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A fgelopen jaar is 
Connie Juijn na 
25 jaar gestopt 
met haar acti-

viteiten en rol als voorzit-
ter voor het Oranjecomité 
Heeswijk-Dinther. Ik wil 
haar dan ook nogmaals be-
danken voor haar inzet. Na 
7 jaar als lid van het Oran-
jecomité heb ik de eer om 
deze mooie taak van haar 
over te nemen.    
 De drukke tijden zijn 
weer aangebroken waarin 
wij als Oranjecomité Hees-
wijk-Dinther bezig zijn 
met de organisatie van Ko-
ningsdag. Samen met alle 
vrijwilligers proberen we 
er dan ook weer een mooie 
dag van te maken. Het pro-
gramma voor dit jaar kunt u 
lezen in dit boekje. Ik wil u 
dan ook uitnodigen om Ko-
ningsdag 2018 te beginnen 
met een gezinsviering in 
de St. Willibrorduskerk te 
Heeswijk. De viering begint 

om 9.30 uur en aansluitend 
zullen we rond 10.00 uur 
starten met de versierde 
fi etsjesoptocht vanuit bei-
de kerken. Onder begelei-
ding van de muziekkorpsen 
en gildes gaan we richting 
Plein 1969 voor de aubade.
 Ik hoop u allen te mogen 
begroeten tijdens de gezins-
viering, aubade, oranjefes-
tiviteiten op plein 1969, de 
fi etstocht of bij het muziek 
optreden in Laverhof. He-
laas zal na velen jaren de 
survival dit jaar niet kun-
nen plaats vinden door een 
te kort aan vrijwilligers. We 
hopen hier volgend jaar 
weer een nieuwe invul-
ling voor te kunnen geven.
 Graag wens ik alle bezoe-
kers en deelnemers een fi j-
ne en gezellige Koningsdag 
toe en bedank ik iedereen 
die deze mooie Koningsdag 
heeft  mogelijk gemaakt.

Dennis Sonder
voorzitter

V O O R W O O R D

Kom ook naar de 
gezinsviering!



GEZINS
VIERING

4KONINGSDAG ORANJECOMITÉ

2 7  A P R I L

N adat ’s ochtends de bazuinblazers in de kerktorens de 
reveille al hebben geblazen, om Koningsdag feeste-
lijk in te luiden, start om 09:30 uur de gezinsviering 
in de Sint-Willibrorduskerk in Heeswijk. De gezins-

viering is een mooie gelegenheid om Koningsdag af te trappen. 
Dit jaar staat de gezinsviering in het teken van Vriendschap. 
Met medewerking van onder andere Joost Jansen, het Sint-Wil-
lebrordusgilde en Sint Barbara Gildekoor, en de Koninklijke 
Fanfare Sint Willibrord Heeswijk is dit samenzijn een fi jne aan-
loop richting de optocht die daarna op het programma staat. 

AANVANG
09:30 uur

LOCATIE
Sint-Willibrorduskerk Heeswijk
m.m.v. Jeanette Dekker, Joost 

Jansen, Sint-Willebrordusgilde

Kom je ook?Kom je ook?Kom je ook?Kom je ook?



5KONINGSDAG ORANJECOMITÉ

V e r s i e r d e  o p t o c h t

? ? ?

N atuurlijk is er ook dit jaar 
weer een optocht door het 
dorp. Sluit met je mooi ver-
sierde fiets, step, bolderkar 

of skelter aan bij deze kleurrijke op-
tocht. De optocht vanuit Dinther wordt 
voorafgegaan door het Sint-Barbaragil-
de en muzikaal begeleidt door Harmo-
nie St. Servaes. Vanuit Heeswijk zijn 
het Sint-Willebrordusgilde en Fanfare 
Sint Willibrord van de partij. Aangeko-
men op het markplein wacht voor ie-
der kind, met een versierde fiets, een 
cadeautje. 

AANVANG
27 april 10:00 uur

LOCATIE DINTHER
Plein Sint Servatiuskerk 

Route: Torenstraat > Julianastraat 
> Bernhardstraat > Irenestraat > 

Plein 1969

LOCATIE HEESWIJK
Plein Sint-Willibrorduskerk
Route: Hoofdstraat > Pastoor 

Maasstraat > Graaf Wernerstraat > 
Plein 1969
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Aubade
O p deze feestelijke dag zal een afgevaardigde van burgemeester en 

wethouders van gemeente Bernheze de aubade afnemen. Tijdens 
de aubade nemen zij de felicitaties van alle aanwezigen in ont-
vangst, namens Zijne Majesteit de Koning. Zo wordt de verjaardag 

van de Koning officieel gevierd. Wat ons betreft is er geen mooiere manier om 
dit te doen. Zie het volledige programma hieronder:

PROGRAMMA
• De muziekkorpsen spelen hun mars.

• De voorzitter van het Oranjecomité houdt een toespraak.
• B&W neemt felicitaties in ontvangst.

• De muziekkorpsen spelen ‘Lang zal hij leven’.
• De afgevaardigden van de gildes brengen hun vendelgroet.

• De muziekkorpsen spelen het Wilhelmus.
• De voorzitter van het Oranjecomité houdt een dankwoord.

• Afmars van de gildes en muziekkorpsen.
• De cadeautjes voor de deelnemers van de optocht worden uitgedeeld.

AANVANG
27 april 10:30 uur Locatie: Plein 1969
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Ook dit jaar kan jong en oud weer deel-
nemen aan een fi etstocht. We hebben 
een fi etstocht van ongeveer 30 kilome-
ter uitgezet. Onderweg is één pauzeplek 
gepland waar je wordt voorzien van een 
versnapering. 

INSCHRIJVEN
27 april 13:30 – 14:30 uur op Plein 1969.

De inschrijfstand zal in de hoek op 
Plein 1969 staan, 

vlakbij de bibliotheek.

KOSTEN
Het inschrijfgeld bedraagt €2,50 

per deelnemer. 

Fietstocht



KINDERMARKT  

Zoals vanouds organiseert 
het Oranjecomité tijdens 
Koningsdag 2018 weer een 
kinderspullenmarkt. Deze 
kindermarkt zal plaats-
vinden van 13:30 tot 17:00 
uur. Hier kunnen de ba-
sisschoolkinderen tegen 
aantrekkelijke prijzen 
diverse spulletjes verko-
pen. Wat je niet verkoopt 
moet je natuurlijk weer 
mee naar huis nemen. 
Je mag je spullen brengen 
vanaf 13:00 uur. Auto’s zijn 
op het terrein niet toege-
staan, ook niet voor het los-
sen en laden van spullen. 
Dit, in verband met de vei-
ligheid van de kinderen.

AANVANG
27 april 13:30 uur

LOCATIE
Plein 1969
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Middagprogramma

     

V oor Koningsdag 
2018 wordt Plein 
1969 omgetoverd 
tot het “Oranje-

plein”. Kom een middag 
gezellig vertoeven op het 
Oranjeplein, nuttig een 
drankje op het Oranjeterras 
en geniet van de muziek van 
de blaaskapellen ‘de Pin-
dullekes’ en ‘de Kornuiten’! 

Wij bieden een middag vol 
entertainment voor jong 
en oud, met als hoogte-
punt attractiepark “Oran-
je” voor kinderen van 0 
t/m 12 jaar. Met behulp 
van vele vrijwilligers heb-
ben we er weer een mooi 
programma van gemaakt.  
We zien jullie allemaal op 
Koningsdag terug op het 
Oranjeplein. Tot dan!!

AANVANG
27 april 13:30-17:00 uur.

LOCATIE
“Oranjeplein”, Plein 1969, 

Heeswijk-Dinther

KOSTEN
€ 2,50 per speelkaart.

Kaartverkoop voor 
bij bibliotheek

KINDEREN VAN 
0 T/M 8 JAAR

KOM JE EEN MIDDAG 
SPELEN MET:

• HET BALLENBAD
• DE SPEELWAGEN

• HET LUCHTKUSSEN
• SCHMINKEN

• NOG VEEL MEER…!!

KINDEREN VAN 
8 T/M 12 JAAR

• DE JUNGLE 
HINDERNISBAAN.

• DE OPBLAASBARE 
WERVELWIND.

• HET BASKETBALSPEL.
• NOG VEEL MEER...!!

Ben jij een echte 
vendelier?  
 
Clinic Sint-
Willebrordusgilde 
Op het Oranjeplein 
staat het Sint-
Willebrordusgilde uit 
Heeswijk weer klaar 
voor de kinderen 
van 8 t/m 12 jaar met 
een clinic vendelen, 
bazuinblazen 
en trommelen 
(tamboeren).  
 

Oranjeplein



10KONINGSDAG ORANJECOMITÉ

op
ro
ep

op
ro
ep

op
ro
ep

Word nu 

vrijwilliger 

tijdens 

Koningsdag!!

We zoeken vrijwilligers 
voor het opbouwen en af-
breken van het “Oranje-
plein”. Je bent ook van harte 
welkom om ‘s middags een 
spel te begeleiden. Op deze 
manier, met de hulp van 
vrijwilligers, kan Konings-
dag plaatsvinden. We wil-
len natuurlijk niet dat deze 
dag niet door kan gaan.

Wil jij dit jaar een steentje 
bijdragen aan Koningsdag?

Dat kan! Alle hulp is hard nodig. 

AANMELDEN
Anne-Marie Dangé-van Sleuwen 
dange@ziggo.nl



11KONINGSDAG ORANJECOMITÉ

V oor de bewo-
ners van Cunera 
en de Bongerd.
Activi tei tenbe-

geleiders Marga en An-
nelies hebben weer hun 
uiterste best gedaan om 
een gezellig programma 
samen te stellen voor de 
bewoners van Laverhof. 
Rond de klok van 11.00 
uur, na de aubade, brengt 
Muziekvereniging Servaes 
een serenade voor alle 
bewoners van Laverhof!

Het middagprogramma be-
gint om 14.30 uur in de Tuin-
zaal. En voor u treedt op: 
Dj Ron met een nostalgi-
sche disco. Muziek uit de 
jaren ‘20, ‘30, ‘40, ‘50, ‘60 en 
’70 is voor senioren zeer bij-
zonder en herkenbaar. Ge-
woon, ouderwets en gezel-
lig! Het decor van ‘Zô Wast 
Vruuger’ is zeer bijzonder. 
Panelen voorzien van een 
bloemetjesbehang zoals in 
vroegere tijden! 

AANVANG
17 april 14:30-17:00 uur.

LOCATIE
Cunera, Tuinzaal
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terug in de tijd
 Kom naar Cunera



B art en Alex zijn 
absolute fenome-
nen in Nijmegen 
en verre, hele 

verre omstreken! Even rus-
tig boodschappen doen zit 
er nauwelijks nog in voor 
deze helden. De hordes fans 
zijn niet van ze af te slaan, 
zo geliefd zijn ze. Want nog 
nooit hebben ze verzuimd 
er een gigantisch feest van 
te maken en de tent volle-
dig op zijn kop te zetten.  

Twee gezellige en sympathie-
ke mannen. Twee muzikan-
ten die al hun hele leven met 
elkaar bevriend zijn maken 
met gitaar, cajón, enthousi-
asme en tomeloze energie 
een feest die zijn weerga 
niet kent. En jawel, de een 
heet Bart, de ander Alex. 
Het repertoire is uitgebreid 
en verrassend, slingert van 
Beatles naar Brabant, van 
Mumford and Sons naar 
Country Roads, en alles daar 
tussenin. Bart zingt en speelt 
gitaar. Alex slaat op de cajón, 
tamboerijn, koe-bel, bek-
kens en op alles wat er ver-
der aan hem voorbijkomt.
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PROGRAMMA
BART & ALEX

AANVANG
27 april 20.00 uur  locatie Feesttent op plein 1969

Kingsnight

Muziek om lekker op 
te warmen en met de 
voetjes van de vloer 
te gaan!
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welkom
 in de feesttent
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PROGRAMMA
BART & ALEX

Kingsnight

Ook deze feestvolle dag staat 
de feesttent tot Hadeej’s 
beschikking. Na de aubade 
en het offi  ciële gedeelte gaan 
de zonnestralen hopelijk 
neerstrijken op het terras 
voor een gezellig dorpsfeest!
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(PHOTO)

NATIONALE 
DODENHERDENKING 

O p 4 mei worden de mensen herdacht die 
zijn omgekomen of vermoord tijdens de 
Tweede Wereldoorlog en daarna tijdens 
oorlogssituaties of vredesoperaties. Om 

18:45 uur wordt er gestart met een samenkomst in 
de Sint-Willibrorduskerk in Heeswijk. Daarna start 
om 19:40 uur de stille tocht naar het Airborne mo-
nument onder begeleiding van de drumband, de ba-
zuinblazers van Koninklijke fanfare Sint Willibrord 
en het Sint Barbara gilde. Om 20:00 uur zal twee 
minuten stilte in acht worden genomen bij het Air-
borne monument. Hierna worden kransen gelegd 
ter nagedachtenis en zal er een vendelgroet gebracht 
worden. Na het spelen van ‘The Last Post’ en het zin-
gen van het Wilhelmus gaan we in stilte terug naar 
het kerkplein, alwaar de tocht ontbonden wordt. Na 
afloop kunt u een kopje koffie in het Willibrordcen-
trum komen drinken. 

PROGRAMMA
18:45 uur: Samenkomst in 
Sint-Willibrorduskerk in 

Heeswijk.
19:40 uur: Stille tocht naar 

het Airborne monument met 
drumband en de bazuinblaz-
ers van Koninklijke fanfare 
Sint Willibrord en het Sint 

Barbara gilde.

4 mei


