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OranjeverenigingOranjevereniging
De eerste Oranjeverenigingen zijn al 450 jaar 
geleden opgericht. Met als doel: ‘een ieder 
duidelijk maken dat het huis van Oranje  
van belang is voor de samenleving’.  
Nú ligt de nadruk van Oranjeverenigingen  
vooral op ‘het verbinden van de samenleving’, 
door festiviteiten te organiseren, zoals de 
zomerfeesten en vele andere activiteiten.

Nog steeds zijn Oranjeverenigingen uit heel 
Nederland nauw betrokken bij het Koningshuis  
en wordt er stilgestaan bij bijzondere 
gebeurtenissen rond het Koningshuis,  
zoals Koningsdag.

Voor ons op de Haart gaat de geschiedenis terug 
tot 1921, toen ‘Christelijke Oranjevereniging 
Haart en Omstreken’ werd opgericht. 
 
Drie jaar later, in 1924, werd ‘Feestvereniging 
Ons Genoegen’ opgericht. Beide verenigingen 
hadden als doel ‘de gemeenschap te amuseren 
en te verbinden’, zo blijkt uit de notulen.  
Dit werd gedaan door sprekers uit te nodigen  
en dia- en filmavonden te organiseren  
(leden: vrije toegang, niet-leden: 0,25 ct).  
Later werden er ook toneel- en dansavonden 
georganiseerd.

 
Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog  
(1940-1945) werden Oranjeverenigingen 
verboden, zoals álles wat maar met ‘Oranje’ te 
maken had. Dit blijkt uit de notulen van 1945.
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In de jaren na de oorlog moest het land weer 
opgebouwd worden en probeerde iedereen, 
zo goed en zo kwaad als dat ging, het leven weer 
op te pakken. Zo ook het verenigingsleven.
Feestvereniging ‘Ons Genoegen’ had de eerste 
ledenvergadering al op 1 mei 1945 bij 
café ‘de Wever’ (nu ’t Schepersveld). 

In de jaren na de  
oorlog werd er door de verenigingen  
tijdens de feesten gecollecteerd voor de  
gevolgen van de oorlog, waaronder voor  
‘het monument voor de gevallen stijders’. 
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In 1996 organiseerden de twee Haartse 
verenigingen voor het eerst samen het zomerfeest 
en zijn ze verder gegaan als één vereniging, onder 
de naam ‘Oranjevereniging Ons Genoegen’.  
 
Met de hele Haartse gemeenschap is er een 
prachtig verenigingsgebouw neergezet:  
‘De Ringkamp’.

Van dit gebouw werd direct al veel gebruik 
gemaakt door verschillende verenigingen en er 
werden veel nieuwe activiteiten bedacht door de 
leden, met als gevolg dat het gebouw al snel te 
klein werd. 
In 2010 is er begonnen met een grote verbouwing, 
waarbij nieuwe toiletruimtes en een nieuwe 
aanbouw met daarin een tweede zaal en berging 
gerealiseerd werden.
Hier wordt tot op de dag van vandaag met veel 
plezier gebruik van gemaakt door verschillende 
verenigingen zoals: 
Toneelvereniging ‘De Haort’, 
Harmonicavereniging ‘Onder de Linde’, 
sjoelvereniging ‘De Schoevers’, ‘Heel de Haart 
bakt’, ‘Haarts Foto Collectief’, dartvereniging ‘de 
Tente’ en de ‘Ringkampse Line Dancers’. 
Er worden kaartavonden gehouden en 
‘Bewegen voor 50+-ers’.

Ook alle activiteiten van de Oranjevereniging 
worden in en rond ‘de Ringkamp’ gehouden. 

Met als jaarlijks terugkomende activiteiten: 
de kinderdag, Koningsdag én het zomerfeest. 
Daarnaast proberen we elk jaar nog extra 
activiteiten te organiseren.
Kortom, het is een bruisend verenigingsgebouw 
met een actief verenigingsleven, waar elke dag van 
de week wat te doen is. Met nog steeds hetzelfde 
doel als bijna 100 jaar geleden: ‘het amuseren en 
verbinden van de gemeenschap’.

We vieren dit jaar 75 jaar bevrijding, en kunnen 
al 75 jaar onbezorgd feest vieren met elkaar.  
Het jaar 2020 zal de boeken in gaan als een 
bijzonder jaar, de wereld staat onder druk door  
het Corona-virus.
Ten tijde van dit schrijven kunnen we nog niet 
voorspellen, hoe lang dit de wereld in zijn greep 
zal houden. Dit jaar zullen voor het eerst na 
de Tweede Wereldoorlog, de activiteiten van de 
Oranjevereniging op losse schroeven komen te 
staan.
Maar gelukkig wordt ons niet het zwijgen 
opgelegd zoals in 1940...
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