16.45

Afsluiting van de dag met trekking verloting & prijsuitreiking.
Gedurende de gehele middag kunt u loten kopen.

Voor de allerkleinsten staat er de gehele middag een groot springkussen, ook kun je jezelf laten
schminken in de feesttent.
AVONDPROGRAMMA
18.00 - 18.30

Opstellen voor de optocht op het Oranjeplein. De categoriebordjes kunt u dan
bij ons ophalen.
Categorieën:
- wagens getrokken door een voertuig;
- wagens getrokken door handkracht;
- fietsen, skelters en aanverwante apparaten;
- lopers.

Thema optocht:
“Superhelden”

18.30 - 19.00

Optocht met medewerking van De Zandlopers uit Heinkenszand.
Route: Coudorp, Prins Bernhardstraat, Prinses Christinastraat,
Prinses Margrietstraat, Hertenweg, Havenweg , Oranjeplein.

19.00 - 19.15

Aankomst op het oranjeplein met een optreden van De Zandlopers.

19.15 - 19.30

Prijsuitreiking van de optocht. Voor iedere deelnemer ligt er een snoepzak
klaar. De mooiste & origineelste deelnemers per categorie krijgen een prijs.

20.00 - 01.00

Oranjebal in de feesttent, met een spetterende drive in show.
Als extra i.v.m. het 75 jarige bestaan, zal Aprés-Ski zanger Alwin een optreden
komen geven!

**** LET OP *****
Zou u de parkeervakken op het Oranjeplein tussen 08.00 uur (zaterdag ochtend)
en 15.00 uur (dinsdag middag) vrij willen laten. Wij zouden deze ruimte graag
benutten om spelen te organiseren. Dus graag vrijdag avond uw auto ergens
anders zetten i.v.m. het opbouwen!
**** LET OP *****
Het Oranjecomité Nieuwdorp bestaat uit:
Remco Smits, Stef Traas, Vivian Geelhoed, Erik Platschorre, Ivo Luteijn, Martien Krijger, Nelleke van
As, Ingrid van der Klooster, Mark Niewenhuijse, Patrick Caljouw en Marylou van der Klooster.
Mocht u nog vragen hebben kunt u contact met Stef of Ingrid opnemen.
Stef Traas
Coudorp 41
4455AH, Nieuwdorp
0113-613365
s.traas@bmzeeland.nl

KONINGINNEDAG
2012

Ingrid van der Klooster
Prins Clausstraat 8
4455BG, Nieuwdorp
0113-612878
kloostertje@zeelandnet.nl

“75 JARIG JUBILEUM”

maandag 30 april 2012
te
Nieuwdorp
Was u niet thuis toen wij met de collectebus aan de deur stonden, en wilt u toch
een bijdrage geven voor de festiviteiten? Dan kunt u uw bijdrage overmaken op
rekeningnr: 32.05.94.955 t.n.v. “Oranjevereniging Nieuwdorp”

Thema optocht: “Superhelden”

Dagprogramma Koninginnedag 2012

OCHTENDPROGRAMMA

Het oranje comité Nieuwdorp bestaat dit jaar formeel 75 jaar, het comité is opgericht ter gelegenheid van
de verloving van Prinses Juliana en Prins Bernhard (in 1936). Voor ons dorp zijn feestelijkheden zoals de
Koninginnedag een bindende factor voor de saamhorigheid die niet onderschat moet worden. Natuurlijk
heeft het comité elk jaar veel werk om activiteiten te organiseren maar zonder de inwoners, het verenigingsen bedrijfsleven zou het nooit zo’n succes zijn geworden.

09.45 - 10.00
10.00

Inschrijven voor de ‘superheldenjacht’ op het oranjeplein
Welkomstwoord

10.00 - 11.30
10.00 - 11.00
10.30 - 11.30
11.30 - 12.45

Start van de superheldenjacht!
Bingo voor de “oudere Nieuwdorpers” in het Bevrijdingsmuseum
Film met oude beelden Koninginnedag in het Bevrijdingsmuseum
Middag pauze

13.00

Oplaten van de ballonnen
Vanaf 13.00 uur zijn deze ballonnen op te halen in de feesttent op het plein, de
kinderen zullen deze in groepen op mogen halen. Om dit in goede banen te
leiden zal er steeds een groep worden omgeroepen. Kinderen die (nog) niet in
Nieuwdorp naar school gaan kunnen ‘s morgens een ballonkaartje invullen bij
de wagen van het oranjecomité.

13.15

Start middagprogramma, welkomstwoord + uitleg
De gehele middag hebben we omroepers van toen en nu!

13.30 - 16.00

Start van de zeskamp met o.a. de volgende spelen:
- Tobbedansbaan;
- Buikschuifbaan;

15.00 - 15.30

Demonstratie van het Nieuwdorpse brandweerkorps

15.30 - 16.30

Finale van de zeskamp !

Dit jaar hebben we ervoor gekozen om evenals afgelopen jaar een traditioneel zeskamp te organiseren.
Koninginnedag valt op een maandag (in de meivakantie), ideaal want alle kinderen zijn dan vrij. Wanneer u
nog geen vrij genomen heeft om deze feestelijkheden bij te wonen is het nu gelijk de gelegenheid om hier
werk van te maken.
Het ochtendprogramma is een heuse ‘superhelden jacht’, de kinderen zullen op zoek gaan naar boeven die
verspreid over het dorp verstopt zitten, we zouden het leuk vinden dat de kinderen verkleed komen naar
het thema. Voor de oudere Nieuwdorpers zal er een Bingo plaatsvinden en er is een filmochtend (met oude
beelden) in de filmzaal van het Bevrijdingsmuseum. Na de middag gaan we verder op het Oranjeplein, waar
er verschillende spelvakken zijn gecreëerd waar gedurende de middag de spelen gespeeld gaan worden.
De uitbater van eetcafé ‘t Ploegje zal er ook dit jaar weer voor zorgen dat we de hele dag van een prachtig
terras kunnen genieten. Vanaf 12.00 uur kunt u in het café en op het oranjeplein een warme hap bestellen.
Aan het eind van de middag zal de traditionele grote verloting weer plaats vinden, natuurlijk hebben we
zoals ieder jaar weer prachtige prijzen. De hoofdprijs is ook dit jaar weer een weekendje weg naar een park
van de Roompot voor 6 personen.

Optocht Koninginnedag 2012
’s Avonds hebben we de traditionele optocht en we hopen dat er dit jaar weer net zoveel animo voor is
als voorgaande jaren. Een deskundige jury kiest ook dit jaar weer een winnaar. De prijzen die gewonnen
kunnen worden liggen tussen de €5,- en €50,- Uiteraard zal iedere deelnemer aan het eind van de optocht
een leuk aandenken ontvangen. De optocht zal worden opgefleurd door “De Zandlopers” uit Heinkenszand.
Na de optocht zullen zij nog een klein optreden voor ons geven.

Oranjebal 2012
Als afsluiting van de Koninginnedag zal er weer een traditioneel Oranjebal plaatsvinden. Ook dit jaar
hebben we weer een drive-in show geregeld. Het Oranjebal vindt plaats in de tent op het oranjeplein en
zal starten om 20.00 uur. Deze avond zal er ook nog een optreden zijn van Aprés-Ski zanger Alwin, die een
Nederlandstalig reportoir ten gehore zal brengen.

Versieren van de straten en het opruimen van de versiering
Natuurlijk willen we dit jaar weer collectief met het gehele dorp de vlaggetjes ophangen. Door deze datum
vooraf vast te leggen kan iedereen hier rekening mee houden en zijn het niet ieder jaar weer dezelfde
personen die deze taak op zich nemen. Als iedereen de handen even uit de mouwen steekt dan kunnen we
dit jaar wellicht op maandag 16 april om 19.00 uur de vlaggen ophangen en op maandag 7 mei om 19.00 uur
de vlaggetjes weer weghalen.

www.oranjefeestnieuwdorp.nl

Opgeven kan per e-mail of bel ons even...

Deelnemende teams voor de zeskamp moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
1.
Elk team bestaat uit minimaal 6 personen.
Opgeven kan per team of individueel. Personen die zich individueel opgeven worden door het
oranje comité ingedeeld. (er zijn twee categorieën:
1: t/m 12 jaar
2: alle leeftijden)
2.
Er wordt geen verschil gemaakt tussen man/vrouw.
3.
Ieder team draagt zorg voor een deelnemerslijst met daarop de namen en geboortedata. Deze lijst
dient voor 30 april bij de organisatie ingeleverd te worden.
4.
Elk team zorgt voor een passende teamnaam.
5.
Alle zeskamponderdelen worden door de organisatie vastgesteld en ter plaatse uitgelegd.
6.
Alle spelonderdelen worden door de organisatie getoetst en beoordeeld, de veiligheid voor de
deelnemers staat voorop.
7.
Wil een team meerdere acts opvoeren tijdens de playbackshow, dan dient van tevoren te worden
aangegeven welke act wordt opgevoerd, als onderdeel van de zeskamp.
8.
Voor de act bij de playbackshow ontvangt elk team punten, die meetellen voor het algemeen
klassement.
9.
Punten voor de act bij de playbackshow tellen dubbel!
10.
Uiteindelijk volgt er een puntenklassement met een uiteindelijke winnaar.
11.
Elk team probeert er een gezellige en bovendien sportieve dag van te maken.
12.
Overtreding van deze voorwaarden, kan uitsluitsel tot gevolgd hebben.
13.
Alle activiteiten waaraan wordt deelgenomen zijn GEHEEL OP EIGEN RISICO!

