ALGEMENE ORANJEVERENIGING BAFLO
Programmaboekje 2021

Koningsdag

DODENHERDENKING
HUIS-AAN-HUIS VERSPREIDING
IN BAFLO, RASQUERT EN TINALLINGE
Oranjevereniging Baflo

VOORWOORD
Beste inwoners van Baflo, Rasquert en Tinallinge,
Het voorjaar is begonnen. En dat is net zo grillig bijna als het verloop van de
coronapandemie. Opnieuw zal Koningsdag er niet zo uit zien, zoals we dat graag
zouden willen. Lekker naar buiten met z’n allen, elkaar ontmoeten en een
voorjaarszonnetje.
Ook dit jaar wordt Koningsdag, zowel landelijk als plaatselijk, een sobere versie.
Toch proberen we er in Baflo wat van te maken, maar dan wel veilig en buiten.
En ook daartoe zijn we in staat. Op pagina 5 van dit boekje staat het programma
vermeld.
Het jaarthema voor de Dodenherdenking op dinsdag 4 mei is ‘Na 75 jaar vrijheid’.
Tijdens deze herdenking worden om 20.00 uur in het gehele land twee minuten
stilte in acht genomen voor de oorlogsslachtoffers. In Baflo wordt er al vele
decennia uitgebreid aandacht geschonken door een herdenking bij het
monument aan de zuidzijde van de Laurentiuskerk, maar onder de huidige
omstandigheden moet dit nu ook in aangepaste vorm plaatsvinden. Meer
informatie hierover kun(t) u/je lezen op pagina 13.
Namens mijn medebestuursleden Dethmer, Gerrit, Miranda, Petra en Sandra
wens ik iedereen -ondanks de beperkende maatregelen- een plezierige Koningsdag en een zinvolle 4 mei-herdenking toe.
Nico R. Werkman, voorzitter Algemene Oranjevereniging Baflo.

KONINGSDAG
dinsdag 27 april

Programma Koningsdag 2021 #oranjebuiten
6.19 uur:
(vanaf zonsopgang):

Hang de vlag met wimpel maar buiten, voor de jarige
Koning en voor elkaar.

9.55 uur:

Klokgelui in heel Nederland.

10.00 uur:

Het Wilhelmus klinkt. Iedereen mag meezingen vanuit
huis.

10.00 - 11.00 uur:

Alle kinderen worden uitgenodigd om buiten te komen
spelen. Deze uitnodiging komt van de Koninklijke Bond
van Oranjeverenigingen, samen met diverse
organisaties zoals Jantje Beton en Scouting Nederland.
Graag ontvangen wij foto’s hiervan voor de krant en
Facebook, mail ze naar koningsdagbaflo@gmail.com.

11.00 uur:

Het bezoek van de Koning en de koninklijke familie
aan Eindhoven. U kunt het bezoek op de televisie
volgen.

10.00 - 18.00 uur:

Oranje puzzelspeurtocht
Versierwedstrijd: wie heeft het feestelijkste raam?
Stoepkrijt wedstrijd

16.15 - 17.50 uur:

Afsluiting en Nationale Toost in tv-uitzending ‘Max
Koningsdag’.

Mandarijntje, worteltje, sinaasappelsap of een oranje tompouce erbij...
Een gezellige Koningsdag 2021 gewenst!

ORANJE PUZZELSPEURTOCHT
Trek je oranje outfit aan en ga met je huisgenoten samen op pad!
Je kunt op elke gewenste plek beginnen op de route. Scoor letters, puzzel ze in
de goede volgorde, tel kroontjes en maak de slagzin af.

Start op de Winsumerweg. Sla linksaf naar de Margrietlaan. Loop de Margrietlaan door en sla rechtsaf naar het Dingenpad. Loop door op het Dingenpad en
sla vóór wooncentrum De Ding’n rechtsaf naar de Prof. Dr. Gez. vd Molenstraat.
Vervolg deze straat naar links. Na De Ding’n rechtsaf. Loop via de Sassemaborglaan linksaf naar de Sasmaweg. Vervolg deze en loop de Stationsweg door.
Rechtsaf over het spoor naar de Tinallingerweg. Linksaf naar de Hammelandsterweg. Linksaf over het bruggetje naar de Oude Kievesterweg. Rechtsaf naar de
Mathenesserweg. Linksaf naar de Meijmaweg. Rechtsaf naar de Azingaweg (dit
is een schelpenpad). Bij het bankje rechtsaf. Linksaf naar de Klapperhornsterweg. Rechtsaf naar de Meymaweg. Over de brug. Op de kruising rechts af. 1 e
links naar de Lewestraat. 1e rechts naar de Laurentiusstraat. Bij de T-splitsing
linksaf. 1e rechts naar de Kostersgang. Linksaf naar de Rudolf Agricola straat.
Terug op de Winsumerweg.
Oplossing:

Maak de slagzin af:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Hoeveel kroontjes heb je geteld? ……………….kroontjes
Het gezin met de juiste oplossing en de origineelste slagzin wint een smakelijke
én een gezellige prijs!
Stuur de oplossing vóór 18 uur naar: koningsdagbaflo@gmail.com. Vermeld
naam, adres en telefoonnummer.

VERSIERWEDSTRIJD

Versier je raam en eventueel ook je voortuin met krijtstift, stickers, raamverf,
slingers, vlaggetjes en wat je maar nog meer kunt bedenken! Dan kan iedereen
van een mooi versierd dorp genieten!
Stuur een foto vóór 18 uur naar: koningsdagbaflo@gmail.com. Vermeld naam,
adres en telefoonnummer.
Het huishouden met het origineelste, gezelligste, leukste, gekste raam wint een
smakelijke prijs!

STOEPKRIJT WEDSTRIJD
Maak op Koningsdag voor je huis of in je eigen straat een tekening met als
thema ‘Koningsdag’.
Je kunt stoepkrijt ophalen op 25, 26 of 27 april aan de Kostersgang 7 of aan de
Margrietlaan 31 te Baflo, zo lang de voorraad strekt.

Stuur een foto van je creatie vóór 18 uur naar: koningsdagbaflo@gmail.com.
Vermeld naam, adres, leeftijd en telefoonnummer.
Degene die de mooiste tekening maakt wint een smakelijke prijs!

DODENHERDENKING
dinsdag 4 mei

Dit jaar maken we voor de tweede keer 4 mei thuis mee. We staan alleen, maar
toch samen, stil bij deze dag. En iedereen kan van huis uit meedoen; hang de
vlag uit, speel mee, zing mee, neem stilte in acht, kijk tv en spreek over vrijheid.
De Dodenherdenking in Baflo zal in aangepaste vorm plaatsvinden, dit in lijn met
richtlijnen van de overheid. Het Nationaal Comité 4 mei en de gemeente Het
Hogeland verzoeken ons hieraan gevolg te geven en roepen op tot:
• iedereen hangt op 4 mei de vlag thuis halfstok;
• alle blazers worden verzocht om 19.58 uur het Taptoe signaal vanuit huis
mee te spelen;
• na de twee minuten stilte om 20.00 uur zingt iedereen thuis het Wilhelmus
mee.
De Oranjevereniging Baflo stelt voor dat u thuis de Nationale Herdenking volgt
op de televisie of online. Deze herdenking op de Dam in Amsterdam begint rond
19.50 uur. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima leggen een krans bij
het Nationaal Monument, waarna in heel Nederland twee minuten stilte in acht
worden genomen. André van Duin houdt een toespraak. Hij groeide op tussen
de puinhopen van het gebombardeerde Rotterdam. Zijn vader werd tijdens de
Tweede Wereldoorlog tewerkgesteld in Duitsland, iets waar thuis nooit over
werd gesproken. Net als vorig jaar is de Dam niet toegankelijk voor publiek.
We besteden in Baflo aandacht aan de Dodenherdenking die past bij deze tijd.
In dat kader gaan we op dinsdag 4 mei op een nog nader te bepalen tijdstip,
samen met een collegelid van de gemeente Het Hogeland, kransen en bloemen
leggen bij het monument aan de zuidzijde van de Laurentiuskerk. Helaas is het
niet mogelijk hieraan een openbaar karakter te geven. Wel kan een ieder die dat
wil, zelf bloemen leggen bij het monument.
De partituur van het Taptoe-signaal en de tekst van het eerste en zesde couplet
van het Wilhelmus kunt u hier vinden: https://www.4en5mei.nl

Gedicht over 4 mei
(auteur Remco Campert)
Als je niet oplet
Deze muziek mag je niet spelen
dat boek zou ik maar niet lezen
die foto zou ik maar verscheuren
met hem kun je beter niet gezien worden
daar krijg je misschien last mee
ik zou mijn mond maar houden
wat je straks alleen nog mag
is in een donker hol verborgen
verlangen naar het licht van de vrijheid
die je verspeeld hebt
omdat je even de andere kant uitkeek
toen je buren werden weggehaald

INFORMATIE OF VRAGEN
Voor nadere informatie kun(t) je/u contact opnemen met een van de volgende
bestuursleden: Nico Werkman (voorzitter), Petra Ellerkamp (secretaris a.i.),
Gerrit Groen (penningmeester), Dethmer Drenth, Miranda Kleinmeulman of
Sandra Terol.
Het bestuur.

