
 

 

 

  

Thema:  Stripfiguren 
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  Algemene informatie 

BESTUUR ORANJEVERENIGING ARNEMUIDEN 

Nathalie de Groot  Voorzitter     Botter 11      06 15949676 

Blaas de Ridder     Penningmeester  Boterbloemstraat 31  06 18245528 

Marianne Traas     Bestuurslid    Tarweakker 9      06 31181745 

Ronnie van Belzen   Bestuurslid    Oostgat 32    06 50606476 

Neel van Belzen     Bestuurslid    Steendiep 6      0118 603511 

Christina Siereveld   Bestuurslid    Bereklauwerf 24    06 29334145 

Lieke Asscheman    Bestuurslid    Langstraat 22       06 27033463 

Jeroen Stroo    Bestuurslid                  Boterbloemstraat 13  06 13224622 

Wim Schuit    Bestuurslid    Dokstraat 53    06 20141598 

Petra van Belzen   Bestuurslid    Klaverakker 40   06 29732074 

  

Bankrelatie:       Rabobank Arnemuiden, IBAN: NL97 RABO 0303 824425 

Contact:        contact@oranjemuiden.nl 

Ledenwijzigingen:    leden@oranjemuiden.nl 

Website:        www.oranjemuiden.nl 

INFORMATIE OVER PRIJZEN            

De namen van de prijswinnaars van de kinderspelen, fietspuzzeltocht en het 

raadspel bij de infostand, worden binnen een week op lijsten bekend gemaakt. 

De lijsten hangen op bij Prima, JUMBO en Cafetaria de Buuzen. Prijzen kunnen niet 

worden geruild en niet worden ingewisseld tegen geld. 

VRIJWILLIGER 

Geef je op als vrijwilliger om Koningsdag tot een feestelijke dag in Arnemuiden te 

maken! Er staan weer een hoop leuke activiteiten op het programma. Natuurlijk 

hebben we ook weer hulp nodig deze dag.  

Wil jij ons helpen met één of meerdere van de activiteiten, dan kun je jezelf 

opgeven via de e-mail  contact@oranjemuiden.nl , de site: www.oranjemuiden.nl of 

een telefoontje naar Marianne Traas, tel 0118-602894/0631181745. 

GRATIS DEELNAMEMUNTEN           

Op vertoon van uw lidmaatschapskaart krijgt u op Koningsdag een aantal gratis  

deelnamemunten bij de infostand voor onder andere: 
 

Gladiatoren spel     Kinderspelen    Bierpul schuiven 

Stormbaan     Druk’m door     Wiebeltoren 

Basketbalkussen    Stokvangspel    Doelschieten 

  

Als u geen lid bent, wordt een kleine bijdrage voor deze activiteiten gevraagd. 

Deelnamemunten kosten € 0,80 per stuk, tenzij anders vermeld in het 

programmaboekje of bij de infostand. Alle munten zijn verkrijgbaar bij de infostand.  
 

U kunt natuurlijk ook lid worden van onze vereniging voor € 10,00 per jaar. 



3 

 Oranjemuidenloop vrijdag 22 april 2022 

AFSTANDEN 

2,3   kilometer voor de kinderen van 6 t/m 12 jaar (geboren 2010– 2016) 

4,6   kilometer voor 13 jaar en ouder en volwassenen  

9,2   kilometer voor 13 jaar en ouder en volwassenen 

START   

• Meisjes  6 t/m 12 jaar:   18.50 uur 

• Jongens 6 t/m 12 jaar:  19.10 uur 

• 13 jaar en ouder:     19.30 uur  

 

Let op: het startpunt is vanaf de Markt te Arnemuiden 

INSCHRIJVEN 

Inschrijven kan via de website www.inschrijven.nl 

Door in te schrijven gaat u akkoord met het deelnamebedrag d.m.v. een 

eenmalige incasso van uw bankrekening af te laten schrijven. De voor-

inschrijving sluit op 21 april om 24.00 uur. 

DEELNAMEKOSTEN 

6 t/m 12 jaar:   gratis* 

13 jaar en ouder:  € 3,00 

Na-inschrijving:   € 5,00 

OPHALEN STARTNUMMER 

Het startnummer kan vanaf 18.00 uur opgehaald worden op de Markt.  

Graag gepast betalen tijdens het ophalen van het startnummer. 

 

*Ook kinderen van 6 t/m 12 jaar moeten een startnummer ophalen. 

Parkeren kan in de Clasinastraat of de Burgemeester Hackstraat. 

TOILLET 

U kunt gebruik maken van de toiletten bij het Museum, Langstraat 35.  

MEER INFORMATIE 

www.oranjemuiden.nl | www.dynamica-sport.nl | www.inschrijven.nl 
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 Woord van de burgemeester 

 
Beste inwoners van Arnemuiden en Kleverskerke, 

Koningsdag is een feest dat in heel Nederland wordt gevierd met aandacht voor 

lokale tradities. Arnemuiden vormt daarop geen uitzondering. 

Afgelopen twee jaar kon Koningsdag helaas niet door gaan vanwege het 

coronavirus. Wat is het fijn dat we dit jaar weer als vanouds kunnen genieten. De 

Oranjevereniging heeft er weer alles aan gedaan om er een geslaagde dag van te 

maken. 

Een rijk gevuld programma voor jong en oud zorgt ervoor dat niemand wordt 

vergeten. En zo hoort het, want Koningsdag is een feest voor ons allemaal. 

Zo begint Koningsdag met de vrolijke klanken van de trompetten vanaf de 

kerktoren, tijdens de traditionele reveille. Zoals vanouds kunnen we weer meezingen 

met de aubade op het Havenplein. De hele dag door zijn er verschillende 

activiteiten en wordt dit Oranjefeest op het eind van de dag muzikaal afgesloten. 

Als burgemeester van Middelburg waardeer ik de inzet van Oranjevereniging 

Arnemuiden en zijn vrijwilligers om van deze dag een fantastisch feest te maken. 

Ik wens u allen een onvergetelijke en stralende Koningsdag 2022. 

Harald M. Bergmann, 

Burgemeester van Middelburg 
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 Voorwoord van de voorzitter 

 

Beste inwoners van Arnemuiden, Kleverskerke en omstreken, 

 

Na een bijzondere en lange corona-periode maken we ons dit jaar op om 

Koningsdag weer als vanouds te organiseren. Ook de andere activiteiten zoals de 

Bingo-avond en de Oranjemuidenloop kunnen gelukkig weer doorgaan! De 

speurtochten die iedereen op eigen gelegenheid kan doen in de meivakantie 

houden we er ook in, het bestuur heeft daar vele leuke reacties op gekregen. 

 

De Oranjevereniging heeft pas laat in het seizoen kunnen besluiten om alle 

activiteiten door te laten gaan, maar we zijn ervoor gegaan en we kunnen dus weer 

een leuk programma voor jong en oud aanbieden!  

 

Het thema van dit jaar is ‘stripfiguren’, dat komt natuurlijk in de kinderspelen en in de 

speurtochten terug. En wie weet kom je op Koningsdag nog een levend stripfiguur 

tegen…! 

 

Natuurlijk willen we met dit boekje onze sponsoren en onze leden bedanken die 

massaal weer een financiële steun hebben gegeven! 

 

Geniet ervan en het bestuur wenst u veel plezier en samenzijn in ons prachtige 

Arnemuiden! 

 

Nathalie de Groot, 

Voorzitter Oranjevereniging Arnemuiden. 

 

 

 

 

 

  

Dit jaar weer 8 gratis  

oranje munten voor 
onze leden! 
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 Programma overzicht 2022 

VRIJDAG 22 APRIL  

18.00-21.00 Oranjemuidenloop editie 2022 i.s.m. atletiekvereniging Dynamica 

WOENSDAG 27 APRIL  

07.35-07.50  Reveille door muziekvereniging Arnemuiden 

08.00    Klokluiden en vlaggen uitsteken 

08.00 Arnemuiden wordt wakker  

08.45 Verzamelen voor versierde optocht op het parkeerterrein van 

sporthal ‘De Blikken’ 

09.00    Vertrek versierde optocht met muzikale begeleiding 

09.40 Aubade, volksliederen en vlag hijsen  

10.00 Duivenlossing van PV de Voorwaarts 

10.10 Arne’s medley met medewerking van muziekvereniging 

Arnemuiden + verrassing voor de kinderen 

11.00 Opening infostand 

11.00-12.00 Stoepkrijtwedstrijd 

11.00-17.00  Openstelling ’t Stadhuys en ’t Uusje van Eine 

11.00-17.00  Openstelling Historische Scheepswerf 

11.00-17.00  Rondvaart op een Arnemuidse hoogaars 

11.30-17.00  Schiettent, verloting en het hokjesspel 

12.00-13.00  Lunch op het Havenplein voor kinderen  

12.00-17.00  Diverse activiteiten  

13.00-15.00          Meet & Greet Mickey en Minnie Mouse 

13.00-16.00   Amerikaanse schoolbus door Arnemuiden en omstreken 

13.00-17.00  Diverse kramen met eetgelegenheden 

13.45-16.00  Optreden muziekvereniging Arnemuiden 

13.30-16.00  Kinderspelen met het thema ‘Stripfiguren’ 

14.00-17.00  Kinderbingo 

16.30-18.30  Optreden coverband ‘The Smoothy Rockers’ 

 

ZATERDAG 30 APRIL  

20.00-22.30  Bingo in verenigingsgebouw ‘De Arne’  

ZATERDAG 7 MEI 

14.00-16.30  Fietspuzzeltocht en wandelroute 
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organiseert op 
 

zaterdag 30 april 2022 

een Bingo avond 

in het verenigingsgebouw  

‘De Arne’ 

Diverse ronden bingo en verloting 

Aanvang 20.00 (De zaal gaat om 19.30 uur open)  

Bingokaarten:     € 1,- per stuk  

Loten:       € 0,50 per stuk 

Toegang leden:  gratis (op vertoon van 

lidmaatschapskaart) 

Toegang niet-leden:  € 1,50 p.p. 
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 Programma 2022 

VRIJDAG 22 APRIL               

Oranjemuidenloop 

18.00 – 21.00   Een prestatieloop door de straten van Arnemuiden voor kinderen en 

volwassenen. Deze loop is in samenwerking met Dynamica 

georganiseerd. De meisjes starten om 18.50 uur en de jongens om 

19.10 uur. De deelnemers vanaf 13 jaar starten om 19.30 uur. Let op: 

we starten en finishen op de Markt. 

 

Kinderen die zich vooraf inschrijven, krijgen een presentje als ze de 

afstand uitlopen. Meer informatie op www.oranjemuiden.nl 

 

Deelname: graag vooraf inschrijven via www.inschrijven.nl 

  

WOENSDAG 27 APRIL 

Reveille door Muziekvereniging Arnemuiden 

07.35 – 07.50 Kom luisteren naar het repertoire dat de muziekvereniging 

Arnemuiden, vanaf de kerktoren, ten gehore brengt. 

 

Arnemuiden wordt wakker! 

08.00 – 08.15  U wordt op muzikale wijze wakker gemaakt. We zullen in de straten 

van Arnemuiden Koningsdag aankondigen. Dit is uw moment om de 

vlaggen uit te steken. 

 

Versierde optocht 

09.00 – 09.40 Met versierde fietsen, steppen, karren, maar ook verkleed kun je 

meedoen aan de versierde optocht met muzikale begeleiding. Een 

jury bekijkt bij de start alle deelnemers en kiest een aantal winnaars uit. 

Dit jaar is het thema: ‘Stripfiguren!’. De winnaars zijn bekend bij de 

infostand vanaf 15.00 uur. De deelnemers verzamelen zich op het 

parkeerterrein van sporthal ‘De Blikken’ (Pereboomweie) en vertrekken 

om 09.00 uur.  

 

  Deelname: gratis. 

 

Bij de start van de optocht krijgt iedere versierde deelnemer een bon 

voor een gratis ijsje. In te leveren bij cafetaria de Buuzen.  
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De route van de versierde optocht: 

 

Vertrek vanaf parkeerterrein bij sporthal ‘De Blikken’ Pereboomweie  rechtdoor 

Korenbloemlaan  rechtsaf Akkerlaan  rechtsaf Botter  linksaf Hengst  linksaf 

Hoogaars  linksaf Sloep  rechtsaf Akkerlaan  linksaf Doeleweg  linksaf 

Vlasakker  linksaf Doeleweg  over het spoor  rechtsaf Molenweg  linksaf 

Molenzicht  rechtsaf Tuindorp  rechtdoor Westwal  aankomst Havenplein. 

  

  

Aubade en de officiële opening van de viering van Koningsdag 

09.40 – 10.00 Burgemeester Bergmann neemt de aubade af. Na de toespraak 

zingen we gezamenlijk het Wilhelmus. Vervolgens spreekt de voorzitter 

van de Oranjevereniging en daarna zingen we gezamenlijk het 

Zeeuws volkslied. Tijdens het zingen van het Wilhelmus wordt de 

Nederlandse vlag gehesen. 

 

Duivenlossing 

10.00 – 10.05  Postduivenvereniging ‘De Voorwaarts’ zal op het Havenplein duiven  

                        lossen. 

 

Arne’s medley 

10.10 – 10.30 Muziekvereniging Arnemuiden speelt het ‘Oranje Boven’ waarbij alle 

kinderen een presentje krijgen en kans maken op leuke prijzen.  
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Opening van de infostand 

11.00 – 17.00 Vanaf deze tijd is het mogelijk munten te kopen voor de diverse 

activiteiten en het afhalen van de deelnamemunten. Tevens kunnen 

leden meedoen met het raadspel. 

 

Stoepkrijtwedstrijd 

11.00 – 12.00 Wie maakt de allermooiste tekening? Het thema van deze wedstrijd is 

‘Stripfiguren’. Stoepkrijt is af te halen bij de infostand.  

  De winnaars zijn bekend bij de infostand vanaf 15.00 uur.  

  Doelgroep: t/m 12 jaar 

  Locatie: Burgemeester Hackstraat 

  Deelname: gratis 

 

Openstelling ’t Stadthuys en ‘t Uusje van Eine 

11.00 – 17.00 ’t Stadthuys  en ’t Uusje van Eine zijn opengesteld voor bezichtiging. 

Entree: voor de leden van de Oranjevereniging (op vertoon van hun 

lidmaatschapskaart) en de leden van de stichting oudheidkundig 

museum is de toegang gratis!  

 

Openstelling Scheepswerf C. A. Meerman 

11.00 – 17.00 Ook dit jaar is de scheepswerf weer te bezichtigen op Koningsdag. 

Entree: voor leden van de Oranjevereniging (op vertoon van hun 

lidmaatschapskaart) en de leden van de Stichting Oudheidkundig 

Museum is de toegang gratis!  

 

Rondvaart hoogaars 

11.00 – 17.00 Het is ook mogelijk om een rondvaart te maken op een echte 

hoogaars. 

  Entree: voor leden van de Oranjevereniging (op vertoon van hun 

lidmaatschapskaart) en de leden van de Stichting Oudheidkundig 

Museum is de toegang gratis! 

 

Schiettent 

11.30 – 16.45  Prijsschieten bij de schiettent. Let op de deelnameregels bij de 

schiettent. Om 16.45 eventuele finale. Kosten: aangegeven bij de 

schiettent. 

 

Verloting en het hokjesspel 

11.30 – 17.00 Mooie prijzen te winnen bij de kraam met de verloting en het 

hokjesspel! 

 

Lunchbuffet 

12.00 -  13.00 Lunch voor kinderen op het Havenplein. In de tent verzorgen wij een 

lunchbuffet voor kinderen tot en met 12 jaar. Deelname: gratis 

 

Leeshoek met stripboeken 

13.00 -  17.00 Kom een kijkje nemen in de leeshoek. Er zijn verschillende strips, van 

Suske en Wiske tot Donald Duck. 

  Locatie: ‘t Havenplein  

  Deelname: gratis 
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Diverse kramen 

12.00 – 17.00 Kom gezellig smikkelen en smullen bij één van onze kramen.  

  Kosten: deelnamemunt(en), aangegeven bij de diverse kramen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meet & Greet Mickey en Minnie Mouse 

13.00 – 15.00  Je bezoek is niet compleet zonder een ontmoeting met Mickey en   

                        Minnie Mouse. Ontmoet ze voor een knuffel, handtekening en foto. 

 

Waterschietbaan 

13.00 – 16.00 Kun jij goed richten? Kom dan je favoriete stripfiguren omspuiten. 

                       Kosten: één deelnamemunt 

        Locatie: het Havenplein.  

  

Muzikaal intermezzo 

13.45 – 16.00 Muzikaal intermezzo van muziekvereniging Arnemuiden. De 

muziekvereniging brengt tijdens het middagprogramma een eigen repertoire ten 

gehore in de tent aan de Burgemeester Hackstraat. Kom allemaal luisteren!  

   

13.45 – 14.45  Het orkest brengt tijdens het middagprogramma een eigen repertoire 

ten gehore. 

   

15.00 – 16.00  Dweilband ‘Erremuuse Neutekraekers’ zal een optreden verzorgen. 

 

Kinderspelen ‘Stripfiguren’ 

13.30 – 16.00 Diverse uitdagende spelletjes voor de kinderen. Deelname t/m 12 jaar. 

Deelnemerskaarten zijn van 11.30 uur tot 15.30 uur verkrijgbaar bij de 

infostand. Ingevulde kaarten inleveren bij de infostand voor een lekker 

presentje. Informatie over prijzen zie blz. 2. Deelname: € 2,50 p.p. of 

met één gratis deelnamemunt voor leden. 

 

 

 

Aan de volgende attracties kun je van 12.00 uur tot 17.00 uur deelnemen: 

Deze attracties kosten één deelnamemunt: 

 Druk ’m door| Balletje hijsen | Gladiatoren Spel  

Doelschieten | Basketbalkussen | Stokvangspel 

Schilderen ‘Stripfiguren’ op Canvas | Korfschieten 

Wiebeltoren | Bierpul schuiven  

Deze attracties kosten twee deelnamemunten:  

Suikerspin | Stormbaan  

Kop van Jut 
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Amerikaanse schoolbus 

13.00 – 16.00 Een aantrekkelijke rit door Arnemuiden en omgeving met de 

Schoolbus. De schoolbus vertrekt ieder half uur vanaf de Zuidwal. 

Kaartverkoop uitsluitend bij de infostand. Deelnamekosten: een 

deelnamekaartje, dit kaartje is af te halen bij de infostand en kost  

  € 2,50 p.p. of één gratis deelnamemunt voor leden. 

 

Kinderbingo 

14.00 – 17.00 Kom gezellig bingo spelen. We spelen met plaatjes i.p.v. getallen.  

  Locatie: tent Burgemeester Hackstraat 

Bingorondes starten om 14.00 uur en 16.00 uur. Bij voldoende 

belangstelling ook nog een bingoronde om 17.00 uur.  

Entree: 1 deelnamemunt (vol=vol) 

Doelgroep: 4 tot en met 12 jaar 

 

Optreden coverband ‘The Smoothy Rockers’ 

16.30 – 18.30 ‘The Smoothy Rockers’ is een akoestische pop, rock en blues 

coverband. Ze vertolken bestaande liedjes op een eigen originele 

wijze.  

  Locatie: podium op het Havenplein 

 

ZATERDAG 30 APRIL 

Bingo 

20.00-23.00 Gezellig ‘s avonds Bingo spelen in verenigingsgebouw ‘De Arne’. 

Diverse ronden bingo en verloting, beiden met mooie prijzen. De zaal 

gaat om 19.30 uur open.  

  Bingokaarten zijn € 1,- per stuk en loten zijn € 0,50 per stuk.  

    Toegang:  Leden gratis (op vertoon van lidmaatschapskaart),   

      Niet-leden € 1,50 p.p. 

 

ZATERDAG 7 MEI 

Fietspuzzeltocht  

13.00-16.30 Dit jaar houden we weer een fietspuzzeltocht met afwisselende 

opdrachten.  

  Tussen 13.00 uur en 13.30 uur kunt u inschrijven in ’t Korfje 

(Korfbalvereniging TOP van Cittersweg 2) en vanaf daar vertrekken. 

Kinderen onder de twaalf jaar onder begeleiding.  

  Deelname: leden gratis (op vertoon van hun lidmaatschapskaart), 

niet-leden € 2,50 per persoon. Kinderen t/m 12 jaar gratis.  

 

Wandeltocht  

13.00-16.30     Ook dit jaar kunt u een wandeltocht maken in de omgeving van 

Arnemuiden. De route is vooraf vastgesteld. 

    Er is een route van 5 kilometer en een route van 10 kilometer. 

  Tussen 13.00 uur en 13.30 uur kunt u inschrijven in ’t Korfje 

(Korfbalvereniging TOP van Cittersweg 2) en vanaf daar vertrekken. 

Deelname: leden gratis (op vertoon van hun lidmaatschapskaart), 

niet-leden € 2,50 per persoon. Kinderen t/m 12 jaar gratis.  
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 Kleurwedstrijd 

De Oranjevereniging organiseert een kleurplaatactie.  

Wat is de bedoeling? 

Meedoen is simpel. Download de kleurplaat via de website (www.oranjemuiden.nl) 

of gebruik de papieren versie in dit boekje. Maak er iets moois van met potlood, 

verf, waskrijtjes, viltstift, stempels of stickers; het mag allemaal! 

 

Ben je klaar? Lever de kleurplaat dan uiterlijk 30 april in bij één van de 

bestuursleden van de Oranjevereniging. Wie weet, maak jij kans op een prijsje.  

 

 Stripfiguren speurtocht 

Een stripfiguren speurtocht voor kinderen t/m groep 4. Ga op zoek naar 10 adressen 

in Arnemuiden, zie het antwoordformulier. Bij de adressen zijn de voorramen versierd. 

Als je weet welk stripfiguur er bij het huis hoort, dan schrijf je dat op het 

antwoordformulier.  

 

De stripfigurenspeurtocht kan gelopen worden van maandag 25 april t/m 

zaterdag 30 april. 

 

 
Vergeet je pen en antwoordformulier niet mee te nemen. 

 

Lever je antwoordformulier in bij één van de bestuursleden van de 

Oranjevereniging. Inleveren kan tot en met 30 april. Onder de juiste inzenders 

worden leuke prijsjes verloot.  
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Antwoordformulier 

 Stripfiguren speurtocht 

 

 

Adres Stripfiguur 
1. Bereklauwerf 24  
2. Helmkruidstraat 30  
3. Boterbloemstraat 31  
4. Boterbloemstraat 13  
5. Tarweakker 9  
6. Klaverakker 40  
7. Botter 11   
8. Oostgat 32   
9. Deurloo 10  
10.  Steendiep 6  

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Leeftijd: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Lever dit formulier uiterlijk 30 april in bij één van de bestuursleden van de 

Oranjevereniging. 
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 Oranjepuzzelspeurtocht 

Voor groep 5 t/m 8 is er een Oranjepuzzelspeurtocht uitgezet door Arnemuiden. 

De kinderen lopen de route in Brakenburg en Hazenburg. De route staat op 

onderstaand kaartje aangegeven en is door middel van (oranje) aanwijzingen te 

volgen. 

De kinderen komen tijdens de tocht vragen, puzzels en raadsels tegen en vullen de 

antwoorden in op het antwoordformulier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaverakker – Akkerlaan – Hoogaars – Botter – Hengst – Kotter – Middelgat - De 

Schone Waardin – Korenbloemlaan – Klaproosstraat – Korenbloemlaan – klaverakker  

Tarweakker – Klaverakker – Gerstakker - Klaverakker 

De Oranjepuzzelspeurtocht kan gelopen worden van maandag 25 april t/m 

zaterdag 30 april. 

Vergeet je pen en antwoordformulier niet mee te nemen. 

Lever je antwoordformulier in bij één van de bestuursleden van de 

Oranjevereniging. Inleveren kan tot en met 30 april. Onder de juiste inzenders 

worden leuke prijsjes verloot. 
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Antwoordformulier 

Oranjepuzzelspeurtocht 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 3. 4. 

5.  

 

 

 

 

 

 

6. 7. 8. 

9. 

 

 

 

 

 

 

10. 11. 12. 

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Leeftijd: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Lever dit formulier uiterlijk 30 april in bij één van de bestuursleden van de 

Oranjevereniging. 
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Word vandaag nog lid van de Oranjevereniging Arnemuiden! 
 

Voor € 10, – per jaar steunt u de activiteiten van de Oranjevereniging Arnemuiden. 

Als lid krijgt u gratis toegang of korting tot onder andere de bingo, de toneelavond, 

de fietspuzzeltocht, de wandeltocht en de musea op Koningsdag. 
 

Ook krijgt u 8 gratis deelnamemunten voor diverse activiteiten op Koningsdag, 

maar vooral draagt u bij om Koningsdag in Arnemuiden een feestelijke dag vol 

festiviteiten voor jong en oud te maken! 
 

Lid worden kan via de site: www.oranjemuiden.nl, mailen naar 

leden@oranjemuiden.nl of bij de infostand. 

 

 Letterspeurtocht 

Met het gezin even lekker wandelen en puzzelen.  Zoek Rood - Wit  - Blauwe letters. 

Heb je (alle) letters gevonden? Hussel de letters dan door elkaar en maak een zo’n 

lang mogelijk woord.   

De letters zijn te vinden bij onze sponsoren en bestuursleden gevestigd in oud 

Arnemuiden en het Poldertje.  

De Letterspeurtocht kan gelopen worden van maandag 25 april t/m zaterdag 

30 april.   

 

Stuur je antwoord uiterlijk 30 april naar: contact@oranjemuiden.nl. 

Onder de juiste inzenders worden leuke prijsjes verloot. 
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 Verzoek parkeren auto’s 

Het bestuur van de Oranjevereniging Arnemuiden vraagt om uw medewerking 

 

Straten autoluw tijdens de Oranjemuidenloop 

Vrijdagavond 22 april wordt tussen 18.00 uur en 21.00 uur voor de 11e keer de 

Oranjemuidenloop gehouden. De route is hieronder weergegeven. 

 

 
 

Indien u aan één van deze straten woont, verzoeken wij u uw auto voor 18.00 uur 

elders te parkeren of niet te gebruiken tussen 18.00 en 21.00 uur. Dit om de veiligheid 

van de deelnemers tijdens de loop te kunnen waarborgen.  

 

Straten autovrij op woensdag 27 april 2022 i.v.m. viering Koningsdag 

Zoals u in ons programmaboekje hebt kunnen lezen, wordt ook dit jaar Koningsdag 

in Arnemuiden op feestelijke wijze gevierd. We starten de optocht dit jaar vanaf het 

parkeerterrein ‘De Blikken’. De meeste activiteiten vinden plaats in de Burgemeester 

Hackstraat, de Westdijkstraat, de Lionstraat, het pleintje van de Westwal en op het 

Havenplein. Hiervoor is veel ruimte nodig. 

 

DAAROM IS HET DRINGEND GEWENST OM DEZE STRATEN AUTOVRIJ TE HOUDEN OP 

WOENSDAG 27 APRIL VAN 06.00-22.00 UUR. 

 

Als u in één van deze straten woont, vragen wij u vriendelijk om op deze dagen uw 

auto elders te parkeren. 

 

Mogen we op uw medewerking rekenen? 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking en graag tot ziens op vrijdag 22 

april tijdens de Oranjemuidenloop, woensdag 27 april op Koningsdag, 30 april tijdens 

de bingoavond en 7 mei tijdens de fietspuzzeltocht en wandeltocht.  
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organiseert op 

woensdag 27 april 2022 

een KinderBingo  

locatie: tent Burgemeester 

Hackstraat 

 

Ronde 1 kinderbingo: 14.00 

 
         Ronde 2 kinderbingo: 16.00 

 

                  Ronde 3 kinderbingo: 17.00 
               (bij voldoende deelname) 

 
 

Kom gezellig bingo spelen. We spelen met 

plaatjes i.p.v. getallen.  

Entree: 1 deelnamemunt 

Doelgroep:  groep 1 t/m 8 

*Max. 1 begeleider per persoon. 
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 Volksliederen 

Wilhelmus van Nassouwe  

Nederlands Volkslied

Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik, van Duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een Prinse van Oranje, 
ben ik, vrij onverveerd, 
den Koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd.   

Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God mijn Heer, 
op U zo wil ik bouwen, 
Verlaat mij nimmermeer. 
Dat ik doch vroom mag blijven, 
uw dienaar t'aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 

Geen dier’der plek voor ons op aard 
Zeeuws Volkslied 

Geen dier'der plek voor ons op aard, 
Geen oord ter wereld meer ons waard, 
Dan, waar beschermd door dijk en duin, 
Ons toelacht veld en bos en tuin. 
Waar steeds d' aloude Eendracht woont, 
En welvaart 's landsman's werk bekroont, 
Waar klinkt des Leeuwen forse stem: 
"Ik worstel moedig en ontzwem!" 

Gij Zeeland, zijt ons eigen land, 
Wij dulden hier geen vreemde hand, 
Die over ons regeren zou, 
Aan onze vrijheid zijn wij trouw. 
Wij hebben slechts één enk'le keus: 
"Oranje en Zeeland!", da's de leus! 
Zo blijven wij met hart en mond, 
Met lijf en ziel: Goed Zeeuws, goed rond.  
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 Sponsoren 

Oranjevereniging Arnemuiden bedankt al haar sponsoren! 

Zonder uw bijdrage kunnen wij deze activiteiten niet organiseren. 

Pedicure salon 

Selina 

Lenneke Nijsse 

Hairstylist 

Jan de Nooijer 

Woning- en 

Meubelstoffering 

Melissa’s Hairstyle 

Kapsalon In 2 Hair Atelier Jaffari 

Begrafenis-

verzorging C.W. 

Vader 

Beautysalon 

Francis 

Manuele Therapie 

Klaas van Belzen 

Primera/PostNL 

Arnemuiden 

Restaurant Morille 

Koudekerke 
Drogist De Dokke 

Beauty & Zo 
Bikkels & Bengels 

Kinderfysiotherapie 
Sjokadoo 

Bloemenhuis  

De Lelie 

Feliz ‘s 

Gravenpolder 

Garage 

Meerman 

Chinees afhaal-

centrum Fook 

Lam 

Kinderopvang 

Walcheren 

Tuinderij Kesteloo 

Koudekerke             

Bottelier De Oude 

Smidse 

Snaidero  

Concept Store 
Marijs Interieur 

Kapsalon No. 24 

Restaurant 

Vliegveld  

Midden-Zeeland 

Strandpaviljoen 

DOK Cadzand 

Bad 

Hazeleger Kitwerk 

Het Oude 

Toonkamertje 

Beautysalon  

Romy 

Speelboerderij ’t 

Klok’uus 
Dammers kaas 

Bakkerij De Kok 

Arnemuiden 

HGZ 

Geveltechniek 

B.V. 
Zeeuws Lekkers Elenbaas Fruitteelt 

Linolux de Vlijt 

Begrafenisverzorgi

ng Poppe-

Minnaard 

Hibels 

Groente & Fruit 

Roxanne Hair & 

Skincare 

RMU Mode 
 

Guido de Ridder 

Fietsen 

Hovenier  

Pieter Beekman 
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 Sponsoren 

Oranjevereniging Arnemuiden bedankt al haar sponsoren! 

Zonder uw bijdrage kunnen wij deze activiteiten niet organiseren. 

Tegelwerken  

Van Belzen & De Jong 

Kapsalon  

Trendy Hairstyling 
MozArtE glasmozaiek 

Walhout Installatiebedrijf 
Autorijschool Actief 

Middelburg 
Haarstudio José 

Minicamping 

Oranjepolder 
De Zeeuwse Knoop ARM - 18 

BPG Van Westen 

Bouwmaterialen 

Hoveniersbedrijf 

Klimop VOF 
Studio Petra 

Huisartsen-maatschap 

Arnemuiden 

Van Dalen 

Natuursteen 

Walcheren 

Slagerij Wisse 

Van de Gruiter 

Scheepsbenodigdheden 

Pedicuresalon 

Connie’s Pedi Care 

Compurad 

Administratiekantoor 

Daktechniek  

Allaart-de Kraker 

Fysiotherapie  

PMC in Balans 

RegioBank Leerdam-

Corstanje Advies 

J&M catering en 

brasserie de Arne 

De Zeeuwse Alliantie 

Notarissen  

Goes Middelburg 

Tegelwerken de Jong 

Schoonheidssalon 

ZeeuwSkin Melanie van 

Belzen 

Restaurant 

Oranjeplaat 

Timmerbedrijf Johnny 

Schroevers 

Westkapelle 

Gwenda 

Hairstyle@home 

Camping de 

Kruitmolen 
Nagelstudio Allure 

Van Belzen 

Montage VOF 
 

Groen Combinatie 

Zeeland 

 



23 

 Sponsoren 

Oranjevereniging Arnemuiden bedankt al haar sponsoren! 

Zonder uw bijdrage kunnen wij deze activiteiten niet organiseren. 

 

Traas Verzekeringen & 

Hypotheken 
Rabobank 

Walcheren/Noord-Beveland 

Bouwgroep Peters B.V. 

Middelburg 

Mosselbedrijf TRITON 

Yerseke 

 

Oranjevereniging Arnemuiden bedankt ook: 

 

 

alle vrijwilligers 

Brandweer Arnemuiden 

Gemeente Middelburg 

Korfbalvereniging TOP 

Muziekvereniging Arnemuiden 

Rode Kruis Arnemuiden 

Postduivenvereniging de Voorwaarts 

Scheepswerf C.A. Meerman 

Stichting Oudheidkundig Museum Arnemuiden 

Woningbouwvereniging Arnemuiden 

 

 

 Colofon 

Samenstelling:   Oranjevereniging Arnemuiden  

     Web: www.oranjemuiden.nl 

     Mail: contact@oranjemuiden.nl 

 

 

 

Drukkerij:     Drukkerij Meulenberg – Middelburg 

     Web: www.meulenberg.nl 
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 Sponsoren 

Oranjevereniging Arnemuiden bedankt al haar sponsoren! 

Zonder uw bijdrage kunnen wij deze activiteiten niet organiseren. 

 

Cafetaria De Buuzen Auto Sturm Goes 

Drukkerij Meulenberg 
Aannemingsbedrijf Baas 

Arnemuiden 

Appendage Revisie Peene  

Middelburg 
JUMBO Van Overveld 

Lavoir Projectinrichting 
Bouwkundig Expertise & 

Adviesbureau De Nooijer 

Hotel de Nieuwe Doelen 
Moeliker & Platteeuw 

advocaten 

Schoonmaakbedrijf Delta 

VOF 

Prima De Ridder 

Arnemuiden 

Garnalengroothandel 

Zeelandia Arnemuiden 
H.Jobse uitvaartverzorging 

Origin Media Venture Groenmarkt B.V. 

Pekaar & Partners 

Accountants Middelburg-

Goes 

Tweewielercentrum 

Zeeland P. van Beek 

 

 


