
ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROBKER GEMEENSCHAF

Koninginnedag 2006

Ook dit jaar vieren we weer Koninginnedag in Broek! Opzaterdag 29 april kan de vlag uit,
de tuin versierd en hopelijk krijgen we daar moci weer bij.

10:30uur Zeals ieder jaar begint Koninginnedag met een gezellige, kleurrijke optocht voor
de kinderen. Voorde fietstocht verzamelen we om 10:30 uur op de locatievan
het voormalige "Broekerhaven". VerkleedJezelfen versier je fiets of een ander
voertuig met wielen en stem ditaf op het thema voorditjaar "ARTIS".

10:45 uur Traditiegetrouw startenwede feestelijkheden bij "Broekerhaven" met het in top
hijsen van de vaderlandse driekleur en het zingenvan de eerste 2 coupletten
van het WilhGllTIUS. De muzikale omiijsting wordt ook dit jaar weer verzorgd
door de fanfare Zuiderwoude.

11:00 uur Met de fanfare voorop vertrekt vanaf "Broekerhaven" de bonte Stoet van

kinderen door hetdorp richting "Het Broeker Huis". Na aankomst in "Het
Broeker Huis" is er voor iedere deelnemer een glaasje limonade, een traktatie
en een klein prijsjel

12:00 uur Ruim je kamer op en verkoop je overtollige spulletjes op de Vrljmarkt voor
kinderen. In tegenstelling tot voorgaandejaren is de Vrijmarkt nietop het
Kerkplein maar op de binnenplaats van en rondom Het Broeker Huis. Wij
vragen wel aan alle deelnemers om overgebleven spulletjes weer mee te
nemen en je "marktkraam" opgeruimd en netjes achter te laten.
Vers uitde pan, zo op je bord, kunnen de kinderen genieten van een
goudbruine pannenkoek metstroop ofsuiker. Dedeur van het
'pannenkoekenhuisje' gaat rond het middaguur open.

12:30 uur Voorde dappere jeugd van 6 t/m 13 jaar het nostalgische "ballonnen-
prlkken" met een prikstok. Voor de ingang van "Het Broeker Huis" kun je je
inschrijven en vindt dit spektakel ook plaats. De prijsuitreiking zai aansluitend
plaatsvinden.

Jeppe en Jorrit van "Het Broeker Huis" zorgen voorde muzikale omiijsting van
Koninginnedag en ookaan de inwendige mens wordt natuurlijk rondom lunchtijd
gedacht. Vanaf 20:00 uurzal "The Big Five" ereen bruisend
Koninginnebal van gaan maken in de grote zaal.

Veel plezier allemaal




