Programma Oranjeconcert, Koningsdag
en Dodenherdenking 2015

Oranjeconcert, zondag 26 april
19.30 uur
z.o.z. 1

Oranjeconcert in Dorpshuis Valentijn.
Met dans, zang, muziek en de
Maestro@SterkselCity.

Koningsdag, maandag 27 april
Tot 8.45 uur

Verzamelen van muzikanten en kinderen met versierde
fietsen bij Dorpshuis Valentijn. Vervolgens vertrek naar de
kerk voor de officiële opening van Koningsdag en de aubade.

9.00 uur

Ontvangst bij de kerk van gedecoreerden, inwoners van
Sterksel en de Muziekvereniging door burgemeester en
wethouders voor de opening van Koningsdag en de aubade.

9.30 uur
z.o.z. 2

Ontvangst in Dorpshuis Valentijn van
- gedecoreerden
- kinderen en begeleiders voor de diverse
activiteiten.
Einde kindervoormiddag om 12.00 uur

13.30 uur
z.o.z. 3

Aanvang SterkselCityRun. Organisatie:
Muziekvereniging De Heerlijkheid Sterksel
in het kader van 2015 als jubileumjaar.
Vertrek- en eindpunt: Dorpshuis Valentijn.
13.30 uur Start KidsRun@SterkselCity (1 km), 14.30 uur Start SterkselCityRun (2,5
en 5 km), 15.30 uur Prijsuitreiking in Dorpshuis Valentijn.

13.00 uur

Aanvang fietstocht door de mooie natuur van
Sterksel en omgeving. Organisatie: Vrouwen
van Nu, afdeling Sterksel. Inschrijven en
vertrekken is mogelijk van 13.00 tot 14.00 uur
bij Dorpshuis Valentijn. Tot 17.30 uur kunnen de briefjes
worden ingeleverd bij Café Narragonia, waarna de
prijsuitreiking zal plaatsvinden. Deelname is gratis.

19.00 uur

Heilige mis met medewerking van het koor van Vrouwen
van Nu ter afsluiting van Koningsdag.

Dodenherdenking zondag 3 mei
11.00 uur
z.o.z. 4

Vertrek van Muziekvereniging De Heerlijkheid
Sterksel en belangstellenden vanaf Dorpshuis
Valentijn naar het oorlogskerkhof op Providentia
voor de Dodenherdenking.
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Toelichting Programma Oranjeconcert,
Koningsdag en Dodenherdenking
z.o.z.
Oranjeconcert, zondag 26 april (z.o.z. 1)
19.30 uur Opening, gevolgd door een gezamenlijk optreden van het slagwerkensemble en het
jeugdslagwerk van Muziekvereniging De
Heerlijkheid Sterksel. Vervolgens treedt voor u op
Dansgroep Happyness. Daarna verschijnen de
Sterkselse solisten ten tonele, v.l.n.r.: Jessie van
Sambeek. Zij zingt Take me to church van Hozier en
Like I can van Sam Smith. Caitlin Jansen zingt Night
changes van One Direction en Read all about it van
Emeli Sandé. Lot Engelen zingt Sweet Caroline van
Neil Diamond en You'll never walk alone, geschreven door Richard Rodgers en Oscar Hammerstein II.
Na het optreden van de solisten volgt een pauze met een lotenverkoop. De opbrengst komt ten
goede aan de activiteiten rondom Koningsdag, de inhuldiging van Sinterklaas in Sterksel en
ziekenbezoek. Tijdens de pauze kunt u zich aanmelden voor de SterkselCityRun.
Na de pauze:
Maestro@SterkselCity.
Wie o wie wint deze avond de titel
“Maestro@SterkselCity 2015″? De
Maestro’s in de dirigentenbattle,
v.l.n.r.: Ralph van Weerdenburg,
prins van het Osserijk, Edwin
Broekman, voorzitter van voetbalvereniging RKSV Sterksel, Marlène Chatrou, voorzitter van de raad
van bestuur van Kempenhaeghe, Paul Verhoeven, 'Burger-Maestro' van de gemeente Heeze-Leende.
Kijk voor meer informatie op http://sterkselcity.nl/maestro.
Ontvangst van kinderen en begeleiders in Dorpshuis Valentijn, maandag 27 april (z.o.z. 2)
Bij deze flyer, die huis aan huis verspreid is, is een aanmeldformulier voor de kinderen bijgevoegd. Dit
aanmeldformulier is ook via De Talententoren verspreid. Attentie: aanmelden uiterlijk 17 april.
SterkselCityRun, maandag 27 april (z.o.z. 3)
De Start en Finish zal plaatsvinden voor het Dorpshuis Valentijn, waar ook gratis kleed- en
doucheruimtes zijn. Het programma voor deze middag is als volgt:
12.30 uur Begintijd afhalen startnummers, 13.15 uur Gezamenlijke warming-up
KidsRun@SterkselCity, 13.30 uur Start KidsRun@SterkselCity, 14.15 uur Gezamenlijke warming-up
SterkselCityRun, 14.30 uur Start SterkselCityRun, 15.30 uur Prijsuitreiking.
Voor aanmelden en meer informatie http://sterkselcity.nl/run.
Dodenherdenking, zondag 3 mei (z.o.z. 4)
11.00 uur vertrek vanaf Dorpshuis Valentijn naar het oorlogskerkhof op Providentia. Iedereen is
welkom. Programma: Korte inleiding over het ontstaan van dit kerkhof door Wiel Peerlings, muziek,
toespraak door pastor Andreas Inderwisch van Kempenhaeghe, muziek, gedicht door Eline Rulkens,
kranslegging bij het graf van Stanley Murphy door Marcel Boven en Eline Rulkens, Last Post,
toespraak door burgemeester Paul Verhoeven, kranslegging namens het gemeentebestuur van
Heeze-Leende, Wilhelmus, één minuut stilte. Daarna worden witte ballonnen opgelaten door de
schoolkinderen en zijn de aanwezigen welkom bij Kempenhaeghe (Ten Braeckezaal) voor een kopje
koffie, thee of een glaasje ranja.
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