DRAAIBOEK 11 NOVEMBER 2014

WINGS OF MEMORY
Opdrachtgever: Stad Geraardsbergen
09u15 Volledige WOM in de ‘Permanensje’
Taakbespreking en wachten op de kinderen (+/-60 kids)
Doedelzakspeler [piper] parkeert zijn wagen op de vesten
en maakt kennis met Axel (kind-doedelzakspeler uit Geraardsbergen)
09.30 Aankomst Doedelzakspeler [piper] + overleg met deken en organist
09u45 Aankomst kinderen (kinderen met grote poppy en kinderen die een ballon zullen krijgen) in Permanensje
Stad zorgt voor met gas opgevulde ballonnen + koordje (zijn klaar tegen 9u45)
WOM deelt ballonnen uit en informeert schooljuffen
09.55u Notabelen van de stad en vaderlandslievende verenigingen maken zich klaar om naar de kerk te gaan.
09.58u Deken staat aan de ingang van de kerk

Kerk
10.00u Aanvang kerkelijke dienst
Intrede met doedelzak (speelt ‘Amazing grace’)
Na consecratie Ten Velde door een paar man van de Concertband Cecilia
Einde
De Brabançonne (nationale hymne van België) door organist
De Vlaamse Leeuw (hymne van de Vlaamse Gemeenschap) door organist
Uittrede met doedelzak (speelt ‘Highland Cathedral’)
10.35u Einde kerkelijke plechtigheid

Markt
Vaandels van de Vaderlandslievende verenigingen vormen in het portaal van de kerk een erehaag.
Er wordt niet gegroet als de gezagsdragers van de stad voorbij komen (kerk verlaten)
(Jacqui Moreels is verantwoordelijk. Er wordt niet gegroet daar de koning niet vertegenwoordigd is)
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10u40 STOET (opstellen voor het stadhuis) / 2 pers. van WOM plaatsen groepen in juiste volgorde
Legervoertuig (20 meter voorop) (VOERTUIG MET BELGISCHE VLAG VAN WOM)
Concertband St.-Cecilia
Brandweer
Vaderlandslievende verenigingen
Rode Kruis
Tricolore kinderen (32 kids)
WOM (Sven, Wim, Boomer, Koen, Dulle, Luc, Chris & Steph)
Doedelzakspelers
Kinderen met poppy’s (14 kids)
Stadsbestuur
Kinderen met witte ballonnen (18 kids)
(Leger)voertuig (VOERTUIG MET BELGISCHE VLAG VAN WOM)
10.45u Vertrek optocht
Parcours: Stadhuis (links kant Vredestraat richting Brugstraat) – Brugstraat – Denderbrug – Grote straat – [de
fanfare stopt ongeveer ter hoogte van de Gasthuisstraat, zodat het Rode Kruis halt houdt voor het perkje aan
de hoofdingang van de muziekacademie (oud Hospitaal)[het Rode Kruis legt een bloementuiltje aan de
monument van Vincent Dierickx]
Vervolgens tweede deel van de Grote straat – Lessensestraat – Stationsplein

Stationsplein
11.00u

Aankomst Stationsplein / ontvangst door Steph van WOM
Opstelling van de verschillende groepen (zie plan)
Leger voertuigen rijden rond van het Stationsplein en houden halt aan het kruispunt met de Lessensestraat.
Parkeren achter monument en leggen motoren stil!
LINKS:

CB Cecilia
Brandweer

RECHTS:

Vaderlandslievende verenigingen
WOM (enkel Sven in het begin)
Rode kruis

RECHTOVER het monument:

Stadsbestuur
Links + Rechts (overige) kinderen met POPPY+MADELIEF

Kinderen met ballonnen: staan links EN rechts van monument in volgorde zwart-geel-rood-wit
Vooraan 2 personen van WOM (Steph & Luc)

Aanvang ceremonie
• Doedelzakspeler [Piper] begint te spelen op ons teken (speelt ‘Scotland The Brave’)
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•WOM (Chris) spreekt en nodigt de burgemeester uit voor zijn toespraak
•Toespraak Burgemeester Guido De Padt
•Piper speelt ‘Flower of the Forest’ voor spreekgestoelte
•Kinderen laten zwart – gele – rode ballonnen op [ze blijven op de trappen van het monument staan]
Steph geeft teken aan Luc en dan laten de kids de ballonnen op.
•Gedicht ‘Hoop op vrede’ of een tekst van de kinderen
•Kinderen laten witte ballonnen [ze blijven op de trappen van het monument staan]
Steph geeft teken aan Luc en dan laten de kids de ballonnen op.
•Bloemen neerlegging
(aangekondigd door WOM / 2 pers. WOM (Dulle & Koen) begeleiden mensen naar monument)
(nadat de burgemeester zijn krans heeft neergelegd en zijn plaats heeft ingenomen wordt brandweer
aangekondigd, van zodra de brandweer naar zijn plaats teruggaat wordt de volgende groep
aangekondigd, enz…)

1. Burgemeester Guido De Padt [door Guid De Padt]
2. Brandweer [door Bert Joris De Clercq]
3. Koninklijk Nationaal Verbond der Verminkte en Invalide Militairen (KNVI)
4. Nationale Strijdersbond van België (NSB) [door Boomer]
5. Koninklijke Federatie der Militairen in het Buitenland (KFMB)
6. Vereniging der Oudgedienden van de Zeemacht (VOZM) [door Frans Van Overmeire]
7. Onafhankelijksfront (OF) (indien aanwezig)
8. Rode Kruis
9. Kinderen van de Freinetschool de Klaproos, de vrije basisschool Hunnegem en de basisscholen
Dender en Centrum van het gemeenschapsonderwijs) [Namen van de kids nog vragen, van elke
school een kind)
10. Geraardsbergse jeugd, onze toekomstige generatie en hoop op vrede --) Axel + Chelsey
11. WOM [door Luc en iedereen van WOM]
•Last post (concertband St.-Cecilia)
Poppydropping vanuit een vliegtuig (piloot moet nog bevestigen)
•Brabançonne (concertband St.-Cecilia)
•Vlaamse Leeuw (concertband St.-Cecilia)
Dankwoord
(kinderen worden door hun ouders of ?? afgehaald op het Stationsplien)
11.40u

Begin van de optocht naar Markt
Leger voertuig (20 meter voorop)
CB Cecilia
Brandweer
Vaderlandslievende verenigingen
Rode Kruis
VOLLEDIGE WOM
Doedelzakspeler (Piper)
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Stadsbestuur
Leger voertuig
Parcours: Lessensestraat – Stationsplein – Adamstraat – Oudenaardsestraat - Grote straat – Brugstraat – Markt (kant
van de Vredestraat) – voor het stadhuis
(het zal niet gemakkelijk zijn om ons daar op te stellen gezien het marktdag is)

Markt

Markt Vredestr.

11.55u -Opstelling markt: WOM geeft aan waar de groepen moeten staan
•De concertband St.-Cecilia - de brandweer - Vaderlandslievende verenigingen - het Rode Kruis staan met hun gezicht naar het stadhuis;
de notabelen van de stad en het publiek staan met hun rug naar het stadhuis.
•Piper neemt plaats op het bovenste bordes (ingangsdeur) van het stadhuis
•Legervoertuigen nemen plaats in het midden van het marktplein
•Als iedereen stil staat
- Brabançonne (concertband St.-Cecilia) (teken wordt gegeven door WOM)
- Vlaamse Leeuw (concertband St.-Cecilia)
- 11 geweerschoten (van op de kantelen van het stadhuis)
•De burgemeester nodigt iedereen uit voor de receptie in de hal van het stadhuis
Stadhuis
•Piper speelt aan ingang receptie

Concertband
Cecilia

Brandweer

Stadhuis
12.10u Korte toespraak door de burgemeester Guido De Padt
Uitreiking van eretekens
Receptie wordt geopend

Eendracht maakt macht
Regie Wings Of Memory
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WOM

Notabelen

Vaderlandslievende
verenigingen

Rode Kruis

