actueel

KONINKLIJK BEZOEK

Het ernstige ski-ongeluk van prins Friso heeft de viering van Koninginnedag voorzien van
een rouwrand. Bovendien mag in Rhenen en Veenendaal geen alcohol worden geschonken
tijdens het bezoek van koningin Beatrix. Hoe leuk is het feest nog?

‘KONINGINNEDAG WORDT
HIER GEWOON EEN FEEST’
Oranjebezoek aan Rhenen betaalt zich later uit

D

E komst van de koninklijke familie naar Veenendaal en Rhenen werd
ongetwijfeld met gejuich
ontvangen door de plaatselijke
horeca. Hoe anders is de situatie vlak voor Koninginnedag?
Het ski-ongeluk van prins Friso
heeft ervoor gezorgd dat het
Oranjefeest een rouwrand heeft
gekregen. Bovendien mag
tijdens het bezoek van de
koningin geen alcohol worden
geschonken. Misset Horeca
klopte aan bij Erwin Storm,
gastheer en eigenaar van caférestaurant De Koning van Denemarken in Rhenen en betrokken bij de Oranjevereniging.

Friso
Is de Oranjekoorts verdwenen
of vervaagd sinds Johan Friso de tweede zoon van de koningin
- tijdens het skiën onder een
lawine terechtkwam en in coma
verkeert? Storm: ‘Uiteraard was
er na het ongeval een periode
van radiostilte. Ook wij hebben
als organisatie en horeca een

Erwin Storm voor zijn café-restaurant
De Koning van Denemarken: ‘Koninginnedag zelf kost ons meer dan dat het
opbrengt. Maar het trekt wel weer extra
toeristen de rest van het jaar.’
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pas op de plaats gemaakt. Op de
achtergrond zijn we wel doorgegaan, want er gaat veel tijd
zitten in de organisatie.’

Audiëntie
Inmiddels heeft de koningin
aangegeven dat Koninginnedag
‘gewoon’ wordt gevierd. ‘Dat
betekent dat er ook niet veel
zal veranderen, de festiviteiten
kunnen gewoon doorgang vinden’, aldus Storm.
Traditiegetrouw worden de
Oranjeverenigingen van de uitverkoren gemeenten uitgenodigd door hun collega’s die het
jaar daarvoor de koninklijke
familie mochten begroeten.
Storm en de andere comitéleden gingen naar Tholen en
Weert op audiëntie. ‘Ik kreeg
toen al wel meteen door dat het
voor mijn zaak op de dag zelf
meer kost dan dat het opbrengt.

Tekst: Johan Koning / Foto: Bart Nijs
(Advertentie)

Geen Koninginnenacht in Veenendaal
Tijdens Koninginnedag mogen horecagelegenheden in Veenendaal
de tap vanaf 14.00 uur openstellen. Dit is een afspraak tussen de
ondernemers en de gemeente. Na het koninklijk bezoek zal het
feest op vier pleinen plaatsvinden. Sytse Tamminga, voorzitter van
de Stichting Horeca Veenendaal: ‘Een aderlating is dat we de
avond voor Koninginnedag al om 21.00 uur moeten sluiten. Dat is
normaal gesproken een ﬁjne horeca-avond. We hopen dat verlies
te compenseren doordat we op de dag zelf al direct na vertrek van
de koningin alcohol mogen schenken. Er worden toch 40.000 tot
80.000 bezoekers verwacht, afhankelijk van het weer.’

Vooral sinds ‘Apeldoorn’ in
2009 zijn de veiligheidsregels
extra streng. Het koninklijk
bezoek is echter erg lucratief
voor de rest van het jaar. Het
trekt extra toeristen en daar
moeten wij van proﬁteren.’

Verordening
De burgemeesters van Rhenen
en Veenendaal lieten een speci-

ale verordening uitgaan, waarin
de geboden en verboden voor
het bezoek staan opgetekend.
Voor de horeca betekent dit
onder meer dat er geen drank
mag worden geschonken als de
koninklijke familie er nog is.
‘Er zou een verbod tot 16.00 uur
gelden voor beide plaatsten,
maar daar is in Rhenen met
succes tegen geageerd. De
koningin komt eerst hier en is
rond het middaguur weer
vertrokken. Van de instanties
hebben wij de toezegging dat we
vanaf 12.00 uur weer drank
mogen schenken.’

Het SVH
Nationaal Kampioenschap
Horeca 2012 is geslaagd!
SVH bedankt alle sponsoren voor hun bijdrage aan het SVH NK Horeca. De
bijdrage van sponsoren maakt het mogelijk het NK Horeca te organiseren
en zo het horecavak te promoten en de ontwikkeling van leerlingen in de
horeca te stimuleren.

Hoofdsponsoren:

Liveband en docusoap
De route van de koningin in
Rhenen eindigt voor Storms
etablissement. ‘Uiteraard
spelen wij op ludieke wijze in
op die koninklijke ontmoeting’,
vertelt Storm, zonder te willen
zeggen wat hij van plan is. ‘Na
het vertrek uit Rhenen vieren we
Koninginnedag op een normale
manier. We maken een groot
terras, waar een band speelt.’
Doet de horeca in Rhenen
dan niets speciaals? ‘We hebben een eigen stand namens
Rhenen Culinair, waar de gezamenlijke horeca zich presenteert. Ook de winnares van het
Zilveren Koksmes - Zoë Lensen,
die haar opleiding heeft gehad
in Rhenen en nu werkzaam is
bij Oud Sluis in Sluis - is
aanwezig. RTV Utrecht zendt
een docusoap uit over de
voorbereidingen in beide
plaatsen, de NOS gaat ons
volgen en op 25 april is er een
speciale live-uitzending van
Radio M. We kunnen ons goed
proﬁleren. Het is en blijft een
feest’, besluit Erwin Storm. ■

Sponsoren:

www.svh.nl
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