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Oud Bouwconstructies drukt al jaren de boekjes voor ons waar wij hen 

ontzettend dankbaar voor zijn. 
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Voorwoord door burgemeester Frank Streng 

 

Beste Sijbelbroekers, 

 

Sinds 2014 spreken we over Koningsdag 

op 27 april, de verjaardag van onze 

koning Willem-Alexander.  

Ik moet zeggen, het duurde wel even 

voordat ik gewend was aan de nieuwe 

naam.  Koninginnedag was jarenlang zo 

vertrouwd.   

Op de een of andere manier doet de Koningsdag mij denken aan een sprookje. Er 

was eens een Koningsdag .... één dag in het jaar dat ons land Oranje kleurt. Eén 

dag die in het teken staat van nationale saamhorigheid. Een dag die wordt gevierd 

met een volksfeest.  Met allerlei activiteiten en vrijmarkten. 

Toen Koningsdag in Sijbekarspel/Benningbroek dreigde te verdwijnen, zijn er mensen 

van Carnavalsvereniging de Deursackers opgestaan. Omdat zo’n mooie dag niet 

verloren mag gaan. Een dag zoals deze kan niet plaatsvinden zonder de enorme 

inzet van deze vrijwilligers. Daarom bedank ik iedereen die deze dag mogelijk 

maakt. Jullie zorgen ervoor dat een dorp of stad leefbaar blijft.  

Een Koningsdag waarop in alle delen van het land de meeste werknemers een vrije 

dag hebben en een dag waarop ze een oranje pruik dragen, zonder dat iemand 

dat gek vindt. Want Koningsdag .... dat is toch eigenlijk uniek.  

Koningsdag is geen sprookje, is niet verjaard of oubollig. Koningsdag is een moment 

waarop wij als inwoners, de nieuwe Nederlanders en de vele vluchtelingen in dit 

land, onze saamhorigheid en onze gastvrijheid tonen.  

Of er een Oranjezon schijnt op uw dorpen, dat kan ik niet voorspellen. Het 

uitgebreide programma nodigt in elk geval uit om mee te doen. Ik wens u allen jong 

en oud, een zonnige en feestelijke dag toe.  

 

Hartelijke groet, 

Frank Streng, burgemeester 
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“Wij wensen iedereen een gezellige Koningsdag toe “ 
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Investeren in een bruisend verenigingsleven te Sijbelbroek 
Beste Dorpsgenoten, 

Vol trots mag ik als vorst van de Carnaval en als voorzitter namens de 

Oranjevereniging mijn groep weer aansturen om Koningsdag 2017 weer tot een 

succes te brengen. 

Helaas waren de tijdslijnen erg krap dit jaar om Koningsdag te organiseren. Dit kwam 

doordat carnaval dit jaar relatief laat viel. Dit betekent gewoon dat we dit jaar weer 

vol gas hebben gegeven om Koningsdag weer tot een groot Sijbelbroeks succes te 

brengen! 

Normaal bent u van ons gewend dat we ieder jaar het één en ander te veranderen, 

maar daar zijn we dit jaar niet aan toe gekomen vanwege deze tijdsdruk. Dus u kunt 

ook dit jaar weer de Badeendenrace verwachten! Wie weet wat we dit jaar weer 

verzinnen om een extra tintje geven aan de race(zoals we vorig jaar die gaven in 

de vorm van Barry Badeend…). 

Afgelopen jaar probeerde ik namelijk de race in mijn badeenden pak in een 

opblaasboot het van meer dan 1000 badeenden te winnen. Zoals de meeste 

inwoners wel hebben gezien ging dit niet vanzelf. Ik heb er wel enorm van genoten, 

zelfs wist ik op deze manier een financiële bijdrage te regelen voor de 

Sinterklaasvereniging! Hierbij werd ik natuurlijk een klein beetje geholpen door mijn 

collega’s van de brandweer van Abbekerk (nog bedankt voor het natte pak 

mannen!) 

Maar waarom geven wij geld weg?!; wij zien dit niet als weggeven, het geld wat 

ons ter beschikking wordt gesteld is geld uit de gemeenschap Sijbelbroek. Mochten 

wij geld overhouden zullen wij dit investeren in het jaar daarop of in een andere 

vereniging in de gemeenschap Sijbelbroek , zoals de Sinterklaasvereniging. 

Wij willen namelijk ook de samenwerking met de verenigingen opbouwen, zodat we 

meer en zeker ook in de toekomst nog een nog bruisender verenigingsleven in 

Sijbelbroek hebben. Zo zijn we ook met de Sinterklaas vereniging (buiten onze 

financiële bijdrage om) in gesprek geweest om naar verbeterpuntjes te zoeken. 

Samen proberen te kijken naar een nog leuker Sinterklaasfeest  

Dit allen maakt het voorzitterschap LEUK. 

Dit neemt niet weg dat onze jonge raadsleden, die bijna het hele jaar door zich 

inzetten voor de Carnaval en Koningsdag graag naar de grote steden willen om 

daar Koningsdag te vieren. Mijn vraag aan u; heeft u tijd en zin om even te helpen.? 

Dit hoeft niet veel te zijn of lang te duren. Opgeven kan bij mij, u kunt mij bereiken 

op 06 514 121 95 

Samen houden we ons dorp leuk- gezellig- sportief en gaan we op voor 

KONINGSADG 2017! 

Bedankt Barry Nieuwenhuis 
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Stukje van Dorpshuis de Vang 
 

Hallo Dorpsgenoten, 

KONINGSNACHT 

Tijd voor Oranjefeest! Op woensdag 26 april vieren wij Koningsnacht in Café de 

Vang met Feestdeejay Ray. Daar ben je natuurlijk bij!  

Om 21:00 barst het feest los.  De entree is gratis.  

Tot ziens in Café De Vang! 

 

 

 

Koningsdag  

Donderdag 27 april organiseert de Oranjevereniging in samenwerking met S.V. Dess 

en Dorpshuis De Vang een feestelijke Koningsdag. 

Vanaf 9:00 start het programma bij De Vang met het vlag hijsen. Daarna start de 

koopjesjacht op de vrijmarkt.  Het rad van Fortuin draait gedurende de vrijmarkt. Er 

zijn leuke prijzen te winnen! De loten zijn hiervoor te koop in Dorpshuis de Vang. 

U kunt gezellig een kopje koffie drinken vergezeld met een heerlijke tompoes van 

de bakker. Voor thuis zijn er van 9:30 tot 12:00 doosjes oranjetompoezen verkrijgbaar. 

Wees er snel bij want op = op!  

U kunt tot 26 april ook vooraf bestellen via activiteiten@dorpshuisdevang.nl. Wij 

houden dan de bestelling voor u achter. 

Het laatste onderdeel van de spellenmiddag is in de Vang met aansluitend de 

prijsuitreiking.  

Na de prijsuitreiking kan er tevens een koningsmaal worden genuttigd:  

Kipsaté met patat en saus voor € 7.50 en voor de kinderen kipnuggets met patat en 

saus voor €4. Een ander snack mag natuurlijk ook, de bestelling duurt dan wel iets 

langer.  

Activiteitencommissie De Vang 

 

 

 

  

mailto:activiteiten@dorpshuisdevang.nl
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Vrijmarkt 
 

Op 27 april starten we zoals traditiegetrouw Koningsdag om 9.00. Om klokslag 9.00 hijsen 

wij samen met alle aanwezige kinderen de Nederlandse Vlag. Koningsdag staat bij 

Oranjevereniging Sijbelbroek in het teken van het spelelement. Zo ook het hijsen van de 

vlag; net zoals de jaren hiervoor zal de vlag middels een waterspel gehesen worden. Lukt 

het ook dit jaar weer om het record te verbreken? De tijd van vorig jaar was 1:54,97. 

Natuurlijk gaan we het record weer verbreken! Onze vraag aan alle kinderen uit 

Sijbelbroek: komen jullie ook samen met ons om 9.00 de vlag hijsen? 

Vlag hijsen 2016: 

 

 

 

 

 

Nadat de vlag wappert begint de vrijmarkt. Vanaf 8.30 is iedereen al welkom om zijn of 

haar kraampje op te zetten voor de vrijmarkt. Wij vragen echter om te wachten met 

verkoop nadat de vlag gehesen is. Vanaf 9.00 gaat dus de verkoop van start. Jullie komen 

toch ook? 

Bij goed weer zal de vrijmarkt op de parkeerplaatsen naast Dorpshuis de Vang 

plaatsvinden. De vrijmarkt gaat altijd door, zelfs bij slecht weer. Bij slecht weer, waar we 

natuurlijk niet vanuit gaan, kunnen we namelijk uitwijken naar Dorpshuis de Vang. 

Net zoals ieder jaar zal ook dit jaar het oranjebestuur weer een prijs uitloven aan de meest 

origineelste vrijmarkt activiteit. Een gekke kraam, een bijzondere activiteit, of misschien wel 

een goeie stunt. Verzin het maar! Om 10.45 uur zal een Oranjebestuurslid, bij de Vang, de 

prijs uitreiken. 

N.B. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

Tompoezen 

Ook dit jaar verkoopt Dorpshuis de Vang weer tompoezen. De overheerlijke tompoezen 

zijn bij de bar in het voorcafé af te halen.  

Badeenden 

Tijdens de vrijmarkt is er nog de mogelijkheid om badeenden te kopen. De 

Oranjevereniging staat zelf met een kraampje op de markt waar u uw badeenden kunt 

kopen. De prijs voor een badeend is €2,- 

Fietsroute 

De fietsers kunnen de fietsroute bij de tafel van de Oranjevereniging ophalen. Dit is de tafel 

waar ook de badeenden worden verkocht, mocht de vrijmarkt al zijn afgelopen dan kunt 

u in de Vang de route ophalen 
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Ben jij interessant !!! 

   

 

Voor de toekomst zijn we misschien wel opzoek naar JOU !!! 

Zoals de meeste van ons wel weten is de Carnavalsvereniging behoorlijk actief in 

ons dorp. 

Zo nu ook weer hebben wij de INTERESSANTJES in het leven geroepen en wellicht is 

dit wel iets voor jou. 

Voldoe jij aan de volgende eisen dan zou dit zomaar wel wat voor jou kunnen zin. 

 

 Ben jij net van de lagere school en nog geen 18. 

 Hou je van helpen / bedenken en misschien wat te gaan organiseren? 

 Ben je gezellig en hou je van aanpakken. 

 Bereid om voor het volgende salaris te willen werken € 0,- maar wel 

voor de EER !! 

 

Wij bieden jou. 

 Een heel gezellig TEAM. 

 Heel erg veel LOL & SCHIK 

 Veel uitdagingen 

 Eens per jaar een leuk uitje. 

 

Kortom kom ons team versterken en neem je vrienden ook mee !! 

Wil je er meer over weten of gewoon eens proefdraaien alles kan en mag bij ons 

en ook zeker geen verplichtingen !!!! 

 

Voor meer info neem dan contact op met Barry 0651412195 
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Badeendenrace 
 

Na het daverende succes met Barry Badeend (zie foto)vorig jaar hebben we dit jaar 

weer wat voor jullie in petto. De badeendenrace zal wederom plaatsvinden bij de 

vijver van het Wilgerak, u bent daar vanaf 12.30 welkom waar u bij de geluidswagen 

nog terecht kunt voor de laatste badeenden. 

Om klokslag 13.00 zullen de badeenden van start gaan. Wederom hebben we de 

brandweer van Abbekerk bereidt gevonden om de badeenden een extra zetje in 

de rug te geven. De eerste eenden die over de finish komen, winnen prijzen die door 

sponsoren beschikbaar zijn gesteld. De prijzen zullen in verschillende 

leeftijdscategorieën getrokken worden. Namelijk de categorie 0 – 10 jaar, de 

categorie 10 – 18 jaar en de categorie 18 jaar of ouder. 

Waarom badeendenrace? 

Zoals u weet werkte de Oranjevereniging voorheen met donateurs, wij van de 

carnaval zijn een beetje anders en hebben daarom onze eigen alternatief twee 

jaar terug bedacht, namelijk de badeendenrace.  

Met de opbrengst van de badeenden kunnen wij de Koningsdag organiseren. 

Hierbij moet u denken aan kosten voor een groots springkussen en medailles tijdens 

de Koningsspelen. Maar ook kosten zoals vergunningen, verzekeringen en 

drukkosten.  

Wanneer kunt u badeenden kopen?  

De Deursackers zullen in de eerste weken van april dit betreffende boekje bij u 

komen langsbrengen. Dan krijgt u de mogelijkheid om eendjes te kopen. Maar op 

Koningsdag zelf kunt u ook nog eendjes kopen. Tijdens de vrijmarkt zal er een 

kraampje zijn met badeendjes en zoals hierboven omschreven kunt u vlak voordat 

de badeendenrace begint nog bij de geluidswagen terecht.  

 

Impressie badeendenrace 2016 en Barry badeend 
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Programma  
 

Woensdag 26 april 

21.00  Aanvang Koningsnacht Dorpshuis de Vang                                                         

met Feest DJ Ray        

Meer info over de Koningsnacht op pag. 7 

 

Donderdag 27 april 

8.30   Aanvang vrijmarkt 

9.00   Officiële opening Koningsdag bij Dorpshuis de Vang    

Meer info over de vrijmarkt op pag. 9 

Start inschrijving van de fietspuzzeltocht     

 Meer info over de fietsroute op pag. 21 

  Opening van de vrijmarkt (incl. skelterrace!) 

 

11.00  Einde van de vrijmarkt en inschrijving fietspuzzeltocht  

 

12.30  Aanvang badeendenrace bij het Wilgenrak          

13.00  Start badeendenrace        

  Meer info van de Badeendenrace op pag. 11     

13.30  Start inschrijving Koningsspelen bij SV. Dess             

14.00  Start van de Koningsspelen                        

16.30  Einde van de Koningsspelen bij SV. Dess     

  Meer info van de Koningsspelen op pag. 17 & 19  

17.00  Laatste (mysterie) spel van de Koningsspelen bij Dorpshuis de Vang 

  Prijsuitreiking Koningsspelen en Badeendenrace 

  Afsluiting met feestavond 
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Klussenbedrijf Tim Loos 
Tel: +31 (6) 53645246 

Adres: Herenweg 50, 1715 EH Spanbroek 
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Koningsdag 2016 
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Wederom een grote stormbaan bij de Koningsspelen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit jaar zal er weer een gigantische stormbaan aanwezig zijn tijdens de 

Koningsspelen. Na de gigantische jungle van vorig jaar zal er dit jaar een nog 

grotere stormbaan aanwezig zijn. Zet de snelste tijd met jouw team neer! 

De teams kunnen op 27 april vanaf 13.30 uur (na de badeendenrace) worden 

ingeschreven. 

De stormbaan is 5 meter hoog en wel 27 meter lang en wordt mogelijk 

gemaakt door: 
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Adverteerders zonder advertentie 
Zoals ieder jaar hebben we tal van sponsoren waardoor we de carnaval kunnen 

organiseren. In dit boekje heeft u vast al meerdere advertenties voorbij zien komen, 

maar we hebben ook een aantal sponsoren zonder advertentie die zeker nog 

genoemd moeten worden. Het gaat om de volgende bedrijven: 

 

 Munster tuin- en kluswerk 
o www.munstertuinen.nl  

 Autoservice Opmeer 
o www.autoserviceopmeer.nl  

 Kees Vlaar Bloembollen 

 Schildersbedrijf Appel en Steltenpool 
o www.appelsteltenpool.nl 

 Rita Feld Benningbroek 

 Swuste Tractoren 
o www.swustetractoren.nl 

 In & Exterior Schilders- en Stucbedrijf 
o www.in-en-exterior.nl 

 Ambachtelijke Slagerij Jan en Mary Dam 

 Jacob Swier Veehandel 
o www.jacobswier.nl 

 JDL Timmerwerken 

 PJ Kuiper Sloop & Demontage 

 FHR Diving Benningbroek 
o www.fhrdiving.nl  

  

http://www.munstertuinen.nl/
http://www.autoserviceopmeer.nl/
http://www.jacobswier.nl/
http://www.fhrdiving.nl/
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Koningsspelen 2017 
 

Ook dit jaar zullen er vanaf 14.00 uur (na de 

badeendenrace) de Koningsspelen worden gehouden 

op het terrein van sportvereniging Dess. Dit jaar zullen 

er ook weer spectaculaire Koningspellen verzonnen 

worden. Teams zullen tegen elkaar strijden voor 

ongelofelijke gave prijzen! Zoals u misschien al weet 

heeft, net als tijdens Carnaval, iedereen altijd een 

leuke prijs gewonnen. We proberen zoveel als mogelijk 

teams van dezelfde leeftijdscategorieën tegen elkaar 

te laten strijden.  

Hoe kun je teams vormen?  

Teams bestaan uit min. 4 en max. 6 personen. Je kunt van te voren zelf teams 

vormen, maar bij aanvang van de Koningsspelen kun je als je nog geen team hebt 

ook gewoon bij een team in worden gedeeld. Dan vormen we namelijk ook nog 

groepjes, zodat iedereen mee kan doen. Dus kom gerust ook als je nog geen 

team hebt!  

Wat krijg je allemaal bij deelname?  

Zoals we hierboven al beschreven heeft iedereen prijs. Daarnaast is er in de pauze 

wat te drinken en krijgt iedereen na afloop wat lekkers. Ook is de kantine open om 

wat lekkers te kopen.  

Ook dit jaar weer springkussens?  

Dit jaar zullen voor zowel de grote als kleine kinderen weer een stormbaan en 

springkussen zijn. De stormbaan wordt mede beschikbaar gesteld door Happy 

Tunes Entertainment en het springkussen wordt beschikbaar gesteld door Stichting 

Netwerk.   



Oranje- & Carnavalsvereniging de Deursackers  Pagina 20 van 24 

Kleurplaat: win leuke prijzen!   (in te leveren bij Burgemeester Elmerstraat 74) 
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Fietsroute 
Vorig jaar was de fietspuzzeltocht weer terug van weggeweest. Ondanks het 

slechte weer waren er toen tal van fanatieken die de cryptische puzzeltocht 

hebben opgelost. Ook dit jaar zal er weer een fietspuzzeltocht worden gehouden! 

Voor de fietsliefhebbers zal er weer een mooie fietsroute worden uitgestippeld. 

Onderweg dient u verschillende leuke, grappige maar vooral interessante vragen 

te beantwoorden. 

De routes en vragenlijsten kunnen vanaf 9.00 tot 11 uur tijden de vrijmarkt bij de tafel 

van de Oranjevereniging worden opgehaald.  

Bij Dorpshuis de Vang kunt u tevens terecht voor een bakje koffie en een 

overheerlijke tompoes.  

Deelname is gratis en wie weet wint u nog wel leuke prijzen die beschikbaar zijn 

gesteld door een aantal sponsoren! 

Op zoek naar vrijwilligers  
Dit jaar is het voor ons  helemaal aanpoten, dit jaar viel namelijk de carnaval op zijn 

laatst (en dan vieren wij het nog een week eerder ook!). Direct na de carnaval, 

eigenlijk al voor de carnaval, zijn we alweer begonnen met de voorbereidingen 

voor Koningsdag. De organisatie gaat ons inmiddels goed af, we hebben namelijk 

al twee keer mogen oefenen. Tevens is het bestuur verdubbeld t.o.v. onze eerste 

keer (thans 2, nu 4). Naast het bestuur helpen de raad van Elf en andere vrijwilligers 

bij de organisatie en de dag zelf. 

Echter wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers, want vele handen maken licht werk. 

Om Koningsdag zo goed mogelijk te laten verlopen kunnen we wel een paar extra 

handen gebruiken. We zijn op zoek naar vrijwilligers die kunnen ondersteunen op 

verschillende gebieden. 

U kunt ons bijvoorbeeld helpen bij het inschrijven van deelnemers voor de 

koningsspelen, of het opbouwen van de attributen van de koningsspelen. Of wilt u 

wat organiseren tijdens de Koningsdag? Noem het maar op, wij kunnen de inzet van 

iedereen gebruiken! 

Wij mogen zelfs dit jaar onze eerste maatschappelijke stagiair verwelkomen! 

Koningsdag organiseren we natuurlijk voor het hele dorp. Van jong tot oud. Dus 

moet jij nog een maatschappelijke stage lopen, neem even contact met ons op. 

Heeft u zelf een voorkeur om te helpen bij een bepaald evenement op Koningsdag 

of juist een dagdeel, dan kunt u dit natuurlijk aan ons laten weten!  

Lijkt u het wat om te helpen met hand- en spandiensten? Meldt u dan aan bij Barry 

Nieuwenhuis (0651412195) of Chris Keesom (0643166255). U kunt ons natuurlijk ook 

mailen via oranjevereniging.bs@gmail.com  

De oranjevereniging bedankt u alvast voor uw interesse en inzet. 

mailto:oranjevereniging.bs@gmail.com
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Nawoord &Contact pagina 
 

Nawoord 

Ook dit jaar zijn wij, van de Deursackers, weer trots dat wij voor onze 3e, maar voor 

het dorp voor de 58ste keer Koningsdag hebben mogen organiseren. Omdat 

Carnaval en Koningsdag elkaar relatief snel opvolgen hebben wij twee jaar 

besloten om het eerst bij de basis op te pakken en vervolgens per jaar te kijken of 

we er wat bij kunnen doen. Omdat dit jaar carnaval op zijn laatst plaatsvond was 

de tijd relatief kort om Koningsdag te kunnen organiseren. Daarom dat we dit jaar 

geen extra nieuwe activiteit t.o.v. vorig jaar konden organiseren. Volgend jaar zullen 

wij Koningsdag verder uitbreiden! 

Wij willen tevens alle sponsoren en vrijwilligers bedanken voor hun hulp. Zonder hen 

zouden we geen Koningsdag kunnen organiseren! 

Tot slot willen wij Dorpshuis de Vang en S.v. Dess bedanken voor hun medewerking. 

Wat ons betreft organiseren wij het met jullie hulp gewoon volgend jaar weer! 

 

Contact met de Oranjevereniging 

Website: www.dedeursackers.nl / www.dedeursackers.nl/koningsdag 

E-mail: oranjevereniging.bs@gmail.com / info@dedeursackers.nl  

Facebook: Koningsdag Sijbelbroek 

 

Of bel even naar ons bestuur voor meer informatie:  

Voorzitter: Barry Nieuwenhuis  Bestuurslid: Chris Keesom    

06 51 41 21 95     06 43 16 62 55   

Bestuurslid: Koen Timmerman Bestuurslid: Laurens Groot 

06 29 56 51 15    06 12 16 19 54 

 

Penningmeester: Linda Nieuwenhuis  

PR: Toby Nieuwenhuis & Chris Keesom ( pr@dedeursackers.nl ) 

  

http://www.dedeursackers.nl/
http://www.dedeursackers.nl/koningsdag
mailto:oranjevereniging.bs@gmail.com
mailto:info@dedeursackers.nl
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