KONINGSDAG
Programma
08:00-11:00

Vrijmarkt

11:15-11:30

Opening

Oranje vereniging
De Meern
27 APRIL

Kindervrijmarkt op het feestterrein aan de Meerndijk (achter de Don).
Deelname is gratis, inschrijven is niet nodig. Auto’s kunnen niet meer op
het terrein parkeren.
Opening door burgemeester Sharon Dijksma met medewerking van
muziekvereniging De Bazuin.

11:30-13:30

Kinderspelen

13:30-16:30

Klaverjassen & Bridgen

Als u lid bent van de Oranjevereniging ontvangen uw kinderen een deelnemerskaart. Ze kunnen hiermee meedoen aan een aantal leuke spellen.
Deelname voor niet-leden is EUR 5 per kind.
Bij voldoende animo: in De Schalm, voor iedereen toegankelijk, er zijn
leuke prijzen te winnen, kosten zijn EUR 4. Inschrijven is mogelijk via
kaarten@oranjevereniging-demeern.nl

13:30-19:00

muziekfeest
Als vanouds een spetterend muziekfeest in en rondom de feesttent, om
de festiviteiten voor Koningsdag feestelijk met elkaar af te sluiten!

14:00

QUIZ & BINGO IN DE ROEF

Een gezellige Koningsmiddag voor senioren in De Roef, entree is gratis.
Voor meer informatie belt u naar Irene Schots van de Roef - 030 6663888.
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www.oranjevereniging-demeern.nl

Deelname aan de activiteiten is op eigen risico.

    


 

NATIONALE
HERDENKING

Oranje vereniging
De Meern
4 MEI

VRIJHEID IN VERBONDENHEID
We staan stil bij de slachtoffers van oorlogsgeweld en bij het leed dat velen nog dagelijks
overkomt. In ons vrije land willen we dit blijven herdenken. Elke medeburger wordt
gevraagd onze Nederlandse driekleur tussen zonsopkomt en zonsondergang halfstok
te hangen.
19:00

HERDENKINGSBIJEENKOMST
Herdenkingsbijeenkomst in de RK Mariakerk aan de Pastoor Boelenslaan
Met medewerking van de leerlingen van de Apollo 11 School, muziekvereniging De Bazuin en zangkoor Singhet die Maere. Eén van de leerlingen
van de Apollo 11 School zal een gedicht voorlezen.

19:35

stille tocht
Vanaf het plein voor de RK Mariakerk aan de Pastoor Boelenslaan vertrekt
een stille tocht naar het herdenkingsmonument in het Prins Willem Alexander
platsoen en zal een leerling van de Apollo 11 School een gedicht voorlezen en
een vertegenwoordiger van de Gemeente Utrecht een korte toespraak
houden.

20:00

twee minuten stilte

Om 20:00 nemen we twee minuten stilte in acht. Daarna zullen namens de
Gemeente Utrecht en de plaatselijke bevolking kransen en bloemen worden
gelegd. Er is voor ieder die dat wenst gelegenheid bloemen bij het monument
te leggen. De Bazuin en Scoutinggroep Rhenova verlenen medewerking
bij deze ceremonie. Na afloop is er in De Schalm gelegenheid om deze
bijeenkomst samen af te sluiten.

www.oranjevereniging-demeern.nl

Deelname aan de activiteiten is op eigen risico.

Wij nodigen graag iedereen uit voor deze herdenking.

