VLISSINGEN VIERT koninGSDAG
De gemeente Vlissingen
organiseert:

De vrienden van Paauwenburg organiseren:
Zaterdag 26 april 2014 vanaf 10.00 tot 15.30 uur zijn er verschillende
activiteiten bij het Open Hof. Om 10.00 uur begint de grote lawaai
optocht voor kinderen met versierde voertuigjes. Versier je fiets/step
zo mooi mogelijk en neem dingen mee die lawaai maken! Ook volwassenen mogen meehelpen met lawaai maken. De jury reikt om
11.15 uur de eremedailles uit. Om 10.00 uur begint ook de kinderrommelmarkt. Heb je nog spullen waar je niet meer mee speelt en
die je wel kwijt wilt? Wie weet kun je ze verkopen. Daarnaast worden
spelletjes gespeeld zoals ringwerpen, spijkerslaan en
ballengooien. Ook kun je lekker springen op het
springkussen. Als je zin hebt om te paardrijden
kun je vanaf 13.00 uur paardrijden op paarden van manege de Scheldestad. Voor volwassenen wordt er een loterij georganiseerd
met een fiets als hoofdprijs. Voor de lekkere
trek is er een koek en zopie kraam waar koeken, poffertjes, broodjes kaas en worst en
drankjes worden verkocht.

Met medewerking van de Koninklijke Harmonievereniging Ons Genoegen en de Deltaband is er
zaterdag 26 april om 10.00 uur een muzikale
aubade op de Oude Markt in Vlissingen.
Hier wordt het Wilhelmus gespeeld en wordt de
vlag gehesen. Burgemeester Letty Demmers is
aanwezig en houdt een toespraak.
De hele dag wordt een vrijmarkt in de binnenstad gehouden waar u de leukste koopjes vindt.

Stichting Activiteiten Souburg organiseert:
Alle activiteiten worden gehouden in speeltuin ‘De Souburgt’ aan
het Koopmansvoetpad. Vanaf 08.00 uur wordt
een rommelmarkt gehouden op het parkeerterrein bij TCS. Om 12.15 uur
vertrekken kinderen met versierde
fietsen vanaf het Oranjeplein met
medewerking van ‘Vlijt en Volharding’. Om 13.00 uur gaat de
speeltuin open en vanaf 13.30
tot 17.00 uur worden de Kinderspelen gehouden. Vanaf
14.00 uur begint de livemuziek
met de band ‘Twice’. Kinderen
kunnen zich vanaf 18.30 tot
19.30 uur uitleven in de kinderdisco. Aansluitend begint om 19.30
uur het Oranjebal met DJ Bert. Het
feest is om 24.00 uur klaar.

Wijkvereniging Bossenburgh
organiseert:
Vanaf 10.30 uur tot 12.00 uur is er
een versierde fietsenoptocht met
medewerking van de Jeugd Deltaband. Om 10.30 uur verzamelen
bij de gymzaal de Houtuijn. Om
11.00 uur vertrekken we. Voor
de mooist versierde fiets is er een
prijs. Vanaf 12.00 uur zijn er op
het speelplein op de Slangenburg
diverse oud Hollandse spelletjes.
Ook is er een vrijmarkt voor de
kinderen en volwassenen. Kinderen kunnen zich uitleven op
het springkussen en zich laten
schminken. Voor de lekkere trek
zijn er suikerspinnen, koekjes,
chips en snoep te koop.

Speeltuinvereniging de Oude Stad organiseert:

Werkt voor ouderen organiseert:

Van 14.00 tot 19.00 uur is er een minikermis met
onder andere een grabbelton, een springkussen,
blikgooien en touwtje trekken. Bij slecht weer zijn
de activiteiten binnen.

Vanaf 14.00 uur speelt de Belgische groep Arto
Mundo op een 15 tal instrumenten wereldmuziek.
De band maakt een muzikale reis door landen die
het Koningspaar bezoekt of gaat bezoeken.

Oranjevereniging “Oranje Boven” te Ritthem organiseert:
Om 09.00 uur wordt de dag feestelijk geopend met een rondgang
door het dorp achter ons oranje voertuig. Daarna beginnen de kinderspelen voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
Voor kinderen uit groep 1 en 2 zijn er individuele spelletjes. Voor
kinderen uit de groepen tot en met 8 is er een vierkamp. Om 13.30
uur start een vierkamp in de Dorpstraat voor iedereen boven basisschoolleeftijd. Om 16.00 uur start de gezelligheidsrit voor fietsters,
auto’s, motoren of bromfietsers. Dit jaar is het een foto zoek rit.
Test uw kennis van Ritthem en het buitengebied! Muziekvereniging Onda treedt om 19.30 uur op in de muziektent met o.a. het
Ritthems volkslied. Om 20.30 uur is het touwtrekken tussen de
ploegen van de vierkamp en overigen. De prijsuitreiking van de
gezelligheidsrit en het touwtrekken is om 20.45 uur. Om 21.00
uur start de lampionoptocht met medewerking van de Ritthemse brassband Onda en enkele slagwerkers van Vlijt & Volharding
uit Oost-Souburg met als sluitstuk het traditionele rondedansje.
De dag wordt om 21.30 uur afgesloten met een Oranjebal in Ons
Dorpsleven met muziek voor iedereen.

