
Christelijke Oranjevereniging Wilhemina  Barlo

2018

30 juni t/m 7 juli



Aanvang: 20:00
Entree: € 5,- 
(basisschoolkinderen gratis)



DE BAOS OP DE KOFFIE
Aanvang 20:00
Entree toneel: basisschoolkinderen gratis
t/m 16 jaar: € 2,-
leden vanaf 17 jaar: € 4,-
niet-leden vanaf 17 jaar: € 6,-

TONEEL

4 + 5 JULI



DE BAOS OP DE KOFFIE
Aanvang 20:00
Entree toneel: basisschoolkinderen gratis
t/m 16 jaar: € 2,-
leden vanaf 17 jaar: € 4,-
niet-leden vanaf 17 jaar: € 6,-

DAGFEEST 7 JULI
9:00 We gaan de vlag weer hijsen onder muzikale 
begeleiding van muziekvereniging 'Excelsior', zij zullen 
de hele dag met muziek opvrolijken. 
9:30 Vertrek vanaf de Lodo, in een feestelijke optocht 
naar koning Jan van Eerden aan de Hofstedeweg. 
Onderweg halen we onze jeugdkoning Daan van 
Eerden op. Het Koningspaar hoeft niet gefeliciteerd te 
worden, maar mocht je dat willen, dan is het mogelijk 
een kijkje te nemen bij de levensboom van Jeroen.
12:00 Na hopelijk een gezellige ochtend bij de koning 
vertrekken we weer richting de Lodo. Hier kunnen 
jullie o.a. lekker lunchen (voor een klein bedrag van 
€ 3,00) of eventueel een vette hap halen…..                      
13:30 Start van het koning- en jeugdkoning schieten. 

Inschrijfgeld:  Koningschieten € 10,-
 Jeugdkoningschieten € 5,-

Wat is er verder te doen: 
Het vertrouwde sjoelen, blikgooien, touwtjetrekken en 
het springkussen zijn natuurlijk weer aanwezig, maar 
ook de Ted Show en wat andere verrassingen! 

Er is uiteraard ook genoeg gelegenheid om
gezellig buiten te zitten met een 
hapje en een drankje.
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AVONDFEEST 7 JULI
20:00 tot 1:00 een knallend eindfeest met de band

TRIBUTE

Entree: leden € 3,- / niet leden € 5,-

Allemaal ingrediënten voor een SUPER feest denken wij.
Tot bij de ORANJEFEESTEN.



secretaris@oranjeverenigingbarlo.nl
www.oranjeverenigingbarlo.nl
facebook.com/oranjeverenigingbarlo

Deelname aan activiteiten is voor eigen risico.

Belangrijke telefoonnummers tijdens de activiteiten:
Rutger Gussinklo: 06-29283771
Annita Bokma: 06-20172443

alle 18 plussers krijgen
bij ons een bandje


