wo 27 april Koningsdag wo 4 mei Dodenherdenking do 5 mei Bevrijdingsdag

Oranje staat voor vrolijkheid, enthousiasme en
plezier. Dat vind ik perfect passen bij Koningsdag.
In de straat hangt de vlag uit, kinderen zijn verkleed, allemaal ter ere van de jarige Koning.
Jaar na jaar lukt het onze Oranjevereniging
Maasland om een fantastisch programma in
elkaar te zetten voor deze feestelijke dag. Traditionele activiteiten zoals Het Maaslands ontbijtje
en de aubade bij het oude gemeentehuis worden dit jaar afgewisseld met onder andere een
roofvogelshow. Een nog voller en gevarieerder
programma dan voorgaande jaren, met voor ieder
wat wils.
Ik geef een dikke pluim aan het bestuur en
de vrijwilligers van de Oranjevereniging. Want
dankzij jullie inzet bruist ons dorp op 27 april van
positieve energie. De inwoners van Maasland ken
ik als echte feestvierders, dus met het collectieve Oranjegevoel zit het ook wel goed. Laat de
vlaggen wapperen en meng je in de feestvreugde.
Samen kleuren we het dorp vandaag oranje!

Arnoud Rodenburg
Burgemeester Midden-Delfland

2016
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’s-Herenstraat/oude gemeentehuis

Meester Postlaan/Pastoor Riswickdreef

8:45 - 8:55 uur

Klokgelui Oude Kerk

11:30 - 15:00 uur

9:00 - 9:30 uur

Ontbijt

9:30 - 9:45 uur

Aubade

12:00 - 13:00 uur

Jeu des boules

9:45 - 9:50 uur

Ballonnen oplaten

12:00 - 14:30 uur

Groene Oaseloop

10:00 - 16:00 uur

Oranjemarkt

13:00 - 14:00 uur

Roofvogelshow [nieuw]

’s-Herenstraat

14:00 - 14:15 uur

Meet & Greet roofvogels

Stormbanen 8-min en
8-plus [nieuw]

Doe mee en win! (Lees
Meester Postlaan
9:50 - 11:30 uur

verder op pagina 13)
Kinderspelen en huifkar

14:00 - 16:30 uur

Inschrijven tot 14:30 uur

(4 t/m 12 jaar) [vernieuwd]

Singelhof
10:00 - 12:00 uur

Fietspuzzeltocht

Centrum (Pynasplein, Kerkplein,’s-Herenstraat)
Oranjeochtend

/oranjeverenigingmaasland

12:00 - 16:00 uur

Muziek in het centrum

13:00 - 21:00 uur

Feest op ‘t Pynasplein

/oranjeverenigingmaasland

/OVMaasland

Uw foto in het volgende programmaboekje? Deel uw leukste Koningsdagfoto’s met ons!

Vorig jaar kreeg ik de kans om Oranjevereniging

Met behulp van “de vrienden van Oranjevereni-

Maasland te versterken. Na gemiddeld 15 jaar (!)

ging Maasland”, voorheen bekend als onze spon-

trouwe dienst zijn er helaas meerdere bestuurs-

sors, een nieuw bestuur en natuurlijk heel veel

leden gestopt. Hen wil ik nogmaals bedanken

enthousiaste vrijwilligers, pakken we dit jaar ex-

voor hun inzet.

tra uit: met diverse stormbanen voor jong en oud

Ik had vervolgens de uitdaging om de vereniging

en een roofvogelshow voor het hele gezin. Als u

naar een nieuw en nóg mooier Koningsdag te

meedoet met onze prijsvraag, wint u wellicht een

leiden. Dit kon ik niet alleen, maar gelukkig heb

meet-and-greet met één van deze vogels.

ik een aantal nieuwe bestuursleden gevonden die

En er is meer veranderd: M-Design heeft de

vol enthousiasme meewerken. Ik ben als voorzit-

vereniging voorzien van een nieuw logo dat u

ter, maar ook als Maaslander, zeer blij met ons

ongetwijfeld bekend voorkomt. PC Maasland

huidige team en wil hierbij hun danken voor hun

heeft ons net even wat extra service geleverd

inzet. BEDANKT!!!

met de nieuwe website. Rewi Promotions heeft

Met veel plezier presenteren wij u het Maasland-

ons geholpen aan nieuwe en herkenbare kleding.

se programma voor Koningsdag 2016. Met

Maar vooral de vrienden van Oranjevereniging

tradities als de aubade, het oranjebittertje in de

Maasland hebben dit jaar extra geïnvesteerd om

Singelhof en de jeu des boules. En het Maaslands

u en alle Maaslanders een leuke Koningsdag te

ontbijtje, het ballonnenfeest en de kinderspelen.

bezorgen. Dank aan iedereen die dit jaar helpt

Deze en verschillende nieuwe activiteiten vindt u

om Koningsdag weer een stukje mooier, leuker

natuurlijk ook dit jaar terug.

en specialer te maken.

Ik hoop u woensdag 27 april 2016 te zien, op een
stralende Koningsdag in ons mooie dorp.

Hartelijke groet,
Jeffrey Mosterd
Voorzitter Oranjevereniging Maasland

2016

Oude gemeentehuis » pag. 8

8:45 - 8:55 uur

Klokgelui Oude Kerk

9:00 - 9:30 uur

Ontbijt

9:30 - 9:45 uur

Aubade

9:45 - 9:50 uur

Ballonnen oplaten

Singelhof » pag. 8
10:00 - 12:00 uur

Seniorenprogramma (hapje en drankje
met de burgemeester)

Kerkplein » pag. 13

10:00 - 18:00 uur

Trefpunt open, mét terras

’s-Herenstraat » pag. 8

10:00 - 16:00 uur

Oranjemarkt op ’s-Herenstraat

Meester Postlaan (grasveld) » pag. 9

11:30 - 15:00 uur

Stormbanen 8-min en 8-plus (NIEUW!)

Meester Postlaan (schoolpleinen) » pag. 9

9:50 - 11:30 uur

Kinderspelen en huifkar (4 t/m 12 jaar)

2016

Koningsdag in Maasland begint met klokgelui,
het Maaslands Ontbijtje en de aubade. En voor de
kinderen is er de vertrouwde ballonnenwedstrijd.
Eet mee, zing mee en begin je Koningsdag goed
op de ’s-Herenstraat!

Van 10:00 tot 16:00 uur

Van 10:00 tot 12:00 uur

Op de ’s-Herenstraat vindt u de traditionele

In de Singelhof toast de burgemeester met u op

Oranjemarkt, met Maaslandse verenigingen en

koning Willem-Alexander. Rasentertainer Hans

kleine ondernemers. Muziekje, een terrasje bij

Somers brengt extra sfeer en gezelligheid voor

De Schilpen en nog veel meer gezelligheid.

jong en oud. De zaal is open vanaf 9:30 uur.

Ambachtelijk genieten!

Van 9:50 tot 11:30 uur
Gelijk na het oplaten van de ballonnen zijn er de
vernieuwde Maaslandse Kinderspelen voor alle
kinderen van basisschoolleeftijd. Ook dit jaar
weer op de pleinen van de Schutse en de Aloysius,
met nieuwe spelletjes en attracties. Op de Kluisweer kunt u opstappen voor huifkartochten van
de Karperhoeve.

Van 11:30 tot 15:00 uur
Vlak naast de Kinderspelen staat een nieuw onderdeel in het programma: stormbanen in twee
categorieën: ‘8-min‘ en ‘8-plus‘. Kinderen tot acht
jaar kunnen zich veilig op een springkussen en
kleine baan uitleven.

Van acht tot minstens zestien jaar - en misschien
wel iets ouder nog - staat een grote stormbaan
klaar! Tientallen meters lang, voor de echte liefhebber. U vindt ze op het grasveld aan de Meester
Postlaan, bij de voetbal-/basketbalkooi.

2016

’s-Herenstraat

10:00 - 16:00 uur Oranjemarkt op ’s-Herenstraat » pag. 12
12:00 uur

Muziek en gezelligheid » pag. 13

Pynasplein » pag. 13

13:00 - 22:00 uur

Feest op Pynasplein

’s-Herenstraat » pag. 22

14:00 - 16:00 uur

Fietstocht (inschrijven 14:00-14:30 uur)

Kluiskade (grasveld) » pag. 14

13:00 - 14:00 uur

Roofvogelshow (NIEUW!)

14:00 - 14:15 uur

Meet & greet (lees meer op pagina 14!)

Doelstraat » pag. 23

12:00 - 14:30 uur

Start & finish Groene Oaseloop,
naast terras Trefpunt

Meester Postlaan (grasveld) » pag. 12

11:30 - 15:00 uur

Stormbanen 8-min en 8-plus (NIEUW!)

Singelhof » pag. 13
12:00 - 13:00 uur

Jeu des boules

2016

Van 11:30 tot 15:00 uur
Vlak naast de Kinderspelen staat een nieuw onderdeel in het programma: stormbanen in twee
categorieën: ‘8-min‘ en ‘8-plus‘. Kinderen tot acht
jaar kunnen zich veilig op een springkussen en
kleine baan uitleven.

Van acht tot minstens zestien jaar - en misschien
wel iets ouder nog - staat een grote stormbaan
klaar! Tientallen meters lang, voor de echte liefhebber. U vindt ze op het grasveld aan de Meester
Postlaan, bij de voetbal-/basketbalkooi.

Van 10:00 tot 16:00 uur

Op Koningsdag van 9:00 tot 17:00 uur

Op de ’s-Herenstraat vindt u de traditionele

Op Koningsdag opent in De Schilpen ‘Het rijke

Oranjemarkt, met Maaslandse verenigingen en

ridderlijke verleden van Maasland‘, de ten-

kleine ondernemers. Muziekje, een terrasje bij

toonstelling over de Ridderlijke Duitse Orde,

De Schilpen en nog veel meer gezelligheid.

een belangrijk onderdeel van onze Maaslandse

Ambachtelijk genieten!

geschiedenis.

Vanaf 10:00 uur is het Trefpunt open, mét terras.
U kunt daar dan van het weer genieten met een
kopje koffie en een oranjegebakje. Om 12:00 uur
start hier discotheek Re-light, een bekend gezicht op Maaslandse feesten.
Om 13:00 uur opent ook de Pynas, inclusief een
extra bar aan de ’s-Herenstraat. Spek & Bogert
spelen rond 14:30 uur in de buurt van het oude
gemeentehuis. Op het Pynasplein kunt u vanaf

15:30 uur genieten van een lekker sfeertje met
Re-light, barbecue en Maaslandse gezelligheid.

Rond 17:30 uur spelen de Wannebiezz op het
Pynasplein. Re-light houdt de stemming er daarna in tot in de avond.
Lees meer over de artisten op pagina 22.

Van 12:00 tot 13:00 uur
Van 12:00 tot 14:30 uur
Als kersverse koning sprak Willem-Alexander
de wens uit meer mensen te laten bewegen.
Maasland was zijn tijd natuurlijk ver vooruit met
de traditionele Groene Oaseloop. Dit jaar starten

Genieten van het weer, goed gezelschap en een

en finishen we op de Doelstraat. Bij sporthal De

leuk spel: jeu des boules is een klassieker die

Hofstede kunt u vanaf 10:15 uur inschrijven, om-

ook dit jaar niet kan ontbreken. Aansluitend kunt

kleden en douchen. Meer informatie op pagina 23.

u genieten van de roofvogelshow op het grasveld
onderaan de Kluiskade.

2016

Van 13:00 tot 14:00 uur

Ontmoet ú na de show de roofvogels in het echt? Wij geven twee Meet & Greets weg!
Doe mee met de prijsvraag en de fotowedstrijd en maak kans op een ontmoeting met de vogels!
1.

Beantwoord dinsdag 26 april 2016 vóór

2. Deel op Koningsdag voor 13:00 uur uw

22:00 uur via social media of e-mail deze

leukste Koningsdagfoto met ons via social

vraag:

media voor kans op de tweede meet & greet

Wat is de snelste roofvogel ter wereld?

die wij weg mogen geven.

Winnaar 1 ontvangt ’s ochtends op Koningsdag bericht, winnaar 2 ontvangt bericht via het gebruikte
social medium, tussen 13:30 en 14:00 uur. De meet & greets zijn tussen 14:00 en 14:15 uur.

/oranjeverenigingmaasland

/oranjeverenigingmaasland

/OVMaasland

Leuk: Wie zijn Maaslandse foto’s met ons deelt, staat volgend jaar misschien óók in het nieuwe boekje!

Om 13:00 uur gaat u in roofvogelvlucht langs een
aantal van de vele natuurgebieden die onze aarde
rijk is. Al uw zintuigen worden geprikkeld tijdens
de spectaculaire roofvogeldemonstraties. Vlieg
met uilen langs de savanne van Afrika, neem een
kijkje in het familieleven van de woestijnbuizerds
uit Zuid-Amerika en geniet van de snelle vluchten
van de sierlijke valken uit Zuid-Europa. Dit alles
en nog veel meer zal de revue passeren, dus mis
het niet en laat u verrassen!

Over de winactie
U kunt aan beide acties deelnemen, u kunt zo
veel Maaslandse Koningsdagfoto’s delen als
u wilt. U doet zo mee aan de winactie én wie
weet komt u volgend jaar uw foto’s tegen in het
Oranjeboekje en ander promotiemateriaal voor
Koningsdag!
Foto’s deelt u via Facebook, Instagram en Twitter,
uw antwoord kunt u insturen via social media of
info@oranjeverenigingmaasland.nl
Het middagprogramma gaat door op pagina 21 »
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Oranjevereniging Maasland
kan Koningsdag 2016 organiseren met veel dank aan onze
vrijwilligers, leden en deze
vrienden van de vereniging.

Glasdesign B.V.
www.glasdesign.nl
T (010) 24 77 22 20

Van Ruyven
woning- en projectstoffering
T 06 14 336 376

Praktijk voor
kinderfysiotherapie Maasland
kinderfysiotherapiemaasland.nl
T 06 300 98 371

Single Estate Coffee
www.SEcoffee.nl
T (0174) 535 303

Retrovision
www.retrovision.nl
T 06 172 284 37

Tekno B.V.
www.tekno.nl
T (0174) 535 458

Bud Holland BV
www.bud.nl
T (0174) 535 353

Deborah DeZign
www.ddezign.nl
T 06 149 06 261

Djoy KinderDagVerblijf
www.kdv-djoy.nl
T (010) 592 22 23
Loodgietersbedrijf Rodenrijs
Het Ambacht 8, Maasland
T (010) 591 45 56

E.J. van der Meer
Elektrotechniek BV
www.ejvandermeer.nl
T (010) 592 81 05

PC Maasland
’s-Herenstraat 2, Maasland
www.pcmaasland.com
T (010) 591 73 05

Transparant Keukens
www.transparantkeukens.nl
T 06 28 045 248

Autobedrijf van der Voort BV
Het Ambacht 7
3155 AK Maasland
T (010) 591 13 99 / 591 10 94

Van der Kraan
accountants en adviseurs
www.vdkraan.nl
T (010) 59 20 466

French Design
grafisch | video | online
www.frenchdesign.nl

Doelstraat 17 | 3155 AG Maasland

Loonbedrijf John van der Marel
Doelstraat 17, Maasland
T 06 51 08 40 48

R.J. de Bruijn CV-installaties
www.renedebruijn.nl
T 06 53 31 67 22

promotionele en bedrijfskleding borduren en bedrukken
www.rewipromotions.nl

Buijnink Aannemingsbedrijf
www.buijnink.nl
T (010) 599 16 66

van Buuren Schilderwerken
vanbuurenschilderwerken.nl
T (010) 591 92 37
M 06 40 15 83 06

Drukgroep Maasland & Ruygrok
Aartsdijkweg 2 , Maasdijk
www.drukgroepmaasland.nl
T (0174) 67 11 00

de Frietsalon
www.frietsalon.nl
T (010) 592 21 11

Studio: Langetaam 2
mdesignmaasland.nl
T (010) 592 49 62

Bloemsierkunst Bloei
www.bloei-maasland.nl
T (010) 590 28 24

MeeGaa Substrates
www.meegaa.nl
T (010) 714 49 20

2016

De Groot Grondwerken
www.degrootgrondwerken.nl
T 06 51 81 85 37

Maasland Schoonmaakdiensten
schoonmaakbedrijf-maasland.nl
T 06 53 67 10 76
Bas van Buuren Substrates
Aan de basis van de groei
www.bvb-substrates.nl
T (0174) 53 54 55

Welvreugd
Welvreugd
www.welvreugd.nl
T (010) 591 82 47

Grondwerkbedrijf Westland
grondwerkbedrijfwestland.nl
T (010) 591 72 20
Sleufloze technieken

Spiegellassen

Verboon Maasland
www.verboonmaasland.nl
T (010) 592 20 22

Leiding traceren
BOUW & ONTWIKKELING

Van Mierlo
Bouw
& Ontwikkeling
Meer weten? Neem contact met ons op:
www.vmierlo.nl
T: 010 5918247
E: info@welvreugd.nl
W: www.welvreugd.nl
T (0174)
522 300

Hoeve Bouwlust Maasland
www.hoeve-bouwlust.nl
T (010) 591 27 75

Kluisweer 2b, Maasland
www.kinderopvang-dokus.nl
T (010) 599 09 01
M 06 31 94 20 54

De Pynas
’s-Herenstraat 21, Maasland
www.depynas.nl
T (010) 592 23 02

maasland

Kerkplein 11, Maasland
www.trefpuntmaasland.nl
T (010) 591 34 16

Blue 10
www.blue10.com
T (0174) 535 453

promotionele en bedrijfskleding
borduren en bedrukken
www.rewipromotions.nl

tel. 010 5914807

www. bohtlingk.nl

Böhtlingk architectuur
‘s Herenstraat 40, Maasland
www.bohtlingk.nl
T promotionele
(010) 591 48 07
en bedrijfskleding
borduren en bedrukken
www.rewipromotions.nl

Janus Mobiele Mechanisatie
janusmobielemechanisatie.nl
T 06 30 04 01 88

ONTWERP
AANLEG
ONDERHOUD
SIERBESTRATING

ANS VAN LEEUWEN
HOVENIERSBEDRIJF

Zuidbuurt 17 - 3141 EN Maassluis
Tel.: 010 - 592 00 90 E: hovleeuw@xs4all.nl

Machinefabriek &
Constructiebedrijf De Haven
www.dehavenbv.nl
T (010) 59 122 36

Nico van Roon
Dakbedekking & Zinkwerken
Lisdodde 12, Maasland

Autobedrijf Korpershoek
www.ford-korpershoek.nl
T (010) 591 23 44

Van Leeuwen Hoveniersbedrijf
vanleeuwenhoveniersbedrijf.nl
T (010) 592 00 90

Bakkerij Gebr. van den Berg
De Vierde Hoeve 42, Maasdijk
www.bakkerijvdberg.nl
T (0174) 521 443

Dierenvakantieland Divoza
divoza-dierenvakantieland.nl
T (010) 591 33 13

Auto- en motorrijschool
Leo Rombout
www.lrombout.nl
T (010) 592 23 58

Pannenkoekenboerderij ’t
Sonnetje
www.sonnetje.nl
T (010) 591 11 49

Liene & Co.
Liene & Co Conceptstore
www.liene-en-co.nl
T (010) 591 36 51

Maaslandse Harmonie
www.maaslandseharmonie.nl

Het Ambacht 5, Maasland
www.autoschade-wildeboer.nl
T (010) 591 76 53

Boutique Restaurant Bavette
www.bavette.nl
T (010) 590 01 14

Aannemersbedrijf
Groenewegen bv
www.groenewegenbouw.nl
T (010) 591 75 66

2016

Annelies Lapré
MASSEUSE

Stichting Welzijn Midden-Delfland
www.swmd.nl
T (010) 591 80 52

06 - 13 60 34 84
www.jelijfisjeleven.nl

Appvantage B.V.
www.appvantage.nl
T (010) 592 44 93

BL EM-ART
bloemsierkunst | bruidsboeketten | rouwbloemwerk

Yvonne Olsthoorn

BLOEM-ART
Tijns 3, 3155 BX Maasland
Yvonne
Olsthoorn
T 010 591
43 65, M 06 54 96 32 89
E info@bloemart.nl, I www.bloemart.nl
www.bloemart.nl
T 06 54 96 32 89

Kroes Aannemingsbedrijf BV
www.kroes.org
T (010) 592 28 88
Consillio
www.consillio.nl
T 06 22 47 81 87

Trefzeker
www.trefzeker.nl
T (0174) 64 32 22
Huisman Scherming B.V.
www.huismanscherming.nl
Leehove 39, De Lier
T 06 30 96 64 37

Kerkweg 42, Maasland
www.twapenvanmaeslant.nl
T (010) 591 49 98

Bij de Buurvrouw
Oostgaag 18a, Maasland
bijdebuurvrouwmaasland.nl
T (010) 590 49 45

Kraanverhuur Boekestijn
www.boekestijn.nl
T (010) 591 6744

Euterpe
facebook.com/
HarmEuterpeMaasland

Susanne photography
www.susanne-photography.com

Wilt u weten hoe uw bedrijf of
organisatie kan bijdragen aan
Koningsdag in Maasland?
Neemt u contact op met Jeffrey
Mosterd of Maarten de Vries via
info@oranjeverenigingmaasland.nl

Van 14:00 tot 16:30 uur
De fietspuzzeltocht staat dit jaar in het teken

Voor iedereen die er even tussen uit wil en

van de berenklauw. Hoewel het nog vroeg in het

Maasland van zijn mooiste kant wil zien:

jaar is voor deze mooie en zeer gevaarlijke plant,

De Koningsfietspuzzeltocht 2016!

dagen we de deelnemers uit om deze op de foto
te zetten.

Inschrijven: Slot de Houvelaan
Tijd:

Starten van 14:00 tot 14:45 uur

Locatie:

Maasland

Kosten:

2,50 euro voor volwassenen

		

1,50 euro voor kinderen

U kunt zich inschrijven voor de nieuwe route met
vragen op de Slot de Houvelaan ter hoogte van de
Theatherkassa. In iets meer dan een uur kunt u
de vragen al fietsend oplossen, terwijl u geniet
van het polderlandschap en de Maaslandse
natuur. Onderweg zorgt de Oranjevereniging voor
een versnapering. Voor de oplettende puzzelaar
wacht bij aankomst een medaille.

De antwoorden en uitslag van de puzzel worden
op de website van de Oranjevereniging Maasland
gezet, de prijswinnaars worden tevens per e-mail
op de hoogte gebracht.

2016

De Wannebiezz
17:30 uur, Pynasplein
Geboren en getogen op de

Hun jarenlange vriendschap,

kermis, trekken de heren van

de Hollandse gezelligheid en

de Wannebiezz met hun vrolijke

het vrije kermisleven zijn de

interactieve ‘Hollandstalige’

basis voor een ongedwongen

programma door Nederland

meezingfestijn. Sfeer en humor,

en België om de narigheid van

muziek met een knipoog. Lek-

alledag van zich af te zingen.

ker en een klein beetje vout.

Spek & Bogert
14:30 uur, ’s-Herenstraat
Energiek, interactief en vooral
heel gezellig: Spek en Boogert
speelt covers in country/rock-nroll-jasje. Zij spelen de drums
met hun voeten en wisselen af
en toe van instrument. Zo krijgt
elk nummer zijn ware swing te
pakken!

Re-light
12:00 uur, Kerkplein & 15:30 uur, Pynasplein
De vertrouwde Maaslandse DJ’s van Re-light helpen sfeer maken,
vanaf 12:00 uur op het Kerkplein en daarna vanaf 15:30 uur op het
Pynasplein. Van stampers tot meezingers, als het maar past bij het
sfeertje!

Van 12:00 tot 14:30 uur
In samenwerking met de Oranjevereniging

Afstanden:

1, 2, 6 of 10 km.

Maasland, organiseert Thof Running ook dit jaar

Starttijden:

12:00 uur 1 km, jeugd t/m 9 jaar

weer de Groene Oaseloop.

		

12:15 uur 2 km jeugd 10 t/m 14 jaar

		

12:45 uur 6 km en 10 km

Jong en oud kunnen op 27 april hun beste been-

Inschrijfgeld: 1 km & 2 km: 2 euro

tje voor zetten, om op verschillende afstanden

		

mooie prijzen in de wacht te slepen.

Inschrijven: Sporthal De Hofstede vanaf 10:15

6 km & 10 km: 5 euro

uur tot een half uur voor de start.
Dit jaar met een nieuwe route en met zowel de
start en finish in de Doelstraat, ter hoogte van  de

(Douche- en kleedruimte aanwezig.)

Start/Finish: Doelstraat t.h.v. Grofa Shop/’t
Trefpunt.

groenteboer Grofa Shop en ’t Trefpunt.

Elke deelnemer verdient een mooie medaille.

Een deel van het inschrijfgeld gaat naar het

Aquadraat zorgt voor verfrissing onderweg én bij

goede doel:

de finish. En voor alle lopers hebben we een lekker appeltje van groenteboer John Thebes/Grofa
Shop, of een versnapering geschonken door DA
Maasland.

2016

Van 19:30 tot 20:05 uur
Op 4 mei herdenken we alle

of nog steeds betrokken is. In

19:30 uur Klokken luiden

mensen die hun leven hebben

Maasland herdenken we met

19:30 uur Verzamelen bij het

gegeven voor de vrijheid van

jong en oud oorlogsslachtoffers

oorlogsmonument

anderen. Tijdens de Tweede

bij het monument tegenover de

aan de Hofsingel

Wereldoorlog en oorlogen,

Singelhof. Hiernaast vindt u het

19:58 uur Last Post

gewapende conflicten en

programma. Aansluitend bent u

20:00 uur Twee minuten stilte

vredesoperaties waarbij Ne-

van harte welkom voor koffie bij

20:02 uur Kranslegging

derland betrokken is geweest

de Singelhof.

20:10 uur Koffie Singelhof

2016

Opmaak:

Oranjevereniging Maasland

De Oranjevereniging Maasland organiseert elk

Huisstijl:

M-Design Maasland

jaar de viering van Koningsdag in het dorp. Dat

Druk:

Drukgroep Maasland

doen we in samenwerking met bedrijven en

Oplage:

2.800 exemplaren, huis-aan-huis

organisaties in het dorp, met de gemeente en

in Maasland

sponsoren. Voor heel Maasland, maar natuurlijk

Susanne van Buuren -

vooral voor onze leden. Voor 12,50 euro per jaar

susanne-photography.com,

bent u lid en steunt u de organisatie en ontwik-

Alde Feanen, Hunters of the Sky,

keling van Koningsdag in Maasland. Bezoek onze

Set In Motion, Oranjevereniging

website om u aan te melden:

Maasland e.a.

www.oranjeverenigingmaasland.nl

Fotografie:

Bestuur:

Jeffrey Mosterd (voorzitter),
Jan Lamein (penningmeester),
Brenda van Dael (secretaris),
André Vos (spreker),
Marian Lamein,
Ernst-Jan Poot,
Ruud Schuurman,
Maarten de Vries

Koningsdag zou geen Koningsdag zijn

Deel uw foto’s van Koningsdag 2016 in

zonder goed Maaslands feest. En van

Maasland met ons! Wie weet staat dan

feestjes heb je nooit genoeg foto’s!

volgend jaar ook úw foto in het Oranjeboekje.

Op onze site en in het boekje gebruiken we graag veel kleurrijke, vrolijke

Foto’s deelt u via de social media hier-

foto’s van Koningsdag in Maasland,

onder of via e-mail:

van professionele fotografen én van

info@oranjeverenigingmaasland.nl

enthousiaste Maaslanders!

(ook voor de winactie op pagina 14).

/oranjeverenigingmaasland

/oranjeverenigingmaasland

/OVMaasland

2016

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

