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VOORWOORD 

 
 

Vrijdag 27 april a.s. vieren we de 51e verjaardag van koning Willem-Alexander en 

daarmee alweer de vijfde Koningsdag. Van 11.00 tot 13.00 uur brengt de Koninklijke 

familie die dag een bezoek aan de stad Groningen: dat betekent twee uur live-televisie. 

Daarom hebben wij ons tijdschema voor de feestelijkheden in Baflo iets aangepast, zodat 

er nauwelijks overlap is met de aanwezigheid van de Koninklijke familie in Groningen. 

 

De activiteiten in Baflo concentreren zich in het dorpscentrum: nabij Viskenij, op het 

Coop-terrein, rond en in het dorpshuis Agricola en op het Concordiaplein. We proberen 

er een bruisend feest van te maken voor de inwoners van Baflo, Rasquert en Tinallinge. 

Achter de schermen is door meerderen al lange tijd aan de voorbereidingen gewerkt. Het 

verlangt allemaal veel afstemming en overleg. En nu natuurlijk maar hopen dat het die 

dag mooi weer wordt. 



 

Wij denken u/jullie een veelzijdig en gevarieerd programma aan te bieden, zowel voor 

ouderen als jongeren. Als bestuur veronderstellen we hiermee voldoende ingrediënten 

aan te reiken om er een feestelijke en bovenal gezellige dag van te maken. 

 

Het jaarthema voor de Dodenherdenking op vrijdag 4 mei is "Geef vrijheid door". Tijdens 

deze herdenking worden om 20.00 uur in het gehele land twee minuten stilte in acht 

genomen voor de Nederlandse oorlogsslachtoffers. In Baflo is er natuurlijk specifieke 

aandacht voor de historische gebeurtenissen door een herdenking bij het monument aan 

de zuidzijde van de Laurentiuskerk. 

 

Namens mijn medebestuursleden Dethmer, Gerrit, Mandy, Miranda, Petra en Sandra en 

iedereen die zich voor deze dagen inzet, wens ik iedereen een plezierige Koningsdag toe. 

 

                                                                                                    Namens het bestuur van de  

                                                                                              Algemene Oranjevereniging 

Baflo, 

                                                                                                   Nico R. Werkman, voorzitter. 

 
 

 
 

 

 
 

http://www.koninginnedag2013.nl/webshop2/vlaggen/gedenkvlag-detail
https://www.koninklijkhuis.nl/leden-koninklijk-huis/koning-willem-alexander


 

 

 

 

KONINGSDAG 

vrijdag 27 april 
 

 

OCHTENDPROGRAMMA 
 

 

9.00 - 9.30 uur Wandeltochten: voor de 57e maal georganiseerd door de Gymnastiek-

vereniging Baflo. De afstanden die gewandeld kunnen worden, zijn 5, 10 

of 15 kilometer. De inschrijving en start zijn in de kantine van de v.v. 

Rood Zwart aan de Kievit te Baflo. Het inschrijfgeld bedraagt € 3,50 per 

deelnemer en dat is inclusief een medaille en consumptie. 

 

 

10.00 uur Officiële opening festiviteiten en Oranjeconcert door de muziekverenigin-

gen "Sereno" en "Excelsior" bij Viskenij. 

 

 Bewoners van Baflo en omstreken kunnen in/bij Viskenij genieten van 

het Oranjeconcert onder het genot van een kopje koffie of thee en iets 

lekkers voor een zacht prijsje. 

 

 

 

MIDDAGPROGRAMMA 
 

 

vanaf 13.00 uur Omgeving van dorpshuis "Agricola" in de Heerestraat beschikbaar voor 

inrichten vrijmarkt. 

 

 

13.30 - 16.00 uur Vrijmarkt in de omgeving van dorpshuis "Agricola" in de Heerestraat. 

Iedereen mag "koopwaar" aanbieden.  

 

https://www.koninklijkhuis.nl/leden-koninklijk-huis/koningin-maxima


 Voor de kinderen is er een veelzijdig programma op het plein van Coop 

en in de directe omgeving daarvan: 

 * stormbaan, springkussen en basketbalsportarena; 

 * ponyrijden; 

 * spijkerbroekhangen voor jong en oud; 

 * traktatie voor de kinderen; 

 * oranjebitter voor volwassenen. 

 

 Ook bij slecht weer worden deze activiteiten in de openlucht gehouden. 

 

 Kom naar het feestterrein en laten we er met z’n allen een leuke middag 

van maken.  

 

 

14.00 - 20.00 uur Jeugdsoos "De Kelder" organiseert de 13e editie van het muziekfestival 

"Kelder Open Air" op het Concordiaplein in Baflo. 

 

 De volgende acts zullen op het podium gaan knallen: Smoked (Jeugdige 

coverband), Kees (Puntige rock covers), Inge van Calkar + Band (Elek-

tronische pop), Jan Henk de Groot (Gronings), Doctor Victor (Hardrock) 

en Wanton (Nederpop). 

 Gratis entree !! 

 

 Voor de jeugd staat er een springkussen op het plein. 

  

 Na 20.00 uur krijgt het muziekfestival "Kelder Open Air" een vervolg 

met een mooie afterparty in jeugdsoos "De Kelder" aan de Wier. 

 

gehele middag  Bij jeugdsoos "De Kelder" en dorpshuis "Agricola" is catering aanwezig ! 

 

 

AVONDPROGRAMMA 
 

 

vanaf 17.30 uur Inschrijving voor de zogenaamde "Oranjerit" (puzzeltocht) voor auto’s. 

Opgave kan geschieden in dorpshuis "Agricola" aan de Heerestraat. 

     

    Inschrijfgeld: 

    * € 3,-- voor leden Algemene Oranjevereniging Baflo; 

    * € 7,50 voor niet-leden. 

     

 Voor de deelnemers met de minste strafpunten zijn er leuke prijzen 

beschikbaar. Er is ook dit maal weer een afzonderlijke Baflo-klasse. 

 

  

vanaf 18.00 uur Start "Oranjerit" vanuit dorpshuis "Agricola". 

 

 Nadat alle deelnemers binnen zijn, vindt de prijsuitreiking plaats. 

 

 



 

 

WEET U DAT ............... 
 

 

* de muziekverenigingen "Excelsior" en "Sereno" op 27 april voor een muzikale noot zorgen 

bij Viskenij en u/je daar voor een vriendenprijsje een kopje koffie of thee kunt drinken 

 

* ouders op Koningsdag van harte uitgenodigd worden bij de kinderactiviteiten en zij dan 

beloond worden met een glaasje oranjebitter 

 

* de Coop (drinken kinderen en oranjebitter volwassenen) en slagerij Bos (beschikbaar stellen 

pony’s) bepaalde onderdelen van het kinderprogramma op Koningsdag sponsoren 

 

* de traditionele "Oranjerit" (voor auto’s) ook dit jaar weer op het programma staat, waaraan 

het gehele gezin kan deelnemen 

 

* u de activiteiten van de Algemene Oranjevereniging Baflo financieel ondersteunt door lid te 

worden voor het luttele bedrag van € 5,-- per jaar (alleenstaanden € 3,--) 

 

* de festiviteiten mede mogelijk gemaakt worden door een financiële bijdrage van de gemeente 

Winsum 

 

* u zich voor het lidmaatschap van de Algemene Oranjevereniging kunt aanmelden bij één van 

de volgende bestuursleden: 

 * voorzitter:  N.R. Werkman   Heerestraat 28 

 * secretaris:  mw. M. Visser Boekschoten  Heerestraat 19 

 * penningmeester: G. Groen    Hanebijtersgang 3 

 * lid:   D. Drenth    Dr. M. Noordewierstr. 34 

 * lid:   mw. P.N. Ellerkamp-Ritzema  Margrietlaan 31 

 * lid:   mw. M.J. Kleinmeulman-Jut  Kostersgang 7 

 * lid:   mw. S. Terol-Kooij   Nassaustraat 15 

 en u bij hen terecht kunt met uw ideeën, suggesties en opmerkingen 

 

 

 

KOM ALLEN OP DE VIJFDE KONINGSDAG 

NAAR HET FEESTTERREIN IN DE OMGEVING VAN 

DORPSHUIS "AGRICOLA" 

EN 

JEUGDSOOS "DE KELDER" 


