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DE KONINGSMARKT 
In het oranje gemarkeerde gebied op de plattegrond zijn marktplaatsen te 
huur die per straat zijn genummerd. Deze plekken zijn drie meter lang, de 
diepte hangt af  van de locatie. Van 06.00 – 08.00 uur mag je het terrein op 
(ook met auto’s) om je plek in te richten. Om 08.00 uur moeten alle auto’s 
weg zijn. De markt duurt tot 16.00 uur.

Wat mag ik verkopen?
Je mag je eigen tweedehands spullen ter verkoop aanbieden. Het is niet 
toegestaan om eten en drinken te verkopen. 

Hoe kom ik aan een plaatsbewijs?
Ben je lid van de Oranjevereniging? Dan heb je uiterlijk half  maart een brief  
ontvangen met daarbij het inschrijfformulier voor de Koningsmarkt. Deze vul 
je in en neem je op zaterdag 2 april 2022 mee naar de inschrijvingsochtend 
bij Buitenplaats de Bergse Bossen (van 08.00 – 12.00 uur). Voor leden kost 
een marktplaats € 3,00 en een eventuele tweede plek kost € 7,50.

Ben je nog geen lid van de Oranjevereniging? Download dan het inschrijf
formulier op www.oranjeverenigingdriebergen.nl. Dit vul je in en neem je op 
zaterdag 9 april 2022 mee naar de inschrijvingsochtend bij Buitenplaats de 
Bergse Bossen (van 09.00 – 11.00 uur). Kosten zijn € 10,00 per marktplaats.

Tijdens deze inschrijfdata kun je je plaats op de markt uitkiezen. Op beide 
dagen is de zaal een uur voor aanvang al open en kun je een nummertje 
trekken.

Hoe word ik lid?
Meld je aan op onze website www.oranjeverenigingdriebergen.nl.

BESTE INWONERS VAN DRIEBERGEN-RIJSENBURG,

Namens het bestuur van de Oranjevereniging DriebergenRijsenburg zijn we 
erg blij dat we, na twee Coronajaren zonder festiviteiten, u het programma 
kunnen presenteren voor Koningsdag 2022 in ons mooie dorp.

We hopen u op 27 april in grote getalen te mogen begroeten en er samen 
met u weer de meest levendige en gezelligste dag van het jaar van te maken. 
Middelpunt van onze activiteiten vormt traditioneel onze Koningsmarkt. 
Daaromheen is er weer een keur van activiteiten gepland waaraan kosteloos 
kan worden deelgenomen.

Voor de continuïteit van Koningsdag zijn wij mede afhankelijk van u, onze 
dorpsgenoten. Onze vereniging telt een kleine 700 leden. Een prachtig aantal, 
maar natuurlijk niet genoeg. Nog geen lid? Word dat dan vandaag nog om 
het voortbestaan van een geweldige Koningsdag in ons dorp veilig te stellen. 
In deze flyer vindt u hiervoor alle benodigde informatie.

Heel graag tot ziens op een hopelijk zonnige 27 april!

Met een oranje groet, ook namens mijn medebestuursleden,

Hans den Hartog
Voorzitter

De Oranjequiz op dinsdag 19 april van 20.00 – 23.00 uur
Een gezellige quizavond met een oranje tintje bij de Markies van Carabas, 
Traay 197d. Meld je aan met je team van vier of  vijf  personen op onze website. 

Luilakken op Koningsdag!
Wil jij ook graag alle luilakken uit hun warme bed jagen? Sta dan op 
Koningsdag héél vroeg op, bind blikken en toeters aan je (versierde) fiets en 
maak herrie in je eigen buurt. Vanaf  23 april kun je versierspullen en blikken 
ophalen aan de Arnhem se bovenweg 161, OP=OP!

Prinsen en prinsessen zoeken (22 april tot en met 8 mei) 
Verspreid door het bos bij het Seminarieterrein vind je héél veel prinsen 
en prinsessen. Schrijf  hun namen op en geef  dit door op info@oranje
verenigingdriebergen.nl. Onder de inzenders verloten we een aantal leuke 
prijzen.

Happy stones (22 april tot en met 8 mei)
Naast de prinsen en prinsessenjacht in het Seminariebos zijn er dit jaar ook 
bijzondere steentjes te spotten. Vooral rond de Oranjevijver, maar ook op 
andere plekken in het dorp kun je er zomaar een paar aantreffen! Vind je 
zo’n Koningskeitje, maak er dan een mooie of  gekke foto van en stuur deze 
aan info@oranjevereniging.nl. Zelf  een Koningskeitje maken en fotograferen 
is natuurlijk ook een mogelijkheid. Onder de (creatieve) inzenders verloten 
we een aantal leuke prijzen

Koninklijke wandel- en fietsroutes (22 april tot en met 8 mei)
Buitenplaats de Bergse Bossen stelt een aantal mooie fiets en wandelroutes 
beschikbaar. Bij de receptie liggen printjes met de verschillende routes 
klaar! De routes zijn ook te vinden op de website van de Oranjevereniging 
DriebergenRijsenburg.

ACTIVITEITEN
ROND KONINGSDAG 2022

B U I T E N G E W O N E  M E E T I N G S  &  E V E N T S  I N  H E T  G R O E N

B E K I J K  D E  M O G E L I J K H E D E N  O P  O N Z E  W E B S I T E



  Wat en waar Tijden

 1.  Koningsmarkt 06.00 - 16.00 uur
  (in het oranje gekleurde gebied)

 2.  Oranjeterras JKD 07.00 - 18.00 uur

 3.  Fietsenstalling   08.00 - 16:00 uur

 4.  Aubade door Aurora met koffie 09.00 - 10.00 uur

 5.  Oranjemarkt Kerkplein 09.00 - 16.00 uur

 6.  Museum Militaire Traditie 09.00 - 17.00 uur

 7.  Oranjeterras Pauluskerk 09.30 - 16.00 uur

 8. Podium met muziek 10.00 - 16.00 uur

 9.  R.K. Kerk Sint Petrus’ Banden 10.00 - 16.00 uur

 10.  Speelveld & poffertjes  10.00 - 16.00 uur 

 11.  Draaiorgel Ukkie  10.00 - 16.00 uur

12. Planet Happy muziek en  09.00 - 17.00 uur
  activiteiten  

 13. Beklimmen Grote Kerk  10.00 - 16.00 uur

 14. Dansoptredens EDC  (tijd nader te bepalen)
  en Danzation! 

 15.  Ritje met een oldtimer (D.A.C.)  11.00 - 14.00 uur

 16.  Optreden Kobadji Djembé Groep  12.00 - 12.45 uur

 17.  Fietsversieren   12.00 - 13.00 uur

 18. Dweilorkest DAD   12.00 - 15.00 uur

 19.  Winkelwagentjesrace   14.00 - 15.00 uur

20.  POST RODE KRUIS  07.00 - 16.00 uur

 21. Kraam Oranjevereniging  07.00 - 16.00 uur

Kijk voor de laatste wijzigingen op Facebook, 
Instagram of op de website 

www.oranjeverenigingdriebergen.nl
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