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Van Woningsdag terug naar KoningsdagVan Woningsdag terug naar Koningsdag

Op woensdag 27 april viert de koning zijn 
55e verjaardag en dat vieren wij mee.
Want na twee jaar Woningsdag is het nu 
eindelijk weer tijd voor Koningsdag. 
Koningsdag 2022 wordt een dag van 
verbondenheid. Een dag waar we ons met z’n 
allen zo lang op verheugd hebben. Samen 
omarmen we de traditionele onderdelen van 
dit bijzondere feest. We luisteren naar 
vrolijke muziek, snuffelen rond op de 
vrijmarkt en doen mee aan de kinderspelen. 
Uiteraard nippen sommigen van ons ook nog 
aan een glaasje oranjebitter.

Het is de afgelopen 2 jaren gebleken dat het 
nog niet zo gewoon is dat we mogen 
genieten van alle activiteiten in 
Raamsdonksveer. Een mooi moment om stil 
te staan bij de vrijwilligers van het Oranje 
Comité zowel in Raamsdonksveer als de 
andere kernen. Want na twee jaar Koningsdag 
in aangepaste vorm is het weer een hele klus 
om vrijwilligers te enthousiasmeren voor de 
organisatie van een èchte Koningsdag. 

Ik gebruik dit voorwoord daarom ook graag 
om alle vrijwilligers die zich actief inzetten 
voor Koningsdag hartelijk te bedanken voor 
de organisatie van de festiviteiten en 
voor hun enthousiaste inzet. 
Zonder jullie geen Koningsdag! 
Het Oranje Comité Raamsdonksveer heeft in 
ieder geval laten zien dat ze er weer zin in 
heeft. Koningsdag wordt groter dan voorheen. 
Met een vrijmarkt, kinderspelen, lasergame 
arena en diverse artiesten pakken zij uit 
om het voor iedereen leuk te maken. Zoals 
het Oranje Comité zelf zegt ‘een feest voor 
iedereen’. Dus trek de oranje outfits maar 
weer uit de kast, zoek spullen uit voor de 
vrijmarkt, hijs de vlag en ga op pad, want er 
is weer genoeg te beleven. 

Ik wens u allen een hele fijne Koningsdag!

Marian Witte,
Burgemeester 
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Geweldig, we mogen dit jaar weer een 
feest organiseren.
En wat voor een feest, we gaan er een 
knalfeest van maken.
Van jaren van beperkingen mogen we 
nu eindelijk weer alle regels loslaten.
Dat gaan we dan ook doen met 
een geweldig programma en leuke 
activiteiten voor iedereen.
Verderop in dit boekje staat ons 
programma en houdt ook onze website 
en facebookpagina in de gaten, daar 
plaatsen wij de laatste nieuwtjes op.
Nu nog een lekker zonnetje en een 
hoop positieve mensen en Koningsdag 
2022 kan niet meer stuk.
Laten we de coronajaren achter ons 
laten en genieten van het feest.
Zoek uw overbodige spulletjes 
bij elkaar en kom gezellig naar 
Koningsdag 27 april 2022 op het 
Heereplein Raamsdonksveer.

Oranjecomité RaamsdonksveerOranjecomité Raamsdonksveer

Draagt u Koningsdag een warm hart 
toe? Kom gezellig bij ons team, we 
zoeken nog mensen die ons willen 
helpen. Ook vooraf is er heel veel te 
doen. Uw talenten komen ons goed 
van pas. Bent u bereid ons een paar 
uurtjes als vrijwilliger te ondersteunen, 
dan is uw hulp meer dan welkom.
Bent u enthousiast geworden om van 
Koningsdag een succes te maken, mail 
ons dan;  vrijwilligers@oranjeveer.nl
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Om Raamsdonksveer er nog feestelijker 
uit te laten zien is het mooi om uw huis 
te versieren met de Nederlandse vlag.
Steek de driekleur pas in de ochtend 
uit want tussen zonsondergang en 
zonsopgang mag hij niet buiten hangen, 
volgens de richtlijnen van de overheid.
Ook dit jaar rijden we dan weer met 
paard en wagen en natuurlijk het 
trompetgeschal door de straten van 
Raamsdonksveer. Al jaren gebeurt dat 
door Harry van Avendonk. Wij zijn Harry 
zeer dankbaar voor zijn jarenlange inzet. 
Hij is op zoek naar vroege vogels die de 
vlag op dat tijdstip al in top hebben.

Een aantal zal beloond worden met een 
lekkere taart.
Maak kans op die lekkere taart door de 
vlag in de ochtend uit te hangen.
Stichting Oranjecomité Raamsdonksveer 
dankt alle adverteerders en sponsors 
voor hun ondersteuning.
Mede dankzij hun bijdrage kan het 
Oranjecomité voor een gezellige en 
gevarieerde dag zorgen.

Daardoor wordt Koningsdag 27 april 
2022 voor iedereen een geweldig feest.
Ook de vrijwilligers willen we bedanken 
voor hun tomeloze inzet.
Met de vrijwilligers samen kunnen we 
er een spetterend feest van maken.
Hopelijk mogen we nog vele jaren 
een beroep doen op deze fantastische 
mensen. Dank je wel.

Bezoek onze website 
www.oranjeveer.nl 
en de Facebookpagina 
voor info over Koningsdag.
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Mr. Simon Buijsstraat 42 ◆ Geertruidenberg ◆ 06-36172843

www.marinashaarmode.nl

Specialist in: 
- kleuren dames
- ”moeilijk” haar heren
- opsteken kinderen
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Vrienden van Oranje

Laat zien dat u Koningsdag een warm 
hart toedraagt en wordt lid van de 
VvOR.Dit is het eerste jaar dat je lid 
kan worden van de VvOR.
Dit staat voor: Vrienden van Oranje 
Raamsdonksveer.

Wilt u ons helpen met een klein bedrag 
van 25 euro per jaar?
Dan krijgt u ieder jaar een leuk 
cadeautje. Natuurlijk ieder jaar 
opzegbaar.

Omdat 2022 het eerste jaar is krijgt u 
2 cadeautjes.
Een mooie sjaal en een klompjes 
sleutelhanger.
U steunt ons gelijk en wie wil er nu 
niet zo’n mooie sjaal met logo en 
Raamsdonksveer erop?

U kunt u opgeven via secretariaat@
oranjeveer.nl of op Koningsdag bij de 
muntenverkoop.
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Woensdag 27 april

Ook dit jaar trekt er weer een bonte 
stoet van kinderen op hun fietsjes, 
stepjes en driewielers door het 
centrum van Raamsdonksveer. 

De feestelijke optocht onder 
muzikale begeleiding en begint om 
11 uur bij het fruithuisje aan de 
Rembrandtlaan en eindigt in de tuin 
van het gemeentehuis. Hier zullen de 
kinderen worden opgewacht door het 
gemeentebestuur en jury.
Aan de kinderen met de mooiste 
versierde fietsen zal onze 
burgemeester prijzen uitreiken.

Kom op tijd naar het fruithuisje,daar 
kan je je startnummer ophalen.

Dus versier je fiets op zijn mooist en 
trek je kleurigste kleren aan. Zet je 
zonnigste gezichtje op met een brede 
lach en goed humeur. Dan val je 
misschien wel in de prijzen.

Kom met je creatie naar de 
Rembrandtlaan. Doen! 
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Volgens de Wegenverkeerswet 
is een verkeersregelaar, die als 
zodanig is aangesteld en herkenbaar 
is, bevoegd een (beperkt) aantal 
verkeersaanwijzingen te geven. Zij 
behoren echt opgevolgd te worden.

Aansprakelijkheid
Het Oranje Comité zal geen 
aansprakelijkheid aanvaarden voor 
schade aan personen en/of goederen 
die ontstaan is door het passief of 
actief deelnemen aan de festiviteiten.
Kleedjes / Vrijmarkt
Het Heereplein is door de drukte 
niet met de auto bereikbaar. De 
plaatsen zullen op een andere manier 
bevoorraad moeten worden. Denk aan 
de nodige hulpmiddelen zoals steek- of 
kruiwagens, enz.

Stichting Veers Erfgoed 
Koningsdag 2022 
 
Ook Veers Erfgoed heeft op Koningsdag 
een leuk programma. 
Op de locatie aan de Hoofdstraat 8-10 
worden diverse activiteiten gehouden. 
Vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur is hier 
de Tentoonstelling BrandMeester. 
Het is de laatste dag dat u deze 
tentoonstelling kunt bezichtigen! 
 
Om 10.00 uur begint ook de verkoop 
van onze Fèrse Roomrol. 
Wees er snel bij! Het duurt tot 12.00 
uur. 
En tot slot wordt tussen 16.00 uur en 
17.00 uur een veiling gehouden van 
schilderijen van onze Fèrse schilder 
Harry van Steijn.
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Vanaf 12.00 tot 18.00 uur 
De hele middag zijn er op het podium 
muzikale optredens van 
diverse muzikanten.
We hebben dit jaar weer geweldige 
artiesten met bekende namen.
Je kunt genieten van optredens van:
-13:00 uur, Dennis
-14:00 uur, Denans
-14:45 uur, Edrie

En met als klap op de vuurpijl om En met als klap op de vuurpijl om 
15:30 uur een optreden van 15:30 uur een optreden van 
“De Fik erin”!“De Fik erin”!
Voor de jongeren zijn er sportieve 
attracties waar iedereen zich naar 
hartenlust op kan uitleven. Onze spon-
soren hebben zich weer van hun beste 
kant laten zien. Het belooft dus een 
spetterende middag te worden! 

Kinderactiviteiten
Voor de kinderen is er natuurlijk weer heel 
veel te doen. Er zijn meerdere attracties 
waar je erg veel plezier aan zult beleven, 
zoals:

- schminken
- verven
- sieraden maken
- panna arena
- Lasergame
- ijscoman
- kinderspelen
en vergeet de knutselkraam niet!
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APRIL
AUBADE
BEATRIX
CONCERT
FEEST
JULIANA
KLEEDJESMARKT
KLEURPLAAT

KLOKGELUI
KONING
KONINGSDAG
LINTJESREGEN
NEDERLAND
ONDERSCHEIDING
ORANJE
ROODWITBLAUW

SAAMHORIGHEID
TAART
TOMPOUCE
VLAG
WILHELMINA
WILHELMUS
WIMPEL

W A W U A L B T I W D O O R

W N N T A A R T I K W N T S

K A E E O R T L L L A D K A

O I I G D R H E L E E E R A

N L N U E E U J I P J R A M

I U E C L R R T R M N S M H

N J N M P E S L P I A C S O

G O I L D E G E A W R H E R

C N A A E B O K J N O E J I

A A B F V L A G O T D I D G

T U X I R T A E B L N D E H

A N E C U O P M O T K I E E

D N S U M L E H L I W N L I

L G A D S G N I N O K G K D

Koningsdag!
27 april 2022, we vieren samen Koningsdag!

Oplossing

              



Vrijmarkt

De kleedjes vrijmarkt 2022 is voor 
alle leeftijden toegankelijk. Voor alle 
mensen die willen deelnemen aan de 
kleedjes vrijmarkt hebben wij goed 
nieuws. Ook dit jaar kan je gratis een 
plekje van 3 meter breed krijgen om 
je spullen op te verkopen. Je kunt 
voor het verkopen op het Heereplein, 
de Vrijheidstraat of de Hoofdstraat 
staan. Maar let op voedingsmiddelen 
en commerciële artikelen zijn niet 
toegestaan. 

Woensdag 27 april vanaf 11.00 uur 
begint het opbouwen, na 18.00 
uur kan er afgebouwd worden. Als 
laatste willen we erop wijzen dat het 
Oranjecomité rond zal lopen voor 
vragen, opmerkingen en toezicht.

Kramen huren

Ook dit jaar zijn de marktkramen weer 
aanwezig. 
In 2019 was dit een heel groot succes. 
Op de Haven komen kramen te staan 
die u kunt huren via onze site, 
www.oranjeveer.nl. 
Momenteel zijn al onze 50 kramen 
verhuurd. 

Op de kramen zullen allerlei te 
verkopen artikelen aanwezig zijn, 
van tweedehands artikelen tot nieuwe 
producten van bedrijven. 
Dit belooft dit jaar een groot succes te 
worden. En in deze opzet uniek in de 
omgeving van Raamsdonksveer.
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Handbeschilderde klompen

Tel: 06-23815078 Raamsdonksveer
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AAaannddaacchhtt  vvoooorr  lleekkkkeerr……  
 
 
 
 
       
 
 

Kerkstraat 8, 5165 CG Waspik 
Tel.: 0416-311353 

Gangboord 2a, 4941 RE Raamsdonksveer 
Tel.: 0162-571871 
www.snelsslagerij.nl 
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DEMO BRANDWEERDEMO BRANDWEER
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Houd jij van actie en afwisseling?
Als je uitgedaagd wilt worden doe dan 
mee met de activiteiten van de 
Scouting op Koningsdag.
Zoals ieder jaar staat ook de scouting 
op het Heereplein.

Ga naar de stand van de Scouting en
dan kan je deelnemen aan een reeks 
van uitdagende spellen op het 
Heereplein.
Uiteraard gebeurt alles onder 
begeleiding van onze professionele
Scoutingvrijwilligers.
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Stichting
Oranjecomité
Raamsdonksveer 

wenst u heel 

veel plezier met 
Koningsdag.
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