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We kijken terug op het 14e Oranjeparkfestival. Wat ooit begonnen is op een gazon in park Vredeoord, 
rond een grote dikke boom is nu uitgegroeid naar een evenement met een oppervlakte van misschien 
wel vier voetbalvelden! Trots om dat in ons Park Vredeoord te kunnen vieren met alle Dongenaren! 
 
En het resultaat mocht er dan ook zijn! We zijn er in geslaagd om een koninklijk festival te organiseren 
met een prachtig programma voor jong en oud met nationale en internationale allure. En waarin ook 
ons Dongens talent het podium heeft gekregen en waarbij de samenwerking steeds beter is geworden 
met de Dongense ondernemers en verengingen.  
 
Jaarlijks leggen we als bestuur onze meetlat rondom kwaliteit, duurzaamheid, veiligheid en sfeer 
steeds een stukje hoger. We doen er alles aan om het succesvolle thema ´Koningsdag beleef je 100% 
in Dongen´ waar te maken. Zo is Commissie Horeca vanuit hun toekomstvisie er wederom in geslaagd 
een upgrade te doen rondom het smulplein. Een geslaagd initiatief van het jaar daarvoor, welke dat 
jaar naast de variëteit en kwaliteit aan food ook de sfeerbeleving van ons festival heeft vergroot. 
Verder was er ook dit jaar weer een podium voor rolstoelers en een speciale babycorner voor de aller 
kleinste bezoeker van ons festival. 
 
Bij aanvang van het festival startte we met een begroting van ruim € 160.000,-. Hulde aan het 
koningshuis en zeker aan alle sponsors en verenigingen die het festival een warm hart toedragen! 
 
De aftrap begon op dinsdagavond 26 april vanaf 18.00 uur met al onzen trouwe sponsoren van ons 
prachtige festival. Daarna verplaatste het feest zich naar het park Vredeoord waar twee podia zijn 
opgesteld. De aftrap werd om 19.15 uur gedaan door Dongens trots, Cover UP!  Om 20.45 uur ging 
de band The Blues Brothers Tribute Band het publiek opwarmen voor een optreden van Lesley 
Williams, beter bekend als de tribute van Andre Hazes. Hij trad op vanaf 22.15 uur – 23.00 uur.  
Van 20.45 tot 23.00 uur draaide DJ Robin Rico en Tom & Jame in de speciale tent voor de jeugd.  
Hierna kon het publiek zich verplaatsen naar diverse Dongense horeca gelegenheden waar 
uiteenlopende bands optredens verzorgen. 
 
Woensdag 27 april begon Koningsdag traditiegetrouw met het defilé door kinderen met versierde 
fietsen. Door onze Burgemeester Marina Starmans, samen met college van B&W, werd Koningsdag 
2016 geopend. Daarna volgde de Muziek Fabriek Musis Sacrum die de kinderen meenam in de 
historie van muziek.  
Op de beide grote podia volgden diverse bands elkaar op vanaf 13.00 uur tot en met 23.00 uur. 
Ogham (Ierse en Schotse folk muziek), MacSwordfisch (uit Breda muzikaal richting Triggerfinger), 
Iceman and Friends (Midden Brabant, traditionele coverband), Karikatura (eerste band uit de USA op 
het Oranjeparkfestival). TenTemPies is een band met Chileense/Spaanse invloeden.  
 
Vanaf 17.30 – 20.00 uur volgenden de twee bands die 23 april in de Nederlandse finale cover bands 
stonden. Eerst Blow Out, gevolgd door Dongens trots: The Booze Band. Hierna volgt Projekt Rakija, 
een band die typische opzwepende Balkan muziek brengt.  
De uitsmijter was van 21.30 – 23.00 uur: The Young Beethoven. Een band uit Noord Holland die 
herkenbare muziek vanaf de jaren 60 tot heden in een blender heeft gegooid. Daarna was het in de 
tent vanaf 13.00 uur tot en met 23.00 uur volop vertier. Naast Foomp, drie handpoppentheatershows 
gebracht door de Dongense Mieke Driessen, optredens van: Radio Silence (Dongense band), Power 
tot the Pipo (feestmuziek), De Fik Er In (boerenrock uit Raamsdonksveer). De dag werd in de tent 
afgesloten door vier DJ ‘s. De Dongenaren: R. Funk en Art Lectic gevolgd door Mell Tiera en JAGGS.  
 
Fantastisch om te ervaren hoe het Dongense verenigingsleven ook dit jaar weer de schouders er 
onder heeft gezet. Al zeer snel was de horecaploeg compleet en tijdens het festival werd iedereen 
zeer gastvrij geholpen. De opbrengsten komen uiteraard deels ten goede aan deze verenigingen. Ook 
kunnen we nu een reserve opbouwen voor de continuïteit van het festival.   
 
 
 



         

    

 
 
 
Samen met Dongen Promotion hebben we een Koningsdagactie Oranjeweek opgezet. 
Een gezamenlijk Oranje-actie waarbij in de week van maandag 18 april t/m 23 april 2016 de klanten 
van de leden van Dongen Promotion een lotnummer kregen bij het door hun gekochte oranjeproduct. 
Tijdens Koningsdag werd uit alle loten een gelukkige winnaar getrokken die een minuut gratis mocht 
winkelen. 
 
Alles stond in het teken van het creëren van beleving & sfeer in Dongen. Zo is er ook een poster actie 
opgezet die in ons festivalkrant is verspreid. De bewoners van Dongen werden gevraagd deze voor 
hun raam te hangen. Op Koningsdag is toen met een speldenprik op Google de straat geselecteerd 
waarna vervolgens gekeken is wie hem daadwerkelijk voor het raam had hangen. Deze persoon 
ontving een Ballonvaart boven Dongen. 
 
We kijken terug op een geslaagd maar koud en nat festival welke net als andere jaren zonder 
incidenten is verlopen. Alle Dongenaren gingen tevreden naar huis en door de omvang van het 
festival is de organisatie nog ruim een dag bezig met het terugbrengen van het Park in de 
‘oorspronkelijke staat’.  
De schade ontstaan aan het gras door het slechte weer, door regen en nog eens regen, is gedurende 
de weken erna weer hersteld.  
 
Op 4 mei om 20.00 uur heeft de Dodenherdenking plaatsgevonden. De opkomst was groot en ook op 
de organisatie van deze avond is positief gereageerd. Steeds meer krijgt de jeugd een plek tijdens de 
herdenking immers vrijheid geef je door. Dit jaar stond centraal door een ‘verloren’ soldaat die tijdens 
de oorlog in het buitenland is omgekomen, met zijn naam te verenigen in onze herdenkingskapel met 
alle andere gesneuvelden soldaten. Dank voor allen die zich hiervoor hebben ingezet. 
 
2016 was een zeer koud Oranjejaar en ondanks de daaraan gekoppelde financieel geleden verlies 
moeten we interen op onze reserves. We kijken daarom snel uit naar een hopelijk warm en super 
fantastisch 2017! 
 
Dongen, februari 2017 
 
Mark van den Broek, 
Voorzitter 
 
 


