A

l geruime tijd zijn
wij als Oranjecomité
Heeswijk-Dinther druk
bezig met de voorbereiding
voor Koningsdag 2019. Na
vele jaren van samenwerking met Stichting Ranja
hebben we helaas vorig jaar
moeten besluiten om de
survival niet door te laten
gaan. Dit jaar zijn wij wederom samen om de tafel gaan
zitten om te kijken of we
een leuke activiteit voor de
doelgroep vanaf groep 7/8
kunnen organiseren. Gelukkig kan ik jullie mededelen
dat we goed nieuws hebben!
We hebben de handen ineengeslagen en plannen
gemaakt voor nog vele jaren
van samenwerking. Voor dit
jaar hebben drie spetterende activiteiten geregeld zodat we voor alle doelgroepen
iets leuks te bieden hebben.
Na velen jaren van goede samenwerking met De Toren
gaan we, door de vele veranderingen op en rondom het
plein, vanaf dit jaar samenwerken met Halte 5, Naast,
deBAR. Ik wil dan Jeroen van
den Broek en zijn team ook
van harte bedanken voor de
vele jaren van samenwer-

ken en kijk uit naar de samenwerking met het team
van Halte 5, Naast, deBAR.

VOORWOORD

Door verandering van tijd
hebben we ook afscheid
moeten nemen van bepaalde activiteiten. Zo zal er
dit jaar geen gezinsviering
plaats vinden. Dit mede
doordat de afgelopen jaren de opkomst hiervan
enorm is teruggelopen.
Ik wil u dan ook uitnodigen
om Koningsdag 2019 om
10:00 uur te starten met de
versierde
fietsjesoptocht
vanaf het plein bij de St.
Willibrorduskerk als ook
het plein bij de St. Servatiuskerk. Onder begeleiding
van de muziekkorpsen en
de gildes gaan we richting
Plein 1969 voor de aubade.
Ik hoop u allen te mogen begroeten tijdens de aubade,
oranjefestiviteiten op Plein
1969, de fietstocht of bij het
muziekoptreden in Laverhof.
Graag wens ik alle bezoekers en deelnemers een fijne en gezellige Koningsdag
toe en bedank ik iedereen
die deze mooie Koningsdag
mogelijk heeft gemaakt.
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Dennis Sonder
voorzitter
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Versierde optocht

N

atuurlijk is er ook dit jaar
weer een optocht door het
dorp. Sluit met je mooi versierde fiets, step, bolderkar
of skelter aan bij deze kleurrijke optocht. De kleurplaat in het midden van
het boekje kan je ook gebruiken voor
het versieren van je fiets. De kleurplaat
kan je ook vinden op de website en de
Facebookpagina van het Oranjecomité.
De optocht vanuit Dinther wordt voorafgegaan door het Sint-Barbaragilde
en muzikaal begeleid door Muziekvereniging Servaes. Vanuit Heeswijk zijn
het Sint-Willebrordusgilde en Fanfare
Sint Willibrord van de partij. Aangekomen op het markplein wacht voor ieder kind, met een versierde fiets, een
cadeautje.

AANVANG
27 april 10:00 uur

LOCATIE DINTHER
Plein Sint Servatiuskerk
Route: Torenstraat > Julianastraat
> Bernhardstraat > Irenestraat >
Plein 1969

LOCATIE HEESWIJK
Plein Sint-Willibrorduskerk
Route: Hoofdstraat > Pastoor
Maasstraat > Graaf Wernerstraat >
Plein 1969
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Aubade
O

p deze feestelijke dag zal een afgevaardigde van de burgemeester
en wethouders van gemeente Bernheze de aubade bijwonen op het
gloednieuwe Plein 1969. Tijdens de aubade nemen zij de felicitaties van alle aanwezigen in ontvangst, namens Zijne Majesteit de
Koning. Zo wordt de verjaardag van de Koning officieel gevierd. Wat ons betreft is er geen mooiere manier om dit te doen. Zie het volledige programma
hieronder:
AANVANG
27 april 10:30 uur Locatie: Plein 1969
PROGRAMMA
• De muziekkorpsen spelen hun mars.
• De voorzitter van het Oranjecomité houdt een toespraak.
• B&W neemt felicitaties in ontvangst.
• De muziekkorpsen spelen ‘Lang zal hij leven’.
• De afgevaardigden van de gildes brengen hun vendelgroet.
• De muziekkorpsen spelen het Wilhelmus.
• De voorzitter van het Oranjecomité houdt een dankwoord.
• Afmars van de gildes en muziekkorpsen.
• De cadeautjes voor de deelnemers van de versierde optocht worden uitgedeeld.

KONINGSDAG ORANJECOMITÉ

6

Fietstocht
Ook dit jaar kan jong en
oud weer deelnemen aan
een fietstocht. We hebben
een fietstocht uitgezet van
ongeveer 30 kilometer. Onderweg is één pauzeplek
gepland waar je wordt voorzien van een versnapering.

INSCHRIJVEN
27 april tussen 13:30 – 14:30 uur inschrijven
bij de inschrijfstand op Plein 1969.

KOSTEN
Het inschrijfgeld bedraagt €2,50
per deelnemer.

KINDER-VRIJMARKT
Zoals vanouds organiseert
het Oranjecomité tijdens
Koningsdag 2019 weer een
kinder-vrijmarkt. Deze vrijmarkt zal plaatsvinden van
13:30 tot 17:00 uur. Hier
kunnen de basisschoolkinderen tegen aantrekkelijke prijzen diverse spulletjes verkopen. Wat je niet

verkoopt moet je natuurlijk
weer mee naar huis nemen. Je mag spullen brengen vanaf 13:00 uur. Auto’s
zijn op het terrein niet toegestaan, ook niet voor het
lossen en laden van spullen. Dit, in verband met de
veiligheid van de kinderen.
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AANVANG
27 april 13:30 uur

LOCATIE
Plein 1969

Middagprogramma

Oranjeplein
H

et schitterende
nieuwe
Plein
1969 wordt deze
middag omgetoverd tot een waar Oranjeplein, met entertainment
voor jong en oud.

Kom deze middag gezellig
vertoeven op het terras van
Halte5, Naast of deBAR en
geniet van de blaaskapellen, terwijl de kinderen een
ritje maken in de huifkar.

KINDEREN VAN 0 T/M 8 JAAR
- LIMBODANSEN - SPRINGKUSSEN
- OCTOPUS PLAY MET VERSCHILLENDE
SPRINGELEMENTEN - TANGRAM

AANVANG
27 april 13:30-17:00 uur

LOCATIE
Oranjeplein (Plein 1969)
KOSTEN
€2,50 per speelkaart, bij de
stand op Plein 1969

KINDEREN VAN 8 T/M 12 JAAR
KUNNEN HUN ENERGIE KWIJT OP O.A.:
- DE SPECTACULAIRE STORMBAAN
COWBOY RUN - WIPE OUT BAAN
- OPBLAAS GOAL
- SPIJKERBROEK HANGEN
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Stichting Ranja

Daagt je uit!

H

et Oranjecomité en Stichting
Ranja hebben
opnieuw
de
handen ineengeslagen en
zetten op het Oranjeplein
dit jaar drie grote attracties
neer voor de kinderen vanaf groep 7/8!
We weten zeker dat we met
deze attracties ook volwassenen uit zullen dagen, dus
blijf niet zitten op de bank,
en kom maar op als je durft!

alsof dat nog niet genoeg
is dagen we je uit op een
rodeo-surfplank.

Durf jij deze uitdaging aan?
Koop dus een spelenkaart bij
de stand, en daag jezelf uit!
Tot Koningsdag!
Groeten,
Stichting Ranja

Stichting Ranja zorgt samen met het Oranjecomité
en door steun van Stichting
Pallet voor drie spectaculaire uitdagingen voor jong en
oud.

VAN
GRO AF
EP 7
-8

AANVANG
13:30 uur - 17:00 uur

LOCATIE
Oranjeplein (Plein 1969)

Dit jaar staat er een klimwand van wel 10 meter
hoog, kun je je evenwicht
testen op een draailadder
van wel 5 meter hoog. En

KOSTEN
€2,50 per speelkaart, bij de
stand op Plein 1969

Ben je benieuwd naar andere activiteiten die Stichting Ranja organiseert,
of wil je onze mooie podiumwagen huren?
Kijk dan op www.stichting-ranja.nl
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We zoeken vrijwilligers
voor het opbouwen en
afbreken van het Oranjeplein. Je bent ook van
harte welkom om ’s
middags een spel te begeleiden.

Wil jij dit jaar een steentje
bijdragen aan Koningsdag?
Dat kan! Alle hulp is hard nodig.

Word nu
vrijwilliger
tijdens
Koningsdag!!

Met jullie hulp als vrijwilliger kunnen we er
weer een onvergetelijke
Koningsdag van maken.

R
VOO LIJKE
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C
S
GE
AT
MA
STA

AANMELDEN
Hymke Couwenberg & Anne-Marie Dangé
KoningsdagHD@gmail.com
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27 APRIL

Kom naar Cunera

V

oor de bewoners van Cunera en
de Bongerd. Activiteitenbegeleiders Marga en Annelies hebben weer hun uiterste best gedaan om een gezellig programma samen

te stellen voor de bewoners Laverhof. Rond
de klok van 11:00 uur, na de aubade, brengt
Koninklijke Fanfare Sint Willibrord een serenade voor de bewoners van Laverhof!

Het
middagprogramma
begint om 14:30 uur in de
Tuinzaal. Dit jaar treedt
Desde el Alma voor u op,
waarin een zoon van een
van de bewoners speelt. Zij
brengen een breed repertoire ten gehore met zang,
gitaar en accordeon.
AANVANG
27 april 14:30-17:00 uur

LOCATIE
Cunera, Tuinzaal
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4 mei

NATIONALE
DODENHERDENKING

O

p 4 mei worden de mensen herdacht die zijn
omgekomen of vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog en daarna tijdens oorlogssituaties of vredesoperaties. Om 18:45 uur
wordt er gestart met een samenkomst in de Sint-Willibrorduskerk in Heeswijk. Daarna start om 19:40 uur
de stille tocht naar het Airborne(PHOTO)
monument onder
begeleiding van de drumband, de bazuinblazers van
Koninklijke fanfare Sint Willibrord en het Sint Barbara Gilde. Om 20:00 uur zal twee minuten stilte in acht
worden genomen bij het Airborne monument. Hierna worden kransen gelegd ter nagedachtenis en zal
er een vendelgroet gebracht worden. Na het spelen
van “The Last Post” en het zingen van het Wilhelmus
gaan we in stilte terug naar het kerkplein, alwaar de
tocht ontbonden wordt. Na afloop kunt u een kopje
koffie in het Willibrordcentrum komen drinken.
KONINGSDAG ORANJECOMITÉ
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PROGRAMMA
18:45 uur: Samenkomst in
Sint-Willibrorduskerk in
Heeswijk
19:40 uur: Stille tocht naar
het Airborne monument

