
 
 

Het programma voor Koningsdag op woensdag 27 april is: 
08:00 uur Kraamhouders gaan de kramen inrichten voor de Oranjemarkt. 

10:00 uur Opening van de Oranjemarkt en een kleedjesmarkt voor kinderen. 

11:15 uur Vlag hijsen op de hoek van Dorpsstraat en Slotlaan door onze burgemeester en de 
voorzitter van de contactcommissie. Leden van de Stichting Welzijn Bewoners Lage 
Vuursche en de Contactcommissie zullen hierbij aanwezig zijn met, naar wij hopen, veel 
dorpsbewoners. Het Wilhelmus zal worden gespeeld door Crescendo uit Baarn. Na deze 
plechtigheid zullen we met z'n allen naar het Verpleeghuis Sint Elisabeth gaan. 

11:45 uur Vlag hijsen bij het verpleeghuis. De burgemeester zal ook hier de vlag hijsen en 
Crescendo het Wilhelmus spelen. De Stichting Welzijn zal, zoals gebruikelijk is, aan 
iedere bewoner van het verpleeghuis een roos overhandigen. Hierna gaan we terug naar 
ons dorp voor de oranjeborrel in het dorpshuis "De Furs". 

12:30 uur Oranjeborrel in het dorpshuis “De Furs”, iedereen is daarbij van harte welkom! 
+ 
Aanvang kinderspelen met diverse attracties, o.a. draaimolen, springkussen, 
horecacircuit, hindernisbaan en rit met de huifkar. Kaarten voor deelname aan deze 
spelen kosten € 2,50 per kaart.  
+  
Aanvang Horeca puzzel circuit: kinderen tot 16 jaar kunnen meedoen aan een 
(puzzel)tocht bij 5 verschillende restaurants in Lage Vuursche. Er zijn verschillende 
activiteiten (o.a. snoep happen en een eigen pannenkoek bakken!) waar punten mee te 
verdienen zijn. Om 17:00 uur vindt er een prijsuitreiking plaats. 

 

 

Woensdag 27 april 2016 

Op woensdag 27 april 2016 organiseert de Stichting Welzijn Bewoners Lage Vuursche het  
het Oranjefeest ter gelegenheid van de verjaardag van onze Koning. 
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13:30 uur 

 
14:00 uur 

Eerste optreden aan de Slotlaan van de "Eemzangers" uit Baarn. De andere optredens 
staan gepland om 14.30 uur en 15.30 uur.  

De dweilband van Crescendo uit Baarn zal door de Dorpsstraat marcheren en op diverse 
plekken een optreden verzorgen. Ook om 15:00 uur en 16:00 uur zullen zij een optreden 
geven. 

16:00 uur In de Stulpkerk start het Koningsdag concert. Vaderlandse en geestelijke liederen 
worden gezongen, ook dit jaar onder leiding van dhr. Ton van der Horst uit Hilversum. 
Tevens zal hij een aantal composities ten gehore brengen op het mooie orgel. 
Opening/sluiting worden verzorgd door drs. G.A. van Ginkel en ds. G.H. Kruijmer. Er 
wordt een collecte gehouden. Toegang is vrij en iedereen is uiteraard van harte welkom! 

17:00 uur 

 
18:30 uur 

Einde Oranjemarkt en uitslag Horeca circuit op de hoek van de Dorpsstraat en de 
Slotlaan. 

Deze Koningsdag is het er weer: het gekostumeerd voetbal. Om 18:30 uur vindt de 
team indeling plaats in het Dorpshuis “De Furs”. Om 18:45 uur zal de eerste wedstrijd 
worden gestart op het weiland achter restaurant “Lage Vuursche”, dus wees op tijd! Op 
veler verzoek zal er aan het eind van de avond een finale pot worden gespeeld tussen de 
nummers 1 en 2 van de competitierondes. Uiteraard wordt ook besloten wie er het 
mooist/leukst/origineelst gekleed was. Het belooft dus weer een waar spektakel te 
worden, zowel voor de deelnemers als voor de toeschouwers! Komt dus allen! 

 

www.welzijnbewonerslagevuursche.nl 

Wij hopen op een  
mooie dag met veel vrolijkheid, 

vlagvertoon in ons dorp  
en vele bezoekers!! 

 


