Programmaboekje 2021

Voorwoord
Beste leden van de Oranjevereniging Echteld en
dorpsgenoten,
Net als vorig jaar kan Koningsdag helaas wederom niet
uitbundig gevierd worden. Wat hadden we dat graag anders
gezien. Het zit bij ons als bestuur dan ook niet in ons
verenigingsbloed om die dag ongemerkt voorbij te laten gaan.
Vandaar dat we een aantal activiteiten en initiatieven hebben
bedacht en uitgewerkt. We rekenen en vertrouwen op jullie
inzet, medewerking en enthousiasme om dat alles te doen
slagen.
Met vriendelijke groeten het bestuur van de Oranjevereniging
Echteld:
Bert Budding – Jan van Doorn – Mariella
Tijssen – Petra van Soest – Dick van Doorn
– Bianca van Gessel – André van der Horst
– Leo Franken – Jessica van Krieken
Lidmaatschap
U bent al lid van onze vereniging voor € 6,= per huishouden
per jaar. Wij verzoeken u de contributie over te maken op rek.
nr. NL75.RBRB.0827.7178.22 t.n.v. Oranjevereniging Echteld
onder vermelding van naam, straat en huisnummer.
Straatversiering en kransen
Het ophangen van vlaggetjes en het versieren van uw
voortuin en straat geeft een feestelijk oranjegevoel. Wij
roepen u op dit op eigen initiatief te doen.
Als extraatje is er voor diegenen die voor 2021 de contributie
van € 6,= betalen een krans (van piepschuim) beschikbaar. Na
enige creatieve inspanning kan deze aan de deur of voor het
raam worden gehangen. Deze inspanning zal door een jury
beoordeeld worden en de leden van de Oranjevereniging
dingen mee voor een prijs.
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Om in het bezit te komen van een krans kunt u zich tot
uiterlijk 16 april aanmelden door te mailen naar
ove.echteld@gmail.com. Wanneer de kransen binnen zijn
nemen wij contact met u op over de manier waarop u de
krans thuis krijgt.
Activiteiten
Dinsdag 27 april Koningsdag
Geen activiteiten centraal in het dorp of met elkaar in
teamverband. Toch zijn we erin geslaagd een paar leuke,
uitdagende activiteiten te bedenken die volledig coronaproof
kunnen worden gedaan.
Vanaf Koningsdag vindt u op www.echteld.nl onder het kopje
Oranjevereniging een 3-tal activiteiten. Deze hoeven niet
allemaal op Koningsdag gedaan te worden. U krijgt daarvoor
de tijd tot donderdag 27 mei a.s.
De activiteiten zijn:
Escape-room -> een spel wat u thuis kunt spelen.
Alleen of met huisgenoten. Een spannend spel wat
vraagt om inzicht, creativiteit en een flinke dosis
doorzettingsvermogen.
Autotoer-puzzeltocht -> een tocht van ongeveer 90
km door de Betuwe en het Land van Maas en Waal.
Met onderweg diverse vragen en leuke opdrachten.
Fietstoer-puzzeltocht -> een fietstocht van ongeveer
35 km met onderweg vragen en opdrachten waarbij
je je ogen goed de kost moet geven.
Aan elk van deze 3 activiteiten zijn prijzen verbonden. De
leden van de Oranjevereniging dingen mee naar de te
verdienen prijzen. De prijsuitreiking zal plaatsvinden op
zaterdag 29 mei. De manier waarop dit zal gebeuren is
afhankelijk van de mogelijkheden op dat moment.
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Dinsdag 4 mei Dodenherdenking
De beperkende maatregelen rondom corona zijn ten opzichte
van vorig jaar niet versoepeld. Wij vragen u daarom met klem
ook dit jaar niet naar de dienst en de plechtigheid bij het
monument te komen.
Om 19.00 uur kunt u via
www.kerkdienstgemist.nl (Echteld
/ Protestantse kerk) of via YouTube
de herdenkingsdienst live volgen.
Aansluitend zal de kranslegging, de
Last Post, twee minuten stilte en
het hijsen van de vlag bij het
monument plaatsvinden. Ook dit
kunt u volgen via www.kerkdienstgemist.nl of via YouTube.
Vorig jaar is door de Oranjevereniging ter gelegenheid van 75
jaar bevrijding huis-aan-huis een kaars bezorgd. Het lijkt ons
een mooi gebaar als iedereen deze die avond aan zou doen en
de kaars voor het raam zou plaatsen.
Tour de Waal
Het bestuur van Oranjevereniging Echteld was vorig jaar
betrokken bij de organisatie van het bevrijdingsevenement
Tour de Waal. In het kader van 75 jaar bevrijding waren de
voorbereidingen voor Tour de Waal in volle gang. Maar de
corona-pandemie diende zich aan en de Tour moest worden
afgeblazen. De hoop was dat deze in 2021 georganiseerd zou
kunnen worden. De oorspronkelijke vorm moest echter
worden losgelaten en zo gaat de Tour de Waal in 2021 in
aangepaste vorm door. Er wordt gewerkt aan een
Beleefroute-app waarmee deelnemers op eigen initiatief over
de versierde dijken kunnen rijden (fietsen). Thema’s zijn :
vrede, vrijheid en verbondenheid. De eerste routes zijn op 1
mei gereed. De app kan dan gedownload worden via
“Beleefroutes”. Voor nadere informatie verwijzen wij naar
bijv. De Zakengids of de website www.tourdewaal.nl.
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