
21 april Lampionnenoptocht  
Voor de kleinsten. Aanvang 20:30 uur 

Start en finish voor het dienstencentrum ’t Weegje 

 

Programma 27 april 2018 

09:15 Optocht kinderen met versierde fietsen onder begeleiding van muziekvereniging NLS 

 Vertrek vanaf n.n.b. 

 Alle kinderen met een versierde fiets krijgen een traktatie na de kindershow. (Op = Op) 

 

09:30 Opening op De Heul 

 Toespraak door burgemeester Mr. Drs. A.J. Borgdorff, 

 Vlag hijsen onder het zingen van het Wilhelmus 

 Muzikale medewerking: muziekvereniging NLS 

 

09:45  Ook in 2018 weer een fantastische Kindershow 

 Een steltloper en de dames van het Thee Atelier nemen de kinderen mee naar de kindershow  

 op de rotonde.  

 

09:45 Kindervrijmarkt rondom De Kreek uitsluitend voor de kinderen (evt. onder begeleiding).  

 Opstellen aan de waterzijde. 

 

10:00  Openstelling kerktoren, Ned. Hervormde Kerk 

 In kleine groepen of individueel kunt u de kerktoren beklimmen. 

 

10:00  Oranjemarkt langs de Kreekkant 

 Informatie: zie achterpagina 

 

10:00 Opening “Rondje Oranje” 

 

10:00  Foto-expositie Historische Vereniging 

 De Historische Vereniging exposeert foto’s van de genealogie van de fam. Verkerk met foto’s van 

 de beroemde schaatser Kees Verkerk, bedrijven uit ‘s-Gravendeel en schoolplaten van vroeger. 

         

10:30  Optreden van muziekverenigng NLS in het dienstencentrum ‘t Weegje 

 

12:00  64e Wielerronde ‘s-Gravendeel   

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

 

13:00 Optreden Showkorps Juliana en Jong Juliana aan de Kreekkant 

 

13:10  27e Truckersrit -Talloze luid toeterende trucks zullen ons dorp doorkruisen. 

 Organisatie: Stichting Hoeksche Waardse Truckers 

 

16:00 Keep Them Rolling – Een optocht van oude legervoertuigen zal de Havenstraat en de rotonde vullen 

 



Het “Koos van der Feestplein” 
Locatie:  Voorwindenplein 

 

14:00 DJ René maakt er weer een feest van. Kom langs en ga uit je dak met DJ René. 

 

14:00  Het Oranje (kinder) feestplein 

 Verschillende thema-springkussens voor diverse leeftijden 

 

14:00 Schminken voor de kleinsten 

 

16:30 DJ René maakt even plaats voor een optreden van “Bar Gebeure”. De leukste dweilband uit de omtrek! 

 

19:00 Einde - Vrijwilligers om te helpen met opruimen zijn altijd welkom. Ook onze werkploeg is   

 altijd op zoek naar enthousiaste deelnemers. Meld je aan via mail of Facebook. 

 

 

10:00  Koffietijd op het Dr. v/d Bijlplein 

 Bij aankoop van koffie iets lekkers van bakker Aardoom 

 

10:00  Kindershow. Net als vorig jaar weer een spetterende show voor de kinderen. 

  Na afloop voor de kinderen die hun fiets feestelijk versierd hebben: een traktatie (op=op) 

                   Gesponsord door: Jumbo v/d Hoek 

 

10:00 Kinderspeelplein Rondje Oranje. 

 Heb je zin om je lekker uit te leven? Kom dan naar de attracties op Het Rondje Oranje.  

 Er is genoeg te doen voor jong en oud. Kom lekker springen, spelen en glijden op de  

 verschillende springkussens. Speciaal voor de kleintjes hebben we een kleiner kussen.  

 Ook zijn er verschillende spelletjes te doen. Kom kijken en doe mee! 

 Org.: Attractieschuur Hoeksche Waard. www.attractieschuur.nl 

 

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

 

11:00  Kinderdisco 

 

11:30 Ballonnenartiest en glittertattoo’s zetten 

 

12:00  Optreden Drumband NLS 

 

13:00 Toast op de Koning Op het Dr. v/d Bijlplein, samen met het bestuur van de Oranjevereniging 

 

13:00  Optreden Vivace.  Feest & Partyband VIVACE is een echte topper met een heel breed repertoire, muziek 

voor jong en oud. Al de goede muziek uit de jaren 60 tot aan het heden, daarnaast natuurlijk Nederlandstalig en alle 

soorten dansmuziek. 

  


