Horeca Rooi wenst u een gezellige Koningsdag
De Gouden Leeuw

De Pastorie - De Kardinaal

Koningsdag: Vanaf 14.00u
Live muziek van
Esther van Heeswijk

Koningsnacht: DJ aanwezig
Koningsdag: vanaf 14.00 u
Live muziek Kwintet Wim
Heijman
Extra groot ‘zonnig’ terras

Café De Kroeg

Café ´t Stroatje

Lunchroom C´est La Vie

Koningsdag: Tijdens
Koningsdag geopend tot
22.00u.
U kunt bij ons uitgebreid
lunchen en dineren.

Lunchroom
C´est La Vie

vrijdag 27 april 2018

Sint-Oedenrode

Restaurant Meteora
Café D´n Dommel

Koningsnacht:
Live muziek van 7-Below
De Beleving

Koningsnacht: Vanaf
20.30u tot 1.00u
Griekse Live muziek op
het Kerkplein.
5 bier voor € 10,-.
Broodje worst gegrild
voor €3,Ook tijdens Koningsdag!

Koningsdag
Programma

Café Oud Rooy

Café De Ossekop

Koningsnacht: Vanaf
21.00u Get Back 2
Koningsdag: Live muziek
Vanaf 14.00u
Fanjazztic Bigband
Vanaf 16.30u
Free Fungus Factory

Koningsdag: Live muziek
van Blue Air

Café ´t Kerkpleintje

Anytime de Beurs

PERSONEEL GEZOCHT!
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR ENTHOUSIASTE
COLLEGAS’S VOOR IN DE BEDIENING EN IN
DE KEUKEN.
* HEB JIJ ZIN OM TE WERKEN IN DE HORECA
* WIL JE OOK WERKEN IN DE WEEKENDEN EN IN DE
VAKANTIES
* BEN JE MIINIMAAL 16 JAAR OUD
* GEEN 9 TOT 5 MENTALITEIT
EN LIJKT HET JE LEUK OM BIJ ONS TE WERKEN KOM
DAN EVEN LANGS .
LUKT DAT NIET STUUR EEN MAIL NAAR
NFO@DEBEURSROOI.NL OF BEL 06-17070595

De Oranjevereniging
wenst u een gezellige Koningsdag!

Voorwoord

SPEELGOEDMARKT
Bijna traditie zou je kunnen zeggen! Ook dit jaar is
het weer mogelijk om speelgoed te kopen en te
verkopen op de kinderspeelgoedmarkt.
Op zoek naar leuke kinderboeken, lego,
poppen of auto’s? Sla je slag! Heb je een
kraam gehuurd? Dan kun je deze vanaf 10.30 uur
inrichten. De speelgoedmarkt begint om 11.00 uur.

Vrijmarkt
Voorheen was de vrijmarkt tijdens koningsnacht, maar dit jaar voor
het eerst samen met de speelgoedmarkt. Hiermee hopen we nog
meer mensen naar de vrijmarkt te krijgen! Op de vrijmarkt mag er door
particuliern in alles gehandeld worden behalve etenswaren en dranken.

Levend
Tafelvoetbalspel
Op het “Heuvelplein” zal, in samenwerking met de Rooise
voetbalverenigingen, dit jaar een heus levend
tafelvoetbalspel georganiseerd worden. In een groot
springkussenveld zullen diverse teams van tenminste 6
personen, strijden om de Koningsdagtrofee. Dit belooft
veel spektakel!

PROGRAMMA
KONINGSNACHT donderdag 26 april
Veel livemuziek bij diverse horeca gelegenheden in het centrum.

KONINGSDAG vrijdag 27 april
10.00 uur

11.00 uur
11.00 uur
12.00 uur
12.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
13.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
16.30 uur
18.00 uur

Opening Koningsdag op het Oranjeplein (Kerkplein)
door de voorzitter van de Oranjevereniging, hijsen van
de vlag en de Ollandse dorpskapel speelt het
Wilhelmus.
Aansluitend een “oranjeborrel” en voor de kinderen ranja.
Aanvang speelgoed- en vrijmarkt.
Start Oranjeconcert Ollandse dorpskapel Odendael
Aanvang stoepkrijttekenen en het inleveren van de
kronen voor de kronenwedstrijd.
Start Oranjebrunch op Odendael
Laat je tot 17.00 uur gratis schmincken op 2 locaties in
het centrum
Start Levend tafelvoetbalspel
Start jeu de boules toernooi bij Cloeck en Moedigh
Aanvang kaarttoernooi Odendael
Zanger Bas in de kiosk (speciaal voor kinderen)
Livemuziek op het Oranjeplein van Duo A2
en bij diverse horecagelegenheden
Prijsuitreiking winnende Koningskronen
en stoepkrijttekeningen
Einde programma

Zie het horecaprogramma op de achterzijde
van deze Koningsdagkrant

Voor meer informatie kijk op
www.oranjeverenigingsint-oedenrode.nl

kronenwedstrijd
Ben jij creatief en houd je van knutselen? Maak je eigen Koningskroon
en laat deze zien aan de jury bij de kraam van de Oranjevereniging.
Je kroon wordt tentoongesteld en en de 10 mooiste kronen
krijgen een leuke prijs. Iedere deelnemer krijg een
lekkere verrassing. De prijsuitreiking zal rond 17.00 uur
plaatsvinden op het “Oranjeplein” Kerkplein.

Stoepkrijttekenen
Ben jij niet zo´n knutselaar, maar
wil je wel graag iets moois maken
voor onze koning? Kom dan naar
de kraam van de Oranjevereniging
en dan krijg je een bord om een mooie
stoepkrijttekening te maken. De 5 mooiste
tekeningen winnen een verrassing!

Odendael
Ook aan de inwoners van Odeldael hebben we gedacht. Rond 11.00
uur start de dag met muziek van de Ollandse Dorpskapel. Daarna zal
er een gezellig programma plaatsvinden met o.a. een brunch, kienen
en een kaarttoernooi.

Winkels Geopend
Ook de Rooise winkeliers doen mee met Koningsdag en velen van
hen zullen geopend zijn deze dag!

Door: Pixelbox Design

De Oranjevereniging Sint-Oedenrode heeft dit jaar weer haar uiterste
best gedaan om een spetterend programma voor jong en oud
neer te zetten. Het centrum van Sint-Oedenrode straalt een echte
oranje sfeer uit. Samen met de Rooise ondernemers, horeca en
verenigingen, maar ook zeker met u, gaan we er weer een mooi feest
van maken. Hopelijk straalt ook het oranje zonnetje. Om 10.00 uur
trappen we af!

