
Koningsdag 26 april 2014 in
Broek in Waterland
(georganiseerd door de Broeker ^emeenschap)

10.30 uur De optocht voor de kinderen stort bij de meuwe kicurrijke
woningen op de Draai. Versier je f iets en jezcif zo mooooooj
mogelijk cm in een feestefijke optocht acKter de voor deze
gelegenheid speciaal versierde bakfietsen aan te goon noar het
Kerkplein.

11.00 uur No aankomst op het versierde Kerkplein zingen wij het

Wilhelmus onder bcgeleiding van de fanfare Zuiderwoude.
Aansluitend is er voor alle aanwezigen gratis koffie/thee of
limonade met wat lekkers.

11.15 uur Vanaf nu is de Vrijmarkt geopend; neem de spulletjcs mee die je
wilt verkopen, bereid een optreden voor, doe dot wat jlj leuk vindt
op de vrijmarkt of kom gewoon gezellig kijken.

11.30 uur Start van de jeugd- en spelactiviteiten; een spannend,
gek circuit, knutselen, etc. en natuurlijk bakken we voor alle

kinderen een en lekkere pannenkock.
Het terras blijft open met muziek en een drankje zolang het weer
dacrtoe uitnodigt. Blijft het zonnetje lekker schijnen dan is er de
mogelijkheid om met elkaar een potje jeu de boules te spelen.

16.00 uur Gaan de deuren van Het Broeker Huis open met een Karaoke voor
de kinderen en vanof

17.00 uur Barbecue voor iedereen die trek heeft in wat lekkers.

19.00- 23.00 uur Uit jc dak met J2P St be Monnen
Heb je je uitgeleefd tijdens de B6Q op dc mooie binnenplaats van
Het Broeker Huis? Dan kun je dat er allemaal weer afdansen bij de
7-koppige band JIP <& De Mannen. Over De Dijk via Robbie
Williams, met Valerie naar Waylon. Kortom- een band met een
afwisselende speeflijst. "Omdat we zelf ook van heel vcel
vcrschillcnde soorten muziek houden. Wei speien we alles strak,
pittig, 3-stemmig en zijn we noga\ amwezig. Jc kunt dus nict om
ons heen. En dot moet ook niet. Je moet komen dansen en

genieten..." Wot kost dot: niksl
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