
Programma Koningsdag 

Woensdag 27 april 2016 
09:15 Optocht verklede schoolkinderen  

• Fanfarekorps NLS vertrekt vanaf de Boomgaard aan het Weegje naar De Heul.  

• Kinderen wordt verzocht zichzelf te versieren of op z’n Koningsdags te verkleden.  

• Alle verklede kinderen krijgen een traktatie na de kindershow. 
 

09:30-09:45 Opening op De Heul - Toespraak door Wethouder Arie Mol  

- Vlaghijsen onder het zingen van het Wilhelmus  

- Muzikale medewerking: Fanfarekorps NLS 
 

09:45 In plaats van het ballonnen oplaten is er dit jaar een Kindershow.  

Een steltloper neemt de kinderen mee naar de kindershow op de rotonde.  

In plaats van een versierde fiets, vinden wij het leuk als je jezelf versiert.  

Trek je mooiste Koningsdag outfit aan ! 
 

09:45-17:00 Kindervrijmarkt  

Rondom De Kreek is er weer een vrijmarkt, uitsluitend voor de kinderen (evt. onder begeleiding). 

Opstellen aan de waterzijde. 
 

10:00-16:00 Openstelling kerktoren, Ned. Hervormde Kerk  

In kleine groepen of individueel kunt u de kerktoren bezoeken. 
 

10:00-18:00 Oranjemarkt langs de Kreekkant  

De gezelligste markt van ‘s-Gravendeel met een uitgebreid aanbod.  

 

10:30 Optreden van Fanfarekorps NLS in het Atrium van de Boomgaard 
 

12:00-18:00 62e Wielerronde ‘s-Gravendeel  

Parcours: Smidsweg - Langestraat - Rijkestraat - Beneden Strijensedijk - Dr. v/d Bijlplein - Molendijk- 

Leerambachtstraat - Maasdamseweg - Smidsweg.  

12:00 Sportklasse  

13:30 Amateurs  

15:30 Elite-Mannen/Beloften  

Organisatie: R.C. De Hoekse Renners i.s.m. Wielercomité ‘s-Gravendeel.  

www.rondevansgravendeel.nl  
 

13:10 25e Truckersrit  

Talloze luid toeterende trucks zullen door de Smidsweg, Langestraat, Alexanderstraat en het 

Schenkeltje rijden.  
Organisatie: Stichting Hoeksche Waardse Truckers 

(Op de rotonde:) Rondje Oranje 
10:00 Koffietijd op het Dr. v/d Bijlplein  

Bij aankoop van koffie iets lekkers van de bakker 

 

10:00-11:00 Kindershow: Het Koningsdag Mysterie  

Niek en Nina zijn dol op Koningsdag. Nou ja, dat denken ze tenminste!  



Koninginnedag was altijd heel leuk en Koningsdag zal dat toch ook wel zijn? En Niek heeft er extra 

veel zin in! Want hij heeft een brief gekregen. En aan de envelop te zien is het een heel bijzondere 

brief. Hij durft hem bijna niet open te maken. Wat zou erin staan?  

Na afloop voor de kinderen die feestelijk verkleed zijn: een traktatie (op=op)  

 

10:00-18:00 Kinderspeelplein, tal van springkussens en ander amusement voor de kleintjes 

 

10:00-17:00 Verkoop van: Seuters (de enige echte), gebakken vis, frites en ijs 

11:00 Ballonnenartiest en glittertattoo’s zetten 

12:00-13:00 Optreden drumband NLS 

 

13:00 Toast op de Koning  

Op het Dr. v/d Bijlplein samen met het bestuur van de Oranjevereniging 

 

13:00-15:00 Live piano entertainment  

Waarbij het publiek bepaalt wat er gespeeld wordt! 

Het Oranjefeestplein 
14:00-19:00 DJ René maakt er weer een feest van.  

Kom langs en ga uit je dak met DJ René. 

 

14:00-19:00 Het Oranje (kinder) feestplein  

Verschillende thema-springkussens voor diverse  

leeftijden. Kom lekker springen op de muziek. 

 

14:00-17:00 Schminken  

Ook de schminktent is dit jaar weer aanwezig om er voor de kinderen een groot feest van te maken.  

Laat je schminken als prinses, cowboy, clown, vlinder en nog veel meer! Kom kijken en doe mee!  
16 

 

Kofferbakverkoop  

Locatie: parkeerterrein Havenstraat  
Kofferbakverkoop door particulieren Voor de 4e keer organiseren wij een  

kofferbakverkoop.  
Wij rekenen op een grote toestroom van  
particulieren die hun waar aanprijzen en verkopen  
direct vanuit de kofferbak.  
• Kosten voor deelname: GRATIS  
• Wel verplicht aanmelden via:  
www.kofferbakverkoop-sgravendeel.nl 

http://www.kofferbakverkoop-sgravendeel.nl/

