
 

 

 

 

Programma Koningsdag 2016 

Alblasserdam 

 

 

 
WOENSDAG 27 APRIL 
RAADHUISPLEIN 
 
09.00-15.00 Kindervrijmarkt rondom het Makado  
10.30-11.20  Uitdelen bellenblaas en gratis schminken 
10.30-11.00 Mini concert Soli Deo Gloria 
11.00-11.20 Aubade   
11.20-11.30 Opening  
11.30-11.50 Optreden zangkoor „Zinge‟ 
11.50-12.20 Optreden YV Dance 
12.00-17.00 Opening middagprogramma: 

- bungee trampolines 
- kop van jut 
- workshops van Patisserie Marijn en Workshops 4 Kids 
- survival run 
- jungle track 
- jeugdbrandweer 
- multiplay met glijbaan 
- springkussens 

  - schaakvereniging Pascal 
- modelboten 
- shoot out arena  
- formule 1 baan 
- happende vis 
- schminken en ballonnenclown 

12.00-13.00 Keep Them Rolling (voor Landvast) 
12.30-13.00 Kids show en prijsuitreiking kleurplatenwedstrijd door Wally op het Makado. 
13.00-14.00 Wally‟s Pretparade (Raadhuisplein)  
14.00-14.45 XL poppenkast  
15.00-15.30  Heel Alblasserdam Bakt 
16:00-16.30 Optreden „JOHNNY VALENTINO‟   
16.30-19.00 „BACK TO VINYL OUTDOOR: THE ORANGE EDITION‟  
20.00-23.00  Optreden „COLIBRI FT. RON LINK‟ in LANDVAST 
23.00 Afterparty in Landvast 
 
Woensdag 27 april is Landvast geopend vanaf 10.00 uur. De lounge is open en de toiletten openbaar!  
 

WOENSDAG 27 APRIL 
WINKELCENTRUM MAKADO 



 

 

 
08.30-15.00 Kindervrijmarkt (aanmelden via info@makado-alblasserdam.nl) 
08.30-15.00 Workshops koningskaarten maken 
08.30-15.00 Workshop Schapenvacht  
08.30-15.00 Workshop Sieraden maken 
08.30-15.00 Minimarkt 
08.30-13.00 Gratis oranje tompoezen 
09.00-13.00 Divers entertainment   
12.30-13.00 Kindershow en uitreiking kleurplatenwedstrijd 
 
Er zijn diverse leuke activiteiten in en om het winkelcentrum op Koningsdag. De meeste winkels zijn 
van 09.00 tot 13.00 uur geopend. Kleurplaten kunnen tot 26 april worden ingeleverd bij de Hema, 
Albert Heijn en Delifrance. Bij de Delifrance krijgt iedereen bij inlevering een GRATIS SOFTIJSJE!  
 
 

WOENSDAG 27 APRIL 
SPORTPARK MOLENZICHT/ CKC KINDERDIJK 
 
10.00-12.00 Kinderspelen (kinderen t/m 12 jaar) 
11.00-12.30 Kinderrad van Avontuur (prijzen voor kinderen) 
12.00-14.00 Feest orkest de Vrolijke Noot  
12.30-13.30 Optreden jongensgroep gymvereniging KDO 
13.00-17.00 Rad van Avontuur (prijzen voor volwassenen) 
14.00-17.00 Zeskamp 
14.00-17.30 Optreden van band „Nachtwacht‟. 
 
 

WOENSDAG 27 APRIL 
DRENTSE BUURT 
 
08.00-17.00 Rommelmarkt - er zijn nog plaatsen te huur, neem contact op met Gaby Bijl via tel. 06-
  19886567 (‟s avonds na 19.00 u) of mail naar info@drentsebuurt.nl.  
 
Er is weer gezellige muziek, een groot luchtkussen voor de kinderen en verlotingen met leuke prijzen. 
We hopen op weer een geweldige, zonnige dag dit jaar. Tot 27 april in de Drentse Buurt! 

 

DINSDAG 26 APRIL 
V.V. ALBLASSERDAM 
 
18.00   Inschrijven penaltybokaal in de kantine van V.V. Alblasserdam 
18.30  Start penaltybokaal 
 
De penaltybokaal is  voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar. Deelname is gratis! Er is een gezellige 
BBQ, muziek van DJ Martinez en er zijn leuke prijzen te winnen bij het Rad.  

 
WOENSDAG 27 APRIL 

DIVERSE ACTIVITEITEN 
 
09.15  Aubade bij „De Wielen‟ door „Excelsior‟   
09.45  Aubade bij „Het Anker‟ door „Excelsior‟  
10.30  Aubade bij „De Alblashof locatie Waardenburg‟  door „Excelsior‟  
10.45 Aubade bij „De Alblashof locatie Rivas‟  door „Excelsior‟ 
19.00  Ringsteken in de Kerkstraat door Arresleeclub „Glijen en Rijen‟ 
 
 
 
DINSDAG 3 MEI 
BEVRIJDINGSLOOP ATLETIEKVERENIGING A.A.A. 
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19.30   Start bevrijdingsloop voor Prestatielopers en Sportief Wandelen bij Sportpark  
  Molenzicht (korfbalvereniging CKC). 
 
Het parcours is uitgezet op de wandel- en fietspaden in het beroemde natuurgebied 
langs de molens van Kinderdijk. Inschrijven kan tot 10 minuten voor de start. Deelname is op eigen 
risico. We wensen u een hele fijne wedstrijd toe!  
 
 

WOENSDAG 4 MEI 
NATIONALE DODENHERDENKING ALBLASSERDAM 
 
18.30  Ontvangst van veteranen, nabestaanden van veteranen, begeleiders en 

belangstellenden in Landvast. 
19.00  Aanvang Herdenkingsdienst  in Landvast, georganiseerd door de   
                  samenwerkende kerken (Werkgroep Herdenkingsdienst 4 mei). 
19.40  Vertrek “Stille Tocht” vanaf het Raadhuisplein naar het Oorlogsmonument. 
19.50 Aankomst bij het Oorlogsmonument, muziek van Soli Deo Gloria. 
20.00  Even voor de klok van de Grote Kerk acht uur slaat klinkt het trompetsignaal    
                  “Stilte” ter aankondiging van de twee minuten te houden stilte. 
20.02  Gezamenlijk zingen van couplet 1 en 6 van het Wilhelmus met begeleiding van Soli 
  Deo Gloria.  
20.05  Toespraak van de burgemeester en voordrachten van leerlingen van de Schalm.  
20.15  Kransleggingen door burgemeester, gevolgd door vertegenwoordigers van OBS ‟t
  Nokkenwiel,  
20.25  Einde van de plechtigheden bij het Oorlogsmonument. 
 
Tijdens de Nationale Dodenherdenking herdenken wij allen – burgers en militairen – die in het 

Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken 

van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies. 

De inwoners, de bedrijven en de instellingen van Alblasserdam worden opgeroepen om vanaf 18.00 

uur tot aan zonsondergang de Nederlandse vlag halfstok te hangen. Voorts wordt een ieder verzocht 

– ook als niet wordt deelgenomen aan de herdenking bij het Oorlogsmonument - van 20.00 uur tot 

20.02 uur stilte in acht te nemen. 

 

KLEURPLATENWEDSTRIJD 
 
Op de basisscholen in Alblasserdam zijn kleurplaten uitgedeeld voor alle kinderen. Hiermee zijn leuke 
prijzen te winnen. De kleurplaten kunnen ingeleverd worden vanaf 17 april bij de Hema, Albert Heijn of 
Delifrance. Hier zijn ook (extra) kleurplaten op te halen. Bij de Delifrance krijg je tegen inlevering van 
de kleurplaat een GRATIS SOFTIJSJE! Uiteraard kun je de kleurplaat op 27 april tussen 10.30 en 
11.00 uur ook inleveren op het Raadhuisplein bij de tent van het Oranjecomité. De prijsuitreiking van 
de kleurplatenwedstrijd is om 12.30 uur op het Makado tijdens een gezellige kindershow. Ben jij er ook 
bij?  
 
 
KIJK VOOR DE LAATSTE UPDATES OP ONZE WEBSITE, FACEBOOKPAGINA OF VOLG ONS OP 
TWITTER: 
 
WWW.ORANJECOMITE-ALBLASSERDAM.NL 
 
WWW.FACEBOOK.COM/ORANJECOMITE.ALBLASSERDAM 
 
TWITTER: @OCA51 
       

http://www.oranjecomite-alblasserdam.nl/
http://www.facebook.com/ORANJECOMITE.ALBLASSERDAM

