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Kempeneers Multimedia 
's-Gravenkreek 25 
4697 DD Sint-Annaland 
06-22597790 
 
 

Kapsalon “De Haarstudio” 
Voorstraat 6 
4675 CB Sint Philipsland 
0167-572418 
www.dehaarstudio.nl 
 

Van Dijke Groep 
Kwekerijweg 6a 
4675 PZ Sint Philipsland 
0167-572385 www.vandijkegroep.nl 
Solid Dutch cleaning and  
recycling solutions 
www.facebook.com/vandijkegroup 
www.instagram.com/vandijkegroup 
 

Gunter Grondverzet 
Voor al uw grondwerk en tuinaanleg 
Pluimpotweg 19 
4695 RS Sint Maartensdijk 
06-25222159 
www.guntergrondverzet.nl 
Nieuw: Grind Zeeland 
www.grindzeeland.nl 
 

Perfect Gear auto`s  
Nijverheidsweg 5 
4675 PX Sint Philipsland 
0167-573810 
www.perfectgear.nl 
 

Brandveiligheid Kunst 
BHV, VCA, Advisering, voorlichting 
Schoolstraat 36 
4675 BM Sint Philipsland 
06-47758689 
www.brandveiligheidopmaat.nl 
 

Fysiotherapie Varossieau 
Wilhelminastraat 4 
4675 BT Sint Philipsland 
0167-503368 
www.fysiovarossieau.nl  
 

BHV Optimaal 
Huibert Hoek 
Zijpestraat 6 
4675 CV Sint Philipsland 
06-33834714 
 

SPAR de Berg 
Achterstraat 52-54 
4675 BX Sint Philipsland 
0167-572505 
superdeberg@despar.info 
 

Lynns Bakery marsepeintaarten, eigen ontwerp 
Oostdijk 42 
4675 CE Sint Philipsland 
0167-572880 
www.lynnsbakery.nl 
 

Groentebroer 
Bestel online op www.groentebroer.nl, 
Voor 10.00 uur besteld = vandaag in huis. 
Bezorgkosten slechts € 1,-- en helemaal 
gratis vanaf € 30,-- besteding.  
Wij rijden op maandag door het dorp. 
 

De Sjap 
Voorstraat 40 
4675 CB Sint Philipsland 
www.desjap.nl 
www.facebook.com/desjap 
 



 

 
KONINGSDAG 2019 

 
Beste inwoners van Sint Philipsland. Ons Oranjecomité bestaat ondertussen bijna 20 jaar, ook dit jaar 
willen we er samen met u weer een onvergetelijke dag van maken. Hoe het programma er precies uit 
ziet kunt u lezen in dit programmaboekje. Wij bedanken iedereen die meewerkte aan dit programma, 
vrijwilligers, verenigingen en natuurlijk onze sponsoren. Dankzij hun is het ieder jaar weer mogelijk 
om dit te organiseren. Samen zijn we sterk om van deze Koningsdag een onvergetelijke  dag te 
maken voor al onze inwoners. 
 
Doe ook dit jaar weer mee met de vlagwedstrijd en maak kans op één van de drie prijzen. 
 
Zoals u weet organiseren wij weer al een aantal jaren de vlagwedstrijd. Steeds meer mensen hangen 
de vlag uit en dat maakt ons dorp extra feestelijk. Daarom roepen wij u ook deze keer weer op om 
vóór 10.00 uur de vlag op te hangen. Tussen 10.00 uur en 12.00 uur worden alle adressen waar een 
vlag uithangt binnen de kern Sint Philipsland genoteerd. Hieruit worden om 16.00 uur bij de 
brandweerkazerne drie winnaars getrokken die een mooie cadeaubon krijgen. 
 
Uitnodiging 
 
Wij nodigen iedereen hartelijk uit voor het bijwonen van de aubade. Voorafgaande aan de aubade 
maakt muziekvereniging “Concordia” een rondgang door het dorp. Zo trommelen ze iedereen op om 
naar “De Wimpel” te komen. De route die Concordia loopt staat in het programma vermeld. Tevens 
roepen we alle peuters en kleuters op om je fiets, step (kinder)wagen, enz. mooi te versieren. Na de 
aubade mogen de kinderen de versierde fietsen, enz. showen en krijgen dan een leuke verrassing! 
 
Vriendelijke groeten en tot 27 april. 
 
Oranjecomité Sint Philipsland, 
 
Rianne Kunst 
Judith van Duuren  
Diane van Duuren 
 
 

 
         
 
Heeft u nog nooit meegedaan met de autopuzzelrit? Doe dan dit jaar eens 
mee en kom op plaatsen waar u misschien wel nooit geweest bent. Voer 
onderweg de opdrachten uit en win één of meerdere prijzen. Geniet vooral 
van de mooie omgeving waardoor de route gaat, de lengte is ongeveer 35 km. 
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Vrijdag 26 April 

Koningsnacht  in “Grand Café met Shmaak” met DJ Brak-Party’s Zeeland. 
 

Zaterdag 27 April 
Iedereen de vlag uithangen voor de vlagwedstrijd. Doe allemaal mee en maak 
kans op één van de drie mooie cadeaubonnen. Adressen worden genoteerd 
tussen 10.00 en 12.00 uur.  
 
Bij Spar De Berg is er tijdens de openingstijden een plantjesmarkt en een 
springkussen voor de kinderen. 
 
Muziekvereniging Concordia trommelt je op. De route: Vertrek vanaf “De Wimpel”,  
daarna R. Gladiolenstraat - Luysterlaan, L. Boserf  - Schelpkreekstraat,  
R. Eendrachtstraat, L. Krabbenkreekstraat, L. Plataanstraat,  R. Gladiolenstraat,  
L. Korte Schoolstraat, L. Wilhelminastraat, R. Schoolstraat, L. Oostdijk, L Mastgat, 
L. Krammerstraat, R. Eendrachtstraat, eindigen bij De Wimpel. 
  
Vlag hijsen en aubade met medewerking van muziekvereniging Concordia bij 
dorpshuis “De Wimpel”. We roepen alle inwoners op om gezamenlijk deze 
Koningsdag te openen. Ter plaatse worden flyers uitgedeeld met de teksten van 
de liederen die gezongen worden. We vragen iedereen uit volle borst mee te 
zingen. De aubade wordt namens de gemeente Tholen bijgewoond door de 
burgemeester met haar echtgenoot. We hopen dat jullie er allemaal zijn. De kleine 
kinderen natuurlijk met hun versierde fiets. Na de aubade mogen de peuters en 
kleuters hun versierde fiets, step, wagen, enz. showen op de parkeervakken voor 
“De Wimpel”. Er is voor ieder kind een leuke attentie.  
 
Dit jaar wordt er voor de kinderen weer een speurtocht georganiseerd. Deze keer 
gaan we kroontjes zoeken, de tocht gaat door een deel van het dorp. Inschrijven 
van 09.45 uur tot 10.15 uur in “De Wimpel”, de inschrijving is gratis. Alle kinderen 
tot en met 12 jaar mogen meedoen, eventueel onder begeleiding van hun ouders. 
De tocht duurt ongeveer een uur. Aan de speurtocht zijn een aantal leuke prijzen 
verbonden in de vorm van waardebonnen. Bij terugkomst krijgt elke speurneus 
een ijsje aangeboden. We kijken er naar uit.  
 
Vrijmarkt/kinderbraderie op het schoolplein van de Koningin Juliana School, 
pleintje bij de brandweerkazerne en in een deel van de Achterstraat. Op de 
vrijmarkt kan iedereen zijn spullen verkopen, geen grote meubelstukken zoals 
tafels en kasten e.d. Deelnemers dienen na afloop hun spullen mee te nemen en 
de plek schoon achter te laten. Ook dit jaar is er weer koffie/thee en limonade en 
worden er hapjes rondgedeeld. Verder verkoop door plaatselijke ondernemers met 
een gevarieerd assortiment. Voor de kinderen is er weer een springkussen.  
 



 
Slechtweer scenario 
Bij slecht weer vervalt de speurtocht. De Kinderbraderie/vrijmarkt zal dan om 14.00 uur  in “De 
Wimpel” plaatsvinden. Dit wordt tijdens de aubade bekend gemaakt. De autopuzzelrit gaat bij slecht 
weer gewoon door. 
 
Programma 4 en 5 mei 
Nationale dodenherdenking – 4 mei. 
 
Vlag vanaf 18:00 uur tot zonsondergang halfstok.  

 
Op 4 mei organiseert muziekvereniging Concordia jaarlijks de dodenherdenking in Sint Philipsland. 
We herdenken op deze avond de doden sinds het uitbreken van de tweede wereldoorlog, (in 
oorlogssituaties en bij vredesoperaties), waar ook ter wereld. Vanaf 19:00 uur speelt de fanfare op 
het grasveld bij de Hervormde kerk koralen en andere passende muziek. Om 20:00 uur zal “The last 
post” worden gespeeld op trompet, waarna twee minuten stilte in acht worden genomen. De fanfare 
sluit daarna de herdenking af met het “Wilhelmus”. U bent van harte uitgenodigd om deze avond 
samen met Concordia te herdenken! Bij slecht weer in “De Wimpel”.  
 
5 mei 
Op 5 mei mag de vlag in top zonder wimpel van zonsopgang tot zonsondergang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16.00  
 
 
18.15  
 
 
 
 
 
+/- 21.15 

 
Trekking prijswinnaars vlagwedstrijd bij de brandweerkazerne. Tevens 
bekendmaking prijswinnaars van de “Kroontjes speurtocht”. 
 
Inschrijven autopuzzelrit in de brandweerkazerne. Start vanaf 18.45 uur op 
volgorde van inschrijven. Ook dit jaar belooft het weer een hele mooie rit te 
worden, die over prachtige wegen gaat waar je normaal niet komt. De rit duurt 
ongeveer een uur en wordt georganiseerd door de brandweer in samenwerking 
met het Oranjecomité. Inschrijfkosten € 5,00 per auto.  
 
Prijsuitreiking autopuzzelrit. Voorafgaand worden de antwoorden bekend gemaakt 
zodat er nog lekker nagepraat kan worden over de rit. 



 
 

Heemkundekring “Philippuslandt” 
www.sint-philipsland.nl 
Oostdijk 45 
4675 CD Sint Philipsland 
0167-572936 

Ben de Rooy Car-Repair 
Industrieweg 4 
4675 RA Sint Philipsland 
0167-573995 
www.benderooy.nl 
 

Cuisine d'Oc  keukens 
Keukenrenovatie en nieuwe keukens              
tel. 06-40411900 
www.cuisinedoc.nl                                             
Vin d'Oc & `t Zeeuwsche Wynhuys                                                                                                      
www.vindoc.nl  06-23825610 
www.vindoc.marktplaza.nl 
 

Medisch pedicurepraktijk Nel van Kolthoorn 
Zijpestraat 34, 4675 CV Sint Philipsland 
06-22799394 www.medisch-pedicure-nel-
sintphilipsland.nl 
Bij inlevering van deze bon €2,50 korting  
op een complete pediucurebehandeling 
of een voetverzorgingsprodukt naar keuze 
 

Gebroeders Roggeveen 
Nieuwbouw, verbouw en onderhoud 
Stationsstraat 29 
4675 CG Sint Philipsland 
06-53945799 
www.gebrroggeveen.nl 
 

Dorpshuis ‘De Wimpel’ 
Voor al uw vergaderingen en feesten 
Eendrachtstraat 52 
4675 CS Sint Philipsland 
0167-572619 
 

geluk 
Sint Philipsland 
0167-577200 
Bruinisse 
0111-483200 
www.gelukgroep.nl 
 

Restaurant ’t Veerhuis 
Hotel Oosterschelde 
Rijksweg 5 4675 RB 
Anna Jacobapolder 
www.hoteloosterschelde.nl 
0167-576046 
 

Den Ouden Knalkar 
(friet van Piet) 
Koningsdag 27 april de normale 
openingstijden  
BRANDWEERKAZERNE SINT PHILIPSLAND 
 

Tuincentrum de Bonte  
Mark de Bonte  
Paasdijkweg 16  
4693 RE Poortvliet 
06-12720461 
tuincentrumdebonte@hotmail.com 
 

De Kaasmeesters 
Exclusief gerijpte Noord-Hollandse kazen en 
een breed aanbod van diverse geiten- en 
boerenkazen. Tijdens koningsdag: 
geselecteerde kazen afgeprijsd voor €7,50 per  
kilo  
 

Grand Café met Shmaak 
Voorstraat 41 
4675 CA Sint Philipsland 
0167-572436 
Voor een drankje en een lunch ben je 
welkom vanaf 19 april. Vanaf 29 april is ons 
eetgedeelde ook gereed.  



 
Sportmassage Wilma 
Voor sport en relexmassages, voor meer 
massages zie www.sportmassagewilma.com 
Stationsstraat 3 
4675 CG Sint Philipsland 
06-40349543 
 

Administratiekantoor Verwijs V.O.F. 
Mosselkreekstraat 32 
4675 BP Sint Philipsland 
0167-573867 

DWT Groep B.V. 
Handelsweg 2 
4675 RC Sint Philipsland 
088-7775100 
info@dwtg.nl 
www.dwtgroep.nl 
 

Kleinbouw Techniek B.V. 
Handelsweg 4 
4675 RC Sint Philipsland  
0167-572658 
info@kleinbouw-techniek.nl 
www.kleinbouw-techniek.nl 

JF Advies  
Administratiekantoor 
Masgatstraat 1  
4675 CN Sint Philipsland 
0167-572960 
johan@jfadvies.nl 

Garagebedrijf J.W. Wolse  
Onderhoud, reparatie en APK  
Zuiddijk 14-16  
4675 BC Sint Philipsland  
0167-572363 
www.garagewolse.nl 
 

Effective  Onderhoud en machinebouw 
Industrieweg 10 
4675 RA Sint Philipsland 
0167-576084 
www.effective-vof.com 
 

Woonboulevard XXL POORTVLIET 
Paasdijkweg 33 
4693 RE Poortvliet 
0166-619100 
www.woonboulevardpoortvliet.nl 
 

`t Frietkotje  
Koningsdag open van 11.30 uur tot 23.00 uur 
Voorstraat 28 
4675 CB Sint Philipsland 
0167-576094 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
  
  

 


