
Programma
7.00  Start Vrijmarkt

8.00  Bar opent met koffie en juttersbitter

10.00   Fiets versieren
 
10.45  Koningin arriveert voor de laatste keer op het plein!

11.00 - 11.30 Optocht fanfare en kids met versierde fietsen 

11.45 Bosch en Vaart Troonswisseling

12.00 -13.30   Oudhollandse Kinderspelletjes met stempelkaart

12.00 - 17.00 Spelletjes voor oudere kinderen

12.00 -14.00 Kinder open podium 

14.00  17.00  Muziek door de band Flow en DJ Moolenburgh
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Spelregels vrijmarkt Voor en door kinderen: muziek-

optredens, ludieke acts, levende standbeelden, verkoop speelgoed, 

zelfgemaakte spullen en etenswaar. Prijzen laag houden en geen 

commerciële verkoop. 

Bar De wijkraad verkoopt genoeg drank en happen voor groot en  

klein om zorgeloos de dag door te komen! De opbrengst gaat naar 

andere wijkfestiviteiten, zoals de cultuurlijn en sportaktiviteiten.

Fiets versieren Voordat we achter de fanfare en de Koningin  

aan gaan, kunnen de kinderen vanaf 10.00 gratis hun fiets, step of  

driewieler versieren, midden op het Oranjeplein.

Open podium Dit jaar is het podium van 12.00 tot 14.00 uur 

vrij voor de kinderen. Zingen, dansen, karaoke, goochelen; alles kan! 

Meld je tussen 12.00 en 14.00 uur bij het podium. Heb je vragen? Mail 

naar oranjecom@gmail.com.

Oudhollandsche spelletjes Ook dit jaar weer de  

bekende spelletjes maar ook veel nieuw vertier! Spelletjeskaarten zijn 

gratis en bij inlevering van een gestempelde kaart mogen de kinderen 

een prijs uitzoeken. Voor de oudere kinderen zijn er dit jaar ook veel 

leuke spellen zoals de kop van Jut, stokken vangen, een pannaveldje 

waar voetbalwedstrijdjes worden gespeeld en nog veel meer. Voor het 

voetballen kan je je op de dag zelf inschrijven met een team!

Vrijwilligers zijn heel belangrijk om deze dag te doen slagen! 

Buurtbewoners die een uurtje kunnen helpen bij een spel, het spring-

kussen of de bar; meld je svp aan via oranjecom@gmail.com of bel 

Ernst van den Broek op 06 50673121.
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