
DONDERDAG 27 APRIL 2017: 

KONINGSDAG 

 

 

WEL ALLE PIRATEN! HET IS ALWEER BIJNA KONINGSDAG!  

 

Hallo allemaal, 

Zoals altijd organiseert de AOV (Algemene Oranje Vereniging) ook dit 
jaar weer een feestelijke Koningsdag voor jullie, rondom de kerk van 
Varsseveld. En dit jaar… staat Koningsdag in het teken van piraten!  
Schip Ahoy! 

 
We hebben weer van alles georganiseerd, voor jong en oud... Lees 
maar snel verder dus. 

 
 

VOORPRET  

Om alvast in de stemming te komen, ontvangen jullie hierbij een kleurplaat. Als jullie goed kijken, zie 

je dat het ook een ansichtkaart is. Wat moet je hiermee doen? 

- Kleur de plaat zo mooi mogelijk in. Alles mag, niets moet (ja; je best doen☺).  

- Schrijf een leuke, originele boodschap voor de koning op de achterkant. Dat mag een wens 

zijn, maar je mag hem ook gewoon feliciteren.   

- Noteer je  voor- en achternaam, je leeftijd, de school waar je op zit en je groep op de 

daarvoor bestemde plaatsen. 

- Lever de ansichtkaart in, in de daarvoor bestemde doos op school. Op vrijdag 21 april halen 

wij de dozen op en kiezen wij per groep één winnaar. We kijken dan naar zowel je kleurplaat 

als je boodschap. Er is dus één winnaar voor groep 1, één voor groep 2 etc.. Op Koningsdag, 

tijdens de officiële opening, maken we die winnaars bekend.  

Let op! Je moet je prijsje wel zelf ophalen op Koningsdag om 9.45 uur.   

- Ken je iemand uit Varsseveld die nog niet op de basisschool zit - of die in een andere plaats 

op school zit-  maar die wel mee wil kleuren? Dat kan! De kleurplaat staat namelijk ook op de 

website van de AOV  (www.varsseveldsevolksfeesten.nl/koningsdag). Daar staat ook een 

adres vermeld, waar je de kleurplaat in de bus mag doen. En uiteraard doen ook deze 

inzendingen mee voor de prijzen.   
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HET PROGRAMMA OP KONINGSDAG: 

9.45 Opening Koningsdag en bekendmaking prijswinnaars kleurwedstrijd 
Locatie: voor het Sensire gebouw, oftewel het oude gemeentehuis. 
 
De vendeliers zwieren en zwaaien op de muziek van muziekvereniging Jubal. En jullie zingen 

natuurlijk op z’n minst “Lang zal hij leven” mee.  

We vinden het erg leuk als je verkleed komt. Als piraat, met of zonder kroon, in het oranje of rood-

wit-blauw, of …… (??). En als je dat niet wilt… dan hoeft dat lekker ook niet, want op Koningsdag mag 

je dat gewoon lekker zelf weten. 

10.15 Voorstelling Borchuus: ‘Schip Ahoy Varsseveld’ 

De voorstelling van vorig jaar vonden jullie zo leuk, dat we Robin Breuer Producties dit jaar weer 

gevraagd hebben een leuke voorstelling voor jullie te bedenken. In principe is deze voorstelling 

alleen toegankelijk voor jullie en kunnen je ouders je om 11.00 buiten bij de voordeur opwachten. Bij 

het verlaten van de zaal krijg je natuurlijk nog wat lekkers mee. Een piraat moet goed eten, toch? 

11.00-16.00 Kindervrijmarkt en activiteiten 

Uiteraard kunnen jullie op Koningsdag weer je gebruikte spulletjes verkopen op de kindervrijmarkt. 

Alleen het verkopen van eten is niet toegestaan. Er mag vanaf 10.30 uur, na de officiële opening, 

klaargezet gaan worden. In verband met het grote aantal activiteiten zijn auto’s en aanhangwagens 

niet welkom op het Kerkplein. 

Je kunt deze middag natuurlijk weer naar hartelust springen op springkussens. We hebben een 

springkussen voor de allerkleinsten, één voor de iets ouderen en er staat weer een stormbaan. Er is 

een draaimolen, we zorgen voor een leuk spel waarin je het weer tegen je vriendjes of je ouders kunt 

opnemen en voor de oudere kinderen en hun ouders staat er een heuse rodeostier. Welke piraat kan 

daar op blijven zitten?! 

Tussendoor laat je je natuurlijk even schminken, al dan niet als piraat, en scoor je een leuk 

ballonfiguur. Dan kom je vast ook een paar echte piraten tegen en kun je met hen op schattenjacht. 

Wie weet wat je gaat vinden! 

Er is dit jaar weer gezellige LIVE muziek, verzorgd door diverse Varsseveldse verenigingen. Bij mooi 

weer treden zij op in de buitenlucht, bij slecht weer in de Grote kerk.  

Natuurlijk gaan wij er vanuit dat we dit jaar, in tegenstelling tot vorig jaar, wel mooi weer hebben, 

maar als de weergoden het laten afweten, dan zorgen we weer voor een aangepast slecht-weer-

programma. Hoe dat er uit ziet, laten we jullie via Facebook en onze website (AOV) weten. Houd 

beiden dus goed in de gaten! 

 

Tot de 27e april! Wij hebben er zin in! 

 

De AOV Koningsdagcommissie                    Bijlage: kleurplaat 
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