
 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dit jaar wordt voor het eerst Koningsdag gevierd en dat is jaarlijks op 27 april. 

Omdat deze dag dit jaar op een zondag valt, wordt een uitzondering gemaakt en vieren we Koningsdag 2014 op zaterdag 26 april. 

Wij vragen u om allen de vlag uit te hangen en rekenen op uw medewerking. 

 

9.30 uur:  Samenkomst op het Hof te Zandeplein voor de officiële opening van het programma door het College 

 van burgemeester en wethouders met medewerking van de Koninklijke Harmonie St. Cecilia. 

 Samen wordt het volkslied gezongen. Het kledingadvies is ORANJE !! Wij vragen alle kinderen 

 om zich feestelijk in het oranje uit te dossen!! Dat moet wel een kleurig gezicht zijn! 

  

  ±  9.45 uur: Aanvang van ochtendprogramma voor de schoolkinderen. 

  Dit jaar gaan we er weer een gezellige feestdag van maken met allerlei leuke activiteiten.  

  Groep 1 en 2 gaan eerst streetdansen op het Hof te Zandeplein en nemen daarna deel aan het 

  Sprookjesspel “Koningin Madelief’ in het bos van het Laantje. 

  Voor groep 3, 4 en 5 is er eerst een spannende ‘Koningsjacht’ en bij terugkeer gaan zij 

  streetdansen op het plein. 

  Groep 6, 7 en 8 nemen deel aan een Boerderijenfietstocht met allerlei leuke opdrachten onderweg.  

  Kom dus met je fiets! 

       

                     ±  11.45 uur: Afsluiting van het ochtendprogramma op het Hof te Zandeplein met de gezamenlijke uitvoering door 

groep 1 t/m 5 van een speciaal ingestudeerde dans. Hierna krijgen alle kinderen nog een traktatie! 
 

Bij heel slecht weer gaat het ochtendprogramma niet door. Dit wordt dan vrijdag via de school bekend gemaakt. 

Let in geval van twijfel dus goed op berichten in uw mailbox. 

Kinderen in de basisschool leeftijd die elders een school bezoeken kunnen eveneens aan het ochtendprogramma deelnemen.  

Meer informatie hierover bij de basisschool ’t Getij. 
 

12.30 uur:  Aanvang 47
e
 Koningsconcours van ‘De Honteruiters’ op het clubterrein aan de 

  Groenendijk met dressuurproeven en springwedstrijden voor pony’s en paarden. 
  Toeschouwers zijn van harte welkom. Er zijn heerlijke hapjes en drankjes. 

 

13.00 uur:  Zeskamp in het Laantje georganiseerd door Carnavalsverenigingen ‘De Zuipcilinders’ en ‘De Boelies’. 

  Inschrijven vóór 13.00 uur in de tent op de wei in het Laantje. 

 

14.00 uur: Fietsenrally van 15 en 25 km met vele mooie prijzen. Start: Café ‘De Kastanje’. 

   Inschrijven van 14.00 tot 15.00 uur in het café. Inschrijfgeld: kinderen € 1,00 en volwassenen € 2,50.  

   Alle deelnemers ontvangen bij de start een herinnering en maken na afloop kans op een mooie (geld)prijs. 
 

   Toerrit ± 60 km georganiseerd door Toerclub Kloosterzande.  Start: om 14.00 uur ook vanaf  

   ‘De Kastanje’. Informatie: Ronald Jansen ( 686210) of kijk op www.tckloosterzande.nl 

 

14.00 uur: Oranjekaarting (bieden en jokeren) in de zaal van Café In den D’Waes te Groenendijk. 

  Kaartwedstrijd voor vlees- en kruidenierswaren. Inleg € 3,00 per kaarter (prijzengeld is gelijk aan inleggeld). 

       

17.45 uur: Prijsuitreiking fietsenrally in ‘De Kastanje’. 

 Alleen zij die persoonlijk aanwezig zijn bij de uitreiking maken kans op een prijs! 

 

20.00 uur: Grote Oranje Bingo in Café-Zaal ‘De Kastanje’ georganiseerd door de Carnavalsstichting ‘De Kloorianen’. 

 Schitterende levensmiddelenpakketten als prijs.  

 
 

Dit programma wordt mogelijk gemaakt met financiële steun van: Gemeente Hulst, 

Rabobank Hulst en Emté Kloosterzande 

http://www.tckloosterzande.nl/

