
• Vrijdag 24 april | Maak een vogelhuisje en zet 
deze op Koningsdag voor 15.00 uur in de  
voortuin. Deelnemers maken kans op een prijs. 

• Zaterdag 25 april vanaf 20.00 uur | Online  
Pub Quiz. 

• Dinsdag 27 april van 08.30 tot 13.00 uur |  
Gezinsspeurtocht. 

  Oranjevereniging Oranje Boven
  www.facebook.com/ovoranjeboven

Goudswaard

• Zaterdag 24 en dinsdag 27 april | Verkoop  
van seuterpakketten in samenwerking met  
de Aardappeldrive.

• 09.30 uur | Vlag hijsen live op Facebook.
• Van 10.00 tot 12.00 uur | Inleveren kleurplaten 

van de kleurwedstrijd. 
• Tot 15.00 uur (hele dag) | Waar is Willem met 

zijn gezin? Zoek zoveel mogelijk posters op het 
dorp, maak een foto en stuur het in voor 15.00 
uur. De leukste inzendingen worden verrast.

• Tot 15.00 uur (hele dag) | Versier uw huis, maak 
een foto en stuur het in voor 15.00 uur. De  
3 leukste inzendingen winnen wat lekkers van 
Bakkerij Aardoom.

• Van 16.00 tot 18.00 uur | DJ René van Dalen 
live op Facebook met om 16.30 uur de  
Nationale Toost. 

  Oranjevereniging ’s-Gravendeel
  www.4-oranje.nl
  www.facebook.com/4oranje

‘s-Gravendeel

• Van 10.00 tot 17.00 uur | Hoeksche Waardse 
Huiskamerquiz (editie Heinenoord of Hoeksche 
Waard) te verkrijgen via de website.

• Van 12.00 tot 17.00 uur | Strijden via WhatsApp 
voor de titel ‘Alleskunner van Heinenoord’ met 
diverse opdrachten, vragen en uitdagingen.

• 16.30 uur | Nationale Toost in samenwerking 
met restaurant ’t Land van Wale voor een  
Hoeksche borrelplank.

• Vanaf 19.00 uur | Online bingo. 
• De hele dag | Puzzelspeurtocht.
• De hele dag | Oranje-autopuzzeltocht.

  Oranjevereniging Nederland en Oranje
  www.nederlandenoranje.nl
  www.facebook.com/NederlandenOranje

Heinenoord

Ook dit jaar vieren we Koningsdag anders dan we gewend zijn. Dankzij
de inzet van veel vrijwilligers en verschillende (Oranje)verenigingen is er 
voor bijna elk dorp een leuk programma opgezet om zo – op afstand – met 
elkaar Koningsdag te kunnen vieren. Hierbij is rekening gehouden met de 
coronamaatregelen. 

Kijk voor actuele informatie en deelnamemogelijkheden op de websites of 
Facebookpagina’s van de (Oranje)verenigingen. Staat uw dorp er niet bij? 
Dan kan het zijn dat er geen activiteiten plaatsvinden. 

• Van 10.00 tot 11.00 uur | Stoepkrijtwedstrijd 
‘Krijters Klaar, krijten maar’. 

• Van 08.00 tot 13.00 uur | Soep op de stoep. 
Bestel voor 24 april soep bij Mariet Catering en 
maak er een gezellig lunchmoment van in de 
voortuin.

• Van 14.00 tot 16.00 uur | Maak kennis met … 
Maak kennis met sport- of muziekverenigingen 
en kerken in Klaaswaal.

• 16.30 uur | Nationale toost met Hoeksche  
borrelbox van de Happyfoodbar.

• Van 20.00 tot ongeveer 21.30 uur | Koningsdag 
Bingo.

  Oranjevereniging Klaaswaal OVK
  www.ovklaaswaal.nl
  www.facebook.com/ovklaaswaal

Klaaswaal

Het dorp zal er gezellig uitzien, want de organisatie 
heeft gevraagd aan alle inwoners om hun tuin te 
versieren. Een aantal verenigingen versiert de 
hoofdstraten.
• Vlag met wimpel hijsen vanaf zonsopkomst.
• Van 10.30 tot 12.00 uur | Kinderen en volwas-

senen maken stoepkrijttekeningen die met een 
drone worden vastgelegd.

• Van 13.30 tot 16.00 uur | Hoeksche Waardse 
Huiskamerquiz, prijzen van lokale ondernemers.

• 16.30 uur | Nationale Toost in samenwerking 
met Het Wapen van Nieuw-Beijerland voor een 
Hoeksche borrelplank.

  Dorpsvereniging Filopopers   
	 	 Nieuw-Beijerland,	www.filopopers.nl	
	 	 www.facebook.com/filopopers

Nieuw-Beijerland

• Van 24 april tot 9 mei | Wandelspeurtocht door 
het hele dorp. 

• In de ochtend op 27 april | Hoeksche Waardse 
Huiskamerquiz met een vleugje Numansdorp.

• Kleuren in de buurt. Op de basisscholen worden 
kleurplaten verspreid. Kinderen kunnen de inge-
kleurde platen vervolgens bij iemand afgeven. 

  Dorpsberaad Numansdorp Samen 
  www.facebook.com/NumansdorpSamen

Numansdorp

• Van 26 tot en met 30 april | Speurtocht door 
Zuid-Beijerland

• Maandag 26 april om 20.00 uur | Livestream 
Hitsertse Quiz  

• Dinsdag 27 april om 10.00 uur | Aubade via 
Facebook

• Dinsdag 27 april  om 18.30 uur | Livestream 
Zuid-Beijerland Got Talent en CupCakeCup   

• Woensdag 28 april, hele dag | Stoepkrijtwed-
strijd 

• Donderdag 29 april om 18.30 uur | Livestream 
Kids Bingoshow en uitslag 

• Vrijdag 30 april om 20.00 uur | Livestream 
Hitsertse Avond   

• Zaterdag 1 mei om 20.00 uur | Livestream 
Oranje Bingo  

  Oranjevereniging Zuid-Beijerland
  www.oranjeverenigingzbl.nl
  www.facebook.com/oranjeverenigingzbl 

Zuid-Beijerland

• Hele dag | De Oranjevereniging bezorgt plantjes 
op diverse locaties in Strijen, te beginnen bij De 
Hoge Weide. 

• Tijdens de Koningsspelen op 23 april geeft de 
Oranjevereniging lunchpakketten aan kinderen 
van de Meerwaarde, de Parel en Het Talent. De 
kleurplaat die in het pakket zit kan voor 30 april 
ingeleverd worden. Daarmee maken de kinde-
ren kans op een schepijsje voor de hele klas bij 
Happas & Tapas Express. 

  Oranjevereniging Strijen
  www.oranjeverenigingstrijen.nl
  www.facebook.com/
  oranjeverenigingstrijen

Strijen

Wij wensen iedereen een gezellige en feestelijke Koningsdag!

• 08.00 uur | Vlag hijsen op het kerkplein.
• Van 10.00 tot 18.00 uur | Wandeltocht  

Sporenroute Tweede Wereldoorlog met na 
afloop een deelnemersmedaille.

  Oranjevereniging Koningin  
  Wilhelmina Westmaas 
  www.oranjeverenigingwestmaas.nl 

Westmaas

• Hele dag | Kroontjes knutselwedstrijd, de 5 
mooiste inzendingen winnen een prijs.

• Hele dag | Hoeksche Waardse Huiskamerquiz.

  Oranjevereniging Koningin Wilhelmina  
  Mijnsheerenland
  www.facebook.com/ 
  oranjeverenigingMHL

Mijnsheerenland

• Hele dag | Versier uw voortuin, hang de vlag uit 
en maak kans op een prijs.

• Hele dag | Actieve letterspeurtocht. Degene 
met de leukste of langste oplossing wint een 
prijs.

  Oranjevereniging Piershil
  www.oranjeverenigingpiershil.nl
  www.facebook.com/ 
  oranjevereniging.piershil

Piershil


