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ZATERDAG

13.30 - 15.00 uur

Koningsdag kinderspelen
Een oer-Vreelandse traditie met diverse oer-Hollandse kinderspelen
op en rond het grasveld bij de feesttent aan de Floraweg. Welk kind
in Vreeland is hiermee niet groot geworden? Het Dorpshuis verzorgt
uiteraard weer allerlei hapjes en drankjes.

Vanaf 13.30 uur

Ochtendprogramma

Stormbaan en springkussen
Leef je uit en ren je rot op een spectaculaire 21 meter lange
stormbaan voor de grotere kinderen en een krokodil multiplay
springkussen voor de jongere kinderen! (Let op: Ouders/verzorgers zijn te

Vanaf 8.00 uur

Reveille
Rondgang door het dorp van de Herauten o.l.v. Lodewijk van Monsjou
en torenblazen verzorgd door OrVeO.

allen tijde verantwoordelijk voor hun eigen kind/kinderen)

09.00 – 09.30 uur

Oranje lawaaiparade op de fiets
Om 9.00 uur verzamelen we bij de Van Leerbrug. Maak van jouw fiets
de mooist versierde muzikale fiets van Vreeland! En misschien win jij
dan de eerste prijs. Maak er een muzikale bende van en vooral veel
herrie om iedereen wakker te maken.

Vanaf 15.00 uur

Foodplaza
Dit jaar kun je wederom genieten van alle lekkernijen vanuit
verschillende wereldkeukens verzorgd door Vreelanders. Onder
andere Jabugo bar Iberico, World Harvest, Korenmolen De Ruiter, het
Dorpshuis en Syrische hapjes van Rajeha.

09.30 - 10.30 uur

Ontbijt en opening
Trek je mooiste Koningsdag outfit aan en leg met een heerlijk ontbijt
de basis voor een geweldige Vreelandse Koningsdag! Dit jaar weer
met een extra culinair tintje, mogelijk gemaakt door enthousiaste
lokale ondernemers. Laat u verrassen! We starten traditiegetrouw
met een glaasje Oranjebitter en zingen met elkaar Het Wilhelmus
begeleid door muziekvereniging OrVeO.

15.00 - 16.00 uur

Speciaal voor Vreelands kleinsten
Terwijl Vreeland borrelt, kunnen de kinderen even bijkomen van de
kinderspelen en in het dorpshuis genieten van een gezellige activiteit.

16.00 - 17.00 uur

PwC waterspektakel; Wie steelt de kroonjuwelen?
Dit jaar ga je rennend de Vecht over. Een echte stormbaan komt in de
rivier te liggen. Wanneer je aan het einde van de stormbaan ziet te
komen zal er een schatkist met inhoud op je wachten maar of je de
inhoud kan pakken?...dat valt nog te bezien. (Let op: Ouders/verzorgers zijn
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10.30 - 11.00 uur

11.00 - 14.00 uur

Vanaf 11.00 uur

Koffieconcert in de Kerk
Na het grote succes van vorig jaar ook dit jaar weer een muzikaal
intermezzo verzorgd door Helge Slikker, Tim Klaase en Joost Bos.
Helge Slikker is songwriter, theater- en filmcomponist en heeft hier
weer ontzettend veel zin in. Dit jaar met een muzikale verassing dus
komt allen want dit mag je niet missen!

17.00 uur

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 zolder en maak er een gezellige vrijmarkt van.

NEOLEA Extra Virgin Olive Oil Toost
Na afloop van het waterspektakel biedt Neolea Extra Virgin Olive
Oil bij de feesttent voor iedereen een glas bubbels aan. Met elkaar
proosten we op de koning en zingen we luidkeels ‘Lang zal hij leven!’.
Hiep Hiep Hoera!

17.00 - 19.00 uur

Laptop-met-service.nl presenteert Point of U
Live muziek in de ‘Laptop-met-service.nl’ tent aan de floraweg. Ook
dit jaar komt de Utrechtse coverband Point of U weer flink rocken. De
band richt zich op pop-rockcovers en geeft daar een stevige bite aan,
maar ook het spelen van (rock)ballads wordt niet uit de weg gegaan.
Voetjes van de vloer en lekker swingen!

Koffie met oranjegebak
De oranje tompoezen en oranje moorkoppen voor geridderden, oudcomitéleden en overige Vreelanders worden geserveerd in het Dorpshuis.

Middagprogramma
Vanaf 13.30 uur

Namiddag & Avondprogramma

Inschrijving Kinderspelen en puzzeltocht Historische Kring
Ook dit jaar hebben Juliëtte Jonker en Peter Nagtegaal weer
een schitterende historische tocht gemaakt. Inschrijven bij de
Oranjekraam bij de feesttent.

te allen tijde verantwoordelijk voor hun eigen kind/kinderen)

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.

WWW.KONINGSDAGVREELAND.NL

