Koningsdag 2017
Koning Willem Alexander 50 jaar!

Dit jaar gaat Koning Willem Alexander en zijn familie koningsdag in
Tilburg vieren. Een extra bijzondere koningsdag wordt het dit keer want hij
viert zijn 50-ste verjaardag!
Deze bijzondere mijlpaal in het leven van onze koning laten we natuurlijk
niet aan ons voorbij gaan. Nee hoor; dat gaan we vieren in Weteringbrug!
Alle inwoners van Weteringbrug en Vredeburg zijn daarom 27 april a.s.
van harte uitgenodigd voor dit feestje 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
15.15 uur Start van de 'Handig-als -ik-50-ben'- Activiteiten
Geheugentrainer (quiz)
Ren voor je leven (bungy run)
Zorg voor je eten deel 1(kippenvangen)
Zorg voor je eten deel 2 (eendjes vangen)
Gooi beter dan je tegenstander (Jeu de Boules)
Sjoel beter dan je tegenstander (heel belangrijk)
17.30 uur Opening friet- & snackkar
18.30 uur Prijsuitreiking en afsluiting

Oproep bezoekers Koningsdag
Voor onze traditionele taarten- en koekjesproeverij verzoeken wij de
inwoners van Weteringbug om 27 april heerlijke zelfgebakken (of
zelfgekochte…) 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 dinsdagmorgen 25 april 9.00 uur tot donderdag avond
27 april 21.00 uur ergens anders te parkeren. Alvast vriendelijk bedankt
voor uw medewerking!

DODENHERDENKING 4 MEI 2017
Hierbij nodigen wij u uit om op donderdag 4 mei met
elkaar in Dorpshuis de Kern, de Dodenherdenking bij
te wonen.
We beginnen om kwart over 7, waar we met elkaar
naar muziek, verhalen en gedichten zullen luisteren.
Om 10 voor 8 maken we ons klaar om naar het
monument op de dijk te gaan, waar we naar de Last Post luisteren,
2 minuten stil zullen zijn , het Wilhelmus te zingen, kransen en bloemen neer te
leggen.
Na deze herdenking bent u nog van harte welkom in de Kern voor
een kopje koffie of thee.
Wij hopen op uw aanwezigheid.
Mede namens Alain Wey en David Bokhorst,
Coby van der Lip

