
                                                                              
 

 

 

 
      

25 september 2022 – 13.00 tot 22.00 uur 

Open Plein 1969 met groots PLEINFEEST 
 

Aan alle betrokken deelnemers   18 September 2022 
 
De werkgroep Activiteiten Plein 1969 van Actief Burgerschap is al enige tijd bezig om weer een mooi 
evenement op Plein 1969 te organiseren. Dit als vervolg op het zeer geslaagde evenement van vorig 
jaar in 2021 en eerder in 2019 toen het Plein werd geopend met verschillende activiteiten voor het 
dorp. Vorig jaar stonden we in het bijzonder stil bij de moeilijke periode vanwege corona. We 
herdachten de overledenen en gaven blijk van medeleven ook voor allen die nog 
gezondheidsproblemen hadden.  
 
Met deze brief willen we op de eerste plaats laten weten het zeer te waarderen dat door jou/jullie 
meegewerkt wordt aan deze middag en de voorbereidingen hiervoor. Daarnaast geven we 
tegelijkertijd meer informatie over de opzet.  
 
Kiosk 
De werkgroep Kiosk is al enkele weken bezig met het verder opknappen van de kiosk. Naast het 
nodige verfwerk en andere reparaties is een groot deel van de voer vervangen. Een grote klus. 
Dankzij de inzet van de vrijwillige vakmensen gaat het er perfect uitzien en blijft de kiosk voor het 
dorp behouden.  De kiosk wordt weer als podium gebruikt en zal vrijdag 23 september na de middag 
opgebouwd worden. Maandag 26 september wordt de kiosk weer afgebroken.  
 
Een overzicht van het programma is in deze brief opgenomen. 
Het Sint-Willebrordusgilde start de dag om 13.00 uur en gaat in optocht naar Laverhof met muziek en 
Vendeliers. Bij Laverhof zal rond het bewonerscomplex getrokken worden en op het plein bij de 
ingang zal een vendelhulde zijn. Tegen 13.45 uur gaat het gilde terug naar het plein. Bij Laverhof 
speelt dan nog het blaasorkest La-Banda van 13.45 tot ongeveer 14.15 uur.  
Om 14.15 uur start het programma op Plein 1969 met een vendelhulde van het gilde.  
Er is verder geen officieel of formeel gedeelte. Christ Dekker zal als presentator starten. 
 



PROGRAMMA 
 

ACTIVITEITEN BIJ LAVERHOF 

13.00 UUR –  OPTOCHT ROND LAVERHOF SINT-WILLEBRORDUSGILDE HEESWIJK 

13.30 UUR –  VENDELHULDE SINT-WILLEBRORDUSGILDE BIJ INGANG LAVERHOF 

13.45 UUR –  14.15 UUR – OPTREDEN BLAASORKEST LA-BANDA 

 

VANAF 14.00 UUR  TOT 17.00 UUR – STICHTING SAMEN STERK –  BRENG EN HAALSERVICE  

MET CARRYCAB EN DUOFIETSEN VOOR BEWONERS VAN LAVERHOF OP EN NEER VAN LAVERHOF 

NAAR PLEIN 1969 

 

START PROGRAMMA EN OPTREDENS PLEIN 1969 

DOORLOPEND – KINDERACTIVITEITEN VAN ORANJECOMITÉ EN JONGERENSOOS I-MEET 

DOORLOPEND INFOMATIESTANDS MET; 

STICHTING SAMEN STERK – BECO – ONS WELZIJN – INFO IVN – DEMENTIEGROEP BERNHEZE  

14.15 UUR – VENDELHULDE SINT-WILLEBRORDUSGILDE 

14.30 UUR – SLAGWERK SERVAES 

15.15 UUR – BORRELNOTEN 

16.00 UUR – DJ LUUK 

16.30 UUR – HD BIGBAND 

17.00 UUR – DJ LUUK – TECHNO TIKTOK 

18.00 UUR – FRIDAY NIGHT AT JOHNS 

19.30 UUR – DJ LUUK – DISCO DANCE 

21.00 UUR – SLUITING – UITLOOP TOT 22.00 UUR 

 
Optredens zijn op het podium in de geplaatste kiosk.  Op het plein zijn activiteiten voor kinderen, 
georganiseerd door het Oranje Comité en Jongerensoos I-Meet en de diverse informatiestands van 
maatschappelijke organisaties.  
 
Nog meer voor alle bezoekers; 

• Er wordt een mooi terras ingericht voor alle bezoekers door Monique en Marco voor Halte 
5/Naast/De Bar. 

• Door Supermarkt PLUS wordt koffie en wat lekkers verstrekt aan alle bezoekers. Gratis verstrekt 
door PLUS. Eveneens zal er een PLUSbus zijn met gratis Fairtrade drankjes, ijsthee en 
chocolademelk. 

• Alle kinderen van de basisscholen, kinderopvang, Lima en Looz Corswarem Hoeve krijgen een 
bon van Halte 5 in te leveren op 26 september voor een ijstraktatie. Gratis verstrekt door Halte 5. 

 
Zeer gewaardeerd allen en hartelijk dank.  
 
Het voorgaande is een overzicht van alles wat er plaats gaat vinden en waar jullie bij betrokken zijn.  
Daarbij willen we tenslotte opmerken dat er enkele ondernemers middels sponsoring bijdragen in de 
kosten van het Open Plein. Uiteraard zijn we daar blij mee. Zeer bedankt.  
 
Wat praktische zaken moeten nog specifieker geregeld worden. Afspraken over voorzieningen zoals 
stands, stroompunten e.d. worden gevraagd of kunnen al doorgegeven worden. 
Vanaf 12.00 uur staan de kramen voor de infostands klaar. Deze worden na 17.00 uur weer 
afgebroken.  
 



De werkgroep Activiteiten Plein 1969 bestaat uit; 
Rita, Christ, Jan, Monique, Jacqueline, Esther, Tessa, Lisa, Jo, Toon, Peer.   
 
Voor contacten, vragen en berichten kan iedereen terecht bij; 
Rita van Beek – email ritavanbeek@hetnet.nl – tel 06 50826866 
Christ Dekker – email christdekker@home.nl – tel 06 50999170 
 
Mochten er nog vragen zijn dan horen wij het graag.  
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens de organisatie  
Werkgroep Plein 1969 
Actief Burgerschap HD 
 
Christ Dekker 
Rita van Beek 
Peer Verkuijlen 
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