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Beste Dorpsbewoners,  

Na een periode van corona, waardoor het zowel in 2020 als 
in 2021 niet mogelijk was om Koningsdag op de 
gebruikelijke manier te vieren, staat het bestuur van Oranje 
Bovenal eindelijk weer in de startblokken om op 27 april een 
ouderwets gezellige Koningsdag te organiseren. 
 
Op het programma staan dit jaar weer de vaste, maar ook 
een aantal nieuwe activiteiten gepland. Voor sommige 
activiteiten hebben we dit jaar wat meer budget vrijgemaakt. 
Op deze manier hopen we voor jong en oud wat leuks te 
organiseren, zodat het echt een feestdag wordt voor alle 
inwoners van Nieuw- en Sint Joosland en omstreken! 

Al onze activiteiten staan beschreven in dit programma-
boekje. Mocht je na het lezen toch nog vragen hebben, 
neem dan gerust contact met ons op. Onze contactgegevens 
staan vermeld in het boekje.  

Alle activiteiten zouden niet mogelijk zijn zonder onze 
sponsoren. Nieuwsgierig wie onze (nieuwe) sponsoren zijn? 
Dit kun je verderop lezen! 

We hopen jullie natuurlijk allen te zien tijdens (één van) 
onze activiteiten.  

Groeten namens,  

Oranjevereniging Oranje Bovenal 
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 08.45   Klokkenluiden 
 09.00   Start fietsoptocht voor de kerk 
 09.00 - 14.30  Oranjekraam in de Kerkstraat met  
    koffie, thee, fris  
 09.30  Wilhelmus zingen bij de        
   Binnenhaven 
 09.45   Prijsuitreiking van de fietsoptocht in de  
   muziektent 
 10.00 - 12.00   Spelletjes voor kinderen van 0 jaar t/m  
   groep 8 rondom de kerk 

 10.00 - 14.30  De IJsfiets Walcheren uit Koudekerke 
  verkoopt wafels, poffertjes en ijsjes en 
  verzorgt de poffertjeslunch voor de kinderen  
 12.00 - 13.00  Goochelshow 
 11.30 - 13.30  Lunchtijd 
 13.30 - 16.30  Zeskamp vanaf groep 7,  start bij de kerk 
 13.30  Start fietspuzzeltocht 
 13.30 - 16.30  Diverse activiteiten rondom ’t Durps’uus op  
   d’n Oek, zie middagprogramma 
 13.30 - 16.30  Creatieve markt 
 16.30 - 20.00  Kinderactiviteit kleine zaal  
   ’t Durps’uus op d’n Oek 
 16.30 - 19.00  Snackwagen Foodcar Zeeland bij ’t Durps’uus 
  op d’n Oek: even lekker snacken voordat  
  de bingo begint! 
 19.00 - 22.00  Bingo in ’t Durps’uus op d’n Oek 
 21.00 - 22.30  Kinderactiviteit kleine zaal  
   ’t Durps’uus op d’n Oek 
 22.00 - 0.00  After-Bingoborrel met een hapje in  
   ’t Durps’uus op d’n Oek 
 

Bij slecht weer vinden de kinderspelen/activiteiten plaats in de sportzaal. 
De zeskamp vindt dan deels plaats in het ‘t Durps’uus op d’n Oek. 

Wijzigingen onder voorbehoud.  
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Optocht 9.00 – 10.00 
Natuurlijk staat Onda weer gereed voor de muzikale 
begeleiding tijdens de optocht door het dorp. We starten bij 
de kerk en ook dit jaar stoppen we halverwege weer bij  
De Binnenhaven voor het zingen van het Wilhelmus en het 
hijsen van de vlag. De kinderen mogen ook dit jaar weer 
hun versierde fiets laten zien aan de bewoners van De 
Binnenhaven. 
We eindigen weer bij de kerk en daar zal de jury bekend 
maken wie de prijs voor de mooiste fiets heeft gewonnen. Je 
moet wel lid zijn om in de prijzen te kunnen vallen.  

Spelletjes 10.00 – 12.00 
Na de fietsoptocht kun je je spelletjeskaart ophalen in de 
Oranjekraam en meedoen aan het parcours dat is uitgezet 
rondom de kerk. Er zijn spelletjes voor kinderen van 0 jaar 
tot en met groep 8. Wanneer je klaar bent kun je de 
spelletjeskaart bij de oranjekraam inleveren en krijg je een 
bon voor een gratis portie poffertjes.  
 
Goochelshow 12.00 – 13.00 
Direct na de spelletjes om 12.00 uur  
wordt er een echte goochelshow  
gegeven in de muziektent. Je hoeft hier  
niet stil te zitten, maar let wel goed op, 
want dan leer je misschien zelf  
ook nog wel een trucje "#$%  
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Lunchtijd 11.30 – 13.30 
De kinderen die mee hebben gedaan aan de spelletjes 
kunnen hun bon inleveren voor een gratis portie poffertjes 
bij de IJsfiets uit Koudekerke. Hier kun je ook terecht voor 
wafels en ijsjes. Bij ‘t Durps’uus op d’n Oek is een 
broodjeslunch te koop. Ook is er een Oranjekraam aanwezig 
waar koffie, thee en frisdrank te verkrijgen is. 
 
Overige activiteiten 10.00 – 13.30 
Er is een springkussen voor de jonge kinderen. 
Ben je 4 jaar of ouder? Dan staat er naast de kerk een groot 
springkussen waar jullie de hele dag op kunnen spelen. 
Ook staan er bij de kerk de hele dag doeltjes waar je lekker 
met vrienden en vriendinnen kunt voetballen; dus neem je 
bal mee!  
 

Zeskamp 13.30 – 16.30 

Natuurlijk ontbreekt ook dit jaar de zeskamp niet!  
Na drie jaar hadden we in 2019 eindelijk een andere 
winnaar: de Kelderklasse. Gaat Onda revanche nemen of 
durven ze niet meer? Spannend … Natuurlijk zorgen wij 
weer voor spetterend parcours. Dus kom samen met je 
vrienden, familie, klas, sportteam, etc. meedoen. Het wordt 
vast weer een spektakel! 

Wil je meedoen? Geef je dan op via 
oranjeverenigingoranjebovenal@gmail.com.  

Of geef je op via Annemie Roodhuizen of Jacqueline Vos. 

Je kan je opgeven als team maar ook als individu.  
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 Sponsoren 

Albert Slinger Lederwaren, Vlissingen 
Assurantiekantoor Meulpolder v.o.f., Nieuw- en Sint Joosland 
Auto+ Service Rens Hoebeke, Nieuw- en Sint Joosland 
Baas Elektro, Nieuw- en Sint Joosland 
Bakker Boer, Arnemuiden 
Bakker Jan Schrieks, Nieuw- en Sint Joosland 
Ballonvaren Zeeland 
Beautysalon Romy, Arnemuiden 
Bedrijfshuisvesting J.V.G. Peter Joosse, Nieuw- en Sint Joosland 
Berkenhof Tropical Zoo, Kwadendamme 
Bloemenhuis de Lelie, Arnemuiden 
Bowlingcentrum de Kruitmolen, Middelburg 
Bouwbedrijf Oreel, Nieuw- en Sint Joosland 
Brouwrij Kees, Middelburg 
Cafetaria De Buuzen, Arnemuiden 
Capello, Heinkenszand 
Chaterz Computerservice, Nieuw- en Sint Joosland 
CineCity, Vlissingen 
De Bloemenhut, Nieuw- en Sint Joosland 
Delta Safe Security, Middelburg 
De Paardenkreek, Kortgene 
De Pannenkoekenbakker, Oostkapelle 
’t Durps’uus op d’n oek, Nieuw- en Sint Joosland 
Fietsspecialist Piet Voskamp, Middelburg 
Floor Foods, Middelburg 
Gelok warmte en loodgieterswerken, Middelburg 
Grondverbetering J.J. Baas & zn., Nieuw- en Sint Joosland 
Haarstudio José, Arnemuiden 
Harry Verkaik BV, Middelburg 
Hipz, Heinkenszand 
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 Sponsoren 

Het Goese Lederwarenhuis, Goes 
Hotel Het Veerse Meer, Arnemuiden 
Indoor Karting, Middelburg 
Jamin, Middelburg 
Jumbo Arnemuiden Van Overveld 
Keur Elektro Services, Nieuw- en Sint Joosland 
Keurslager Mol, Middelburg 
Kippie, Middelburg 
Klimbos Zeeuwse Helden, Westenschouwen 
’t Klokuus, ’s Heer Arendskerke 
Kwekerij van de Waart, Nieuw- en Sint Joosland 
La Dune, Oostkapelle 
Makelaarskantoor De Nooijer, Arnemuiden 
De Kroo Ruitersport, Nieuw- en Sint Joosland 
Marievazorg, Nieuw- en Sint Joosland 
Mini Mundi, Middelburg 
Nomi Yoga, Nieuw- en Sint Joosland 
Oceanwide, Vlissingen 
Partycentrum De Merelhoeve, Nieuw- en Sint Joosland 
Primera Dauwendaele, Middelburg 
Restauratiebedrijf Idee-André, Nieuw- en Sint Joosland 
Shell, Arnemuiden 
Sportzorg en Massagepraktijk AniBody, Nieuw- en Sint Joosland 
Stal Geertse, Ritthem 
Stoomtrein Goes-Borsele 
Theetuin ’t Lokkertje, Nieuw- en Sint Joosland 
Traas verzekeringen & hypotheken, Arnemuiden 
Transportbedrijf Joosse, Nieuw- en Sint Joosland 
Uitvaartverzorging H. Jobse, Middelburg 
Wellnessresort Goes 
Zeeland Refinery (Total), Nieuwdorp  
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Overige activiteiten 13.30 – 16.30 
Ook in de middag is er een springkussen voor de jongere 
kinderen. 
Na 14.00 uur kun je, als je 4 jaar of ouder bent, weer lekker 
ravotten op het grote springkussen naast de kerk. 

 

Creatieve markt  13.30 – 16.30 
Tijdens deze markt kunnen alle jongens en meiden voor  
€ 2,50 een kaart kopen en deelnemen aan deze creatieve 
middag. We gaan aan de slag met papier, stiften, kralen, 
ijzerdraad, tegeltjes, strijkkralen en nog veel meer zodat de 
kinderen aan het eind van de middag naar huis gaan met 
een tas vol creativiteit! 

 
Fietspuzzeltocht 13.30 – 14.30 
Tussen 13.30 en 14.30 uur kan worden gestart met de 
fietspuzzeltocht. Je haalt de route op in ’t Durpuus op d’n 
Oek en gaat zelf op pad. Onderweg worden er vragen 
gesteld waarmee je een puzzel oplost. Deelnemers aan de 
lange fietstocht kunnen voor € 2,- een kopje koffie/thee 
halen bij de Sint-Anthonijshoek in Koudekerke. Deelnemers 
aan de korte fietstocht krijgen voor onderweg iets lekkers 
mee. De oplossing kun je bij terugkomst inleveren bij een 
van de bestuursleden of, voorzien van je naam en adres, in 
de brievenbus stoppen op Oude Rijksweg 68. Wie weet val 
jij wel in de prijzen!  
De prijswinnaars worden later bekendgemaakt. 
Deelname is gratis voor leden en € 1,- voor niet leden.  
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Jeugdactiviteit 16.30 – 19.00 en 21.00 - 22.30 
Net als voorgaande jaren kun je aan het eind van de dag op 
het gemakje bijkomen in de kleine zaal in ’t Durps’uus op d’n 
Oek. We hebben daar nog een leuke activiteit voor zowel 
jong en oud om even bij te komen van de dag en uitgerust 
te zijn voor de rest van de avond. 

 
Frietkraam 16.30 – 19.00 
Vanaf 16.30 staat bij ’t Durps’uus op d’n Oek snackwagen 
‘Foodcar Zeeland’. Je hoeft het dorp dus niet uit om te eten 
en je kunt gezellig blijven hangen en daarna aanschuiven bij 
de BINGO !!!! 

 
BINGO 19.00 – 22.00 
Ieder jaar wordt het drukker bij de Bingo. Dit jaar belooft 
onze bingo wel heel speciaal te worden! Waarom? We 
hebben ‘De Leukste Bingo van Zeeland’ uitgenodigd om er 
een echt bingo-feestje van te maken! Natuurlijk zijn er weer 
prachtige prijzen voor alle leeftijden.  
 
 

AFTER-BINGO BORREL 22.00 – 0.00 
Blijf gezellig nog wat drinken, wij zorgen voor een hapje!  
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Prijslijst  
 

  

 Alle prijzen op een rijtje: 

ü Fietsoptocht     gratis voor leden 
ü Spelletjes      gratis voor leden 

€ 2,50 
ü Koffie/thee/fris in oranjekraam   € 1,- 

tot 14.30 uur     
ü Zeskamp      gratis voor leden 
ü Creatieve markt      € 2,50 
ü Fietspuzzeltocht    gratis voor leden 

€ 1,- 
ü Bingo (5 rondes)     € 7,50 

 

 
’t Durps’uus op d’n Oek 
Na de lunch en vanaf het begin van de zeskamp zijn de 
activiteiten gepland rondom ’t Durps’uus op d’n Oek. Uiteraard 
kun je hier  – tussendoor het aanmoedigen van jouw favoriete 
zeskamp-team –  terecht voor een bakje koffie met wat 
lekkers.  



 

 
De bestuursleden 

Heb je vragen, opmerkingen, wil je je aanmelden als vrijwilliger 
of meedoen aan de zeskamp dan kun je uiteraard terecht bij 
één van de bestuursleden.  
Spreek één van ons aan of stuur een mailtje naar 
oranjeverenigingoranjebovenal@gmail.com en je krijgt 
antwoord op al je vragen.  
 

Michelle Baas (06-14549111) 
Michella Fader (06-12768670) 
Nanda Lievense (06-10519060) 
Annemie Roodhuizen (06-43765884) 
Patricia van der Schoor (06-43275990) 
Angelique van den Berg (06-29042563) 
Jacqueline Vos (06-34018522) 
Marinus van Belzen, penningmeester (06-22403125) 

 

                       Nog geen lid? 
                   Maak dan € 7,50 over  
              naar NL30 RABO 0303822333 
                   t.n.v. Oranje Bovenal 
                   o.v.v. naam en adres. 
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Hartelijk dank aan alle vrijwilligers en 
sponsoren die meehelpen om ook Koningsdag 
2022 tot een succes te maken! 
 
We hopen op een mooie dag met veel 
deelnemers uit Nieuw- en Sint Joosland en 
omstreken. 
 
Graag tot 27 april !!! 
 

    

 

Contributie 
Dit jaar zullen wij de leden niet 
actief vragen om contributie te 
betalen. Wil je ons toch steunen 
met een financiële bijdrage? 
Scan dan de QR-code en kies elf 
een bedrag. Onze dank is groot!  
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