ORANJEVERENIGING HEI- EN BOEICOP
(opgericht 21 oktober 1938)

Hei- en Boeicop, april 2019

Beste dorpsgenoten/leden,
Via deze brief informeren wij jullie graag over onze activiteiten tijdens Koningsdag.
Programma zaterdag 27 april 2019
9.30 uur
Aansluitend

Aubade bij het oude gemeentehuis
Spellencircuit voor de kinderen van de basisschool, op het voetbalveld.
Je kunt je opgeven via het onderstaande strookje.
Voor alle kinderen die meedoen, is er na afloop een cadeautje.

Wil je deze dag graag helpen met het begeleiden van de kinderen bij de spellen, geeft dat dan ook
aan op het strookje.
In verband met de indeling van de groepen en het vragen van vrijwilligers graag het strookje inleveren
vóór zaterdag 20 april op school of bij Chantal Rietveld (Kerkstraat 12).
Vanaf 14.00 uur

Boerengolf (verzamelen bij de voetbalkantine)
Een uitdagend parcours lekker in de buitenlucht, tussen de weilanden. De
bedoeling is om in zo weinig mogelijk slagen de bal in de holes te putten.
Iedereen die wil mag meedoen. De prijsuitreiking volgt na afloop.

Deelname aan onze activiteiten is op eigen risico.
Op de achterzijde van deze brief leest u het programma voor de nationale dodenherdenking,
zaterdag 4 mei. Ook hiervoor bent u van harte uitgenodigd.

Hierbij geef ik mij op voor het spelletjescircuit op zaterdag 27 april:

Naam:

Leeftijd/groep:

Ik help graag mee met begeleiden van de groepen:
Naam:

Nationale dodenherdenking zaterdag 4 mei 2019
19.30 uur
19.40 - 19.50 uur
19.50 – 20.00 uur
20.00 – 20.02 uur
20.02 uur

20.10 uur

Verzamelen op de weg bij de begraafplaats
Luiden van de klok op de begraafplaats
Toespraak en kranslegging
Kranslegging door bestuur Oranjevereniging
Last Post
Twee minuten stilte
Hijsen van de vlaggen
We zingen het Wilhelmus (twee coupletten)
Voordragen dodenherdenkinggedichten door twee
basisschoolleerlingen
Kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool leggen rozen bij
de graven
Saluutvluchten
Defilé

Iedereen is welkom om na afloop een kopje koffie of thee met ons te drinken in Internos.

