
PROGRAMMA 
KONINGSDAG & BEVRIJDINGSDAG 2015

VOORSCHOTEN
OPGERICHT 4 JUNI 1904



Sinds 1904 organiseert de Oranjevereniging Koningin Wilhelmina Voorschoten elke 
Koninginnedag – en tegenwoordig natuurlijk Koningsdag – een gezellig feest voor jong  
en oud. Wij wensen u allen een feestelijke Koningsdag en vragen u massaal de vlag met 
oranjewimpel uit te steken en met velen naar de activiteiten op de Voorstraat en omgeving 
te komen. Op 27 april laten we Voorschoten oranje kleuren. Leve de koning! Berg uw vlag 
na Koningsdag nog niet op, want natuurlijk kleurt Voorschoten op Bevrijdingsdag 2015 
rood-wit-blauw. Al 70 jaar vrijheid: iets om trots én zuinig op te zijn. Dit vieren we op  
5 mei in Voorschoten, op de Voorstraat met medewerking van velen.

Het bestuur

MAANDAG  
20 APRIL 2015

WOENSDAG  
22 APRIL 2015

DONDERDAG  
23 APRIL 2015

ZATERDAG  
25 APRIL 2015

ZONDAG  
26 APRIL 2015

WAT IS ER MOOIER DAN EEN 
ORANJE GEKLEURD VOORSCHOTEN?

Oranje klaverjassen
20.15 uur, Voetbalkantine Voorschoten ’97, sportpark Adegeest
Doet u ook mee? De entree is gratis en er zijn leuke prijzen te winnen!

Kermis 
Het is vermeldenswaardig dat deze kermis sinds 1925, dus al 90 jaar, 
naar Voorschoten komt! De heren Overdevest senior en junior  
maken het ook dit jaar erg  aantrekkelijk! Een plein vol met prachtige 
kermis attracties. Plezier gegarandeerd! Waar: aan de Koninklijke 
Marinelaan en op het  Burgemeester van der Haarplein. Wanneer:

Woensdag 22 april  van 14.00-22.00 uur
Donderdag 23 april  van 15.30-22.00 uur
Vrijdag 24 april  van 15.30-23.00 uur 
Zaterdag 25 april  van 10.00-23.00 uur 
Zondag 26 april gesloten
Maandag 27 april  van 09.00-24.00 uur

Woensdag 22 april wordt de kermis geopend met Clown Desalles.  
Hij zal 2 uur aanwezig zijn en af toe kaartjes uitdelen. Op vrijdag 24 april  
is het ‘euro-dag’; voor alle draaiende attracties betaalt u slechts € 1,-!
 
Seniorenmiddag, gesponsord door ProReHa Fysiotherapie 
14.30-16.30 uur, Cultureel Centrum
Dit jaar komt het ‘Muzikaal theater aan huis’ naar Voorschoten.  
The Luana Hawaiians verzorgen het programma ’Hawaiian meets 
Swing’. Voor de pauze laten zij swingende muziek horen van o.a. het 
Cocktail trio, Louis Armstrong, Elvis, Johnny en Jones en vele anderen. 

In de pauze draait het rad van avontuur op volle toeren voor het 
uitdelen van leuke prijzen. Ook de oliebollen en andere traktaties 
zullen niet ontbreken. Na de pauze, komen The Luana Hawaiians met 
sfeervolle Hawaiiaanse en Indonesische muziek. Het belooft weer een 
gezellige middag te worden en wij hopen u allen te mogen begroeten.

Oranjebridgedrive
20.00 uur, Cultureel Centrum (zaal open vanaf 19.30 uur)
Drie maal is scheepsrecht. De Bridgeclub Voorschoten organiseert 
voor de derde keer op rij de Oranjebridgedrive, met mooie prijzen. 
Inschrijving bij voorkeur via wlwoensdag.bcv@gmail.com, maar het 
kan ook nog op de avond zelf tot 19.45 uur, uiteraard met het risico 
van ‘vol is vol’. Kosten € 10,- per paar. De Oranjevereniging zorgt voor 
Oranjebitter. U bent van harte welkom.

Schaakwedstrijden 
10.00-17.00 uur, Alettahof, A. Jacobsplantsoen 97
De schaakvereniging Voorschoten organiseert het “Open Rapid-
kampioenschap”, een evenement met vele mooie zetten!
- Open groep (elo>1900)
- Achtkampen (elo<1900)
- Speeltempo: 20 minuten per speler per partij; 7 ronden
- Inleggeld: € 8,-

Aanmelden t/m 25 april uiterlijk 18.00 uur bij Gert Both, 
071 576 52 83 of bothrose@xs4all.nl 



Feestelijke Intrada
8.30 uur, Dorpskerk
De beiaardier Gijsbert Kok luidt de feestelijkheden van  
Koningsdag in met een concert op het carillon in de Dorpskerk.

Kinderrommelmarkt, gesponsord door Firma Freek van Os 
Loodgieters
8.00-13.00 uur Schoolstraat, Treubplein en omgeving
Wil je jouw spulletjes verkopen? Of ben je juist op zoek naar iets?  
Kom dan naar de Kinderrommelmarkt en sla je slag tussen de 
tweedehands spullen! Deelname is uitdrukkelijk voorbehouden aan 
kinderen t/m 12 jaar. Volwassenen mogen alleen als begeleiding 
aanwezig zijn. Commerciële handel is absoluut niet toegestaan!  
Onze marktmeesters zijn bevoegd om u in dat geval van het terrein  
te verwijderen. 

Springkussens, gesponsord door Bins Voorschoten, 
 Damesmode & Lingerie
10.00–16.00 uur, Voorstraat en Ambachtspad/Wagenerf
Schop die schoenen uit en spring er even lekker op los.

Kinderoptocht en Defilé
10.45 uur, 3 startpunten
Kinderen en ouders opgelet: wie versiert dit jaar zijn of haar fiets het 
mooist? Doe jij mee met de optocht? Versier jezelf en je fiets zo mooi 
mogelijk met rood, wit, blauw en natuurlijk vooral oranje! Kies de 
route bij jou in de buurt en ga met fanfarekorps Laurentius, DVS 
Katwijk of Jong Laurentius mee naar de Badhuisstraat waar de totale 
optocht wordt geformeerd voor het aansluitende Defilé. Stichting 
‘Spuit 41’ rijdt met de prachtig gerestaureerde brandweerauto uit het 
bouwjaar 1935 ook weer mee. 

Startpunt 1: Basisschool De Vos aan de Multatulilaan
Route: vertrekken bij De Vos en via de Multatulilaan, Aagje Deken-
kade, A. Rolandholststraat, H. Gortersingel, Gerard Revesingel,  
W.F. Hermansstraat, Annie M.G. Schmidtlaan aankomen op
de Boerhaaveweg in de richting van de Einsteinlaan, Lord Baden 
Powellweg, Tolstraat, Nieuw Voordorpstraat, Badhuisstraat.

Startpunt 2: Rouboslaan, Regenboog/Topaz Foreschate
Route: Rouboslaan, B.S. van der Oyelaan, Hyacinthstraat, W. de 
Zwijgerlaan, Narcisstraat,  Wijngaardenlaan, Burg. van der Hoevenlaan, 
Weth. Schramalaan, L. de Colignylaan, Prins Mauritslaan, Ch. de 
Bourbonlaan, Nassaukade, Oude Adegeesterlaan, Elstlaan, Leidseweg, 
Badhuisstraat.

Startpunt 3: Hofvliet
Route: Hofvliet/Starrenburgh, Middelgeestlaan, Bertus van Akenlaan, 
Valkeweg, Zwaluwweg, Gerard Douplantsoen, Raadhuislaan, Prof. 
Einsteinlaan, Lord Baden Powellweg, Tolstraat, Nieuw Voordorpstraat, 
Badhuisstraat.

Vanaf de Badhuisstraat gaan we met z’n allen via de Leidseweg, langs 
het gemeentehuis voor het Defilé rond 11.45 uur, en van daaruit via de 
Raadhuislaan, Oranjeboomstraat, Molenlaan naar de Voorstraat.

Toespraak, verloting en gadgets
12.00 uur Voorstraat, muziektent
Na een korte toespraak door burgemeester Staatsen en het zingen 
van het Wilhelmus, verricht notaris Delahaije de traditionele verloting 
en maken alle kinderen kans op een leuke surprise.

Loop-in-Concert
12.00-13.00 uur, Dorpskerk
Tijdens het concert wordt het uit 1720 daterende orgel bespeeld door 
de zeer ervaren organist Herman Lodder. Het programma van het 
concert ontvangt u in de kerk.

Torenbeklimming 
12.00-14.00 uur, Dorpskerk 
Het is even een klim, maar fantastisch is de beloning van het uitzicht 
over ons prachtige dorp! Entrée is € 1,-. De opbrengst gaat naar het 
goede doel Stichting Voorschot. Daarvoor zorgt David de Klerk, die 
deze activiteit jaarlijks met veel enthousiasme organiseert!

Millie de Ballonnenartieste, gesponsord door  
Nebbeling VastGoed
12.00-16.00 uur, omgeving Voorstraat
Wil je een ballonnenolifant, pinguïn, kikker of liever een auto of een 
bloem? Millie komt fleurig gekleed met een ballonnenschort en een 
feestelijke ballonnenhoed en de kinderen mogen zelf een figuur 
kiezen voor de ballon.

MAANDAG  
27 APRIL 2015 KONINGSDAG



Fritsie Duikelaar Poppentheater, gesponsord door 
 Kinderdagverblijf Het Postkantoor
12.30-13.15 uur, hoek Voorstraat/Ambachtspad
Fritsie Duikelaar laat de kleintjes genieten van een leuke en 
 spannende poppenkastvoorstelling. Ben jij benieuwd naar het  
verhaal van dit jaar? Kom dan gezellig kijken en geniet! 

Oud Hollandse kinderspelen, gesponsord door 
 Aannemersbedrijf den Hollander
12.00-14.00 uur, Ambachtspad/Wagenerf
Scoutinggroep Leif Erikson organiseert voor het derde jaar op rij,  
een succesvol circuit met vijf spelletjes van zaklopen tot  eierenlopen 
met stickerkaart en een verrassing. Ook op deze plek in het dorp is 
een springkussen aanwezig!

Demonstratie YOUR LIFE sportsclub
13.00-14.00 uur Muziektent Voorschoten
YOUR LIFE sportsclub verzorgt een demonstratie van de verschillende 
takken van sport zoals Zumba, BodyCombat en andere groepslessen.

Schminken, gesponsord door KindeX
12.30-15.00 uur, Ambachtspad/Wagenerf
Professioneel schminkster Sandra Poppelier zal samen met haar 
dochter Celine Janssen aanwezig zijn om de kindergezichtjes om te 
toveren tot vlinders en bijen. Een mooie Hollandse kroon of wuppie 
zullen niet ontbreken.

Fietspuzzeltocht, gesponsord door G. Besuyen 
 Rijwiel specialist 
13.00-13.30 uur, vertrek vanaf Ambachtspad/Wagenerf
Jane en Geert Koopstra hebben wederom een mooie route uitgezet 
van ongeveer 25 kilometer. De antwoorden op de puzzelvragen en 
een medaille ontvangt u na afloop bij de oranjekraam op de Voor-
straat en na 15.00 uur bij Chocolaterie Zoete Lekkernij, Voorstraat 28.  
Jane en Geert staan open voor suggesties voor de fietspuzzeltocht 
van Koningsdag 2016!

Flits en Lampie, gesponsord door Kruse&Lampo 
 Vastgoed management
14.45-15.15 en 15.45-16.15 uur, Voorstraat 
Het doldwaze en knotsgekke clownsduo zorgt ook nu weer voor veel 
lachplezier bij klein en groot met dolle en dwaze streken.
 

Touwtrekken, 
gesponsord door Van Veen Assurantiën & Hypotheken BV
15.00-16.30 uur, Voorstraat 
Wie gaat er in 2015 strijken met de eer? Is het het team van aan-
nemersbedrijf Den Hollander, of is het team van het Uitvoerend 
Bedrijf van de gemeente of Firma Freek den Os hun de baas? 
Maximaal 8 heren- en 8 damesteams, bestaande uit 6 personen  
(voor de dames 8), trekken aan het touw voor de hoogste eer en een 
geldprijs van € 65 voor het winnende team. Het team op de 2e, 3e en 
4e plaats ontvangt respectievelijk € 35, € 20 en € 10. Aanmelding t/m 
24 april via een mail aan esmeevanherk@hotmail.com met opgave 
van de naam van het team, m/v en de naam van de teamleider.  
Voor info: Esmée van Herk, 06 20 82 05 54. En ook nu weer, zoals  
al vele jaren, verzorgt Adri Hendriks de materialen voor een van de 
hoogtepunten van Koningsdag! Presentatie Chiel van Zundert.

Old Rhine Jazz Band
17.00-19.00 uur, Voorstraat 
Swing mee met de Old Rhine Jazz Band. Het repertoire van de Old 
Rhine Jazz Band omvat een groot aantal, veelal dansbare nummers: 
veel dixielandklassiekers en ook latin nummers, heerlijke muziek 
onder het genot van een drankje op de Voorstraat. 

Band EarCandy 
20.30-0.00 uur, Voorstraat 
Feest mee met EarCandy! Als EarCandy er is, wordt het gegarandeerd 
een knalfeest. EarCandy speelt bekende recente feestelijke hits, 
classics, dance, rock en Nederlandstalig repertoire. Wat een band,  
dat wordt feesten! En muziek is er ook aan de andere kant van de 
Voorstraat, hoek Bloklaan. Aan u de keuze.

Assurantiën BV
van Veen

denHollander
aannemervoorschoten.nl



18 APRIL T/M 
17 MEI 2015

Er worden gedichten voorgelezen door leerlingen van basisschool  
De Vink en het Aristo Strijkkwartet speelt Der Tod und das Mädchen 
van Schubert en een Positief slotstuk.

Kijk je vrij: Le grand cahier
20.30 uur, Filmtheater Voorschoten, Cultureel Centrum,  
Prinses Marijkelaan 4
Meer informatie op de linkerpagina bij 3 mei 2015.

Bevrijding: 70 jaar vrijheid! 
Zaterdag 18 april t/m zondag 17 mei

Kijk je vrij: tentoonstelling Bevrijding Herinnerd
Museum Voorschoten, Voorstraat 17
Hoe vierde Voorschoten de bevrijding in 1945? Wat is het verhaal 
achter de bevrijdingsrok die daarbij werd gedragen? Benieuwd  
naar herinneringen aan de optocht? Welke onverkwikkelijke zaken 
speelden zich af in het dorp? Kom en zie memorabilia die in Voor-
schoten bewaard zijn gebleven. Kijk je vrij naar krantenknipsels en 
foto’s. En kijk naar herinneringen van ooggetuigen die hun verhaal 
over de bevrijding van Voorschoten vertellen. Deze tentoonstelling 
vindt plaats in de kleine zaal van het Museum Voorschoten. 

Openingstijden museum: elke woensdag, zaterdag en zondag van 
14.00-17.00 uur. De toegang is op 5 mei gratis. Op alle andere dagen 
is de toegang € 3,- per persoon.

Churchill-lezing door Malcolm McEwan
10.00 uur, Museum Voorschoten, Voorstraat 17 
Winston Churchill waarschuwde al vroeg voor de gevaren van Hitler. 
Tot 1940 werden deze niet goed ontvangen. Door zijn leiderschap 
tijdens WOII werd hij één van de grootste staatsmannen allertijden. 
Behalve politiek leider was Churchill ook soldaat, avonturier, schilder 
en schrijver. Daarnaast is hij bekend vanwege zijn humor, markante 
uitspraken, impulsiviteit, bemoeizucht en niet te vergeten: zijn 
blunders. Toegang € 5,-

Kijk je vrij: Le grand cahier
20.00 uur, Filmtheater Voorschoten, Cultureel Centrum,  
Prinses Marijkelaan 4
Le grand cahier is de verfilming van de bestsellerroman van schrijfster 
Ágota Kristóf (1935-2011). Het boek, in 1986 verschenen, was direct 
een groot succes. Het werd in meer dan dertig talen vertaald en won 
prestigieuze literaire prijzen.
Deze filmische bewerking is een sprookjesachtig surrealistisch 
anti-oorlogsdrama, een verhaal over onschuldige kinderen, wreed 
geworden door onmenselijke omstandigheden, die zich afzetten tegen 
iedere moraal.

18.00 uur Halfstok hangen van de vlag op alle openbare en 
particuliere gebouwen

18.45 uur Oecumenische dienst in de Dorpskerk. Voorganger  
is pastor Dirk Gudde. Medewerking wordt verleend 
door de Cantorij

19.40 uur Vertrek stoet vanaf het gemeentehuis naar het 
 herdenkingsmonument

19.50 uur Toespraak burgemeester Staatsen
20.00 uur  Twee minuten stilte
20.02 uur Kranslegging

Herdenkingsconcert
20.30-21.45 uur, Het Kruispunt, Schoolstraat 2
Organisatie: Stichting MusiCultura www.musicultura.nl
De toegang is gratis. Er is geen pauze, vooraf kan koffie of thee worden 
gedronken. 

PROGRAMMA NATIONALE HERDENKING

WOENSDAG  
29 APRIL 2015

ZONDAG  
3 MEI 2015

MAANDAG  
4 MEI 2015



Schrijf je vrij!
De winnaar van de Vrijheids-schrijfwedstrijd is Pieter van Diepen.  
Hij schreef het gedicht ‘Vrijheid’. Dit gedicht wordt aansluitend aan  
de openingsrede voorgedragen. 

Vrijheid
o vrijheid, veel bejubeld en bezongen
maar ook van alle kanten nu bedreigd
men zwijgt, of is tot compromis geneigd
en krijgt gedwongen waarden opgedrongen 

de vrijheid als begrip beleeft een dip
de ware vrijheid: wederzijds begrip

Alle inzendingen van ‘Schrijf je vrij’ zijn terug te vinden bij de 
tentoonstelling ‘Bevrijding Herinnerd’ in het museum Voorschoten 
en op onze website: www.oranjeverenigingvoorschoten.nl

Spring je vrij! Mega-springkussen 
15.00-19.00 uur, Voorstraat 
Wie springt het hoogst? En wie is het snelst op de springkussen-
stormbaan? Kom naar de Voorstraat en spring je vrij op een aantal 
springkussens, waaronder een heeeeeeeeeeeeeeeeeeel grote.

DINSDAG  
5 MEI 2015

Schilder je vrij! Vrijheidsexpositie
13.00-18.00 uur, winkelpand Schoolstraat 32, met rond 15.00 uur 
aanwezigheid van de burgemeester
Voorschotense ouderen hebben met dank aan de Voorschotense 
Kunstkring, Topaz en het project ‘Lang Leve Kunst’ hun herinneringen 
aan de bevrijding in 1945 vastgelegd op het witte doek. Benieuwd 
naar de herinneringen aan voedseldroppingen? Kom dan kijken naar 
deze indrukwekkende expositie. 

Ook wordt een film getoond waarin herinneringen en creatieve 
uitspattingen van de Voorschotense ouderen te zien zijn. Om 13.00 
uur bent u al welkom, en rond 15.00 uur zal de burgemeester de 
expositie formeel openen. Ter plekke wordt ook nog een Vrijheids-
schilderij gemaakt. 

Ook hebben onze Voorschotense kunstenaars van de Kunstkring een 
aantal schetsontwerpen voor een Monument voor de Vrijheid gemaakt. 
Welk schetsontwerp spreekt u het meest aan? Jaap Kuijpers en Marian 
Smit hebben dit alles perfect georganiseerd. Van harte welkom!

Vertel je vrij! Lezing Thijs van Leeuwen, oud hoofd Publieks-
voorlichting Defensie en mede-initiator van de Nederlandse 
Veteranendag
13.30-14.00 uur, Museum Voorschoten, Voorstraat 17
Oud-Voorschotenaar Thijs van Leeuwen, vlak na de oorlog opge-
groeid in de Voorstraat, neemt u mee op zijn vrijheidsreis met als  
titel ‘Vrijheid van spreken’. Daarin verbindt hij verleden en heden,  
met veel kennis van en verhalen over het naoorlogse Voorschoten. 
Met name zal hij daarbij aandacht schenken aan waarover in die 
periode van wederopbouw en verzuiling wel en niet in het dorp 
mocht worden gesproken.

Ontvangst Bevrijdingsvuur door burgemeester Staatsen
±14.30 uur-15.00 uur, Voorstraat
Voor de derde keer in de geschiedenis halen leden van Voorschoten 
’97 Atletiek het Bevrijdingsvuur uit Wageningen. Het Bevrijdingsvuur 
wordt daar op 5 mei ‘s nachts om 00.00 uur ontstoken en vervolgens 
in estafetteverband naar Voorschoten gebracht.

Voorschoten heet de hardlopers en de begeleiders vanaf 14.30 uur 
hartelijk welkom op de Voorstraat. Daar zal Burgemeester Staatsen 
het Bevrijdingsvuur op ceremoniële wijze in ontvangst nemen. 
Vervolgens zal hij de feestelijkheden in de Voorstraat officieel  
openen.



Swing je vrij! De Stalen Band
15.00-16.30 uur, Voorstraat
De Stalen Band brengt swingende dans- en luistermuziek uit de jaren 
30, 40 en 50 van de vorige eeuw, maar ook nummers uit latere 
perioden, naar Voorschoten. De glorietijd van de Ramlers  
en Glenn Miller herleeft! U zingt en danst toch ook mee?

Dans je vrij! Peuter- en kleuterdansen
15.45 uur en 16.30 uur, Kinderdagverblijf Het Postkantoor,  Voorstraat 
Suhely Stephens laat je zo vrij zijn als een vogeltje. Doe lekker mee  
en dans je vrij. Wil jij je eerste danspassen zetten? Kom dan ook.  
Alle peuters (vooral welkom om 15.45 uur) en kleuters (vooral 
welkom om 16.30 uur) en hun begeleider van harte welkom. Meer 
weten over Suhely en haar danslessen? Ga naar www.soewiesu.nl

Draai je vrij! 
Op de Voorstraat staat Jan Overdevest met een draaimolen en een 
suikerspinkraam voor de kids. 

Zing je vrij! Live Band Karaoke 
17.00-19.00 uur, Voorstraat
De Live Band Karaoke speelt de sterren van de hemel en maakt er 
een feest van. Wil jij jouw stem in het teken van de vrijheid laten 
horen? Zing dan mee, zing je vrij!

Cabaret
Aanvang 20.00 uur Cultureel Centrum, Prinses Marijkelaan 4  
De zaal is open vanaf 19.30 uur voor een kopje koffie. Dit jaar pakt de 
gemeente Voorschoten een goede traditie weer op: de drie winnaars 
van het Leids Cabaret Festival stellen zich aan u voor. Het aantal 
toegangsplaatsen is beperkt. Kijkt u voor verdere informatie in de 
plaatselijke krant, of op de website van de gemeente Voorschoten.

Lezing Bevrijdingstijd in Voorschoten
16.00 uur, museum Voorschoten, Voorstraat 17
Ruud Braggaar, auteur van het boek ‘Achter verduisterde ramen’, 
houdt een lezing over de bevrijdingstijd in Voorschoten.

WOENSDAG  
6 MEI 2015



Het bestuur attendeert u erop dat deelname aan de evenementen 
genoemd in dit programma geheel op eigen risico is. Het bestuur 
kan geen aansprakelijkheid aanvaarden. Op 27 april is er een 
EHBO-post aanwezig op het kermisterrein. Op 5 mei bevindt de 
EHBO zich in de Voorstraat.

Wij bedanken eenieder die de festiviteiten mede mogelijk 
heeft gemaakt Gemeente Voorschoten, brandweer en politie | 
Horeca | Vrijwilligers | EHBO Voorschoten

En onze sponsors Aannemersbedrijf den Hollander:  
www.aannemervoorschoten.nl | Bins Voorschoten, Damesmode & 
Lingerie: www.binsvoorschoten.nl | De Kuyper: www.dekuyper.com | 
Firma Freek van Os: www.freekvanos.nl | Kindex: www.kindex.nl | 
Kinderdagverblijf Het Postkantoor: www.hetpost kantoor.net | 
Kruse&Lampo Vastgoedmanagement: www.kruse-lampo.nl | 
Nebbeling BouwVastGoed: www.nebbelingbouwvastgoed.nl | 
Proreha fysiotherapie: www.proreha.nl | G. Besuyen, Rijwiel specialist: 
www.gbesuyen.nl | Van Veen Assurantiën & Hypotheken BV:  
www.vanveenassurantien.nl

Redactie en uitgave Oranjevereniging Koningin  Wilhelmina,
e-mail: okw@ziggo.nl, www.oranjeverenigingvoorschoten.nl

Samenstelling bestuur Voorzitter: Frans Vergossen,  06 50 62 44 67 | 
Secretaris: Ine Koevoet, 06 81 06 62 24 | Penningmeester: Hans van 
Beveren, 06 52 50 33 58 | Leden: Esmée van Herk, 06 20 82 05 54 | 
Elsbeth Bokma, 06 33 81 20 32 | René van Delft, 06 54 24 14 38

Ontwerp singel 6 | grafisch ontwerp, www.singel-6.nl

Drukwerk Drukkerij Sparta, Leiden 

COLOFON

ALGEMENE
MEDEDELINGEN



Lid worden? 
Bent u nog geen lid en vindt u dit jaarlijkse feest 
voor Voorschoten hét moment om elkaar te 
ontmoeten? Meld u dan aan via onderstaand 
formulier of via okw@ziggo.nl. Voor een jaarlijks 
bedrag vanaf € 10,- kunt u uw bijdrage leveren  
aan de jaarlijkse activiteiten. Meer mag natuurlijk 
ook.

Onderstaand formulier kunt u ook op Koningsdag 
inleveren bij de  Oranje stand op de Voorstraat. 

Als u lid wordt van Oranjevereniging, maakt u 
kans op een vrijkaartje voor indoorspeeltuin 
KidsZoo te Noordwijkerhout!!

Doneren mag ook! Op NL28INGB0000518078 
t.n.v. Oranjevereniging Wilhelmina Voorschoten.

✁

Oranjevereniging ‘Koningin Wilhelmina’
T.a.v. Ledenadministratie
Prof. van der Waalslaan 2
2251 GH Voorschoten

Aanmelding Lidmaatschap Oranjevereniging

Naam: ...........................................................................

Straat: ............................................................................

Postcode: .....................................................................

Plaats: ............................................................................

E-mailadres:.................................................................

IBAN Bankrekening: ...................................................

Hierbij machtig ik de Oranjevereniging om 
het bedrag van € ..... (minimaal € 10,-) per jaar 
via automatische incasso te innen.

Ik ontvang graag (per e-mail) een factuur.

Handtekening:.............................................................


