
Oranjevereniging “Oranje Boven” te Ritthem presenteert: 

 

 
 

 

------------------------------------------------------------------ 

Opgave strookje kinderspelen 

Voor- en achternaam: 

Leeftijd: 
 
 
Voor 21 april strookje inleveren bij het secretariaat (Zuidwateringstraat 15), of opgave via 
email: oranjeboven@zeelandnet.nl 
 

  Programma Koningsdag 2017 

Het bestuur van de Oranjevereniging heeft het genoegen u het programma voor Konings-
nacht op woensdag 26 april en Koningsdag op donderdag 27 april te mogen presenteren: 
 
Net als vorig jaar zullen de kinderspelen niet alleen voor de Ritthemse kinderen in de 
basisschool leeftijd worden georganiseerd; Ook kinderen in de basisschool leeftijd waarvan 

de grootouders in Ritthem wonen, mogen weer meedoen. Wel 
wordt van hen een kleine bijdrage van €2,50 per kind verwacht. 
Deelname kan alleen bij opgave vooraf! Dit kan tot en met 21 
april. Opgeven kan bij het secretariaat (Zuidwateringstraat 15), 
of via email: oranjeboven@zeelandnet.nl. 
Kinderen uit Ritthem doen uiteraard gratis mee en moeten zich 
ook van te voren opgeven!  
 
Natuurlijk steekt iedereen weer de vlag uit! 
 

Programma Koningsnacht woensdag 26 april: 
 
20.00 uur Steppenrace in de Dorpsstraat voor jong en oud. De oranjevereniging heeft 

steppen beschikbaar voor korte races in de leeftijdsklassen 6-8, 9-11, 12-15, 
16-39, 40+ jaar. Aanmelden op de avond zelf bij iemand van de 
oranjevereniging. 

 
21.00 uur Start van de Koningsnacht in dorpshuis “Ons Dorpsleven” met feestmuziek 

van Top 40 tot gouwe ouwe. 
       
Programma Koningsdag donderdag 27 april: 
 
8.45 uur Het luiden van de klok. 
 
8.50 uur Reveille, geblazen vanaf de kerktoren. 
 
8.55 uur Het zingen van het volkslied door iedereen. 
 
9.00 uur Opening van de dag met lawaaioptocht door het dorp 

en daarna richting het sportveld waar we duiven zullen 
oplaten.  Neem vooral je trommels, blikken en toeters mee, dan maken we het 
dorp alvast wakker!  

 
9.15 uur Kinderspelen voor kinderen in de basisschoolleeftijd.  

Voor kinderen uit groep 1 en 2 zijn er individuele spelletjes.  
Voor kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 is er een vierkamp.  
Kinderen die mee willen doen, kunnen zich tot en met 21 april opgeven. Dit 
kan via email: oranjeboven@zeelandnet.nl of door inleveren van het 
opgave strookje bij het secretariaat, Zuidwateringstraat 15, Ritthem. 
Dit in verband met de indeling van de groepen en onze inkoop.  



 

------------------------------------------------------------------ 

Opgave strookje vierkamp volwassen 

Voor- en achternaam: 

 

Hij/zij lijkt het leuk dit jaar WEL/NIET ploegleider te zijn bij de vierkamp voor volwassen 

(doorstrepen wat niet van toepassing is). 
 
Voor 26 april strookje inleveren bij het secretariaat (Zuidwateringstraat 15), of opgave via 
email: oranjeboven@zeelandnet.nl 

±10.15 uur Korte pauze met een ijsje voor de deelnemende kinderen. 
 
10.30 uur Hervatten van de kinderspelen. 

 
11.30 uur Einde van het ochtendprogramma met voor iedere deelnemer een prijsje en 

een versnapering. 
 
13.15 uur Vierkamp in de Dorpsstraat 
 

Iedereen boven de basisschoolleeftijd kan hieraan meedoen. Opgeven, via 
email: oranjeboven@zeelandnet.nl of door inleveren van het opgave 
strookje bij het secretariaat, Zuidwateringstraat 15, Ritthem. Dit kan tot en met 
26 april. 
Of opgeven op 27 april, uiterlijk tot 12.00 uur bij Rob de Pagter. 
 

±16.30 uur Start van de foto zoekrit. Wie kent het dorp en de omgeving van Ritthem het 
best? Er zijn prijzen voor iedere deelnemer in twee verschillende 
klassementen: motorvoertuigen en niet-motorvoertuigen. 
 

19.00 uur Stoelendans voor de jeugd met 
een prijs voor de winnaar. 

 
19.30 uur Concert door muziekvereniging 

Onda op de muziektent met o.a. 
het Ritthems volkslied. 

 
20.00 uur  Stoelendans voor de volwassenen 

met een prijs voor de winnaar. 
 
20.30 uur    Touwtrekcompetitie tussen 

de ploegen van de vierkamp 
en overigen. Inzet is een 
overheerlijke taart.  

 
21.00 uur Lampionoptocht met als 

sluitstuk het rondedansje, 
traditioneel begeleid door onze Ritthemse brassband Onda. 

 
 
Het bestuur hoopt op een leuke dag, mooi weer en natuurlijk uw medewerking en 
belangstelling.  
   


