Na 2 jaar van afwezigheid is het dan weer eindelijk zover.
Koningsdag is in aantocht.
Ook nu willen wij er weer een gezellig feest van maken voor
kinderen t/m 12 jaar. Dit jaar vieren we koningsdag op

Woensdag 27 april
Zoals altijd doen wij ook nu weer een beroep op u, om deze dag te kunnen blijven organiseren.
Dit jaar zullen de heren Wim Stijns & Theo Peelen langs komen voor het ophalen van de
contributie. U kunt hen helpen door onderstaande strook alvast in te vullen als
uw kinderen lid willen worden.

Contributie bedraagt € 6,- per gezin.
Uiteraard zijn uw vrije giften van harte welkom.
Uw giften zijn ook welkom op NL26 RABO 0304 8562 31

Programma 2022
Het verzamel en vertrekpunt voor de optocht door het dorp is op de
Willibrordusweg voor het Dorpshuis De Spieker,
waar de versierde skelters, fietsen, kinderwagens, enz. kunnen worden opgesteld

vanaf 09.30 uur
De jury zal de versieringen beoordelen.

Vertrek zal zijn om 09.45 uur
Na de optocht zijn de kinderen van harte welkom in
“ Dorpshuis

de Spieker”

Daar zullen de kinderen traktaties aangeboden worden en waar de verdere
festiviteiten plaats vinden. De traktaties en de prijzen zijn alleen voor de
kinderen die lid zijn van onze Oranje Vereniging.
Clown Fleur zal ook nu weer aanwezig met leuke activiteiten.
Zoals voorgaande jaren is er weer een springkussen en muziek in de zaal
aanwezig voor de kinderen.
De prijsuitreiking zal rond 12.00 uur zijn.
Zoals jullie weten krijgt de eerste prijs ook dit weer een mooie wisselbeker mee naar huis.
Rest ons als bestuur alleen nog iedereen een mooie Koningsdag toe te wensen.
Bekijk ook onze website.
http://www.oranjeverenigingspijk.nl/
Het bestuur OVS
✂………………………………………………………………………………………………………………………………………
Aantal kinderen: … Achternaam: ………………
Adres: ………………………………...
Voornaam kind 1: ………………. leeftijd: ..….. Voornaam kind 2: ………….. leeftijd: …….
Voornaam kind 3: ………………. leeftijd: ..…..

