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In 2022 bestaat het bestuur van de
Oranjevereniging Noordwijk uit:

Keyserswey 71 • 2201 CX Noordwijk
Tel. 071 361 82 49

www.nightforce.nl
Stoere en betaalbare
kinder- en tienermode

Hoofdstraat 67
Noordwijk Zee

www.flitzforkids.nl
KOMT U EENS KIJKEN BIJ:

Voorzitter
Hans van der Meer
Secretariaat
info@oranjeverenigingnoordwijk.nl
Penningmeester
Gerard Warmenhoven
Commissieleden
Iwan Hogervorst (o.a. kermis)
Piet de Ridder (o.a. wielerronde)
Robin van Maris (o.a. Social Media)
Extra commissie Oranjepaviljoen
Hans Bierman (Oranje paviljoen)
Krijn van der Bent (Oranje paviljoen)
Hans Turnhout (Oranje paviljoen)
Ereleden
W. van Schie (>), J. de Ridder, R. Verhoeven,
R. Raabe, H. Bakker(>), A. Hoogeveen, K. Smit,
I. Hoefnagels, P. Hazenoot, C. Knijnenburg,
B. van Roijen (>), D. Hoogeveen, B. Maurits,
Jan van Leeuwen en John Asselbergs
Verzorging geluid: Night Force Noordwijk
Verzorging afzettingen:
Gemeente en de Oranjevereniging
Speaker tijdens de spelen:
Herensociëteit ’T Latje, SPOC.
Grafische verzorging: Art Noordwijk

AUDIO • KOELKASTEN • TELEVISIE
WASAUTOMATEN • VIDEO • WASDROGERS
Prins Bernhardstraat 90 • 2202 LR Noordwijk
T 071 361 35 58 • www.joopfaase.nl

Mantelzorgondersteuning,
vrijwilligerswerk, welzijnsadvies
wijk en buurtwerk.
Voor iedereen vanaf 18 jaar

Deelname aan de spelen is geheel voor eigen
risico. De Oranjevereniging Noordwijk kan niet
aansprakelijk gesteld worden.
EHBO-Noordwijk is bij alle spelen aanwezig.

Beste Noordwijkers,

Als “kersverse” voorzitter van de Oranjevereniging Noordwijk heb ik de
eer om voor u een voorwoord te mogen schrijven. Op de eerste plaats wil
ik John Asselbergs enorm bedanken voor zijn jarenlange inzet als voorzitter van onze Oranjevereniging, alsmede bestuursleden Marijke van
Sas en Lydia Haveman die helaas ons bestuur hebben verlaten. We zullen
hun energie en enthousiasme missen en ondanks dat het moeilijk zal zijn
om deze functies in te vullen, gaan wij daar natuurlijk enorm ons best
voor doen. Net als elke andere vereniging zijn wij afhankelijk van vele
vrijwilligers om mooie tradities die diepgeworteld zijn in de Noordwijkse
samenleving in stand te houden. Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving, dus kan ik het toch ook niet laten om hier ook nog eens een
oproep te doen voor hulp, want echt alle hulp is welkom ! Dit was even het
serieuze gedeelte en dan nu naar de feesten, want daar ben ik wel van !!
Na 2 zeer bijzondere jaren, gekenmerkt door corona, wat voor velen een
hele moeilijke tijd is geweest, zijn we gelukkig min of meer teruggekeerd
naar normaal en behoren ook de Najaarsfeesten weer tot mogelijkheden
en volgens mij zijn deze feesten voor vele Noordwijkers meer dan welkom! Voor ons als bestuur en vele vrijwilligers was dit een aansporing om
werkelijk alles uit de kast te halen om een leuk feestprogramma aan u te
kunnen presenteren, waar we op dit moment, dat ik dit voorwoord schrijf,
nog zeer druk mee bezig zijn !
Na in het voorjaar een zeer geslaagde Koningsdag met afsluitend op 5 mei
een prachtige Taptoe bij vv Noordwijk, zijn nu de Najaarsfeesten aan de
beurt. Ook dit jaar gaan we weer een Oranjepaviljoen opbouwen op het
Verkadeplein en gaan we proberen een prachtig volksfeest neer te zetten
voor jong en oud.
Van de zeer geliefde Glitter en Glamour Bingo, de Amsterdamse Avond
- terug van weggeweest, een zeemanskoor, een Oktoberfestavond, de
traditionele Wielerronde met bekende oud professionals, kinderspelen,
tobbetje steken, vrachtwagen trekken, kermis en nog veel meer zullen we
Noordwijk Binnen weer oranje laten kleuren en zoveel mogelijk Noordwijkers en wellicht van daarbuiten laten genieten van een prachtig feest!

Onveranderd voor alle activiteiten is, dat wij die organiseren voor u en
met de wens om Noordwijkers bij elkaar te brengen. Om SAMEN te vieren. Want vieren doen we met zijn allen. Dat maakt de tradities zo bijzonder. En dat maakt ons mooie dorp Noordwijk ook zo bijzonder.
In dit programmaboekje staat een overzicht van alle activiteiten, maar kijk
De Oranjevereniging wenst u een geweldige en voor actueel nieuws en mogelijke aanvullingen en wijzigingen voor de zeplezierige feestweek volop (Oranje) zonneschijn. kerheid op onze website !
Het laatste nieuws vindt u op onze facebook
pagina en op de vernieuwde website.
www.facebook.com/oranjeverenigingnoordwijk
www.oranjeverenigingnoordwijk.nl

Wij wensen u, namens het bestuur en alle betrokken vrijwilligers, heel
veel plezier. Geniet, verwonder, bewonder, respecteer elkaar en heb vooral
heel, maar dan ook heel, veel lol met alle Noordwijkers samen!
Hans van der Meer,
Voorzitter Oranjevereniging Noordwijk

w w w.ora n j e ve re n i gi n gn oord w i j k .n l

Krijn van der Bent
Verstand van Lekker Eten
Een kijkje in de keuken en bestellen via de webshop,
www.vanderbent.keurslager.nl
Dat ambacht, kwaliteit en vakmanschap samengaan laten wij graag zien op onze website.
Van het worst stoppen tot en met het roken, het gebeurt allemaal met de hand in Noordwijk!
Ook kunt u bij ons terecht voor eigengemaakte salades, vleeswaren, maaltijden, diverse worstsoorten
en niet te vergeten onze gourmetschotels. Wij wensen u een smakelijk bezoek!
Voor 22.00 uur besteld via de webshop?
Dan ligt de bestelling de volgende dag tussen 12:00 en 19:00 uur voor u klaar in de winkel!

Woensdag 31 augustus

‘’Wij wensen iedereen geweldige
Oranjefeesten in Noordwijk’’

Locatie: Feesttent op het Verkadeplein

Ladies Night Only

KINDERVRIJMAKRT
Spaar voor kermis-kortings-munten

Kom tanken
Voor
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tank jij?
goed gevoel!JE MAG SPULLETJES VERKOPEN,

De Winkeliers Vereniging Noordwijk Binnen organiseert weer de vertrouwde
kermisactie waarbij u kunt sparen voor waardemunten, BINDERS.
Deelnemende winkeliers zijn herkenbaar aan de KERMIS-actie-raamposter!
De actie loopt vanaf maandag 08 augustus en OP=OP!
Bij een volle stempelkaart ontvangt u direct een muntje.
Deze BINDER vertegenwoordigt een waarde van € 0,50 (niet inwisselbaar voor
geld) en is vrij te besteden bij alle kermisattracties en kramen.
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Familie Abswoude
Familie
Abswoude
Peut Abswoude

Peut is rebels. Jĳ ook?
Met Peut gaan zelfstandige tankhouders een David-Goliathgevecht aan met de grote
oliemaatschappĳen die alleen oog hebben voor de wereldmarkt. Verwacht bĳ Peut
geen Ultra Super Dooper 98 maar eerlĳke brandstof en een eerlĳk verhaal. Peut is
no-nonsense, oer-Nederlands, lokaal betrokken en lekker rebels. Help je mee?

TANK

&

SCHENK

Georganiseerd door
Winkeliersvereniging
Noordwijk Binnen.
Meer informatie?
Stuur een mailtje naar
Peut Abswoude
Schiestraat 9, 2201 AR Noordwĳk
info@vanderbent.keurslager.nl
’s-Gravendĳckseweg 61-91, 2201 DH Noordwĳk
T

071 364 36 35 | peut@abswoude.nl
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Tegen inlevering van deze bon:

Tegen inlevering van deze bon:
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Skee ball
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G
N
I
T
R
KO
KORT
5 kaartjes voor € 10,--

Tegen inlevering van deze bon:

Tegen inlevering van deze bon:

5 kaartjes voor € 10,--

Achterzeeweg 12 Noordwijk 071-3613570 www.huidpraktijknoordwijk.nl

DE specialst voor iedere huid in de Bollenstreek. Wij zijn er om
huidproblemen zoals acné, littekens, pigment en rosacea op te
lossen of te verminderen. Maar ook de aanpak van anti-ageing
en bodycontouring is onze specialiteit.
Door innovaties als microneedling, mechanische
bindweefselmassage en medische huidproducten te
combineren halen wij het maximale uit iedere huid.
Voor iedere cliënt wordt een persoonlijke aanpak op maat
samengesteld.
Wij werken nauw samen met huisartsen en dermatologen.
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Eendjes vissen

Tegen inlevering van deze bon:
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€ 0,50 korting

bij besteding vanaf € 3,00

Tegen inlevering van deze bon:

Tegen inlevering van deze bon:

Tegen inlevering van deze bon:

5 kaartjes voor € 10,--

5 kaartjes voor € 10,--

€ 0,50 korting bij besteding

Tegen inlevering van deze bon:

Tegen inlevering van deze bon:

6 kaartjes voor € 10,--

16 speelmunten voor € 6,--

Tegen inlevering van deze bon:

Tegen inlevering van deze bon:

Bij aankoop van €5,-- speelmunt
5 punten gratis

50 munten voor € 5,00
120 munten voor € 10,00

G
N
I
T
R
O
K
Snoepkraam
vanaf € 5,00

Tegen inlevering van deze bon:
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Oliebollenkraam

12 oliebollen voor € 10,--

Tegen inlevering van deze bon:

Administratiekantoor
A.A.C. Kromhout
Vanaf € 5,-- per jaar bent u lid
en steunt u alle Oranjeactiviteiten
in Noordwijk Binnen en Zee.

www.oranjeverenigingnoordwijk.nl

Wij verzorgen uw administratie,
voor zowel bestaande als startende
ondernemers.
Ook voor particulieren.
Loonadministratie, aangiftebiljetten
en jaarrekeningen.
Tevens verzekeringen.
’s-Gravendijckseweg 53, 2201 CZ Noordwijk
T 071 361 39 34,
e-mail: info@kantoorkromhout.nl

Voor al uw glas-,
behang- en schilderwerk
M 06 204 966 01
Pickéstraat 31
2201 ER Noordwijk
Telefoon (071) 361 13 78

Snackbar • Lunchroom
Ook raspatat
kroket, nassi-en bamiballen
uit eigen keuken.
Kerkstraat 7 • T 071 361 35 13
Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 07:30-12:30 uur en van 13:30-18:00 uur. Zaterdag van 07:30-16:00 uur.

Ruit kapot?

Wij vervangen uw kapotte ruit vakkundig. Of wilt u uw glas vervangen? Neem contact met ons op…
Ook voor al uw glasreparaties kunt u ons bellen. Enkel glas - dubbel glas - spiegelglas - gelaagd glas enz.

Verf

De Verfspecialist heeft voor u een groot aanbod van verven. Professionele verf voor de vakman en de doe-hetzelver zoals: Boonstoppel, Sigma, Sikkens en Wijzonol. Verf voor muren, plafonds, houtwerk enz. in zowel
hoogglans, zijdeglans als mat.
Van Limburg Stirumstraat 36 - Noordwijk Binnen
T 071 361 58 05 - www.embrace.nl

Behang

Laat u inspireren door de vele behang designers. Meer dan 250 behangboeken in onze rustige behanghoek.

Gereedschap

Festool levert professionele gereedschappen voor de schilder. Denk hierbij aan schuurmachines van zeer goede technische kwaliteit. Ook leveren wij het bijbehorende schuurpapier in vele soorten en maten.
Voor schildersgereedschap zijn wij het juiste adres. Denk hierbij aan kwasten,
rollers, schuurpapier enz.

Ook voor héérlijk
Oranje gebak!

Oranje feestweek Noordwijk Binnen
Programma 2022
Zaterdag 27 augustus

Donderdag 1 september

09:00 – 13:00 uur
Kindervrijmarkt in de Kerkstraat in samenwerking met de Kerkstraat
Winkeliersvereniging Noordwijk Binnen.
De kinderen kunnen hun uitstallingen plaatsen
op kleedjes
13:30 uur - Klaverjas in De Wieken.
13.00 uur zaal open Entree gratis en kopje
koffie gratis.

Kermis open vanaf 14:45 uur
14:00 tot 16:00 uur - 55+ middag
Speciaal voor de senioren presenteren wij een
middagvullende zangshow door Zeemanskoor
“de Noordwijkers”. Het koor bestaat maar liefst
uit 33 mannen, waarvan 3 accordeonisten,
1 basgitarist, 1 trom/beatring/zanger, 1 Ierse
drum/claves/zanger, 1 dirigent en een drummer.
Ze zullen u een breed repertoire liedjes
brengen, van gezellige meezingers tot oud Hollandse Liedjes. Kortom spektakel gegarandeerd!
19:00 uur - Tobbetje steken
1e prijs 75,00 2e prijs 50,00 3e prijs 25,00 euro
19:30 uur - Oranjebridge drive (zie pagina 22)

Dinsdag 30 augustus
Kermis open vanaf 14:45 uur

Woensdag 31 augustus
Kermis open vanaf 13:00 uur
19:45 uur - Oranje Simultaan Schaakwedstrijd
in Hotel Royal i.s.m. Schaakvereniging Daniël
Noteboom. Iedereen die mee wil doen is van
harte welkom. Er wordt gespeeld tegen
Arjan Plug, meervoudig clubkampioen van
Schaakvereniging Daniël Noteboom.
Leiding van de schaak simultaanwedstrijd:
Schaakvereniging Daniël Noteboom.
Toegang vanaf 19:15 uur. Aanvang: 19:45 uur.
Inschrijven kan tot uiterlijk zondagavond
28 augustus bij Tom de Bakker,
e-mail: bakkerde@hetnet.nl of via 071 3619551
onder vermelding van de naam van de speler.
Er zijn géén inschrijfkosten.
20:00 uur - Hollandse Glitter Glamour Bingo
zaal open 19:30 uur
Women Only - kaarten € 25,-- per stuk

NIEUW!

meest geboekte Oktoberfeest en Après Ski
DJ van Nederland en staat garant voor PARTY
OHNE ENDE! Hij is de Koning van de Après Ski,
Doctorandus Oktoberfeest Otto is dé feestsensatie die ieder event omver weet te blazen
met een overdosis aan feest.
Daarnaast zal de zaal omgetoverd worden tot
een Oktoberfest Biertent ! Dus dames trek je
“Dirndl” aan en heren je Lederhose, want deze
avond wil je niet missen !

Vrijdag 2 september
Kermis open vanaf 14:45 uur
19:00 uur - Buikschuiven
1e prijs 75,00 2e prijs 50,00 3e prijs 25,00 euro
20:00 uur - Foodcorner
Krijn van de Bent en Van Westerop 20:00 uur Amsterdamse avond
Terug van weggeweest de razend populaire Amsterdamse Avond met super zanger Kees van de
Stad, die maar liefst 6 x al eerder bij ons optrad,
Dario, dit podiumbeest is geboren in Amsterdam en bekend van vele hits zoals “de skihut
versie van de Clown”. Dario is ook bekend van
televisieoptredens als “Bloed, Zweet &Tranen”
en “Ik geloof in mij”. Als afsluiter treedt op Mick
Harren. Deze rasartiest is o.a. bekend van de
Nederlandstalige versie van “Sweet Caroline” en
zet gegarandeerd de hele tent op zijn kop !

Zaterdag 3 september
07:00 uur - Viswedstrijd
Loten om 7.00 uur aan de Leidsche vaart
Aanvang wedstrijd 8.00 uur tot 12.00 uur
Prijsuitreiking aan de vaart

10:00 uur - 14.00 uur - Schietwedstrijd
Schietvereniging ‘Blijf voor ’t Land’
Johanna van Hoornstraat - Vrij toegang
Kermis open vanaf 13:00 uur
14:00 uur - Familiebingo in de Wieken
inloop 13.30 uur dus ook met kinderen.
voor de inleg prijs van € 2,50 per plankje.
Wij hebben weer hele leuke prijzen voor
groot en klein te winnen.
Een beetje in kleur (oranje) gekleed
maakt het extra leuk!
16:00 uur - Foodcorner
Krijn van de Bent en Van Westerop
16:00 uur - Wielerronde van Noordwijk
17:30 uur - Dernykoers met ‘oud’ profrenners
Rob Harmeling Steven Rooks Eric Breukink
Michel Boogerd Jelle Nijdam Maarten den
Bakker Steven de Jong Koos Moerenhout Bart
Voskamp Kenny van Hummel
19:00 uur - Vrachtwagen trekken
1e prijs: 30 munten, 2e prijs: 20 munten en
3e prijs: 10 munten
20:00 uur - Noordwijkse avond
Als uitsmijter van de feestweek de traditionele
Noortukse feestavond met onze met DJ Dandy
en DJ Aad en optredens van Ruby en Alex

Zondag 4 september
15:00 uur - Max kijken | zaal open om 14:00 uur

Donderdagavond 1 september
20:00 uur - Après Ski avond - Oktoberfest
Nieuw op het programma staat een geweldige
Oktoberfest avond waarin DJ’s Ätzi, Dänzi und
Hänsi alle Après Ski feest knallers ten gehore
gaan brengen en zullen er optredens zijn van
accordeonist Walter Springer, die geweldige
polka’s uit zijn accordeon tovert en een topact
van Otto Wunderbar. Otto Wunderbar is de

RUBY

ALEX

Donderdag 1 september 2022

APRÈS SKI AVOND

www.novens.nl

Herenweg 151 - Noordwijk - www.lisasruitershop.nl
Winkel open:
Wo.: 12.00 - 17.30 uur
Do.: 12.00 - 17.30 uur
Za.: 09.30 - 17.00 uur
E-mail: info@lisasruitershop.nl - T 06 519 265 19

DJ’s Ätzi, Dänzi und Hänsi breken met Après Ski feestknallers de tent af!
Walter Springer tovert geweldige polka’s uit zijn accordeon.
Otto Wunderbar verrrast met een spektaculaire topact.
De zaal zal omgetoverd worden tot een Oktoberfest Biertent!
Dames trek je “Dirndl” aan, heren in Lederhose, én
ga allemaal waanzinnig uit je Oranjefest-tentdak!

VOOR AL UW FAMILIE- / ZAKENFEESTEN
Diner | Buffet | Borrel

Wil je ook uitgerust
wakker worden?
Dit begint bij
een bed dat
bij jou past!

Wij zijn
Beddenspecialist
VERKADE

Luc

Marcel

Gezellig en gastvrij in de
‘Oude Dorpskern’ van Noordwijk Binnen

FONS BAKKER & Zn. B.V.
KRAANVERHUUR
Tuin, grond en straatwerk
Kabel en leidingwerk
Noordwijk

Doe nu de gratis thuismeting
met de slimme SlaapID-sensor
die inzicht geeft in je
slaapgedrag!

www.fonsbakker.nl
Beddenspecialist VERKADE
Van Limburg Stirumstraat 38 2201 JP Noordwijk T 071 3612661
www.beddenspecialist-verkade.nl

Speciaal voor jou

Wij zijn onderdeel van de Beddenspecialist.nl formule!

Vrijdag 2 september 2022

AMSTERDAMSE
AVOND
Boekerslootlaan 17
2201 BT Noordwijk
E: info@kom-advocaten.nl
T: +31 71 36 15 878

KEES
VAN DE STAD
DARIO

www.kom-advocaten.nl

Het optreden van Mick Harren is u
aangeboden door de kermisexploitanten!
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Wielerronde van Noordwijk | 3 september
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WIELERRONDE VAN NOORDWIJK

16.00 uur - Start wielerronde van Noordwijk
17.15 uur - Einde wielerronde van Noordwijk
17.25 uur - Prijsuitreiking Wielerronde van Noordwijk
Organisatie: RTV de Bollenstreek
Aanmelding via de site van de KNWU
Meer informatie: https://rtvdebollenstreek.nl/

DERNYKOERS OM DE GROTE PRIJS VAN NOORDWIJK
- Start 1e manche derny’s
- Einde 1e manche derny’s
- Start 2e manche derny’s
- Einde 2e manche derny’s

17.30 uur
18.00 uur
18.10 uur
18.30 uur
18.40 uur - Prijsuitreiking Derny manches

OUDERWETS KOERSEN ACHTER DERNY’S
MET NEDERLANDSE ‘OUD’ TOPRENNERS

Aan de start van de derny koers over 2 manches staan grote namen uit de Nederlandse wielerhistorie. Mannen die grote successen behaalden op de weg en het veldrijden.
Winnaars van Nederlandse Kampioenschappen, Tour etappes , Vuelta etappes , gele- en
roze-truidragers, podiumplaatsen in de Tour de France , Wereld Kampioen veldrijden, Wereldbeker en Super prestige. Bij elkaar zijn deze mannen goed voor een prachtige palmares. Het belooft een prachtig event te worden voor de ware wielerfan en iedereen die in
is voor echt rennerspektakel. Een prachtige opwarmer voor de afsluitende NOORTUKSE
FEESTAVOND in het Oranjepaviljoen.

DEELNEMERS
DERNYKOERS
Rob Harmeling
Steven Rooks
Eric Breukink
Michel Boogerd
Jelle Nijdam
Maarten den Bakker
Steven de Jong
Koos Moerenhout
Bart Voskamp
Kenny van Hummel

SPONSORS
DERNYKOERS

Krijn van de Bent
Winkeliersvereniging Kerkstraat
Brouwer Oliebollen
Gemro overkappingen
Cees Noppe parketvloeren
Ouddeken assurantieen en Advies
Koelhuis van den Berg
Prominent inn
Kleverlaan uw Kia Dealer
MHR Flowerexport BV
Two Brothers Golden Tulip Beach hotel
NOV
(Noordwijkse Ondernemers Vereniging)
Fair Price

Foto’s: Dolly van der Laan

Donderdag 1 september

Seniorenmiddag

Speciaal voor de senioren presenteren wij een 55+ zangshow door Zeemanskoor “de Noordwijkers”. Ze vermaken het publiek meet een breed repertoire liedjes, van gezellige meezingers tot oud Hollandse Liedjes. Kortom
spektakel gegarandeerd!
Aanvang: 14.00 uur - Einde: 16.00 uur

Tobbetje steken

De Oranjevereniging heeft ook dit jaar weer het tobbetje
steken op het feestprogramma staan. De strijd om de
Krijn van der Bent Bokaal levert altijd weer hilarische
momenten op voor deelnemers en toeschouwers.
Wie weet het langste droge kleren te houden en daarbij
ook nog de ring te steken?
Deelname is GRATIS en aanmelden kan voor het tobbetje
steken bij het Oranjepaviljoen.
Aanvang: 19.00 uur - Aanmelden naast de tobbetje-steek-baan bij het Oranjepaviljoen.

Oranje bridgedrive

Oranjedrive in Hotel Royal aan de Voorstraat. Er wordt gespeeld om de fraaie wisselbeker, van de
Oranjevereniging Noordwijk. Er zijn ook andere leuke prijzen te winnen.
19:15 uur
Hotel Royal open.
19:45 uur
Aanvang Oranjedrive.
Inschrijfgeld: Kosten € 7,00 per paar, te voldoen aan de zaal (Alleen contant).
Inschrijven:
Opgeven voor deze avond kan tot “de laatste dag 17:00 uur”
via de E-mail dedummie@gmail.com onder vermelding de namen van de spelers en
voorkeur van speel-lijn.

Vrijdag 2 september

Buikschuiven

Weer terug van weggeweest. Het hilarische buikschuiven vereist toch wel een speciale glijtechniek om
de langste afstand af te leggen. Wie durft en gaat er met een van de geldprijzen van maar liefst € 75,--,
€ 50,-- of € 25,-- vandoor?
Aanvang: 19.00 uur - Aanmelden bij de buik-schuif-baan bij het Oranjepaviljoen.

Zaterdag 3 september

Vrachtwagen trekken

Team bestaande uit sterke mannen en stoere vrouwen gaan onder de luide aanmoedigingen van het
publiek proberen in een recordtijd een vrachtwagen over de streep te trekken. Niet alleen kracht maar
zeker ook een juiste tacktiek brengen de wagen aan het rollen en de juiste snelheid om over de finish
te komen. De beste drie teams winnen Oranje-consumptie-munten om tijdens het weer op krachten
komen met heerlijk frisse drankjes de overwinning te vieren!
Aanvang: 19.00 uur - Aanmelden bij het Oranjepaviljoen.

VOOR ACTUEEL PROGRAMMA-NIEUWS:
w w w.oranjeverenigingnoordwijk .nl

ZATERDAG 27 AUGUSTUS 2022

TOT 31 OKTOBER 2022
Wist je dat de meeste stripverhalen uit de Donald Duck in Nederland gemaakt worden?
In het Museum of Comic Art kun je échte tekeningen uit 70 jaar vrolijk weekblad bekijken
uit de jaren 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 2000 - 2010-’22. In het enige en echte stripmuseum van
Nederland is tijdens deze expositie ook uniek materiaal te zien van Carl Barks.

Op vertoon van deze Oranje Boven krijgen kinderen tot 13 jaar gratis entree
onder begeleiding van een betalende volwassene!
MoCA, Bomstraat 11, Noordwijk aan Zee is open op woensdag t/m zondag van 12.00 tot 17.00 uur
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