Koningsdag 2018

In dit Olympisch jaar vieren hunne Majesteiten Koning WillemAlexander en Koningin Máxima koningsdag in de stad
Groningen.
Of het er in Groningen net zo sportief aan zal toegaan als in
Weteringbrug kunnen we ons niet voorstellen. Het thema in ons
dorp is dit jaar namelijk; 'Olympiade Weteringbrug'!
Alle inwoners van Weteringbrug en Vredeburg zijn 27 april a.s.
van harte uitgenodigd voor dit sportieve feest op het dorpsplein bij
'de Kern'.
Het programma ziet er als volgt uit:
14.30 uur Ontvangst dorpsplein met koffie, thee en
Taartenproeverij
Aansluitend Vlag hijsen , Wilhelmus zingen
15.00 uur Olympische quiz in het Holland House (Kern)
15.30 uur Openingsceremonie Olympiade
Start van de Spelen op het plein:
met o.a. kogelstoten, scherpschieten, tennis, maar
ook sjoelen is deze dag een Olympische sport
Start van de Spelen op het veld:
met o.a. bobsleeën, speerwerpen , discuswerpen,
voetbal en handboogschieten (onder voorbehoud)
17.30 uur Sluitingsceremonie / Prijsuitreiking
18.00 uur Ter afsluiting gezamenlijk hamburgers eten

Oproep bezoekers Koningsdag
Voor onze traditionele taarten- en koekjesproeverij verzoeken wij
de inwoners van Weteringbrug om 27 april heerlijke zelfgebakken
(of zelf gekochte…) taart of andere culinaire hoogstandjes voor
bij de koffie en thee mee te nemen!

Parkeerterrein Dorpshuis 'De Kern'
Beste gebruiker van het parkeerterrein van Dorpshuis 'De Kern'; in
verband met de Koningsdagactiviteiten wil de organisatie u
vriendelijk verzoeken om uw auto vanaf woensdag 25 april tot
vrijdagavond 27 april 21.00 uur ergens anders te parkeren.
Alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking!
De Vrouwen van Oranje

4 mei 2018; Dodenherdenking.
Het thema van Dodenherdenking 4 mei 2018 is ; Jaar van Verzet
Verzet staat in 2018 centraal in herdenkingen, vieringen, etc.
Het gaat daarbij om verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog en ook
de inspiratie die het ons nu nog biedt.
Het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog is nog altijd een bron van
inspiratie. De ervaringen en de verhalen van verzetsstrijders kunnen
ons helpen reflecteren op en leren omgaan met de vraagstuk van nu.
Waarom ging men in verzet? Hoe gevaarlijk was het om in het verzet te gaan? Voor welke
keuzes kwam men te staan? Wat kunnen wij daarvan leren? Vraagt deze tijd ook om
mensen die tegen de stroom in opkomen voor de rechten van anderen? Wat betekent dit
voor onze vrije, open, democratische rechtstaat? Deze historische en actuele vragen staan
centraal tijdens het Jaar van Verzet.

Programma 4 mei Dodenherdenking ; Weteringbrug / Vredeburg;
4 Mei viering 2018; ‘Het verzet als voorbeeld’
*Aanvang ; 19:25 Intro met Muziek.
* +/_ 19:29 Speech/tekst David
* +/_ 19:32Verhaal v/e vluchteling uit Syrië (Sipan)
* +/_ 19:39 Live Muziek.
* +/_ 19:41 Speech Gemeente
* +/_ 19:48 gedicht (Lynn en Gwen)
* +/_ 19:52 muziek.
*19:55 naar buiten verplaatsen naar monument.
* 19:58 Taptoe.
* 20:00 – 2 min. stilte.
* 20:02 Wilhelmus.
* 20:03 Kranslegging,
Na afloop is er koffie/thee in Dorpshuis De kern.

