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Reis even mee naar een jaar geleden. De springkussens waren besteld, de vergunningen waren 
binnen en de kelen waren gesmeerd voor de aubabe. En toen gebeurde wat nog nooit eerder 
was gebeurd: Koningsdag ging niet door! Geen kleedjesmarkt, geen optocht en niet wakker 
worden met een lied op het H.K Pootplein, maar Woningsdag. 

Gelukkig voor de liefhebber nog wel mét de traditionele tompouse. Plus een landelijke verhalen- & 
gedichtenwedstrijd en onze eigen taart(bak)wedstrijd in een digitaal jasje. Een aantal Schipluidense verhalen/
gedichten kunt u verderop in dit boekje (onder het genot van een oranje-tompouse of een glaasje oranje bitter) 
nog eens rustig nalezen. 

#oranjebuiten
Terug naar het hier en nu. Een Koningsdag die niet in zijn traditionele vorm doorgaat, bleek toch geen 
historische gebeurtenis. Ook dit jaar mogen we onze spullen op zolder laten staan, kunnen de kinderen 
hooguit een sprongetje wagen op hun bed en zullen onze zangkunsten wederom verborgen blijven voor onze 
dorpsgenoten. Van Woningsdag naar #oranjebuiten. We zijn er nog niet, maar 
we komen wel een stapje dichterbij een normale Koningsdag. 

Basisregels
Wat kan dit jaar dan wél? Landelijk wordt opgeroepen om, net als op 
Woningsdag en alle andere dagen van het afgelopen jaar, zoveel mogelijk 
in en om ons eigen huis te blijven en áls we al naar buiten gaan, minimaal 1,5 
meter afstand te bewaren van elkaar.  Het is van groot belang dat we ons daar 
allemaal aan houden en natuurlijk sluiten wij ons daar als Oranjevereniging 
volledig bij aan. 

Alternatieve activiteiten
Maar dat betekent niet dat we deze dag zomaar ongemerkt voorbij willen 
laten gaan. Daarom hebben wij voor en mét de kinderen in Schipluiden een 
paar leuke activiteiten bedacht. Geheel coronaproof! U leest er alles over 
verderop in dit boekje. 

Hang de vlag uit
Natuurlijk willen we onze hoofdactiviteit van vorig jaar nog eens dunnetjes 
overdoen. Om 06:23 uur laat de zon zijn gezicht zien op 27 april. Dat is het 
startsein voor de driekleur om voor de dag te komen!  

Laat u ‘m ook wapperen?
Wij wensen u een hele fijne, gezellige en bovenal gezonde alternatieve 
Koningsdag 2021! 

Oranjevereniging Schipluiden  

Laat ‘m (weer) 
wapperen

Wat hebben we genoten tijdens een 
rondje door het dorp vorig jaar! 

Vlaggen, vlaggen, vlaggen. 
Overal waar je keek, wapperde het 
rood-wit-blauw in de straten. 

Zo kreeg Woningsdag toch nog een 
heel feestelijk tintje. Dat willen we toch 
weer?

Dus trek de nationale driekleur weer uit 
het stof, eventueel compleet met oranje 
wimpel, en laat ‘m wapperen. 

Heeft u nog geen nationale vlag? Schaf 
er één aan of stuur een mail naar 
info@oranjeverenigingschipluiden.nl en 
u krijgt er als lid één van ons cadeau 
(zolang de voorraad strekt). Wat een 
prachtig gezicht zal het zijn als we op 27 
april (weer) massaal de vlag uithangen 
als uiting van saamhorigheid en als 
eerbetoon aan iedereen die door het 
coronavirus is getroffen! 
 

Doe mee!
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Geen lid? 
Dan kunt u ook 

direct lid worden en 
krijgt u de vlag als 
welkomstcadeau.  



< landelijke activiteiten

Koningsdag 
coronaproof
Vorig jaar riep de Koninklijke Bond van 
Oranjeverenigingen Koningsdag uit 
tot Woningsdag. Dit jaar is het thema 
#oranjebuiten.

Belangrijkste verschil: was er vorig jaar amper 
ruimte om de omgeving in en rond het huis te 
verlaten, nu zijn er iets meer mogelijkheden voor 
kinderen. 

Toch gelden uiteraard ook voor deze activiteiten 
de basisregels voor iedereen ouder dan 12. Houd 
1,5 meter afstand, was je handen regelmatig en 
wat je ook doet, doe het #coronaproof. 

De activiteiten die hiernaast genoemd worden 
zijn landelijk geïnitieerd. 

Vanaf 9.30 klinken op tientallen beiaards 
in het land bekende liederen rond het 
thema ‘saamhorigheid’ en het lied Zij aan 
zij van Kinderen voor Kinderen (het lied van 
Koningsspelen dit jaar). 

Tussen 9.55 en 10.00 uur worden de 
kerkklokken in heel Nederland geluid als 
teken van verbinding. 

Om 10.00 uur zal het Wilhelmus gespeeld 
worden door de beiaardiers en wordt 
iedereen opgeroepen thuis, in de voordeur, 
op het balkon of in de tuin het volkslied mee 
te zingen.

Music! Maestro! Please!

Tussen 10 en 11 uur is het landelijke buitenspeeltijd! 

Kinderen in heel Nederland worden opgeroepen om lekker 
buiten te spelen met vriendjes/vriendinnetjes onder de 12 
jaar, broertjes, zusjes, buurkinderen of natuurlijk de eigen 
papa en mama. 

Nu hopen dat de zon daar ook zo over denkt en vrolijk 
meedoet. Oh en wie de smaak te pakken heeft en de klok elf 
keer hoort slaan: vrees niet, er gebeurt niets als je na elven 
nog lekker in de #oranjebuiten modus blijft! 
 

#Oranje buiten

Bij een jarige hoort een toost! Rond 16:15 uur is het 
tijd om de champagne (oranjebitter of jus d’orange 
voldoet uiteraard ook) te ontkurken en de glazen vol te 
schenken. 

In een speciale uitzending MAX Koningsdag zal Koningsdag 
2021 afgesloten worden met een nationale toost. De 
uitzending vanuit Paleis Soestdijk wordt uitgezonden tussen 
16:15 uur en 17:50 uur. 

Er wordt uitgebreid teruggekeken naar het Koninklijk bezoek 
aan Eindhoven en om 16:30 uur zullen de aanwezigen het 
glas heffen op de verjaardag van Zijne Majesteit en de 
gezondheid van iedereen. 

Proost u mee? 

 

Nationale toost



< kroontjesjacht junior

deze al uit de brievenbus geplukt? 
Zet ‘m voor het raam en doe mee! 

KROONTJESJACHT
Herinnert u zich de berenjacht nog? Talloze Schipluidenaren vonden op zolder, in het (logeer)bed of bovenop een 
kast een knuffelbeer en zette deze tijdelijk voor het raam. Vooral voor (kleine) kinderen werd een wandeling door 
het dorp voor de broodnodige frisse neus zo een waar berenavontuur. 

JUNIORJUNIOR

Pssst! Op zoek naar 
een extra kroontje? 

Er ligt een extra 
stapeltje bij de 
Albert Heijn.*

* zolang de voorraad strekt.

Kronenjacht
Dat willen we op 27 april nog eens dunnetjes overdoen. 
Een rondje lopen in de buitenlucht is namelijk supergezond 
en bovendien, mits op 1,5 meter afstand van anderen, 
hartstikke coronaproof. 

Vouwbaar kroontje
In de brievenbus vond u, naast dit boekje, ook een 
papieren kroontje. Voor velen van ons niet groot genoeg 
om op te zetten (is ook niet zoveel aan als we zoveel 
mogelijk in en om het huis moeten blijven), maar wel groot 
genoeg om voor het raam te zetten en Schipluiden een 
beetje op te fleuren. 

Zelf op jacht
Zet ‘m op een zichtbare plek voor het raam of in de tuin en 
wees onderdeel van onze junior-kronenjacht. En daarna: 
schoenen aan en op jacht! Hoeveel kronen kunnen jullie 
ontdekken? Succes!

PS: voor de fanatiekelingen kun je er natuurlijk een 
wedstrijdelement in aanbrengen. De één telt vlaggen, de 
ander kronen. Wie de meeste turft, krijgt de eerste tompouse 
van de dag!   

Versier je kroontje 
of kroon je 

knuffelbeer tot 
koning-voor-een-dag!



CROWN CACHE
Schipluiden

mede mogelijk gemaakt door de groepen 7 en 8 van Schipluiden

Driewerf hoera! Het is al bijna weer Koningsdag. Nouja, hoera? Vorig jaar werd Koningsdag ineens 
Woningsdag en omdat corona nog steeds niet is vertrokken, kunnen we dit jaar weer geen Koningsdag vieren 
zoals normaal. Maar thuisblijven is saai! We gaan... op kronenjacht! 

Wat is het plan?
De groepen 7 en 8 van De Jozefschool en De Ark 
hebben ons geholpen met deze kronenjacht. Zij 
hebben échte kroontjes (dus niét degene die je 
voor het raam plaatst) in het dorp verstopt op héle 
moeilijke plekken. Oké, niet bij iemand onder zijn bed 
of achter de wc-pot bij iemand thuis – dat is een beetje 
té moeilijk. Maar wel op een plek, ergens buiten, waar 
iedereen kan komen, maar die niet zo makkelijk te 
vinden is. 

Jagers
Vandaag veranderen alle Schipluidenaren, groot en 
klein, in kroontjesjagers. Jullie moeten proberen om alle 
kroontjes in het dorp op te sporen. Natuurlijk krijgen 
jullie daarvoor wel een beetje hulp. De ‘verstoppers’ 
hebben aanwijzingen achtergelaten die de weg wijzen 
naar de verschillende kroontjes. 

Hoe werkt het?
• Vanaf 12:00 uur kan iedereen op jacht voor de 

crown cache. 
• Elke speurtocht naar een kroontje start in een eigen 

mini-bieb in het dorp. De startpunten naar de 
verschillende kroontjes zijn daardoor steeds anders. Als 
jager moet je dus eerst op zoek naar een mini-bieb en 
dan maar hopen dat daar aanwijzingen in liggen! 

• Liggen er aanwijzingen? Haal deze dan niet uit de 
bieb (dat is valsspelen!), maar maak een foto van de 
hints en ga op jacht!  

• Als jullie de kroon gevonden hebben, mag je deze 
niet aanraken! Maar je mag wél het buisje pakken 
dat naast het kroontje ligt. In dat buisje zit een 
potlood en een papiertje. Schrijf je naam, postcode en 
huisnummer op het briefje en stop het weer terug in het 
buisje. 

• Deze kroon is gevonden! Op jacht naar de 
volgende! 

Uiteraard mogen de leerlingen uit groep 7 en 8 zelf ook op 
jacht naar de kronen van de andere verstoppers. Houd als 
verstopper de verstopplaats van je kroon dus strikt geheim! 

Wie aan het eind van de dag álle kronen heeft gevonden, krijgt een kronenjachtbeker! 

Helaas voor alle taartliefhebbers: proeven van de 
lekkerste Koningsdagtaarten zit er ook dit jaar niet 
in (met uitzondering van je eigen spektakelstuk 
uiteraard).

Maar niet getreurd: er kan nog wel gebakken worden! 
Of geknutseld, want een groot voordeel van deze 
alternatieve taartbakwedstrijd is dat jouw creatie ook 
dit jaar niét per se lekker hoeft te smaken 
(maar het mág natuurlijk wel)! 

Heb je een stukje van jouw eetbare bakcreatie over? 
Dan willen de buren vast proeven! En de niet-eetbare 
taarten krijgen natuurlijk een pronkplaats voor het 
raam!

De jury beoordeelt de inzendingen op basis van 
creativiteit en originaliteit, maar het helpt natuurlijk 
wel als het water hen in de mond loopt bij het zien van 
de taart! 

Leeftijd:   van 1 tot 106 jaar. 
Jurering:  de inzendingen worden 
  in verschillende
  leeftijdscategorieen    
  opgedeeld. 
Thema:  #oranjeboven

Heel Schipluiden 
bakt (nep)taart

Handig om te weten:
Alle inzendingen voor de taartbakwedstrijd graag inleveren 
voordat de zon ondergaat op 27 april:
• versturen naar info@oranjeverenigingschipluiden.nl 
• lever het in bij Meerkoetlaan 1, Schipluiden. 
• óf post jouw inzending op onze Facebookpagina: 

@oranjeverenigingschipluiden. 

Van alle inzendingen die wij per mail krijgen, zullen wij er ook een 
aantal van op onze Facebookpagina plaatsen. Mocht je daar 
geen toestemming voor geven, dan is het fi jn als je dat aangeeft 
in de mail.

De winnaars worden op Bevrijdingsdag (5 mei) bekend 
gemaakt. Hoe we dat doen is nog een verrassing!

Benieuwd naar de inzendingen? Gluur mee met de jury op onze 
Facebookpagina: @oranjeverenigingschipluiden. 

< crown cache  heel schipluiden bakt >



In de oorlog is een oom van mijn vader vermist geraakt.
Mijn vader heeft hem nooit bewust gekend, maar is zich altijd 
wel bewust geweest van de vermissing. 
Op de familiefoto’s stond immers een oom die hij niet kende; 
Dorus van de Geest.
Toch werd er in die tijd nooit veel over gesproken, maar het 
verdriet bleef voelbaar.
Niemand van die generaties heeft ooit geweten wat er met 
Dorus is gebeurd, Dorus zijn moeder niet, zijn zussen en zijn 
broers (waaronder mijn opa) ook niet. 

Op 10 oktober 2015 heeft mijn vader in zijn zoektocht naar oom 
Dorus de
International Tracing Service (ITS) in Bad Arolsen te Duitsland 
aangeschreven.
Op basis van persoonsgegevens gaat het ITS zoeken in hun 
archieven, want in de oorlog is er door de Duitsers heel veel 
gedocumenteerd.
Op 28 januari 2016 ontving mijn vader per post een pakket 
met documenten van het ITS.

Uit de documenten bleek dat Dorus op 3 december 1942 door 
TBC is overleden te Heerte, kamp 35
en toen begraven is op het kerkhof van Westerholz in 
Saltzgitter-Hallendorf.
Heerte is een redelijk onbekend concentratiekamp, gedurende 
een half jaar werd er een groot aantal gevangenen uit 
Ommen naar overgebracht.  
Op 15 december 1953 is Dorus herbegraven op het kerkhof “an 
der Seelhorst” in Hannover.

Eindelijk werd duidelijk wat er met Dorus is gebeurd, er is een 
einde aan de zoektocht van mijn vader gekomen.
Nu zou je denken dat de cirkel rond is…..

Alle documentatie heeft mijn vader ook aan mijn zus en mij 
doorgegeven en daardoor ging ook het verhaal van Dorus 
voor ons veel meer betekenen. 
Op een gegeven moment ontdekte mijn zoon Danny op 
internet dat het graf van Dorus nog steeds op het Nederlands 
ereveld op de begraafplaats in Hannover ligt.

 verhalen 2020 >< verhalen 2020

De Oorlogsgravenstichting,  gevestigd in Den Haag, verzorgt 
o.a. het Nederlands ereveld in Hannover en biedt ook de 
mogelijkheid om namens nabestaanden bloemen te leggen 
op een graf.
Daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt en we 
ontvingen een foto van de bloemlegging op het graf van 
Dorus.

Tevens ontstond ook de mogelijkheid om zelf het graf te 
bezoeken.
In de herfst van 2017 en in de zomer van 2018, heb ik samen 
met mijn man en zoon het graf bezocht.

Helaas is het voor mijn vader te ver reizen, maar hij gaf mij in 
2017 wel een opdracht mee.
Namens mijn vader, namens diens vader (een broer van 
Dorus) en mijn vaders oma (de moeder van Dorus)  kreeg 
ik een fotolijstje mee met een persoonlijke tekst. Op de foto 
stonden Dorus, een van zijn broers (mijn opa) en hun moeder 
tezamen.

Samen met mijn gezin heb ik een krans met linten en het 
fotolijstje bij Dorus gebracht. Het was mooi en ook heel  
emotioneel om namens mijn vader en de drie personen op de 
foto daar te staan als laatste nazaat met de achternaam Van 
de Geest. Maar hierdoor was de cirkel echt rond en hoorde 
Dorus ineens weer heel erg bij de familie. Eindelijk is zijn graf 
bezocht door zijn familie, ook al heeft het wel heel erg lang 
geduurd.

In 2018 ben ik nogmaals met mijn gezin geweest en heb 
3 rozen naar Dorus gebracht. Een namens mijn vader en 
moeder, een namens mijn zus en haar gezin en een namens 
mijn gezin. Mijn zus en ik zijn de laatsten van deze tak “Van de 
Geest” en geven onze achternaam niet meer door.
Dorus heeft helaas niet meer mogen beleven dat de oorlog 
afl iep en het vrede werd.

We leven nu al 75 jaar in vrijheid en Dorus is wel gemist, maar 
nooit vergeten!

Het verhaal van Dorus
Door: Moniek Sunder

Het smaakt Oranjebitter
Zo’n vreemde Koningsdag
Geen vrijmarkt, kraam of kleedje
Geen groot samenzijn wat mag.

Het smaakt Oranjebitter
Zo’n stille lege straat
Geen festivals of Koninklijk bezoek
Geen Koningsfeest tot ’s avonds laat.

Het smaakt Oranjebitter
Zo’n dichte donkere kroeg
Geen vrienden die samen proosten
Geen Koningsnag tot ’s morgens vroeg.

Het smaakt Oranjebitter
Of moet ik zeggen Bitterzoet
Want zolang je gezond mag blijven
Is dat iets wat er echt toe doet. 

FEN.

VRIJ
Ik zag ze komen, twee Canadezen in een jeep
Ze kwamen ons dorp bevrijden hieperdepiep

Zag voor het eerst het rood wit en blauw
Aan het dak van de buurvrouw

Er kwam een eind aan het voedselgebrek
Heb sindsdien geen honger alleen maar trek

Kende chocola en bananen alleen van horen zeggen
Ik was acht, aan de jeugd van nu niet uit te leggen

Nu zitten we weer binnen en mogen niet buiten
Eten een tompouce achter de ruiten

En zingen op gepaste afstand het volkslied
Ach we hebben het zo slecht nog niet

Henk Burgering (83)

Vrijheid
Eindelijk vrij

Geholpen door anderen
Na al die jaren

Veel mensen weg van hier
Maar toch bij ons

Diep heel diep
75 jaar

Vrijheid
Cecile Janssen

Koninklijke verhalen en gedichtenuit eigen dorp

Het smaakt Oranjebitter
Zo’n vreemde Koningsdag
Geen vrijmarkt, kraam of kleedje
Geen groot samenzijn wat mag.

Het smaakt Oranjebitter
Zo’n stille lege straat
Geen festivals of Koninklijk bezoekVRIJ

Vrijheid
Eindelijk vrij

Geholpen door anderen
Na al die jaren

Veel mensen weg van hier
Maar toch bij ons

Diep heel diep
75 jaar

Vrijheid
Cecile Janssen

Zo’n dichte donkere kroeg
Geen vrienden die samen proosten
Geen Koningsnag tot ’s morgens vroeg.

Zag voor het eerst het rood wit en blauw
Aan het dak van de buurvrouw

Er kwam een eind aan het voedselgebrek

Koninklijke verhalen en gedichten
Vorig jaar deed de Koninklijke Bond van Oranjevereniging een 
oproep aan alle Nederlanders: schrijf een verhaal of gedicht met 
het thema vrijheid. De mooiste verhalen/gedichten uit ons dorp 
kunt u hieronder teruglezen. 



T S E E F K O N I N G S H U I S K

O K O E T S D F O O H S T A A T S

W E R K B E Z O E K E N N V L A G

E I D I E H G I R O H M A A S A N

I N H U L D I G E N E G S S D T N

G O I A G E S C H I E D E N I S O

H R G L G E U K T N I K J C E B R

S A A F N O E A R G T O D U K E D

E N R B P O R E T S A N E R O Z N

D J S M B C V A B S C I E A N O E

R E O R O E A M I P I N L C I E D

O T A M I N L H N E D G K A N K O

B A E L O R I T G L B I I O G G D

J D L I R P A E O E A N H E I E O

D E V A D E R L A N D P I E T E R

• ABDICATIE

• APRIL

• BINGO

• BORDES

• CURACAO

• DEMOCRATIE

• FEEST

• GESCHIEDENIS

• GRABBELTON

• HARMONIE

• INHULDIGEN

• JAARBOEK

• KLEEDJES

• KOETS

• KONING

• KONINGIN

• KONINGSHUIS

• KONINGSSPELEN

• ONLINE

• ORANJE

• PIETER

• REGALIA

• REVEILLE

• RODODENDRON

• SAAMHORIGHEID

• STAATSBEZOEK

• STAATSHOOFD

• TOMPOUCE

• VADERLAND

• VLAG

• WERKBEZOEKEN

De overgebleven letters vormen de oplossing.

Koninklijke
Woordzoeker
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