
 

Het programma voor Koningsdag op maandag 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. 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 een band van 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, weer met 
muziek van Crescendo uit Baarn. 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, iedereen is hierbij uitgenodigd.  
+ 
Aanvang kinderspelen met diverse attracties, o.a. draaimolen, springkussen, 
rodeostier, suikerspin enz. Kaarten voor deelname aan deze spelen kosten € 5,00 per 
kaart. Voor dit bedrag kan er tevens een rit met de huifkar van stalhouderij Schaft uit 
Tienhoven gemaakt worden. 

 

Maandag 27 april 

Op maandag 27 april 2015 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 Eerste optreden aan de Slotlaan van de "Eemzangers" uit Baarn. De andere optredens 
staan gepland om 14.30 uur en 15.30 uur. Om 14.00 uur, 15.00 uur en 16.00 uur staan 
optredens gepland van de dweilband van Crescendo uit Baarn. Deze band zal door de 
Dorpsstraat marcheren en op diverse plekken een optreden verzorgen. 

16:00 uur In de Stulpkerk start het Koningsdag concert. Onder leiding van dhr. Ton van der Horst 
uit Hilversum, worden vaderlandse en geestelijke liederen gezongen. Tevens zal hij een 
aantal composities ten gehore brengen op het mooie orgel.  
Het zal een inspirerend concert worden in de kerk die ook wel “het koninklijke kerkje” 
wordt genoemd 

17:00 uur Einde festiviteiten Koningsdag 27 april 2015 

 

www.welzijnbewonerslagevuursche.nl 

De Stichting Welzijn Bewoners Lage Vuursche hoopt op een  
mooie dag met veel vrolijkheid en vlagvertoon in ons dorp  

en vele bezoekers!! 
 


