Stichting Oranjecomité Spierdijk presenteert:
Programma Koningsdag 2016
Gezellige 55+ middag op zaterdag 23 april
Op de zaterdag vóór Koningsdag organiseren wij weer een
gezellige en verzorgde middag bij café Duijn. Het
entertainment wordt verzorgd door het
Westfries Collectief, dus dat wordt zeker lachen en
genieten van herkenbare liedjes en humoristische
anekdotes. In de pauze houden we de traditionele verloting.
De aanvang deze middag is 14.00 uur en ons programma
zal rond half 5 afgelopen zijn. De toegang is, zoals altijd, gratis.
KONINGSDAG woensdag 27 april 2016
Ochtendprogramma voor de jeugd
Alle kinderen vanaf 3 jaar t/m groep 8 zijn om 09.00u verzamelen in de Mantel (dus niet in de kantine).
Dan gaan we naar buiten om het Wilhelmus te zingen en de vlag te hijsen. We laten vanaf dit jaar geen ballonnen
meer op, vanwege het milieuvervuilende aspect. In plaats daarvan komt er een unieke golfballenwedstrijd!
Elk kind krijgt een nummer dat correspondeert met een golfbal. De ballen leggen een parcours af en voor de
kinderen met de winnende balnummers liggen leuke prijzen klaar. Hierna splitsen we de groep:
 Voor de jongste kinderen (vanaf 3 jaar t/m groep 3) is er een leuke show van goochelaar Magic Collo.
 de oudsten (t/m groep 8) spelen in de Mantel een aantal grappige en bijzondere spellen. De kinderen van het
winnende groepje winnen een prijs.
Rond 11.00 uur zal het programma voor beide groepen afgelopen zijn.
Fiets versieren
Net als vorig jaar houden we ook weer een wedstrijd fiets versieren voor de kinderen. Wat zal het een mooi
gezicht zijn als jullie allemaal meedoen en in de ochtend op je mooi versierde fiets naar Sint George komen!
Meld je dan bij één van ons, dat kan de hele morgen en begin van de middag tot aan de start van de fietstocht.
Degene met de mooist versierde fiets wint een leuke prijs!!
Fietstocht
Het inschrijven voor de fietstocht is mogelijk van 13.00 tot 14.00 uur, natuurlijk bij café Duijn.
Er zijn weer twee afstanden mogelijk: 25km en iets meer dan 30km. Tijdens de fietstocht kun je dit nog beslissen.
Tijdens de route kun je de vragen op het routeformulier invullen, de meeste antwoorden zijn te vinden langs de
route. De deelnemers die graag voor de prijzen willen meedoen, moeten hun formulier uiterlijk om 17.00u bij café
Duijn inleveren. Rond 18.00u is de prijsuitreiking.
Bolletje-Pijltje auto puzzelrit
Voor de autorit-liefhebbers is weer een Bolletje-Pijltje puzzelrit uitgezet. Door deze opzet is de route een stuk
makkelijker te rijden en ligt de nadruk meer op de route en omgeving, dan op het puzzelen. Dat scheelt voor
sommige mensen veel frustratie. Bij de start leggen we graag nog eens uit hoe het werkt.
Tijdens de rit moeten vragen worden beantwoord en ook dit jaar hebben we een aparte vragenlijst voor de
kinderen, zodat die zich tijdens de rit niet hoeven te vervelen. De kinderen strijden om eigen prijzen, dus help ze
niet teveel. Ook de inschrijving voor deze rit is van 13.00 – 14.00u.
Na de beide ritten drinken we een borrel bij café Duijn en draaien we het Rad van Avontuur. Rond 18.00u worden
de vragen van de fietstocht en de bijbehorende antwoorden toegelicht en vindt de prijsuitreiking plaats.
Aansluitend bespreken we de vragen van de Autorit en worden de prijzen voor de equipes en voor de
kindercompetitie verdeeld.
Het Oranjecomité is voor het organiseren van het Koningsdagprogramma grotendeels afhankelijk van
giften. Geef dan ook met gulle hand als wij bij u langs komen om de envelop op te halen.

Bezoek ons ook op www.oranjecomitespierdijk.nl en Facebook: www.facebook.nl/oranjecomitespierdijk voor
leuke acties.
Tot ziens op 23 en 27 april!
Het Oranjecomité
Tiny, Manja, Kees, Cok,
Wim, Brenda en Michel
VERGEET NIET DE VLAG UIT TE STEKEN !

