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Route optocht Koningsdag 2019



Start: 10.15 uur
Akkerleven - Veldvreugd - Windrecht - Korenmaat - Bovenkruier - 
Seringenstraat - Burg.vanGentsingel - Dr.F.H.Reijnderslaan - 
Schoolplein - Dr.J.deKoninglaan - Keenenburgweg - H.K.Pootplein
Eind: ca. 10.50 uur
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Aanmelden via de mail info@oranjeverenigingschipluiden.nl of telefonisch bij Hubert Berbée: 
06 55 87 03 83. Graag vóór 22 april.

Wanneer je graag gebak aanlevert maar niet mee wilt doen met de wedstrijd stellen we het 
zeer op prijs als ook deze bakkunsten van te voren wordt aangemeld. Zo kan de organisatie 
inschatten of er voldoende gebak is na afloop van de aubade. 

Aanmelden op de dag zelf, 27 april dus, op de speelplaats van de Jozefschool vanaf 9:30 
uur. Doe je niet mee aan de wedstrijd “mooiste versierde fiets”, maar wil je wel mee doen in 
de optocht, dan kan je vanaf 10:00 uur verzamelen bij Akkerleven.  
Vertrek optocht ca. 10:15 uur.

Tijdig aanmelden want er geldt een maximaal aantal deelnemers per boot.  
Aanmelden via de mail info@oranjeverenigingschipluiden.nl of telefonisch bij Hubert Berbée: 
06-55 87 03 83. Graag vóór 22 april (wie het eerst komt, wie het eerst “vaart”).

Vermeld in de mail je naam, adres, of je wel of niet lid bent en met hoeveel personen je 
komt. 

Om onnodige wachttijden te voorkomen en een zo goede mogelijke bezetting te realiseren, 
kunt u van te voren een kaartje kopen voor één van de middagattracties. Dit kan gelijk 
aansluitend aan de Aubade bij de Oranjekraam. 
Let op: op is op!

Om de diverse programmaonderdelen in goede banen te leiden is het van belang om zich 
tijdig aan te melden of van te voren een kaartje te kopen. 

De taartbakwedstrijd

De optocht

Lunchboot en borrelboten

Middagattracties: Aquaballen, Bungee-trampoline en Mad-science
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Aanmelden/Inschrijven Koningsdag 2019



de Bruijn & Zn. BVA.

Praktijk voor
Manuele Therapie
en Revalidatie
Schipluiden

Martinus Nijhofflaan 60-62, 2624 ES Delft

van der Werf

S C H I P L U I D E N  |  0 1 5 - 3 8 0  8 2 4 0
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