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Kom de gehele dag langs bij de infokraam, op de hoek 
Dorpsstraat - Koninginnenlaan, koop hier een kopje koffie of 
thee met het enige, echte Vreeswijks puddingbroodje.

GROTE VRIJMARKT EN COMMERCIËLE 
MARKT DOOR HET GEHELE GEBIED HEEN
The Zoo Keeper, een ietwat excentriek persoon, die samen op pad 
is met een van zijn dierenvrienden. Hij is de weg helemaal kwijt en 
zodoende hier in Vreeswijk terecht gekomen. Tevens moet hij nog 
alle gevaren trotseren die buiten de dierentuin zijn pad kruisen. Dit is 
geen makkie, maar gaat dit lukken? U kunt hem op bepaalde tijden 
tegen komen met zijn “huisdier”.

Op Koningsdag kunt u mij op meerdere momenten en op 
meerdere manieren tegenkomen in Vreeswijk, als clown, lopend, 
en ver boven het publiek uit, op stelten.

Door het gehele gebied kunt u straattheater tegenkomen, 
geniet ervan!

PRINS HENDRIKLAAN
10:00 uur - 16:00 uur 
De Vliegende Hollander is een standwerker met planten. 
Ons doel: iedereen in de bloemetjes te mogen zetten.
10:00 uur - 16:00 uur 
Kom langs bij Exclusive Games Luider. Er staan diverse game 
machines.
10:00 uur - 16:00 uur
Kom langs bij de Kinderactiviteiten van de Oranjevereniging.  
Voor alle kinderen tot en met 12 jaar worden er op deze dag een 
aantal leuke spelletjes georganiseerd op de Prins Hendriklaan.  
10:00 uur - 16:00 uur
Leuke kinderattracties.

OP DE DORPSSTRAAT
9:00 uur - 16:00 uur
Rondvaarten vanaf de loswal, begin Dorpsstraat. Voor het eerst 
kunt u Koningsdag meemaken, vanaf het water, hoe leuk is dat, 
een unieke ervaring. De Museumwerf vaart op Koningsdag met 
de boten Hoop & Vertrouwen en de Romeinse punter Fiducia. De 
toegangsprijs is € 2,50 per persoon en per pin te betalen voordat 
er ingescheept gaat worden.
9:00 uur - 16:00 uur
Ontdek het leven in de middeleeuwen in kasteel Vlotburg.
De entree bedraagt speciaal voor Koningsdag voor kinderen tot 
13 jaar €2.00 en voor volwassenen €3.00. Na Koningsdag is dit voor 
kinderen €4.00 en voor volwassen €5.00. De Vlotburg ligt in het 
Oude Dorp van vrijdag 22 april tot en met woensdag 4 mei.
Tussen 12:00 uur en 15:00 uur
Living Statue De Vier Zusjes.

OP DE HELLING
10:00 uur - 16:00 uur 
Hier staat de oude brandweerauto van Henkel/Ecolab met 
werkende pomp. Voor de kleintjes staat het blushuisje klaar.
10:00 uur - 16:00 uur 
De Prins Bernhardgroep is een waterscoutingvereniging voor 
kinderen vanaf 7 jaar. Helaas mogen we op Koningsdag geen 
gebruik maken van het water, dus er mag niet gevaren worden, 
wordt daarom snel lid.  

De ganzenparade vertrekt om 12:00, 13:00, 14:00 en 15:00 uur. 
Onder luid tromgeroffel, gefluit en vrolijk gegak marcheren ze 
door de straten van Vreeswijk.     

OUDE SLUIS
10:00 uur - 16:00 uur
Schaakvereniging Kasteel Lekstroom is aanwezig met een 
schaakspel met grote stukken. Kom gezellig langs om kennis te 
maken met het schaakspel of om een partijtje te spelen.
10:00 uur - 16:00 uur
De Zandtekenaar, een unieke ervaring op Koningsdag in 
Vreeswijk. Samen met haar kan je leren zandtekenen! Op een 
verlichte tafel leer je hoe je figuurtjes tot leven kan brengen.

RAADHUISPLEIN
11:00 -14:30 uur 
Heel Vreeswijk Bakt
Een nieuw evenement op Koningsdag waarbij huis-, tuin- en 
keukenbakkers kunnen strijden om de titel 'Meesterbakker van 
Vreeswijk'. Je kunt zelf meedoen of samen met je kind(-eren) 
strijden om mooie prijzen. Heb je een beproefd familierecept, of 
een specialiteit van oma? Overtuig dan de jury! 

MUZIEK IN VREESWIJK
Koninginnenlaan
10:00 uur - 16:00 uur
Draaiorgel nabij de Willem Alexanderschool. Al jaren een traditie, 
Wim Hoefakker met zijn zelfgemaakte draaiorgel.

Op de hoek Koninginnenlaan/ Prins Hendriklaan kunt u genieten 
van diverse optredens, die u absoluut niet mag missen.
10:00 uur tot 11:00 uur
Elan Koren Vleuten. Iedereen kan zingen en je bent nooit te oud 
om te beginnen.
11:15 uur tot 12:00 uur
De Brulboeien. Schuif aan en zing maar mee.
12:15 uur -13:15 uur
De Dolle Diva’s. Van vrolijke meezingers tot mooie luisterliedjes.
13:30 uur tot 14:30 uur
Sebastiaan de Langen. Met veel passie en plezier zingt hij graag 
zijn liedjes. 

De Oranjevereniging doet een oproep aan iedereen die 
muziek kan maken, om plaats te nemen in het feestgebied, als 
straatmuzikant. En roept Living Statues op om ook naar Vreeswijk 
te komen en plaats te nemen ergens in het feestgebied!

Koningsnacht:
20:00-20:30  Live muziek (Sebastiaan de Langen)
20:30-21:00  Live muziek (Hans Kaay)
21:00-21:30  Live muziek (Steve Poppinghouse)
21:30-22:00  Live muziek (Lex Rietdijk)
22:00-22:30  Live Muziek (Lorenzo Nieuwenhuijsen)
22:45-23:15  Live muziek (Frank van Etten)
23:30-00:00  Live muziek (Michael Oomen)
00:15-00:45  Live muziek (Rowena)

Koningsdag:
09:00-12:00  Muziek DJ (Achtergrond muziek)
12:00-15:00  Live muziek M-Bush
15:00-15:30  Live muziek (Kees Neerings)
15:30-16:00  Live muziek (Lex Rietdijk)
16:15-16:45  Live muziek (Erwin Haarmans)
17:00-17:30  Live muziek (Michael Nobbe)
17:30-18:00  Live Muziek (Lorenzo Nieuwenhuijsen)
18:00-18:30  Live muziek (Lex Rietdijk)
18:30-19:00  Live muziek (Dave Miller)
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