Uitnodiging Koningsdag 2017
Beste in Jutland wonende Nederlanders,
Traditiegetrouw organiseren we ook dit jaar weer een Koningsdagfeest, compleet in stijl met kleedjes,
spelletjes en oranjebitter. Op zaterdag 29 april zijn jullie van harte welkom om te komen proosten op
onze Koning!
Net als afgelopen jaar ligt tijdens het eerste deel van de middag de nadruk op het kinderprogramma
en tijdens het tweede gedeelt van de middag wordt er geborreld. Uiteraard zijn alle gasten, met en
zonder kinderen, de gehele middag welkom, maar halverwege in- of uitstromen kan dus ook  Wel zou
het leuk zijn als zoveel mogelijk mensen aanwezig zijn bij de toespraak en het proosten rond 15:30.

Het programma:
13.00

Welkom voor de kinderen van school in de klassen met de juffen,
Ouders kunnen vast genieten van een kopje koffie

13.30 Welkom door Stephanie! (voor alle andere gasten) & start kinderprogramma met vrijmarkt en spelletjes
14.30 Pauze met hapje en drankje
15.00 Gezamenlijk touwtrekken
15.30 Toespraak door ambassadeur Henk Swarttouw & proosten op de Koning: Oranjebitter
16.00

Bitterballen

18.00

Afsluiting

De locatie:

Het feest wordt gevierd in het prachtig gerenoveerde oude Moesgaard museum, waar de Nederlandse
school elke zaterdagochtend les geeft. We hebben, net als vorig jaar, de kantine en de binnenplaats tot
onze beschikking. Het monumentale plein tussen de gebouwen is niet toegankelijk voor auto's, maar
parkeren kan langs Moesgaard Allé of bij het nieuwe museum. Het adres is:
Aarhus Universitet,
Institut for Antropologi, Arkæologi og Lingvistik
Moesgaard Alle 20
8270 Højbjerg
Aarhus

De financiën:
Omdat we drankjes en hapjes zelf regelen, vragen we iedereen die graag aanwezig wil zijn een kleine
bijdrage over te maken. De bijdrage bedraagt 40 kronen per volwassene en 20 kronen per kind, of 100
kronen voor een gezin. Het geld kan t/m 20 april worden overgemaakt op rekeningnummer
3656 3656856270, t.n.v. J. van Rijn – dit onder vermelding van de naam van de persoon/personen
waarvoor het geld wordt overgemaakt.
Aanmelden:
We willen jullie vragen om het ons zo spoedig mogelijk per e-mail te laten weten, als je van plan bent
bij dit feest aanwezig te zijn (en met hoeveel volwassenen/ kinderen je komt):
jochemvanrijn@rocketmail.com. We hopen op een goede opkomst; deel deze uitnodiging daarom
graag met andere Nederlanders!
Tot ziens op 29 April!!!
Vriendelijke groeten van de organisatie,
Jochem van Rijn (tel: 20 60 73 62) / Stephanie Sluiters (tel: 22 52 26 23)
https://www.facebook.com/events/258161464643062/

