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Oranje bar & Streetfood-kramen
Al dit lekkers vind je aan de Floraweg.

Dorpshuis Oranje bar –Dranken-*
Lucy Versloot verzorgt dit jaar een Oranje bar met bieren, wijnen, 
limonades, frisdranken, waters en borrel plankjes.

Hugh’s Kitchen -Latin American streetfood-**
Voor een hotdog, enchilada of een heerlijke burrito en niet te vergeten 
nacho’s en tortilla’s staat deze foodtruck voor de 1ste keer in Vreeland. 

World Harvest -Indonesisch streetfood-**
Ade Linda Boelhouwer serveert Indonesische gerechten. Waanzinnig 
lekker en bekend bij velen en alle verdiensten gaan naar dorpen toe in 
Indonesië die zij steunt met haar organisatie World Harvest.

De Pannenkoekenbakkers -Nederlands streetfood-**
De aller lekkerste pannenkoeken zullen gebakken worden door Rogier 
Sluyter en zijn team van pannenkoekenbakkers.
De opbrengst hiervan is voor het Oranje Comité.
Mede dankzij deze actie kunnen wij koningsdag mogelijk maken!

*Bij de Oranje bar te betalen met drankmunten. De drankmunten zijn 
in het dorpshuis te koop.
**Bij de Streetfood-kramen te betalen met euro of pin.

‘Bad Habit’
Met een breed repertoire van disco- classics, pop, soul tot funk en 
zelfs een vleugje Latin salsa, wil je bij het horen van de eerste klanken 
meteen de dansvloer op! Voor Bad Habit is niets te gek!
De bandleden komen uit alle muziek-en windstreken en hebben één 
ding gemeen: hun passie om er een gezellige boel  van te maken en het 
bouwen van een feestje in Vreeland!

Vanaf 12.00 uur

15.00 - 18.00 uur

Let op: Het Oranje Comité Vreeland is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan  tijdens 
Koningsdag. Deelname aan activiteiten geschiedt op eigen risico. Ouders/verzorgers zijn te 
allen tijde verantwoordelijk voor hun eigen kind/kinderen.
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Reveille
Rondgang door het dorp van de Herauten o.l.v. Richard van Monsjou 
en torenblazers verzorgd door muziekvereniging OrVeO. 

Verkleedparade door Vreeland.
Om 9.00 uur verzamelen we bij de Van Leerbrug.  

Als je na twee jaar relatieve stilte je verjaardag weer groots kan 
vieren, dan maakt dat het nodige los. Er mag fl ink worden uitgepakt. 
Alle opgespaarde energie en vreugde komen vrij:  ‘Willie goes Wild’, 
en hoopt dat alle Vreelandse kinderen met hem meedoen. 
Hoe? ’t Is heel eenvoudig. Op Koningsdag is er een feestelijke optocht 
voor alle kinderen uit Vreeland. We verzamelen bij de van Leerbrug. 
Vanaf daar lopen we in een optocht een rondje door Vreeland. We 
eindigen weer bij de brug om daarna te ontbijten. Trek je mooiste, 
gekste, meest kleurrijke en feestelijke kleren aan. Hoe vrolijker en 
uitbundiger, hoe beter. Niets is te wild voor Willie… en zo kan het 
niemand in ons dorp ontgaan dat het op 27 april eindelijk weer echt 
feest is!

Ontbijt & Opening Koningsdag 2022
Om 10.00 uur bij de kerk.

We starten traditiegetrouw met een glaasje oranjebitter en zingen 
met elkaar Het Wilhelmus begeleid door muziekvereniging OrVeO. 
Daarna biedt en serveert het Oranje Comité Vreeland voor iedereen 
die wil een heerlijk ontbijt. 

Vrijmarkt
De traditionele vrijmarkt is dit jaar weer op het grasveld en op de 
stoep tegenover het Dorpshuis. Zorg voor een kleedje, trek alle 
rommel van de afgelopen twee jaar van zolder en maak er een 
gezellige vrijmarkt van. Succes!

Vreelanders met een Koninklijk lintje
Oranje tompoezen worden geserveerd met een kopje koffi e voor 
geridderden, oud en huidige Oranje Comitéleden in het Dorpshuis.
Daarnaast staat er een Oranje koffi etafel klaar verzorgt door Lucy 
Versloot. Loop binnen want iedereen uit het dorp is van harte welkom.

08.00 uur

09.00 – 09.45 uur

10.00 - 11.00 uur

11.00 - 15.00 uur

11.00 - 11.30 uur
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13.30 - 15.30 uur

13.30 - 14.30 uur

14.00 - 18.00 uur

14.00 - 18.00 uur

14.00 - 18.00 uur

Koningsdag kinderspelen 
Op het grasveld aan de Floraweg zijn de Koningsdag kinderspelen. 
Inschrijving is bij de Oranjekraam.

Een traditie in Vreeland met diverse ouderwetse Hollandse 
kinderspelen. Door de jaren heen zijn deze spellen met de hand 
gemaakt door de verschillende Oranje Comités. Het oudste spel 
dateert uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. 
Dit jaar een nieuw spel erbij. Een levensgroot vier op een rij spel 
gemaakt door Bart & Dennis.

Puzzeltocht Historische kring 
Bij het grasveld aan de Floraweg is de start van de puzzeltocht. 
Inschrijving is bij de Oranjekraam.

Na het succes van vorig jaar hebben Juliette Jonker & Peter 
Nagtegaal weer een schitterende tocht gemaakt langs historische 
bezienswaardigheden in onze mooie omgeving. Kom te voet of kom te 
fi ets en geniet. Wisten jullie dat Juliette & Peter al voor de 18de keer 
deze tocht uitschrijven? Hulde!

‘Willie goes Wild’ piratenstormbaan 
Een super lange stormbaan aan de Floraweg van maar liefst 17,5 
meter. Ren je rot en leef je helemaal uit! 
Begeleiding is aanwezig.

‘Willie goes Wild’ blind-voetbal
Kom naar de Fetha voor dit spektakel.

Wie wordt blind-voetbal Koning(in) 2022? Ooit ervaren om blind te 
spelen? Op Koningsdag dagen we kinderen en ouders uit om met een 
blinddoek te voetballen. Je voetbalt in een echte arena met boarding 
en met een bal met een belletje erin 2 tegen 2. Spelregels worden ter 
plekke uitgelegd door Herman Poos. Wie durft?

Oranje Jeu de boules
De Jeu de boules baan ligt aan de Fetha.

Leer nu op Koningsdag Jeu de boules spelen in Vreeland. Met offi ciële 
ballen speel je met je broertje, zusje, vriendje of vriendinnetje, jong 
en oud tegen een ander tweetal. Wedden dat je na het eerste partijtje 
nog een keer wil spelen!
Hans en Ankie Bots leggen jullie alles graag uit.

Op het grasveld aan de Floraweg zijn de Koningsdag kinderspelen. 

10.00 - 11.00 uur


