
Programmaboekje 26 april 2014
Koningsdag





Koningsdag 2014
26 april wordt dit jaar een bijzondere dag: voor 
het eerst in onze Nederlandse geschiedenis 
vieren we Koningsdag. Bernheze zal die dag 
oranje en rood-wit-blauw gekleurd zijn. Dit 
keer nog niet voor ons Nederlands elftal maar 
voor de verjaardag van onze Koning Willem-
Alexander. Een bijzondere activiteit die ik voor 
de eerste keer in Bernheze mee mag maken.

Het Koningshuis speelt nog steeds een be-
langrijke rol in ons land. Dit jaar gaan Koning 
Willem-Alexander en Koningin Maxima op 
bezoek in Amstelveen en De Rijp, zonder de 
prinsesjes. Een nieuwe Koning met nieuwe 
tradities, maar de intentie van een feestelijke 
dag blijft. In Bernheze heeft ook iedere kern zo haar eigen tradities.

Met name de gedecoreerden verdienen het om die dag in het zonnetje te 
worden gezet. Iedere kern besteedt daar op een eigen manier aandacht aan. 
Het gemeentebestuur heeft besloten om dit jaar weer een bijeenkomst te or-
ganiseren voor alle gedecoreerden uit Bernheze. Deze keer in de vorm van een 
Oranjeconcert op zondag 27 april.

Van mijn collega-bestuurders heb ik al het een en ander gehoord over de 
festiviteiten die in Bernheze plaatsvinden. Het college probeert die dag zoveel 
mogelijk de belangrijkste activiteiten in de kernen te bezoeken. Deze traditie zal 
ik zeker voortzetten 

In Heeswijk-Dinther hebben de Oranjecomités samen weer een prachtig pro-
gramma neergezet met voor ieder wat wils. Ik zal zeker aanwezig zijn bij de 
aubade wat ieder jaar weer een indrukwekkende bijeenkomst moet zijn. Graag 
wens ik alle inwoners van Heeswijk-Dinther een prachtige en zonnige Konings-
dag toe.

Marieke Moorman,
Burgemeester 

Marieke Moorman



Dinther
Waar: Sint Servatiuskerk
Aanvang: 9.30 u. 
Thema: “Verandering”

Medewerking verlenen:
Henk Habraken
Sint Barbaragilde
Harmonie Sint Servaes

 

 Heeswijk
Waar: Heilige Willibrorduskerk
Aanvang: 9.30 u.
Thema: “Verandering”

Medewerking verlenen:
Sint Willebrordusgilde  
Koninklijke Fanfare  
Sint Willibrord

Gezinsviering



Optocht

Na de vieringen vertrekken we met versierde fietsjes, steppen en bolder-
karren in kleurrijke optochten naar het marktplein, waar elk kind met een 
duidelijk versierd fietsje etc. een presentje krijgt.

Route vanaf Dintherse kerk:
(o.b.v. Harmonie en gilde)
Torenstraat, Julianastraat, 
Bernhardstraat, Irenestraat 
en Plein 1969

Route vanaf Heeswijkse kerk:
(o.b.v. Fanfare en gilde)
Hoofdstraat, Pastoor Maasstraat, 
Graaf Wernerstraat en Plein 1969

Fotograaf: Ronald van Hastenberg



Aubade

Op deze feestelijke dag 
zal een afgevaardigde 
van burgemeester en 
wethouders van Bern-
heze, namens Zijne 
Majesteit de Koning, 
de felicitaties van alle 
aanwezigen in ontvangst 
nemen.

Fotograaf: Ronald van Hastenberg

Programma:
(aanvang 10.30 u.)
Muziekkorpsen spelen hun mars uit.
Toespraak voorzitter Oranjecomité.
Felicitaties namens B. & W.
Muziekkorpsen spelen: “Lang zal hij leven”.
Afgevaardigden van de gilden brengen hun vendelgroet.
Muziekkorpsen spelen samen het Wilhelmus.
Dankwoord voorzitter Oranjecomité.
Afmars gilden en muziekkorpsen.
Uitdelen van de presentjes.



Fotograaf: Ronald van Hastenberg

 

Fietstocht 

Voor jong en oud is ook dit 
jaar weer een fietstocht van 
ongeveer 25 kilometer uit-
gezet. Onderweg is er een 
post waar u voorzien wordt 
van een versnapering.

Start en inschrijving:
Tussen 13.30 uur en 14.30 
uur op het feestterrein. De inschrijfstand zal in de hoek op Plein 1969, 
tussen de bibliotheek en de Coop, staan.

Kosten:
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,- per fiets(st)er.

Wij wensen U veel fietsplezier!

Kindermarkt

Zoals ieder jaar is er natuurlijk ook weer een kinderspullenmarkt 
vanaf 13.30 u. tot 17.00 u. Hier worden door basisschoolkinderen,  
tegen aantrekkelijke prijzen, diverse spulletjes verkocht. Wat je niet 
verkoopt, moet je natuurlijk weer mee naar huis nemen. 

Je mag je spullen brengen vanaf 13.00 u. Auto’s op het terrein zijn 
niet toegestaan. Ook niet voor het lossen en laden van 
spullen. Dit in verband met de veiligheid van de kinderen.



Middagprogramma

Op deze middag, als u gezellig op het pleinterras “Oranje” vertoeft, krijgt 
u een optreden te zien van de Dansmariekes, opgevrolijkt door de klan-
ken van één of twee blaaskapellen. 
Ook krijgt u de gelegenheid om deel te nemen aan workshops van  de 
slagwerkeropleiding “Beat it”

Wij zullen U wederom een middag vol entertainment bieden. Om exact 
te weten wat wij op Koningsdag allemaal hebben, zult U zelf moeten 
komen kijken en luisteren. Dit alles kan onder het genot van een drankje 
op het terras!

Plaats: Plein 1969          
Tijd: van 13.30 tot 17.00 uur

Attractiepark “ORANJE” op en rond het marktplein.
‘n Deelnemerskaart kost € 2,00. Als je de speelkaart aan het einde van 
de middag inlevert, maak je nog kans op een mooie prijs. Waar kun je al-
lemaal aan meedoen als je een “SPEELKAART” hebt gekocht?

Voor de kinderen van 0 t/m 8 jaar is er weer het bekende SPEELLAND en 
natuurlijk een LUCHTKUSSEN. Je kunt blikken gooien en meedoen met 
het memoriespel en draaien in de MINIDRAAIMOLEN. 
Voor de wat oudere, stoere kinderen hebben we dit jaar de “SURVIVAL-
BAAN”  en het “KLIMKANON”, stokken vangen en kruisboogschieten en 
nog veel meer. Kom het zelf maar ontdekken. 
Voor alle sportieve jongens en meis-
jes is er het voetbalveldje waar je 
lekker met elkaar een potje kunt 
voetballen, zonder dat je er een kaart 
voor hoeft  te kopen. 
Kom gezellig naar het  “ORANJE”  
attractiepark op Plein 1969.  
Tot dan!



Bewoners Bernezorg

Ook dit jaar is er door de activiteitenbegeleidsters, Sjanet en Leny, in 
samenwerking met het Oranjecomité Heeswijk-Dinther een leuk pro
gramma samengesteld. Het wordt een muzikaal gebeuren met een  
lekker hapje en drankje met medewerking van muziekgroep Plûzier.  
Zij betreden het podium om 14.30 uur in de Tuinzaal.

Plûzier is een volksmuziekgroep uit Zeeland (in de Peel). De groep maakt 
instrumentale muziek en zingt Nederlandstalige en Brabantse liederen. 

Laverhof
Bewoners van Cunera en De Bongerd

Activiteitenbegeleidsters Leny en Sjanet hebben weer hun uiterste best 
gedaan om een gezellig programma samen te stellen.

Het enige wat de dames willen verklappen is, dat het een super gezellig 
Koningsprogramma wordt met natuurlijk een Koninklijk hapje en drankje. 

De surpriseparty begint om 14.30 uur in de Tuinzaal.







 

Het Oranjefeest,  
twee dagen lang in Heeswijk-Dinther.
Dit jaar wederom van alles te beleven in HaDee voor het vieren van Koningsdag! 
We starten op 25 april 2014 met ‘Kingsnight 80’s & 90’s’ in de feesttent op  
Plein 1969. De dag erop is er de hele dag muziek aanwezig op het (hopelijk)  
zonovergoten terras bij de feesttent.

 

Kingsnight: 25 april 2014

Na 3 volledig UITVERKOCHTE edities van Queensnight 80’s & 90’s is het dit jaar 
tijd voor een 1e editie van een lange reeks Kingsnight 80’s & 90’s evenementen.



   

 

Vanaf 20.00 uur 
 

 
 
Cover band „No Problem‟.  
Met grote invloed van Heeswijk-Dintherse 
artiesten! Hans Achterberg, William van 
Grinsven, Harry van de Sterren, Gerrit Stubbe en 
William Verhoeven - vijf ervaren muzikanten uit 
Heeswijk-Dinther, Esch en Rosmalen - vormen 
samen de band "No Problem". Het repertoire 
bevat rock-, pop- en discohits van U2 tot ABBA 
en Kings Of Leon tot The Trammps. 
Gastzangeres Stefanie Achterberg neemt de 
betere vrouwennummers voor haar rekening. 
  

 
Tussen de muziek van de band door zal DJ Marcel V. er één groot feest van 
maken! 
 
01.00 uur  Einde avondprogramma. 

  

dus je schoudervullingen op, trek je housebroek aan en kom op maandag 
29 april 2013 naar Queensnight in de feesttent op Plein 1969.

Kaarten voor dit evenement kosten € 7,50 per stuk in de voorverkoop en 
zijn te verkrijgen bij de kantines van V.V. Heeswijk,  R.K.S.V. Avesteyn en 
daarnaast ook bij café de Toren.
De toegangsprijs aan de kassa op de avond zelf is € 10,-   
  
VOL = VOL  Leeftijd: 18+     LEGITIMATIE VERPLICHT!

Koninginnedag: 30 april 2013
Kasteel Heeswijk & De Toren zorgen voor een mooi terras op Plein 1969. 
Neem lekker plaats op het terras en geniet van een heerlijk drankje, 
terwijl de kinderen zich vermaken en deelnemen aan de spelen! Speci-
aal voor dit Oranjefeest staat er op 30 april weer een feesttent op Plein 
1969. De gehele dag en avond is deze tent vrij toegankelijk en hoeft u 
hiervoor geen entree te betalen. Daarbij hebben we een ruim en gezellig 
terras met de gehele dag muziek. 

Kortom: Queensnight en Koninginnedag 2013 in H-D, 
dat mag je niet missen!

 

Voor degenen die zich het cassettebandje 
nog kunnen herinneren, die SixteenCandles 
en The Breakfast Club hebben gezien, die 
het Carlton (Fresh Prince Of Bel Air) dansje 
nog moeiteloos kunnen nadoen! Of gewoon 
voor degenen die graag dit allemaal en de 
rest van de jaren 80 en 90 hadden willen 
meemaken: Kingsnight 80’s & 90’s!!

Kaarten voor dit evenement kosten  
€ 10,- per stuk in de voorverkoop en zijn te 
verkrijgen bij de kantines van V.V. Heeswijk 
& R.K.S.V. Avesteyn, Paperpoint Heeswijk-
Dinther en daarnaast ook bij café de Toren.

VOL = VOL Leeftijd: 18+ LEGITIMATIE VERPLICHT!

Koningsdag: 26 april 2014

Kasteel Heeswijk & De Toren zorgen voor een mooi terras op Plein 1969. Neem 
lekker plaats op het terras en geniet van een heerlijk drankje, terwijl de kinde-
ren zich vermaken en deelnemen aan de spelen! Speciaal voor dit Oranjefeest 
staat er op 26 april weer een feesttent op Plein 1969. De gehele dag en avond 
is deze tent vrij toegankelijk. Daarbij hebben we een ruim en gezellig terras met 
de gehele dag muziek. 

Kortom: Kingsnight en Koningsdag 2014 in H-D, die mag je niet missen!



4 mei Nationale Dodenherdenking

18.45 u.:  Samenkomst in de  
Heilige Willibrorduskerk

19.40 u.:  Een stille tocht naar het  
Airbornemonument 
met drumband  
en bazuinblazers van 
Koninklijke Fanfare  
Sint Willibrord en  
het Sint Barbaragilde.

Om 20.00 uur zal één minuut 
stilte in acht genomen worden.
Hierna worden kransen gelegd 
ter nagedachtenis en zal er een 
vendelgroet gebracht worden. 
Na het spelen van “The last post” 
en het zingen van het “Wilhel-
mus”, gaan we in stilte terug naar 
het kerkplein alwaar de tocht ontbonden wordt. Na afloop kunt u een 
kopje koffie in het Willibrordcentrum gaan drinken.

 

HDL 70 jaar bevrijding

Op 17 september 2014 is het precies 70 jaar geleden dat, als gevolg 
van een landing van Amerikaanse parachutisten rondom Kasteel 
Heeswijk, de bevrijding van onze dorpen is ingezet. Dat gegeven 
wordt, tijdens een te houden feestweek van 12-21 september aan-
staande, breed herdacht. 



 

 

Dit programma, dat u nu voor u hebt,  

is mede mogelijk gemaakt met ondersteuning van: 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Stichting Oranjecomité Heeswijk-Dinther
is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal

of schade in welke vorm dan ook.
Deelname aan de diverse activiteiten

is geheel voor eigen risico.
Bestuur en medewerkers

van de Oranjecomités wensen
u een fijne dag toe.

“Stichting Oranjecomité Heeswijk-Dinther”
www.oranjecomite-heeswijkdinther.nl


