
3KONINGSDAG ORANJECOMITÉ

Door de huidige coronamaatregelen is 
het niet mogelijk om een “normale” 
Koningsdag te organiseren en zullen 

wij ook dit jaar helaas geen Aubade of ande-
re festiviteiten op Plein 1969 mogen organise-
ren. Desondanks hebben wij als Oranjecomité 
Heeswijk-Dinther niet stil gezeten en hebben 
wij een aantal leuke activiteiten met een oran-
je tintje voor jong en oud bedacht. 

In dit Oranjecomité Koningsdag Doe-boek 
vind je naast onze jaarlijkse fietstocht een 
heuse foto-letter-speurtocht van zo’n 5 KM 
die goed begaanbaar is met een wandelwagen 
of bolderkar. Zeer geschikt dus voor alle leef-
tijden, zelfs voor de allerkleinste Hadeejers. 
Onderweg zal bij zowel de fietstocht als de fo-
to-letter-speurtocht een mogelijkheid zijn om 
een to go versnapering te nuttigen.

Verder vind je in dit Oranjecomité Koningsdag 
Doe-boek leuke activiteiten om thuis te doen 
waarbij je de creativiteit zijn gang kan laten 
gaan of je kennis op de proef wordt gesteld 
met een aantal leuke quizvragen. Daarnaast 
kun je dit jaar een Hadeejer in het zonnetje 
zetten door hem/haar te nomineren voor een 
mooi oranjeboeketje.

Ten slotte wil ik alle vrijwilligers bedanken 
waar wij jaren op hebben kunnen bouwen tij-
dens Koningsdag. De afgelopen twee jaar zijn 
door maatregelen in een ander jasje gegoten, 
maar wij hopen volgend jaar onze festiviteiten 
samen met jullie weer plaats te laten vinden 
op Plein 1969.

Ik wens je een fijne en gezonde Koningsdag 
toe.

Dennis Sonder
Voorzitter 

Oranjecomité 
Heeswijk-Dinther  

V O O R W O O R D
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We maken er dit jaar een digitale 
versierde optocht van!

4KONINGSDAG ORANJECOMITÉ

F i e t s  v e r s i e r e n

O ok al hebben we dit jaar 
geen Koningsdag op het 
Plein, dat betekent niet 
dat jullie je fiets niet kun-

nen versieren. Dus haal alles uit 
de kast, niets is dit jaar te gek. 

Kleur je fiets, bolderkar of skel-
ter in de kleuren rood-wit-blauw 
en oranje en pak maar lekker uit. 
De digitale versierde optocht zie je 
dan op onze socials verschijnen. 

Deel je foto’s met Oranjecomite Heeswijk Dinther (Facebook of Instagram)
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Foto

O ok deze Koningsdag kunnen jullie weer lekker naar buiten 
want we hebben een echte fotospeurtocht uitgezet! Op 
Koningsdag delen we Hadee-foto’s via onze Facebook en 
Instagram pagina. De foto’s samen vormen een speurtocht 

van ongeveer 5 km door ons dorp, en tijdens het speuren moet je goed 
opletten, want we hebben verschillende oranje letters verstopt langs 
de route. Als jij alle letters hebt gevonden kun je daarmee een woord 
vormen.

 Is er dan ook nog iets te winnen?? 
JAZEKER, maak onderweg foto’s van jezelf met de letters en deel ze 
met OC Heeswijk-Dinther (Facebook of Instagram). 
De tien leukste inzendingen worden beloond met een leuke prijs!

Je kunt bij iedere foto starten, als je de foto’s volgt kom je uiteindelijk 
op hetzelfde punt weer terug. De tocht is kinderwagenproof. 
We staan langs de route met een koffi  e/thee/ranja to-go. 

 ORANJECOMITE HEESWIJK DINTHER  

 ORANJECOMITE HEESWIJK DINTHER
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1. Start vanaf Plein 1969 richting de Hoofdstraat.

2. Bij de Hoofdstraat oversteken Droevendaal in.

3. Einde weg rechtsaf Aa-Brugstraat in.

4. Einde weg linksaf Laverdonk in.

5. Op de T-splitsing rechtsaf en vervolg uw weg op de Laverdonk.

6. Einde weg rechts afbuigen en vervolg uw weg op de Kanaaldijk-Noord.

7. Ga onder het viaduct door en aan het einde van de weg rechts de Steeg 

op over het kanaal heen.

8. Na 1,4 KM gaat u rechts de Baksdijk in.

9. Einde Baksdijk rechtsaf de Houterdsedijk op.

10. Aan het einde buigt de weg linksaf Kanaaldijk-Zuid / Zuid Willemsvaart 

blijf deze volgen.

11. Kanaaldijk-Zuid/ Zuid Willemsvaart gaat over in Molendijk.

12. Volg de Molendijk over het water.

13. Einde van de weg linksaf Kapelstraat/Brugstraat in.

14. Op de rotonde recht oversteken de Zandstraat in deze blijven volgen bij 

T-splitsing links aanhouden.

15. Volgende kruising linksaf Het Laar op.

16. Eerste straat rechtsaf Nieuwenlaar, deze gaat over in Nieuwe Weg, 

welke weer over gaat in de Werstkant.

Fietstocht 
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Fietstocht 
17. Na de Kamelenmelkerij op de drempel rechtsaf en vervolg de route 

naar Pimpernel.

18. Vervolg uw weg in Oostelijke richting op het bospad welke langs de 

camping afl oopt (Werstkant).

19. Einde weg linksaf Werststeeg in.

20. Op de kruising bij Party centrum de Hooghei rechtsaf Kaathoven in. 

Deze weg blijven volgen, daarna gaat deze over in Kaathovensedijk.

21. Kaathovensedijk gaat over in de Lariestraat.

22. Einde Lariestraat slaat u rechtsaf Abdijstraat in.

23. Eerste kruipunt linksaf de Zijlstraat in.

24. Vierde straat slaat u rechtsaf de Hertog-janstraat in.

25. Rechtdoor uw weg vervolgen Plein 1969 op.
we staan langs de route voor koffi e-to-go. 
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W o o r d z o e k e r
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D u o ’ s

Wie zijn de duo’s op onderstaande plaatjes? 
A B C 

D E F 

G H I 

C

J 
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D o o l h o f
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M u z i e k

Welke artiest en welk nummer zoeken we?
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S p r e e k w o o r d e n

Hieronder zie je spreekwoorden staan 
waar alle klinkers zijn weggehaald. 

Welke spreekwoorden zijn het?

A.
Mnddrnvnhthfdtn

B.
Btrngdbrdnnvrrvrnd

C.
Pdwndvngstrnknjvndgntzln

D.
Mndtspdmwspldn

E.
Wzgtmtkbzggn

F.
Wrhthrtvnvlslptdmndvnvr
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L o g o ’ s

Waar horen onderstaande logo’s bij?

A B C 

D E F 

G H I 

J 
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A l g e m e n e  k e n n i s

1) In welk jaar vond de 1ste keer kindervakantieweek plaats en waar werd dit gehouden?

2) In welk jaar is het Koninklijke Fanfare St. Willibrord opgericht?

3) In welk jaar is Muziekvereniging Servaes Opgericht?

4) Sinds wanneer zijn het Oranje Comité Heeswijk en Oranje comité Dinther samengevoegd?

5) Hoeveel Jeu de Boulesbanen heeft Heeswijk-Dinther?

6) Hoe is de naam Heeswijk ontstaan?

7) In welk jaar werd de Kilsdonkse Molen weer in bedrijf gesteld? 

8) Er zijn verschillende biernamen voor Berne Abdijbier. Noem er 5 met het alcoholpercentage.

9) Waar kunnen de kinderen tijdens Koningsdag ranja uit krijgen / tappen? 

10) Wat is de naam van de zwemschool in Dinther? 

11) Hoe ver liggen de kerk van Heeswijk en Dinther uit elkaar? 

12) Sinds wanneer maakt Heeswijk-Dinther deel uit van de gemeente Bernheze?

13) Er heeft een ridder geheerst over Kasteel Heeswijk, wat is zijn naam?

14) Waar zijn de tribunes bij de Kersouwe afkomstig van?

15) Waar werd Koningsdag in Heeswijk en in Dinther gevierd, voor dit gezamenlijk op 
Plein 196 wordt gedaan? 
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C r e a t i e f

Helaas in 2021 ook geen 
spelletjesmiddag op Plein 1969, maar 

wist je dat je thuis ook makkelijk 
een leuke spelletjesmiddag kunt 

organiseren? Hier enkele tips:

- Sportieve spelletjes; heb je thuis een voetbal, basketbal, sjoelbak, 

jeu de boules setje, badminton, tennis of trampoline? Ga lekker bewegen 

- Met stoepkrijt kun je een leuke hinkelbaan of ander leuk parcours uitzetten. 

 Wie kan het vaakst of snelst?

- Knutselen / kleuren; het is natuurlijk leuk als je iets kunt maken in het thema van 

Koningsdag, zoals bijvoorbeeld een kroon. 

- Zaklopen; heb je geen zak, dan kun je een oude kussensloop gebruiken 

 (eerst aan papa of mama vragen of dit mag natuurlijk).

- Schminken, opmaken, verkleden; wie is de mooiste koning of prinses? 

- Stoelendans / stopdans.

- Kroontje leggen (i.p.v. zakdoekje leggen). 

- Iets lekkers te drinken of snoepen. Je kunt hier dan ook creatief zelf een snoephuisje 

voor maken, of bijvoorbeeld peperkoek happen, appelhappen 

(in een bak met water)

Heb je zelf nog leuke tips, deel deze dan op onze facebook / Instagram pagina!
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Hymke Couwenberg

Maurice Voets

Wouter Verhagen

Jeroen Markus

Hymke Couwenberg

Dennis Sonder
Sanne van der Steen 

S m o e l e n b o e k
Dit Grote Koningsdag Doe-boek is mogelijk gemaakt 

door het Oranjecomité Heeswijk-Dinther 

Claudia Jacobs

Jeroen Markus 
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