranjepetit fours bij Van Maanen gekocht konden worden rond 

Koningsdag. 

• De alternatieve vorm van vieren maakte dat we nieuwe vormen moesten kiezen, in een aantal 

gevallen bleken die zo geslaagd dat we besloten die komend jaar aan te houden (zoals 

aubadefilmpjes, gebak uitdelen, ‘Vrijheid is Bewegen’, Oranjegebak, interview met 

gedecoreerden, samenwerking met Keep them Rolling). 
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Rond Koningsdag 

Dankzij gulle sponsoring van Ranzijn Leiderdorp kon de Oranjevereniging Leiderdorp ook dit   

jaar planten en plantenbakjes aan bewoners en verzorgers van verpleeghuis en 

reactiveringscentrum ‘Leythenrode’ aanbieden. Jaarlijks worden voorafgaand aan de 

Oranjemiddag de bewoners hierop getrakteerd. Maar met het annuleren van de festiviteiten kwam 

ook dit onderdeel te vervallen. Toen is het initiatief ontstaan om een bloemenhulde te brengen om 

zo bewoners en verzorgers een hart onder de riem te steken in een tijd waarin het coronavirus 

zoveel beperkingen en extra zorg met zich meebracht. Ook bewoners van de Ommedijk en het 

Jan de Hartogplein ontvingen deze bloemenhulde. 

 

Prestatieloop 

Voor de Prestatieloop was een individueel alternatief gekozen: tussen 19 en 25 april kon er door 

volwassenen individueel 5 of 10 km gelopen worden. Opgave ging via een app die daartoe was 

aangeschaft. Daar was een prijsvraag aan verbonden: maak een origineel filmpje van jezelf 

tijdens deze loop. 

 

Scholenprogramma ‘Vrijheid is Bewegen’ 

Dit nieuwe initiatief ontstond om de basisschooljeugd, die geen feest op 5 mei kon komen vieren, 

een leuke ochtend te bieden. En om de juffen en meesters in de intensieve coronatijd te verrassen 

met iets leuks om met de leerlingen te doen. Er werd een spelletjesbox gemaakt voor de onder- en 

voor de bovenbouw, bedacht door Marian Soullié. Al het materiaal voor de 9 spelletjes, compleet 

met een routekaart voor iedere leerling, werd door ons ingekocht, per school verpakt en 

vervolgens langs gebracht. 

 

Koningsdag 

De Unity TV-uitzending op Koningsdag, uitgezonden vanuit het gemeentehuis, bleek een goed 

alternatief waarin een veelzijdig programma is aangeboden. Door spreiding van items daarin werd 

ook steeds een andere groep mensen aangesproken en aangetrokken. Alle medewerkers van die  

dag hadden bij binnenkomst een zelftest gedaan. Hieronder een overzicht van de onderwerpen: 

  

Tamarco zorgde voor de deur van het gemeentehuis voor een mooi optreden op Koningsdag 

zelf. Daar werd het optreden gefilmd en live uitgezonden.  

 

De aubade bestond uit van te voren door scholen opgenomen filmpjes. Er was door basisscholen 

veel werk van gemaakt en het klonk enthousiast. Dit was zo geslaagd dat besloten is dit andere 

jaren te herhalen, bijvoorbeeld door deze, als de aubade weer live mag, op een groot scherm te 

laten zien.  

 

Speech burgemeester live vanuit het gemeentehuis. 

 

Interview gedecoreerden. In plaats van op het podium in de Hoofdstraat, werden de 

gedecoreerden met een interview op Koningsdag voorgesteld. Twee bestuursleden interviewden 

hen waarna het werd uitgezonden. 

 

Interview winnaars Prestatieloop. Een paar eigen opnames werden getoond, naast een interview 

met de winnaars. 

 

Interview Jan Suijkerbuik. Namens Vrienden van het Oude Dorp vertelde hij over Koningsdag. 

 

Optreden jonge leerlingen MOL. Op de eigen locatie van MOL zijn op Koningsdag opnames 

gemaakt die later zijn gemonteerd en uitgezonden. Een paar leerlingen stuurde zelf een filmpje 

in.  
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Optreden leerlingen van dansscholen. Leuke en goede filmpjes die de dansscholen zelf hadden 

gemaakt. 

  

Gebak oudste leden. Twee bestuursleden brachten 7 oudste Oranjeleden gebak en een reportage 

daarvan werd uitgezonden. Zo betrokken we hen bij de viering. 

 

Een verslag van versierde straten. Foto’s die ingestuurd waren voor de prijsvraag voor 

‘versierde straten’ werden getoond. 

 

Filmpjes van het scholenprogramma ‘Vrijheid is bewegen’. Scholen die meededen hadden 

veelal een filmpje van de spelletjes gemaakt en die konden worden uitgezonden. 

 

Reclamefilmpjes. Bedrijven, instellingen en organisaties die ons anders met advertenties en 

sponsoring steunen, kregen de mogelijkheid om een kort filmpje uit te zenden. 

 

Digitale bingo. Zo’n 400 deelnemers speelden mee voor prijzen die door sponsoren waren 

ingebracht, zoals de hoofdprijs een TV. 

 

Pupquiz. De  Vrienden van het Oude dorp verzorgden een 2 uur durende pubquiz onder leiding 

van Jan Suijkerbuik. 

 

Oranjegebak 

Rond Koningsdag konden Oranjeleden tegen gereduceerd bedrage vier Oranjepetit fours bij Van 

Maanen kopen. Een bon daarvoor zat in de factuur voor de ledenbijdrage. 

 

4 mei 

In besloten kring werd op de Algemene Begraafplaats bij 4 mei stilgestaan. Een mooie 

plechtigheid waarbij de burgemeester sprak, Tamarco het Wilhelmus speelde, twee minuten stilte 

werden gehouden, leerlingen van de Koningin Julianaschool gedichten voorlazen, kransen 

werden gelegd en mw. L. van Ploeg tot slot een lied zong. Via een advertentie waren 

Leiderdorpers uitgenodigd om thuis via TV de uitzending de plechtigheid mee te maken. 

Daarnaast werden Leiderdorpers weer opgeroepen het voor die dag aangepaste vlagprotocol te 

volgen waarbij de vlag van zonsopgang tot zonsondergang halfstok mocht hangen. 

 

5 mei  

Het feest in de Houtkamp kon niet doorgaan. Onderdelen daarvan zijn in aangepaste vorm op 

Koningsdag uitgevoerd. Op 5 mei zelf bracht Keep them Rolling de vrijheidmaaltijdsoep, 

bloemen en chocola bij Leythenrode. Het recept voor de soep was in een advertentie aan 

Leiderdorpers aangeboden met daarbij de aansporing een portie te maken voor je familie, 

vrienden of buren te maken en een goed gesprek over vrijheid te voren bij het eten ervan. 

 

Herdenking bevrijding Nederlands-Indië 

Op 15 augustus stond op de Algemene Begraafplaats loco-burgemeester de heer W. Joosten stil 

bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog en alle slachtoffers van de oorlog tegen 

Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Het was een korte en besloten ceremonie 

waarbij de loco-burgemeester sprak, er een minuut stilte werd gehouden en het Wilhelmus klonk. 

Tot slot werden er twee kransen gelegd bij het monument. 

 

Leiderdorp, 23 januari 2022 


