KONINGINNEDAG 2012 IN ULFT - NOORD
Stichting Oranje Comité Ulft-Noord organiseert ook in 2012 weer de
jaarlijkse Koninginnedag.
Wij willen u graag uitnodigen om dit samen met ons te komen vieren op

Maandag 30 april 2012 op Sportcomplex
’t Oerseveld
Kinderspelen
Koninginnedag Ulft- Noord is bedoeld voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Alle kinderen die in Ulft- Noord naar de basisschool gaan, krijgen een
envelop met kaartjes waarmee ze kunnen deelnemen aan de kinderspelen.
Als je aan alle spelen hebt deelgenomen, kun je het kaartje inleveren in het
bekende standje en krijg je een herinnering.
Kinderen die buiten Ulft-Noord wonen kunnen tegen een vergoeding van
€ 2.50 deelnemen aan de kinderspelen. Hiervoor kunt u zich aanmelden op
Koninginnedag bij het standje.
Woon je in Ulft-Noord, maar ga je ergens anders naar school, dan kun
je gewoon deelnemen door je op te geven voor Woensdag 25 april bij
Ans Albers op telefoonnummer 686997
Vergeet de deelnemerskaart dus niet!

Versierde Fietsoptocht
Zoals elk jaar begint de dag met een gezellige en kleurrijke optocht voor de
kinderen. Alle kinderen mogen hun fiets of wat dan ook versieren, als het
maar wielen heeft.
We verzamelen om 09.15 uur op de parkeerplaats van het CWI gebouw.
Daar krijg je dan een nummer, zodat de jury kan bekijken wie er in de prijzen
vallen.
De optocht vertrekt om 9.35 uur onder begeleiding van K.N.A naar
Zorgcentrum Debbeshoek alwaar de vlag wordt gehesen.
Daarna gaan we met z’n allen naar het feestterrein. De prijsuitreiking van de
fietsoptocht vindt plaats na het hijsen van de vlag.
Voor iedere deelnemer ligt er een verrassing klaar.
Aanmelden is niet nodig.
Veel succes en maak er iets moois van.
De prijsjes worden beschikbaar gesteld door: Rijwielhandel Frazer Ulft.

Kleurplaatwedstrijd

Ballonnenwedstrijd

In dit boekje zit een leuke kleurplaat.
Maak er iets moois van en lever
deze dan in op het feestterrein. Vul
je naam, adres en leeftijd wel goed
in. Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar
kunnen hieraan meedoen. De
mooiste kleurplaten winnen een
prijs. Prijzen worden in de week
na Koninginnedag thuisbezorgd.
De kleurplaat is ook te vinden op
www.oranjevereniging.net

Ook dit jaar staat de ballonnentent
weer op het feestterrein. Kom ook
een ballon halen en laat hem de
lucht in gaan met het naamkaartje
dat je krijgt. Voor de ballonnen die
het verst komen zijn er leuke prijzen
te winnen.
Dit alles wordt mede mogelijk
gemaakt door: Timmerfabriek
Hendriksen.

Schminken
Luchtkussen
Voor de groepen 1 t/m 4 is er een
Springkussen Multiplay
Voor de groepen 5 t/m 8 is er de
Bungyrunbaan.
.

Popcorn
Voor ieder kind
Is er popcorn

Kinderen kunnen zich laten
schminken bij de tent van De
Grimeur.

Doelschoppen
Kinderen van groep 5 t/m 8 mogen
gratis doelschoppen

Hoe laat begint het?
09.35 uur Start Fietsoptocht vanaf het CWI gebouw.
09.45 uur Vlaggenparade bij Zorgcentrum Debbeshoek.
Aansluitend maakt K.N.A. een rondgang.
10.00 uur Aanvang Oranjevoetbal
10.30 uur Begin van de kinderspelen op het feestterrein na het hijsen
van de vlag.
13.45 uur Einde losse kaartverkoop
14.30 uur Einde van de kinderspelen.
15.00 uur Aanvang Karaoke

Vrijwilligers
Koninginnedag in Ulft-Noord draait volledig op vrijwilligers. Ieder jaar zoeken
we vrijwilligers die iets willen betekenen voor de kinderen van Ulft-Noord.
Als u belangstelling heeft kunt u zich als vrijwilliger opgeven bij:
1) Ans Albers tel. 68 69 97
2) Tonny van Aalst tel. 68 62 30
Ook kunt u een e-mail sturen naar info@oranjevereniging.net

Wij zijn ook op internet te vinden.
Ook Stichting Oranje Comité Ulft-Noord heeft een eigen website. Deze is te
vinden op: www.oranjevereniging.net met een overzicht van eerdere
Koninginnedagen.
Ongeveer een week na Koninginnedag 2012 zijn de foto’s opvraagbaar.

Laten we met zijn allen hopen dat Koninginnedag 2012 een
succesvolle, zonnige en vooral leuke dag wordt in een hopelijk met
vlaggen versierd Ulft-Noord.
Stichting Oranje Comité Ulft-Noord

Koninginnedag 2012 wordt mede mogelijk
gemaakt door:
Ten eerste door alle inwoners van Ulft-Noord. Uw gulle bijdrage aan de
collecte stelt ons in staat deze dag te organiseren.






Wij willen al onze sponsoren bedanken voor hun bijdrage.
Timmerfabriek Hendriksen ondersteunt uit sympathie de
ballonnenwedstrijd.
De Grimeur maakt het mogelijk de kinderen te schminken.
Rijwielhandel Frazer ondersteunt de fietsoptocht.
De traktatie wordt mede mogelijk gemaakt door Dhr. Siemes.

