Vlaggenprotocol

Algemene vlaginstructie
De Nederlandse vlag is het symbool van de eenheid en de onafhankelijkheid van het
Koninkrijk der Nederlanden.
De vlag behoort overal waar zij op het Nederlands grondgebied wordt ontplooid, de ereplaats te hebben.
Bij de Nederlandse vlag gaat het om traditie, wellevendheid en etiquette. Met symbolen van de Staat
ga je eerbiedig, fatsoenlijk en netjes om.
Het hijsen van de vlag
De vlag dient gehesen te worden aan een stok, waarvan de lengte zodanig is, dat de vlag
(als zij halfstok is bevestigd) nimmer de grond raakt of het verkeer kan hinderen. Nederlandse of buitenlandse
vlaggen behoren niet tussen zonsondergang en zonsopgang gehesen te worden of te blijven.
Elke vlag moet bij zonsondergang worden neergehaald en eventueel bij zonsopgang weer worden gehesen.
Halfstok vlaggen
Ten teken van rouw wordt de vlag half stok gehesen. Hierbij wordt eerst de vlag tot de top gehesen,
waarna ze langzaam wordt neergehaald totdat het midden van de vlag op de helft van de normale hoogte is
gekomen, waarna de vlaggenlijn wordt vastgebonden. De vlag mag nooit de grond raken of ergens tegenaan
slaan. Dreigt dit te gebeuren, dan dient de vlag met de uiterste blauwe punt aan de vlaggenlijn te worden
vastgebonden.
Bij het neerhalen van een halfstok gehesen vlag wordt deze eerst langzaam in top gehesen en vervolgens op de
zelfde wijze neergehaald. Alleen daar waar een officiële herdenking plaatsvindt wordt de vlag na het
spelen van het Volkslied langzaam en statig in top gehesen. Op alle andere plaatsen blijft de vlag halfstok.
Met betrekking tot de Nederlandse vlag
De kleuren van de Nederlandse vlag zijn helder vermiljoen, wit en kobalt blauw. Een vlag moet schoon zijn en
er behoort geen versiering of andere toevoeging te worden aangebracht. Een verkleurde of versleten vlag
steken wij niet uit. Over de afmetingen van de vlag zijn geen voorschriften opgesteld, maar in het algemeen
dient de verhouding 3:2 (lengte : breedte) te zijn.

Vlaggendagen in Nederland
31 januari (1 februari)
27 april (26 april)
4 mei
5 mei
17 mei (18 mei)
Laatste zaterdag in juni
15 augustus (16 augustus)
3e dinsdag in september
7 december (8 december)
15 december (16 december)

Verjaardag van Prinses Beatrix
Koningsdag, verjaardag van Koning Willem-Alexander
UV Nationale dodenherdenking, halfstok vanaf 18.00 uur tot zonsondergang
Nationale Bevrijdingsdag
Verjaardag van Koningin Máxima
Veteranendag
Formeel einde Tweede Wereldoorlog
Prinsjesdag, alleen in Den Haag
Verjaardag van de Prinses van Oranje
Koninkrijksdag

Indien een datum op een zondag of op een algemeen erkende christelijke feestdag valt, moet op de vermelde
datum (tussen de haakjes) worden gevlagd.
Voor het uitsteken van de vlag vanaf rijksgebouwen is door de minister-president in 1980 een vlaginstructie
vastgesteld. Deze vlaginstructie geldt ook voor lokale overheden. Voor particulieren en private instellingen en
bedrijven bestaat een dergelijke instructie niet, maar hun wordt geadviseerd deze vlaginstructie te volgen.

Van de voorzitter
Eindelijk, we mogen weer…..
Twee jaar lang werd het nieuws gedomineerd door corona. Berichten over het aantal besmettingen,
ziekenhuisopnames, de druk op de zorg en over de gevolgen voor het sociale– en bedrijfsleven.
Maar gelukkig, na het opheffen van alle maatregelen mogen er weer leuke activiteiten
georganiseerd worden. Daar zijn wij hard mee bezig en hebben weer iets leuks in petto.
Met de komst van IKC Het Woud, in het voormalig gemeentehuis, lijkt het erop dat sporthal
De Meerkant gesloopt gaat worden. Velen zullen de sporthal van binnenuit wel kennen en daar
herinneringen aan hebben. Omdat het wel eens de laatste keer zou kunnen zijn dat wij de sporthal
kunnen gebruiken voor een activiteit én met de gedachte ‘Eindelijk, we mogen weer….”
hebben wij het idee opgevat om op 26 april een feestavond te organiseren.
Compleet met liveband, een DJ, een drankje, een hapje en natuurlijk met elkaar een hoop
gezelligheid.
Dit jaar staat Koningsdag in het teken van “Vakantie & Reizen” Een thema waarbij we allemaal
weer zo iets hebben van “Eindelijk, we mogen weer….”
Koningsdag wordt er weer één als vóór het coronatijdperk. Door de feestavond hebben we
besloten wat later van start te gaan met de alom bekende optocht door het dorp,
de kinderspelen op en rond het Domplein en ‘s middags steken we met z’n allen de handen uit de
mouwen om het op een sportieve manier tegen elkaar op te nemen.
Met een lang touw, aan het uiteinde een groot wiel en aan beide zijden 2 teams….
Ofwel, een ouderwets potje touwtrekken!
Wat kijken wij ernaar uit om elkaar straks, op een gezellig aangekleed Domplein, weer te
ontmoeten, te proosten op de verjaardag van de Koning en te genieten van een gezellige dag terwijl
de jongste inwoners weer lekker hun gang kunnen gaan op o.a. het springkussen en andere leuke
spelattributen.
Wij zijn vol enthousiasme bezig met alle voorbereidingen en zien jullie graag op 26 én op 27 april in
de Meerkant en op het Domplein.
Het complete programma van 26 en 27 april staat verderop in het boekje.

Met vriendelijke groet,
Alfred Lenting
ps:
Hou de aankondigingen op Facebook en onze website in de gaten voor de
exacte tijd en plaats voor de start van de optocht.

Voorwoord burgemeester

We gaan op reis!
Koningsdag 2022 komt eraan. Eindelijk.
Het lijkt er op het moment dat ik dit schrijf op dat we Koningsdag dit jaar weer echt kunnen
vieren. Dat is in de afgelopen twee jaar helaas wel anders geweest. En juist dit soort mooie
feesten hebben we enorm gemist. Alleen dat al maakt Koningsdag 2022 heel bijzonder.
Voor mij als burgemeester is het de eerste keer dat ik Koningsdag in Kaag en Braassem mag
vieren. Ik ben heel benieuwd naar de activiteiten die door alle vrijwilligers in de gemeente
georganiseerd worden. Ik heb gehoord dat Koningsdag in Rijnsaterwoude altijd weer een mooi
feest is. Het is daarom ontzettend fijn dat al die vrijwilligers opnieuw bereid zijn om
Rijnsaterwoude een prachtige dag te bezorgen!
Het programma in Rijnsaterwoude ziet er uitnodigend uit. Van het gekozen thema
‘vakantie en reizen’ wordt iedereen natuurlijk al blij. Met de kinderoptocht, de aubade,
de kinderspellen, het touwtrekken, knutselen, de quiz en Wouw got Talent is er voor iedereen
plezier en actie te vinden.
Ik wens jullie, namens het gehele college, een fantastische Koningsdag toe!

Astrid Heijstee-Bolt
Burgemeester gemeente Kaag en Braassem

Ben jij 16,5 jaar of ouder en wil je dit jaar beginnen met je rijbewijs?
Maak dan nu een vliegende start bij Rijopleiding Janssen.

Bel Ted: 06-54 677 620 en maak een afspraak!

Programma Koningsnacht 26 april
19:00 uur

Wouw Got Talent
In sporthal de Meerkant wordt de talentenshow "Wouw Got Talent"
georganiseerd. Voor alle kinderen van de basisschool is er gelegenheid
om hun talent te laten zien.

20:00 uur

Cola disco
Na Wouw Got Talent kunnen alle kinderen de dansvoer op om te dansen op
de set van DJ Twan.

20:50 uur

Prijsuitreiking Wouw Got Talent
Aansluitend neemt DJ Twan ons mee naar de Koningsnacht van Wouw

21:00 uur

Koningsnacht van Wouw.
Feestavond voor jong en oud.
Met livemuziek van een coverband en DJ Twan.

Openingstijden:
Maandag tot en met zaterdag
van 07:00u tot 21:00u
Zondag
van 08:00u tot 20:00u
Op Koningsdag geopend van 07:00 tot 21:00u
Wij zijn nog op zoek naar hulpkrachten om ons gezellige team te
komen versterken.
Ben je ambitieus, er zijn ook leidinggevende functies
beschikbaar. Heb je een tussenjaar, zoek je een stageadres meld
je aan! Op www.werkenbijdirk.nl vind je al onze vacatures.
Geen zin in saaie sollicitaties?

Kom dan naar onze sollicitatieavond. Iedere dinsdag vanaf 18:00
en begin direct met jouw bijbaan bij Dirk.

Programma Koningsdag 27 april
08.30 uur

Herauten te paard

09.00 uur

Carillonspel vanuit de Woudse Dom

11.00 uur

Verzamelen voor de optocht
Kinderen kunnen met een versierde fiets, skelter of kar meedoen met de optocht.

11:30 uur

Vertrek van de optocht
De exacte route wordt op een later tijdstip bekend gemaakt. Hou hiervoor onze
website en Facebook pagina in de gaten.

12:30 uur

Prijsuitreiking van de optocht

Wie heeft de meest originele en verrassende creatie gemaakt?
13:00 uur

Aanvang kinderspellen
Op het Domplein en in de Schoolstraat is weer van alles te doen! Deelname aan de
spellen is mogelijk voor alle kinderen die op de basisschool zitten.
De activiteitenkaarten zijn uitgedeeld op IKC Het Woud. Voor de overige leden is
een activiteitenkaart gratis op te halen bij de OVR-tent.

15:00 uur

Knutselen
In het Schoolhuis of de OVR tent wordt er geknutseld met de jongste kinderen.

15:00 uur

Touwtrekken voor Jong en Oud !

16:30 uur

Finale Touwtrekken

17:00 uur

Einde programma van de OVR

Goed om te weten
· Eigen risico
Deelname aan de activiteiten en/of festiviteiten is volledig voor eigen risico.
Het bestuur is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel en/of verloren,
beschadigde en/of gestolen eigendommen.
· Deelnemerskaarten Koningsdag
Deelname aan de spellen is mogelijk voor alle kinderen die op de basisschool zitten.
Activiteitenkaarten zijn uitgedeeld op IKC Het Woud. Voor de overige leden is een activiteitenkaart
gratis op te halen bij de OVR-tent.
Kinderen van niet-leden betalen € 2,50 voor een activiteitenkaart.
· Vrijmarkt
Commerciële stands zijn niet toegestaan. Het plaatsen van spullen op de straat is
uitdrukkelijk verboden. Doorgang dient te allen tijde vrij te blijven voor eventuele
hulpdiensten. Deelname aan de vrijmarkt is alleen toegestaan wanneer na afloop spullen worden
opgeruimd en afval wordt verwijderd.
Aanwijzingen van het bestuur dienen ten allen tijd worden opgevolgd.
· Lid
Voor slechts € 11,00 per gezin/huishouden per jaar bent u lid van de OVR en steunt u al onze
activiteiten zoals Koningsdag, Seniorenuitje, Sinterklaasintocht en Bevrijdingsdag.
U kunt zich als lid aanmelden bij de OVR-tent of via onze website.
· Vrijwilligers
We zoeken altijd vrijwilligers bij onze evenementen. Heeft u een paar uur over om te
helpen met opbouwen, activiteiten begeleiden of opruimen, dan kunt zich aanmelden bij
Véronique Ouwehand, telefoon 06-24121174.
Leerlingen van de middelbare school kunnen zich ook opgeven voor hun
maatschappelijke stage.
· De jaarvergadering
De jaarvergadering van de OVR vindt elk jaar, in de eerste helft van het nieuwe
verenigingsjaar, plaats.
· Dodenherdenking
Op 4 mei zal de OVR tijdens de Dodenherdenking in Leimuiden een krans leggen ter
nagedachtenis aan allen die voor onze vrijheid zijn gestorven.
· Seniorenuitje
Onze senior leden ontvangen elk jaar een uitnodiging voor het seniorenuitje in september.
Als u geen uitnodiging ontvangt, kunt u zich aanmelden bij Véronique Ouwehand.
Telefoon: 06-24121174
· Website
Meer informatie en foto’s vindt u op onze website www.ovrijnsaterwoude.nl of op onze Facebook
pagina

Van de secretaris
2021. Hoe zullen we eens beginnen?
“Normaal” gesproken is de eerste activiteit van het bestuur de Algemene Ledenvergadering, op de
laatste woensdag in januari. Maar na het jaar 2020 lijkt alles anders.
In januari wordt vanuit de Koninklijke Bond voor Oranjeverenigingen al aangegeven dat er ook in
2021 geen “gewone” Koningsdag gevierd kan worden. Het bestuur heeft daarover begin februari
een online vergadering, en neemt daarin het besluit tot het volgende programma:
* Een aantal dagen van tevoren zal de brug versierd worden met de bekende oranje lichtjes
* Het uitbrengen van een programmaboekje met daarin de te organiseren activiteiten.
De adverteerders die vorig jaar toegezegd hadden een advertentie in ons programmaboekje te
willen plaatsen, zullen benaderd worden en krijgen dit jaar een gratis advertentie.
* Senioren kunnen een brief naar de Koning schrijven over hun ervaringen in het COVID-jaar.
Dit werd landelijk georganiseerd en samenwerking met Omroep MAX onder de naam Post
voor het paleis.
* Herauten zullen gevraagd worden het dorp ’s ochtends te wekken
* Op de toren van de Dom gaan de vlaggen weer in top
* Om 10.00 uur het luiden van de kerkklokken, hetgeen overigens evenals in 2020 landelijk plaats
zal vinden
* Het uitzetten van een letter-wandeltocht, in samenwerking met Heel Rijnsaterwoude Wandelt.
Gedurende de meivakantie kon iedereen deze tocht lopen en de opgehangen letters verzamelen.
De letters vormden samen het woord KONINGSKROON.
* Ook waren de fietstochten, die uitgezet waren in het jaar van ons 50-jarig jubileum, weer op de
website te vinden zodat op een mooie dag de omgeving weer verkend kon worden.
* Een stoepkrijt kleurwedstrijd. Alle kinderen hebben via de basisschool een doosje stoepkrijt ontvangen of konden dat ophalen. Foto’s van de creaties konden ingezonden worden en uiteindelijk
heeft een jury besloten wie er in de prijzen zijn gevallen.
Dat waren Catoo en Lieke van den Brink, Elyse en Tycho Kalf en Hidde Eikelenboom.
* Door het bestuur zijn er oranje mergpijpjes en kleine flesjes oranjebitter uitgedeeld aan alle
inwoners van Rijnsaterwoude. Zij die niet thuis waren, kregen een briefje in de bus dat ze het
’s middags alsnog op konden halen in het Schoolhuis.
Dit werd door de ontvangers zeker gewaardeerd en heeft geleid tot zeer leuke reacties
Gedurende deze uitdeelactie reed er een draaiorgel door het dorp die zorgde voor de
nodige gezelligheid
* ’s Avonds is er vanuit het Schoolhuis door Adriënne en Marianne Straathof een online bingo gehouden en hebben wij aansluitend de Ultieme Wouwenaar quiz georganiseerd, die met een 100%
score is gewonnen door Ellen Rijkelijkhuizen. Zij heeft hiervoor de wisselbokaal in ontvangst mogen
nemen.
Zo werd Koningsdag dus toch nog een speciale dag.
Vervolg op pagina 33

Weinholt Watersport
Voor stalling, onderhoud en advies voor uw boot

heeft een nieuwe locatie vanaf 1 april 2022;

Noordeinde 70
2451 AH Leimuiden
tel: 06-12510695
info@gebrweinholt.nl
www.gebrweinholt.nl

Van de secretaris
Vervolg van pagina 25
De oecumenische kerkdienst, een samenwerking die wij jaarlijks tussen Koningsdag en
Bevrijdingsdag terug willen laten komen, kon in 2021 helaas niet doorgaan.
Seniorenuitje
Er is lang getwijfeld of we dit jaar een uitje moesten organiseren. Maar omdat er sprake was van
verruimingen en wij de deelnemers vroegen alleen mee te gaan als zij volledig gevaccineerd waren
en de QR-code konden laten zien, leek niets meer in de weg te staan.
Natuurlijk, als er klachten of twijfels waren vroegen wij om alsnog niet mee te gaan.
Uiteindelijk hebben 54 deelnemers, waaronder een aantal vrijwilligers van het bestuur en onze
eigen Rob Stoop als kapitein, op zaterdag 16 oktober een ontzettend gezellige en goed verzorgde
dag beleefd aan boord van de Koningin Juliana.
Het was overduidelijk dat er behoefte was aan een samenzijn en het werd dan ook zeer
gewaardeerd dat wij dit mogelijk hadden gemaakt.
Maar…..
Drie dagen later bleek er toch sprake van Corona-besmettingen. Het virus heeft flink om zich heen
gegrepen want meer dan de helft van de deelnemers bleek uiteindelijk besmet te zijn. Er is direct
telefonisch contact gezocht met alle deelnemers en de rederij om iedereen in te lichten.
Gelukkig was er bij de meesten sprake van niet al te hevige klachten.
We werden hierover zelfs benaderd door het Leidsch Dagblad, en hebben er toen voor gekozen om
zelf een bericht naar buiten te brengen via Facebook en de website en de pers daar naar te
verwijzen. Mooi was dat ondanks alles, iedereen positief bleef en nog steeds aangaf dat het een
ontzettend gezellige dag was geweest.

Ja, en dan is het weer tijd voor de Sinterklaasintocht. Maar hoe? De versoepelingen zijn
inmiddels weer ingetrokken en Corona bepaalt nog steeds de regels.
Gelukkig komen er vanuit het Decembercomité uit Leimuiden altijd goede ideeën waar wij in mee
kunnen gaan. Deze keer kwam Sint met een aantal van zijn Pieten in een “glazen huis” door het
dorp gereden, onder begeleiding van de inmiddels wel bekende Pietenband LaddersZat.
Onze dorpsgenoten waren opgeroepen om niet achter de auto aan te gaan, om zo groepsvorming
te voorkomen. Daar heeft iedereen zich prima aan gehouden. Zo werd het weliswaar een andere,
maar wel een geslaagde intocht.
De cadeautjes hebben de kinderen weer ontvangen via de basisschool of ze zijn bij hen
thuisbezorgd.
Ook de kleurwedstrijd kon gewoon plaatsvinden. Een drietal maatschappelijke stagiaires
(zij waren overigens ook aanwezig tijdens de intocht) heeft zich over de inzendingen gebogen en
de prijswinnaars in de diverse categorieën bepaald. Hen hebben wij vervolgens blij kunnen maken
met hun prijs.

Uitnodiging Oecumenische dienst
Zondag 1 mei is er weer een
oecumenische dienst in de
Woudse Dom.
De dienst begint om 9.30u en zal
verzorgt worden door de Katholieke–
en de Hervormde kerk.
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