
 

 

 

 
 
KONINGSDAG VIERLINGSBEEK / GROENINGEN 

 
 

 
 
 
 
 
Op donderdag 27 april a.s. dopen we het schoolplein 
weer om tot feestlocatie, waar we met jong en oud 
Koningsdag kunnen vieren! Voor alle kinderen uit 
Vierlingsbeek en Groeningen zijn er vanaf 13.30 uur 
diverse activiteiten gepland, terwijl er voor 
volwassenen een feestelijk terras klaarstaat.  
 
Vrijmarkt 
Ook bieden wij de mogelijkheid om speelgoed te 
verkopen. Kinderen/ouders, die dit willen, kunnen zich 
om 12.00 uur melden bij de organisatie op het 
schoolplein, alwaar ze een verkoopplek toegewezen 
krijgen. Let op: Het gaat hier alleen om verkoop van 
speelgoed/ handgemaakte producten. Geen kleding of 
huisraad. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
13.00 uur: Opening Koningsdag 2017 met het 
Wilhelmus. 
13.10 uur: Voorbereiding optocht: Versier je fiets op 
het schoolplein en win een PRIJS. Neem zoveel mogelijk 
eigen versiering mee. Heb je niets? Kom dan toch! Ook 
de organisatie heeft versierspullen. 
13.30 uur: Optocht door Vierlingsbeek. Route: 

Schoolplein-Kloosterstraat-Willem 1 straat-Jan de 
Beijerstraat-Merletgaarde-Prins van Oranjestraat-
Jenniskensstraat-Vierling-Fietspad-Udo de Boyestraat-Prins 
van Oranjestraat-Arn. v. Gelrestraat-Laurentiusstraat-Pastoor 
Janssenstraat-Schoolplein.  
14.00 uur: Start activiteiten. Aan bijna alle activiteiten 
kun je gratis deelnemen. Voor enkele activiteiten is een  
activiteitenkaart te koop voor € 2,50. Het gaat hier om: 
Broodje bakken / Appel schillen en bakken / Ranja / 
Snoepzak / Zakje chips. Zonder Activiteitenkaart kosten 
deze activiteiten/versnaperingen € 1,00. Overige 
activiteiten: Schminken, Knutselen, Springkussen, 
Eendjes vangen, Koekhappen, Oud-Hollandse 
spelletjes, Voetballen-Penaltyschieten, stoepkrijt 
tekeningen maken, Ponyrijden. 
 

 
 
15.30 uur: Wedstrijd penaltyschieten op het 
voetbalveldje op het schoolplein. (Vanaf groep 1.) 
Hiermee is een leuke prijs te winnen. 
16.30 uur: Clown Ronnie Ballonnie komt de kinderen 
ophalen voor de kinderdisco en prijsuitreiking bij 
Herberg Thijssen . 
17.00 uur: Einde middagactiviteiten; start 
feestelijkheden bij Herberg Thijssen met om 
21.00 uur: Jackson’s Cage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij hopen jong en oud te mogen begroeten om er 
samen een mooie dag van te kunnen maken. 
Namens Stichting GroeVie - Werkgroep Koningsdag: 
Anke Joren / Bregje Bardoel / Chantal van Boekel / Jack 
Vervoort / Marieke Willems / Sabine Schoenmakers 
/Saskia Weijmans 
 
KONINGSMAAL 
Op 28 april 2017 bereiden de koks samen een uniek 
koningsmaal. Dit koningsmaal wordt voor ongeveer 30 
gasten op een unieke locatie geserveerd. Aanvang 
19.00u. 
 

 
 
Wie zijn onze koks van het Koningsmaal 2017? 
Onze koks zijn: Jacq Bus, Dineke en Han Morsink, 
Maarten Berbers en Jan van Bergen.  
Voor info en aanmelding: http://www.vierlingsbeek-
groeningen.nl/verkoop-verhuur/ 
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