
KONINGSDAG 2022
08.00 UUR Lawaai Optocht

Om alle inwoners van Stolwijk wakker te maken gaan we met de lawaaioptocht door het Dorp.

Het leukste is om zelf mee te doen met een mooi versierde fiets of samen met je ouders. Zorg

voor veel geluid met blikken, toeters of andere middelen. Laat je ouders wel controleren of alles

veilig op de fiets is gemonteerd zodat er geen ongelukken onderweg gebeuren. De start is zoals

altijd op het Dorpslpein

10.00 UUR Aubade
Dit jaar is er weer een aubade. Op het Dorpsplein. Onder begeleiding van de Harmonie van

Stolwijk, en met ondersteunende zang van leden het het Polderkoor. Na afloop zal de Harmonie

nog een mini concert verzorgen.

10.30 UUR Mini optocht en kinderspelen

 

Voor de jongste kinderen (peuters & kleuters) is er een mini lawaaioptocht door het dorp met

eigen versierde fiets, driewieler of skelter. Verzamelen op het Dorpsplein. Voor de groepen 3

en 4 zijn er kinderspelen opgesteld in de bogerd. In kleine groepjes worden de spellen

uitgevoerd zodat alle kinderen in staat gesteld worden de spellen te spelen.

11.00 - 14.00 UUR Kraak de code speurtocht
Ben jij tussen de 6 en 10 jaar en een kei in puzzelen? Los jij de woordzoeker op door de

woorden te vinden op en rond het Dorpsplein? Puzzel er lekker op los en krijg een lekkernij als

beloning. Download de puzzelspeurtocht via onze website of haal hem op bij de COOP of de

kraam op het Dorpsplein

13.00 - 14.00 UUR Oranje fietstocht
Zoals je gewend bent van de Oranjevereniging is het weer een mooie fietstocht door de directe

omgeving van ons Dorp. Er zijn weer vragen voor onderweg en het rustpunt waar iedereen even

wat kan eten en drinken. Start van de fietstocht is tussen 13:00 en 14:00 uur vanaf het

Dorpsplein. 

13.00 - 16.00 UUR Kinder kleedjesmarkt
Dit jaar kun je het speelgoed dat je niet meer gebruikt weer verkopen op koningsdag. En

gewoon zoals je gewend bent: op het Dorpsplein aan de klant van Flach en in de wijdstraat.

DE HELE DAG Kleur wedstrijd

DE HELE DAG Mooist versierde straat 2022

DE HELE DAG Koningshuis kennisquiz

Ben jij tussen de 3 en 6 jaar en wil jij je eigen kleurplaat winnen om op te eten? Download dan

snel de kleurplaat op onze website, kleur hem zo mooi mogelijk in en lever hem in op

Koningsdag in de brievenbus van de Goudseweg 26. 

Speel de online kennisquiz op onze website. Aan het einde van de dag ontvangt de winnaar

thuis een vlag met wimpel.

Gaat jouw straat de titel “Mooist versierde straat van Stolwijk 2022” winnen, vereeuwigd in

een stoeptegel? Trommel je buurtgenoten op om samen jullie straat zo origineel en mooi

mogelijk te versieren. Uiteraard wel rekening houdend met de Corona-maatregelen. Zo maken

we samen van Stolwijk het mooist versierde dorp van het land. 

De jury gaat alle straten bekijken. Na de aubade maken we de winnende straat bekend!

15.00 UUR Spijkerbroekhangen en een
verrassend middagspel

Wie is de sterkste en wie is het snelste? voor alle jeugd vanaf groep 5



STOLWIJK HANGT DE VLAG UIT
De vlag uithangen mag altijd, bijvoorbeeld voor iets feestelijks. Maar wanneer mag de wimpel

erbij? En zijn er nog andere belangrijke vlagregels? We zetten de belangrijkste gewoontes

voor je op een rijtje.

Zo mag een gehesen vlag nooit de grond raken of het verkeer hinderen. Ook vlaggen we

alleen tussen zonsopkomst en zonsondergang.

Voor 2022 zijn er een aantal vaste dagen waarop mag worden gevlagd.

31 januari              Verjaardag prinses Beatrix (vlag met wimpel)

27 april                  Koningsdag (vlag met wimpel)

4 mei                      Dodenherdenking (vlag halfstok van 18.00 uur tot zonsondergang)

5 mei                      Bevrijdingsdag

17 mei                    Verjaardag koningin Máxima (vlag met wimpel)

25 juni                    Veteranendag 2022

15 augustus            Herdenking van het wereldwijde einde van de tweede wereldoorlog

20 september          Prinsjesdag 2022

7 december             Verjaardag prinses Catharina-Amalia (vlag met wimpel)

15 december           Koninkrijksdag

29 JANUARI Ontbijtjesochtend

ACTIVITEITENKALENDER 2022
Op deze ochtend hebben wij 100 ontbijtjes bezorgd bij dorpsgenoten die volgens u een lekker

ontbijtje hadden verdiend

5 APRIL Algemene ledenvergadering
Algemene ledenvergadering, gevolgd door vertoning van een film van een recente

allegorische optocht op 5 mei (digitaal of in “het Kwartier”)*, aanvang 20:00 uur

GEHEEL MEI Wandeltocht van de vrijheid
Maak een mooie wandeling door Stolwijk en haar omgeving en leer onderweg iets over de

historie. Kijk in mei op onze website voor meer informatie. 

4 MEI Dodenherdenking
Om 20:00 uur kranslegging digitaal te volgen op onze facebook pagina, of indien mogelijk bij

het herdenkingsmonument aan de Kievitslaan vanaf 19:45*

27 AUGUSTUS Stempel wandeltocht
Een mooie wandeltocht voor het hele gezin door de Stolwijkse polder. Kijk op onze website

voor de exacte startplaats en tijd. 

1 AUGUSTUS T/M 
4 SEPTEMBER

Dutch Grand Prix Oranje fotowedstrijd!

Wie maakt de mooiste foto van de oranjegekte rondom de Dutch Grand Prix. De winnaar

ontvangt een leuke prijs! Kijk op onze site of facebook voor meer informatie

12 NOVEMBER Oranje bingo 2022

Om 20:00 uur digitaal of live in Het Kwartier*

WORD LID!!! Voor slechts €7,- per jaar bent u al lid van onze Oranjevereniging.

Daarmee helpt u ons dit jaarprogramma te organiseren voor de

Stolwijkse gemeenschap. Kijk op onze website voor meer informatie.


