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Thuis en toch samen!
Beste gewaardeerde leden van de Oranjevereniging Wilhelmina-Juliana en
burgers van Hendrik-Ido-Ambacht,

Het coronavirus heeft een grote impact op onze maatschappij en economie.
Uw leven ziet er op dit moment mogelijk ook anders uit dan normaal.
Misschien werkt u wel vanuit huis, waar ook de kinderen lopen. Geeft u als
leerkracht les vanuit de woonkamer. Of u draagt uw steentje bijvoorbeeld
bij in het ziekenhuis of bij de politie. Wellicht werkt u niet meer en ziet u uw
(klein)kinderen minder en op afstand. De effecten zijn voelbaar!
Zo ook voor de Oranjevereniging Wilhelmina-Juliana. Uiteraard hadden wij
graag voor u een mooie Koningsdag willen organiseren. Maar de
gezondheid van iedereen staat voorop, wat maakt dat het een logisch
gevolg is dat Koningsdag niet in zijn traditiegetrouwe vorm kan
plaatsvinden.
Toch willen wij Koningsdag niet ongezien voorbij laten gaan.
Middels deze brief brengen wij u graag op de hoogte over de
nieuwe invulling, passend bij de huidige maatregelen.

Wij hopen dat u, ondanks de omstandigheden, er met
uw naasten een prettige dag van gaat maken en kunt
genieten van alles dat Woningsdag te bieden heeft.
Tot slot hopen wij uiteraard dat de situatie inzake het
coronavirus snel verbeterd, zodat we volgend jaar,
weer een Koningsdag voor u mogen organiseren
zoals u in alle afgelopen jaren van ons gewend bent!
Mocht u nog vragen hebben, zijn wij te bereiken via:
info@ovhia.nl
Met hartelijke ORANJE-groet,
Het bestuur van Oranjevereniging Wilhelmina-Juliana
te Hendrik-Ido-Ambacht

Saamhorigheidsconcerten

Koningsdag

Kleurwedstijd koningsdag

Naam:

Leeftijd:

jaar

email:

In samenwerking met de gemeente gaan we,
speciaal voor onze ouderen, tussen 15.00 en 16.00
uur diverse optredens verzorgen met troubadour
Rop op een mobiele podiumwagen. Deze gaat

Kleurwedstrijd

email:
telefoonnummer:
telefoonnummer:

In geheel Nederland
en op de Antillen zullen de klokken geluid
worden, als teken van
verbinding, verdriet en
vreugde. Uiteraard zullen
we in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht aansluiten op het klokgelui in samenwerking met de diverse
kerken en gemeente!

adres:		

Klokken luiden

adres:		

09:45 - 10:00 UUR

15:00 - 16:00 UUR

leeftijd:

Neem de gehele dag de tijd om een waanzinnig
mooi kunstwerkje te maken en stuur vervolgens,
uiterlijk voor 1 mei 2020, een mail met leeftijd en
foto of scan van jouw kleurplaat aan: info@ovhia.
nl onder vermelding van “kleurwedstrijd”. Vergeet
uiteraard jouw tekening niet te delen met ons op
Instagram en Facebook en tag ons via: #oranjehia
De tekening(en) kun je downloaden via onze website: www.oranjevereniging-hiambacht.nl of maak
gebruik van de hardcopy-versie in De Brug.
Van de inzendingen zullen we binnen een aantal
leeftijdscategorieën de 3 mooiste tekeningen
uitzoeken en deze kinderen een leuke prijs gaan
uitreiken na de Mei-vakantie !!!

Het zingen voor saamhorigheid wordt om 16:00
uur afgesloten met de Nationale toost. Wij hopen
dat om 16.00 uur zoveel mogelijk mensen het glas
heffen op de Koning, maar bovenal op een ieders
gezondheid! Aan de Toost is ook de mogelijkheid tot donatie aan het goede doel gekoppeld;
middels een sms kan € 2,50 gedoneerd worden
aan het Oranje Fonds. Het Oranje Fonds versterkt
projecten die ervoor zorgen dat iedereen mee kan
doen in de Nederlandse samenleving. Informatie
omtrent de nationale toost kunt u terugvinden op
de www.nationaletoost.nl.

email:

Lokaal willen we voor onze jeugd nog iets leuks
organiseren, vandaar dat op Koningsdag 2020 de
gehele dag op de website van onze Oranjevereniging Wilhelmina-Juliana een kleurplaat te downloaden is.

Nationale toost

telefoonnummer:

Digitale kleurwedstrijd

adres:		

HELE DAG

leeftijd:

Niet uit het straatbeeld weg te denken, is natuurlijk de kleedjesmarkt. En ook tijdens Woningsdag
is deze niet te missen, dus dit fenomeen gaat landelijk online onder organisatie van de Koninklijke
Bond van Oranjeverenigingen. Informatie omtrent
deze markt kunt u terugvinden op de website:
www.oranjebond.nl

16:00 UUR

Sinds 2006 wordt jaarlijks met veel passie de
Breakfastrun georganiseerd door de Oranjevereniging Wilhelmina-Juliana. Een deel van het
inschrijfgeld van de Breakfastrun wordt door de
betrokken bestuursleden steevast gebruikt voor
de donatie aan een (lokaal) goed doel!!! Ondanks
dat dit jaar de vroege ochtendloop
door ons mooie
dorp geen doorgang kan vinden
zal de Oranjevereniging toch een
fantastische donatie gaan doen aan
een goed doel.

naam:

Digitale kleedjesmarkt

Goede Doel:
uitreiken cheque

Maak een foto of scan van je tekening en mail deze naar
info@ovhia.nl o.v.v.”kleurwedstrijd”

HELE DAG

14.30 - 15.00 UUR

leeftijd:

Om 10.00 uur zal er onder begeleiding van het
Nationaal Concertgebouw Orkest door geheel Nederland het Wilhelmus gezongen en/of gespeeld
worden als Nationale Aubade.

Nationale Aubade

naam:

We roepen iedereen op deze dag de vlag uit te
steken. Voor de jarige koning en voor elkaar, maar
bovenal ook voor het zorgpersoneel, onderwijzers,
politie en iedereen die zich inzet voor de samenleving. En natuurlijk voor hen die in welke vorm dan
ook getroffen zijn door het coronavirus zelf en/of
de maatregelen hiervan. Uw vlag mag opgehangen worden vanaf 6.19 uur bij zonsopkomst!

Vlaggenlijn

rond door Hendrik-Ido-Ambacht
en stopt bij onze diverse verzorgingstehuizen. Mocht u de
podiumwagen zien staan, dan
kunt u hiervan uiteraard meegenieten op gepaste afstand!
Wij zullen hierbij de regelgeving vanuit het RIVM in acht
nemen. Bij aanvang van de
mobiele tour zal onze burgemeester Jan Heijkoop het
woord richten tot onze lokale
samenleving!

naam:

10:00 - 10:15 UUR

Maak een foto of scan van je tekening en mail deze naar
info@ovhia.nl o.v.v.”kleurwedstrijd”

HELE DAG

Maak een foto of scan van je tekening en mail deze naar
info@ovhia.nl o.v.v.”kleurwedstrijd”

Koningsdag 2020 staat in het teken van saamhorigheid. We noemen het ook wel “Woningsdag”.
Het volgende programma is samengesteld:

Ontwerp een mooie
Ambachtse vlag!

