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Locatie : plein aan de Oude Steeg 
      Kom jij ook?? 

 

 

Ja hoor, binnenkort vieren we voor de tweede keer Koningsdag. We vieren dit op maandag 27 april. Evenals voorgaande 

jaren gaan we ook dit jaar weer een geweldig feest organiseren op het plein aan de Oude Steeg en natuurlijk ben je van 

harte welkom. Er zijn tal van leuke activiteiten voor jong en oud. Er zijn terrasjes, Oudhollandse spelletjes die je kunt doen 

met leuke prijzen, de vrijmarkt, springkussen en gezellige muziek. Dus wat let je…...Kom ook!!  

De dag begint op het Jet Geerkensplein voor het ‘t Spectrum met: 

Wat is Koningsdag zonder het versieren van je fiets? Jij doet toch ook mee?? 

Versier je fiets zo mooi mogelijk en kom op maandag 27 april tussen 12.00 en 12.15 uur naar het  

Jet Geerkensplein voor ‘t Spectrum. Neem je ouder(s) mee voor begeleiding. De Burgemeester neemt om 

12.30 uur het officiële gekleurde fietsdefilé af, waarna we in een bonte stoet vertrekken. De route is als 

volgt:  

Eekelhof, Hopstraat, Elschotseweg, Hopveld, Brouwketel, Gerstakker, Hopveld, Voortstraat, Toon Bolsius-

straat, Kluisstraat, Oude Steeg.  

De Koninklijke Harmonie St. Cecilia loopt voorop met muziek gevolgd door alle versierde fietsen op weg 

naar het feestterrein waar we rond 13.00 uur starten met het middagprogramma. 

Hier kun je weer je eigen speelgoed of spulletjes verkopen. De vrijmarkt is alleen bestemd voor de kinderen van de basis-

school. De markt gaat open om 13.00 uur, maar je kunt vanaf 12.30 uur terecht om je verkoopplek in te richten. Let op: er 

zijn geen kramen dus zorg zelf voor een kleed, zeil of laken waarop je, je spulletjes uitstalt (max. 1x2 meter)  

Inschrijven vooraf is gratis, maar wel verplicht. En let op vol=vol!!!!!! Bij slecht weer is de vrijmarkt in de tent. 

Dus als je mee wilt doen vul dan hieronder het inschrijfstrookje in of meld je aan via het mailadres  

info@oranjecomite-schijndel.nl  Inschrijven geschiedt op volgorde van binnenkomst. 

Stichting Skêndel Zwingt en Stichting Oranjecomité Schijndel organiseren gezamenlijk dit evenement. Tal van vrijwilli-

gers zetten zich deze dag in om er een geslaagde Koningsdag van te maken. Wij zouden het dan ook erg leuk vinden je te 

mogen ontmoeten, EN de entree is…….GRATIS 
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