
Oranjecommité zoekt nieuwe bestuursleden! 

 

 
 

 
 
Helaas kunnen de festiviteiten rondom Koningsdag 2021 vanwege de bestaande COVID 
maatregelen ook dit jaar niet gevierd worden.  
Desalniettemin heeft de schooljeugd een kleine attentie ontvangen om Koningsdag 2021 niet 
geheel onopgemerkt voorbij te laten gaan.  
We hopen van harte dat we in 2022 weer een Koningsdag kunnen organiseren zoals Kilder van  
ons gewend is en uiteraard rekenen we op een massale opkomst om er een knallend Koningsfeest 
van te maken. 
 
Het Oranjecomité is een gezellig en enthousiast team. Twee bestuursleden treden af en lijkt het je 
leuk om ons team te komen versterken? Dan nodigen we je van harte uit om je aan te melden bij 
één van onderstaande personen. Versterken kan op vele manieren; als bestuurslid, maar zeker 
ook als het gaat om wat extra handen tijdens een enkele activiteit. Samen maken we er een 
feestje van! 
Als bestuurslid vergaderen we jaarlijks ongeveer drie keer in de periode januari tot en met april. 
Uiteraard zijn we de avond voor Koningsdag en tijdens Koningsdag ook van de partij om er een 
geslaagd feest van te maken. Lijkt het je wat om daar actief aan bij te dragen? Dan zijn we op 
zoek naar jou! Aarzel niet en meld je aan bij één van de onderstaande personen. 
Vind je het leuk om tijdens de kinderspelen of middagspelen te ondersteunen, ook dan zijn we blij 
met je hulp. Geef het door aan onderstaande personen, zodat we weten dat we op je mogen 
rekenen. Samen zorgen we voor een fantastische Koningsdag 2022. 

 

Met vriendelijke groet: 

 

Oranjecomité Kilder. 
 

Karen Bijl             (De Rembrandt 20, Kilder, tel. 06-10227509)  

Freek Giesen    (Slagenweg 11, Wehl, tel. 0314-680842) 

Jordi te Kaat     (Ripperbansveen 3, Wehl,Tel. 06-55822340) 

Henry Tiemessen     (De Rembrandt 6, Kilder, tel. 06-22977193) 
Ivo van den Boom (Zuiderstraat 3, Kilder, tel. 06-20122212) 
Machiel Vermeulen (Zinderberg 22, Kilder, tel. 06-577771821) 
 
 
 

 
 


