Koningsdag
Schipluiden

PROGRAMMA 2022

Koninklijk klunen
op onze eigen ijsbaan

Doe mee!
Na twee jaar weer een échte
Koningsdag. Als dát geen reden is om
de vlag uit te hangen, weten wij het
ook niet meer.
Dus trek de nationale driekleur weer uit
het stof, eventueel compleet met oranje
wimpel, en laat ‘m wapperen als nooit
tevoren.
Geen lid?
Dan kunt u ook
direct lid worden en
krijgt u de vlag als
welkomstcadeau.

Heb je nog geen nationale vlag? Schaf er
één aan of stuur een mail naar
info@oranjeverenigingschipluiden.nl en
u krijgt er als lid één van ons cadeau
(zolang de voorraad strekt).
Wat een prachtig gezicht zal het zijn als
we op 27 april (weer) massaal de vlag
uithangen en Schipluiden nóg mooier
maken dan het normaal gesproken al is.

Koninklijk klunen >

De schaatsen mogen (weer) in het vet

Koninklijk klunen
We hebben er twee jaar lang op moeten wachten, maar het kan en mág weer! Een traditionele
Koningsdag in Schipluiden! Dat vraagt om een driewerf hoera!

Hoera! Hoera! Hoera!
IJSCLUB VLIETLAND
Toch is er ook iets significant anders dan de Koningsdagen in Schipluiden vóór coronatijd. De locatie. In de
voorbereiding moest rekening worden gehouden met eventuele corona-maatregelen op 27 april. Eén van
die mogelijke maatregelen is dat we het activiteitenterrein moeten kunnen afsluiten om het maximaal aantal
bezoekers te controleren.
Omdat de Burgemeester Musquetierssingel moeilijk af te sluiten is, heeft de Oranjevereniging aangeklopt bij de
helden op de schaats van IJsclub Vlietland. En met succes! In overleg en met goedkeuring van de bewoners van
de kinderboerderij en de grazende schapen op het ijsbaanterrein, kleurt dit terrein op 27 april
oranje. Tussen 13:00 en 18:30 uur is iedereen welkom op het terrein aan de Holierhoek!
KLUNEN EN PIROUETTES
Omdat we dit jaar helaas geen pirouettes hebben kunnen draaien op de ijsbaan, hebben
we het thema van deze Koningsdag een beetje aangepast aan de locatie. Koninklijk klunen
is the word! Houd je vooral niet in: kom ijspegels vangen, gooi met sneeuwballen of maak je
pirouettes voor de gelegenheid op het droge. De traditionele aubade leent
zich hier perfect voor!
DRESSCODE
Qua dresscode begeef je je op 27 april altijd al op glad ijs. IJsmutsen zijn
toegestaan, wanten ook, maar als het de dagen voor Koningsdag erg
geregend heeft, zijn vooral kaplaarzen een dikke aanrader. Zeg niet dat we je
niet gewaarschuwd hebben!
HANG DE VLAG UIT
Maar er zijn ook dingen die niét veranderen. Zoals onze jaarlijkse traditie om
Schipluiden massaal te versieren met rood-wit-blauw. Om 06:21 uur laat de
zon zijn gezicht zien op 27 april. Dat is het startsein voor de driekleur om voor
de dag te komen!
Laat ’m weer wapperen!
Wij hopen u op 27 april te zien op IJsclub Vlietland om samen weer een
ouderwets gezellige Koningsdag te vieren!
Met oranje groet,
Gaia Giero, Nancy van der Spek & Inge van den Berg

Oranjevereniging Schipluiden

<<Algemene
verhalen 2020
informatie

Koningsdag
coronaproof

Op het moment van drukken van dit
programmaboekje waren er (gelukkig) geen
maatregelen meer tegen de verspreiding van het
coronavirus.
Maar we hebben de afgelopen jaren geleerd dat
niets zeker is als het gaat om de grillen van het
virus. Om te kunnen anticiperen op eventuele
nieuwe maatregelen, zoals een beperking in
het aantal bezoekers, hebben wij de activiteiten
dit jaar verplaatst van de Burgemeester
Musquetiersingel naar het terrein van de
ijsbaan.
Uiteraard hopen we dat we geen gebruik
hoeven te maken van de mogelijkheid om het
terrein af te sluiten en we een ouderwetse,
zorgeloze Koningsdag kunnen vieren. Mochten
er plotseling toch extra maatregelen komen,
dan houden wij u via onze Facebookpagina,
onze website en De Schakel op de hoogte.
Dit programma is dan ook onder voorbehoud
van drukfouten en wijzigingen.

Ballen gooien
voor giro 555

Helaas heeft alle feestvreugde ook
een zwart randje, want in het oosten
van Europa is er geen reden voor
feest.
Ook wij willen ons steentje bijdragen.
Bij het podium kan iedereen voor € 1,00
vier ballen gooien. Leuk voor jong en
oud! De jongste deelnemers ontvangen
een mooie prijs (zolang de voorraad
strekt).
De volledige opbrengst van het
ballengooien maakt Oranjevereniging
Schipluiden over aan giro 555.

verhalen 2020 >

Tentoonstelling 100 jaar
Muziekvereniging St. Caecilia
Muziekvereniging Caecilia Schipluiden bestaat dit jaar 100 jaar.
Ter gelegenheid van dit jubileum is in Museum Het Tramstation van
april tot en met september de expositie ‘Muziekvereniging Caecilia
Schipluiden 100 jaar’ te zien.
St. Caecilia is al 100 jaar aanwezig met haar muziek bij de vieringen van
de Oranjefeesten, Koninginnedag en Koningsdag in Schipluiden. En ook
dit jaar mogen zij natuurlijk niet ontbreken! Daarom is het museum op
Koningsdag tussen 11:00 en 17:00 uur geopend om de expositie te komen
bewonderen. Toegang is gratis.
Museum Het Tramstation, Otto van Zevenderstraat 2, Schipluiden

Wortel schieten
Heb je ze zien hangen aan lantaarnpalen,
hekken en op de gekste plekken door het
dorp? Wortels! Het was een ludieke actie
van de Oranjevereniging om de aandacht te
vestigen op de alternatieve locatie van het
Koningsdagfeest op 27 april.
Na de actie zijn de wortels verzameld en
afgeleverd bij de dieren van Kinderboerderij de
Kakelenburg aan de Holierhoek. Als bedankje
dat wij één dagje feest mogen vieren op hun
buurterrein.
Maar de wortels stonden ook symbool voor
het wortelschieten van de afgelopen jaren.
Twee jaar lang hebben al onze plannen
noodgedwongen wortelgeschoten door de
coronacrisis. Dat is nu gelukkig voorbij.

Ik ben #oranje
Schipluiden zonder oranjevereniging is als een tompouce zonder slagroom.
Bent u het daarmee eens? Steun dan Oranjevereniging Schipluiden en word ook #oranje!
Voor slechts € 12,50 per huishouden, per jaar bent u lid van Oranjevereniging Schipluiden en profiteert
u van verschillende voordelen tijdens de activiteiten tijdens Koningsdag.
Vul de ansichtkaart in die u bij dit boekje vindt en doe ‘m in de brievenbus aan Kievithof 7 of Boeier 12.
Of lever hem op 27 april direct in bij De Oranjekraam op het terrein van IJsclub Vlietland.
Bij uw inschrijving krijgt u een spelkaart voor de kinderspelletjes gratis!
De contributie wordt jaarlijks in maart afgeschreven. U wordt toch ook #oranje in Schipluiden?

het programma >

HET PROGRAMMA
Het terrein van IJsclub Vlietland kleurt op 27 april oranje!
Na de traditionele aubade zijn er gratis optredens op het podium, veel plek
voor een ouderwetse vrijmarkt (we hebben immers drie jaar lang onze
spullen kunnen opsparen) en spelletjes, spelletjes en spelletjes!
Daar moet je bij zijn!

Gratis activiteiten

Handig! Knip uit en neem mee!

13:00 uur

in aanwezigheid van de burgemeesters zingen we het volkslied tijdens de aubade

13:15 uur

de toegang tot de activiteiten wordt geopend door de burgemeester.
Spelkaarten kunnen bij de Oranjekraam worden gekocht/opgehaald.

13:15 tot 17:00 uur

het spelletjesterrein en de kleedjesmarkt is open

13:30 uur

op het podium: een spetterende show van Mad Science (duur: 45 minuten)

14:30 uur

op het podium: een dansvoorstelling van LA Dansstudio met kinderen uit Schipluiden

15:00 uur

op het podium: eerste show van Mad Science gemist? Dit is je herkansing!

16:00 uur

op het podium: muziek van De Knotwilgen

17:00 uur

op het podium: LA Dansstudio is terug met hun geweldige dansvoorstelling

17:30 uur

op het podium: De Knotwilgen zorgen weer voor de muziek

18:15 uur

huis-dj Nick Koene neemt de muziek over van de boerenkapel en sluit de dag af

18:30 uur

helaas, dit was het alweer! We hopen dat jullie hebben genoten van een gezellige Koningsdag

Let op! Alle activiteiten tijdens Koningsdag
worden dit jaar tussen 13:00 en 18:30 uur op
de ijsbaan aan de Holierhoek georganiseerd!

za 23/04
13:00 - 15:00 uur
HK Pootplein

< Activiteiten tegen vergoeding

wo 27/04
9:30 - 11:30 uur
IJsbaan
Holierhoek

Voorverkoop

Activiteiten tegen een kleine vergoeding

De meeste activiteiten tijdens Koningsdag in Schipluiden zijn gratis. Voor een aantal specifieke
activiteiten vragen we een kleine vergoeding. De spelkaarten zijn ter plaatse verkrijgbaar bij de Oranjekraam.
Voorverkoop
Zet ‘m alvast in je agenda! Op zaterdag 23 april, tussen 13:00 en 15:00 uur kun je bij het kraampje op het
HK Pootplein alvast kaartjes kopen voor de betaalde activiteiten. Je ontvangt dan direct een tijdslot voor het
moment dat jij mag klimmen, springen of ‘wetenschappen’. Let op! In de voorverkoop kun je niet pinnen!
Op de ochtend van Koningsdag, tussen 9:30 en 11:30 uur, kun je ook nog kaartjes kopen bij de ingang van
IJsclub Vlietland aan de Holierhoek (zolang de voorraad strekt).
Heb je je van tevoren nog niet aangemeld? Vraag dan op 27 april bij de Oranjekraam of er nog tijdsloten vrij
zijn. Dan kun je misschien last-minute nog een kaartje bemachtigen.

Tussen 13:15 uur en 18:00 uur
€3
€5

€1

€4

gratis
€2

€7

€3

Mad Science
Bungee
trampoline
ledenprijs

Klimmuur

Vortex

Reageerbuis
schieten

Spelkaart

prijs voor niet-leden

Nog geen lid van de Oranjevereniging? Word dan voor € 12,50 direct lid bij de
Oranjekraam en alle kinderen uit jouw gezin krijgen een spelkaart gratis.

Vrijwilligers
Springkussens, bungee trampolines en optredens:
boeken we. De juiste vergunningen, koele
drankjes en lekkere hapjes: regelen we. Een leuk
programmaboekje: maken we.

Maar we hebben de komende jaren méér helpende handjes
nodig om Koningsdag te kunnen blijven organiseren. Dat
hoeft geen aanslag op jouw tijd te zijn. Een uurtje helpen op
27 april zou al een groot verschil maken. Of één keer per jaar
programmaboekjes rondbrengen. Maar je bent natuurlijk ook
van harte welkom in ons bestuur!

Wat veel ingewikkelder is aan het organiseren van
Koningsdag: helpende handjes. Van het bezorgen van
de programmaboekjes tot begeleiding bij de activiteiten
op de dag zelf.

Zonder vrijwilligers geen
Koningsdag in Schipluiden.
Zo simpel is het.

Gelukkig zijn daar onze helpende handjes uit de groepen
7 en 8 van De Ark en De Jozefschool. Onze dank is
groot! Net als voor onze overige vrijwilligers dit jaar:
dankzij jullie vieren we dit feestje!

Help mee om Koningsdag in Schipluiden in leven te houden
en meld je aan als vrijwilliger bij de Oranjekraam of spreek ons
gewoon even aan! De hoeveelheid tijd wat je eraan kwijt bent, is
helemaal aan jou. Kleine moeite, grootse impact! Dank alvast!

Aubade & kleedjesmarkt >

Kleedjesmarkt

vanaf 13:00 uur

13:00 - 13:15 uur

Aubade
& opening

Drie jaar lang kon je ongestoord oefenen.
Do, re, mi, fa, sol, la....
Nu is de kans om jouw talenten aan het
grote publiek te laten horen tijdens de
traditionele aubade!
Wie weet duikt Koning Willem-Alexander
plotseling op bij de ijsbaan (hij is immers
schaatsfan), zodat we de jarige persoonlijk
toe kunnen zingen. Mocht Zijne Majesteit
de Koning onverhoopt toch andere
afspraken hebben, is er geen nood aan de
man. Wij hebben (helaas voor de laatste
keer tijdens Koningsdag) burgemeester
Rodenburg!
Hij zal de honneurs voor de Koning
waarnemen en naar alle waarschijnlijkheid
zelf ook uit volle borst meezingen met de
aubade.
Natuurlijk ontbreken de blazers van het
orkest dit jaar niet en stelt Kindercentrum
‘t Kickertje ook dit jaar voor ieder kind een
flesje bellenblaas beschikbaar (zolang de
voorraad strekt). Dus: blazers klaar? Blazen
maar!
Na de aubade zal de burgemeester het
feestterrein officieel openen!

Duik de zolder op, mest de speelgoedmanden uit en gris
alles wat je thuis kunt vinden én wilt verkopen (overleg
ook even met je ouders voordat je dat familie-erfstuk
inlaadt) bij elkaar en sleep het mee naar de ijsbaan aan
de Holierhoek.
Omdat we drie jaar lang onze spullen hebben kunnen
opsparen, hebben we een extra groot terrein ingericht voor
de vrijmarkt. Vanaf 12:00 uur ben je welkom om een mooi
plekje uit te zoeken en je spullen uit te stallen.
Om vochtige billen te voorkomen, is het handig om een stuk
zeil of een paar vuilniszakken mee te nemen en die onder je
kleedje te leggen. Het terrein van de ijsclub kán (een beetje)
drassig zijn.
Neem ook een geldkistje met wat wisselgeld mee en je
bent er helemaal klaar voor! Maar pas op dat je al je net
verdiende centen niet direct weer uitgeeft aan de schatten
op het kleedje naast je!
Heb je niets om te verkopen? Gebruik dan je talenten en
creativiteit om jouw portemonnee te spekken. Transformeer
jezelf tot straatmuzikant-voor-een-dag, lak nagels, vlecht
haren, strik veters, poets schoenen, geef een dansworkshop
op locatie: ach, je hebt vast nog wel veel betere plannen!
Wij laten ons graag verrassen.
Scoor dat pronkstuk
• Is dit allemaal niet aan jou besteed? Ook dan is de
vrijmarkt the place to be! Want wat is een vrijmarkt
zonder bezoekers? Scoor dat erfstuk dat stiekem
toch op het kleedje is beland voor een prikkie, breid je
boekenverzameling uit of geniet van de talenten van
alle kleine Schipluidenaren.

< Oranje-activiteiten

prijs voor niet-leden

ledenprijs

Oranje-activiteiten
Het gezang tijdens de aubade heeft inmiddels plaatsgemaakt voor het getrappel van kindervoeten.
Zij wachten met smart op de aftrap van de activiteiten op het terrein van IJsclub Vlietland. De
klimwand torent boven de springkussens uit, de reageerbuizen van de professoren van Mad Science
staan te pruttelen en de spelkaarten liggen klaar. Wanneer kunnen we beginnen?

Klimmuur

€4
€7

Heb je hoogtevrees? Stop dan maar met lezen en loop gewoon een extra rondje over de
vrijmarkt. Kan jou niets gebeuren! Maar voor de dare-devils onder ons: dit is je kans om
Schipluiden eens vanaf zeven meter hoogte te bekijken! Het enige wat je daarvoor hoeft te
doen is de reusachtige klimwand trotseren. Eitje toch? Enne... je vader en moeder mogen
ook een poging doen. Of je opa en oma. Of je buurman. Als ze durven natuurlijk.
(geschikt vanaf 4 jaar)

Bungee trampoline
€3

Heb je de klimmuur al bedwongen en kun je geen genoeg krijgen van het uitzicht
vanaf grote hoogte? Maak dan gewoon een tussenstop bij de bungee trampoline. Wie
weet ontdek jij na de eerste voorzichtige hupjes op de tramp dat je een carriére in het circus
bent misgelopen. Hoppa! Een koprol in de lucht. En whiehooo! En dubbele salto! Haal alles
uit de kast, want wie weet word je gespot door een circusdirecteur die nét op zoek is naar
een nieuwe acrobaat! (geschikt vanaf 4 jaar)

€5

Mad science

€1
€2

Mad Science

Wetenschap saai? Ha! Laat ons niet lachen! Dan heb je nog nooit een
demonstratie van Mad Science gezien. Of zelf meegedaan, want dat kan
ook! Geef je op voor één van de twee mini-workshops van Mad Science:
experimenteer met draaikolken of laat reageerbuisjes schieten! Geloof ons:
hierna wil je niets liever dan zelf een maffe professor worden!
De gratis shows van Mad Science op het podium (om 13:30 en
15:00 uur) worden mede mogelijk gemaakt door Kindercentrum ‘t Kickertje.
(geschikt vanaf 6 jaar)

Spelkaart
Trek het eerste oranje shirt (of een oranje broek - als je écht wilt uitpakken) dat je kunt
vinden uit je kledingkast en zet een sprintje in naar de ijsbaan. Het springkussen wacht
op je! Op jou alleen. Nouja, misschien niet echt op jou alleen, maar wat is er leuker dan
springen met al je vrienden en vriendinnen?
gratis
€3

Of wat dacht je van samen een kroon knutselen? Of je stormt gewoon regelrecht op de
stormbaan af. En als je na al dat springen, knutselen en spelen honger hebt gekregen,
schuif je gewoon aan bij de lange tafels waar eierkoeken worden versierd. Jammie!
Om mee te doen aan deze leuke activiteiten heb je een spelkaart nodig. Die kun je voor
3 euro halen bij de Oranjekraam. Leden krijgen de spelkaart gratis!
(geschikt vanaf 2 jaar)

Oranjebar & podium >

De oranjebar en het podium
Bij Koningsdag hoort natuurlijk oranjebitter! Maar wij zijn de beroerdste niet: als je niet van oranjebitter houdt,
mag je natuurlijk ook gewoon een oranjebiertje, een koningswijntje of een koninginnenfrisje komen drinken in
de Oranjebar!
Sjouw je drankje(s) mee naar buiten en geniet van de spetterende optredens op het podium. LA Dansstudio geeft twee
keer een spectaculaire show weg met in de hoofdrol, jawel, niemand minder dan de kinderen van Schipluiden! Kijk met
open mond naar de beste scheikundige trucs van de maffe professoren van Mad Science of geniet van de muziek van
het blaasorkest of onze huis-DJ Nick Koene. Schroom niet. De voetjes mogen gerust van de vloer.
Het barpersoneel staat de hele middag voor je klaar, maar let op: als je niet ouder bent dan 18, zul je het moeten doen
met een alcoholvrij drankje. Wij raden sinaasappelsap aan. Blijf je lekker in de sfeer!

Van feesten krijg je honger.
En op één versierde eierkoek kun je niet feesten.
Gelukkig is er genoeg lekkers te vinden op het feestterrein.
Dus knorrende buiken: eat your heart out!

< Oranjekraam & sponsors

De oranjekraam
De Oranjekraam is het bruisende middelpunt van alle koningsdagactiviteiten.
Of beter: het is het bruisende startpunt van alle activiteiten.
Hier koop je munten voor een drankje bij de Oranjebar, spelkaarten voor de kinderactiviteiten en je kunt je hier opgeven voor
de bungee trampoline, de klimwand en Mad Science. Maar vooral! Is dit dé plek om je in te schrijven als nieuw lid van de
Oranjevereniging!
Ben je al lid? Dan hebben we niets gezegd. Maar dan ben je nog steeds welkom om te vertellen welke activiteiten je het leukste
vond, natuurlijk. Of voor leuke suggesties voor volgend jaar. Of gewoon, voor de gezelligheid!
Ben je nog geen lid? En loop je na het lezen van dit programmaboekje
al een beetje oranje aan? Vul dan de bijgeleverde ansichtkaart in en
lever hem, samen met de contributie van € 12,50 per gezin per jaar,
meteen in bij de Oranjekraam (of gooi ‘m in de
brievenbus bij één van de adressen die op de
kaart staan).

Bent u lid van de
Rabobank?
Dan kunt u ons helpen!
Elk jaar verdeelt de Rabobank fors
bedrag onder lokale initiatieven. Vorig
jaar brachten sommige Rabobankleden
hun stem uit op Oranjevereniging
Schipluiden en daardoor ontvingen
wij een bedrag van 518 euro van de
Rabobank! Dank daarvoor!

Worden wij heel vrolijk van. En blij. Wie weet
doen we zelfs heel stiekem een vreugdedansje.

Onze sponsors

Met een zwierige buiging bedanken wij onze sponsors.

Dat smaakt naar meer! Hoe
meer stemmen wij krijgen van
Rabobankleden, hoe hoger het
sponsorbedrag. Helpt u mee?
Houd onze Facebookpagina (facebook.
com/oranjeverenigingschipluiden) dan
in de gaten, stemmen kan alleen in een
specifieke periode.
Alvast bedankt!

Praktijk voor
Manuele Therapie
en Revalidatie
Schipluiden

AVG
Tijdens de activiteiten op 27 april zullen
foto’s gemaakt worden ten behoeve van
de communicatie van Oranjevereniging
Schipluiden.

• ontwerp, aanleg en onderhoud van licht- en krachtinstallaties
• data- en CAI installaties
• led verlichtingsspecialist
• bedrijven en particulieren

de Vreede Elektrotechniek
Adres: Dorpsstraat 51
2636 CJ Schipluiden

met een bijzondere
vermelding voor:

Werkplaats:

Neringstraat 11 - 2624 HX Delft
Telefoon: 015 - 2617232

Mocht u bezwaar hebben tegen het in
beeld brengen van uzelf of uw kinderen,
dan kunt u dat van tevoren aangeven bij
de Oranjekraam. Bij uiterst herkenbare
close-ups zullen wij voor publicatie uw
toestemming vragen. Maakt u bezwaar
tegen een gepubliceerde foto van u of
uw kinderen, dan kunt u dit kenbaar
maken via
info@oranjeverenigingschipluiden.nl.
Wij zullen het beeld dan zo snel mogelijk
verwijderen uit ons bestand en de
publicatie.

Tekst, ontwerp: De Keenenburgt, www.dekeenenburgt.nl, foto’s: © RVD – Mischa Schoemaker (foto gezin in de tuin), Jeroen van der Meyde (familieportret) , Shutterstock en De Keenenburgt

