
Programma:

09.00 uur: Opbouw VRIJMARKT op het plein van de Rieshoek. 
   (of binnen bij slecht weer) 
   Alles mag: spullen verkopen, muziek maken, een   
   goochel truc doen, etc.
   Zelf meenemen wat je nodig hebt, zoals een kleed of   
   een tafel.

09.30 uur: WILHELMUS, VLAG HIJSEN en BALLONNEN OPLATEN.
   Op de ijsbaan wordt het wilhelmus ten gehore gebracht,  
   de vlag gehesen en de kinderen laten een ballon op.   
   START (een vorstelijke versie van) SCHIJT JE RIJK.
   Koop een stuk land op het binnenterrein van de ijsbaan  
   en win de vorstelijke hoofdprijs als de pony op jouw   
   stukje land schijt! 
   START FIETSVERSIEREN en KLEURWEDSTRIJD voor  
   de kinderen.
   Hierna is de vrijmarkt geopend. 

10.00 uur: Start ORANJEONTBIJT
   Op het plein voor de Rieshoek staat een royaal en   
   koninklijk ontbijt klaar voor alle Noordlaarders.
   Er zijn geen kosten aan verbonden, dus komt allen,   
   jong en oud!

10.45 uur: OPTOCHT van versierde fietsen en keuring door jury.   
   aansluitend prijsuitreiking. 
   Prijsuitreiking SCHIJT JE RIJK
   

Voor vragen of informatie: Oranjecomité Noordlaren
Agniete van Everdingen, Jeannette Rozema, Marc Drenth, Joost Veenema
Tip: Laat een donatie achter in de melkbus op het plein, dan doen we volgend jaar weer iets leuks met koningsdag!

Koningsdag 2016
Noordlaren

Locatie: De Rieshoek

Dresscode:

ORANJE!



Koningsborrel 
2016

met als thema:

“Heel Noordlaren regelt 
borrelhapjes”

Een gezellige koningsborrel in de Rieshoek, dit keer georganiseerd door 
“de Kerkstraat”. 

Programma:

16.45 uur Inbreng van BORRELHAPJES. De hapjes worden verkocht  
   tijdens de middag/ avond ten gunste van De Rieshoek.

17.00 uur Start BORREL en MUZIEK. 
   Bier/ fris/ wijn is verkrijgbaar. 
   (opbrengst ten gunste van De Rieshoek).
   Er kan JEU-DE-BOULES gespeeld worden op de   
   baan bij de school (ballen zelf meenemen)
   De kinderen kunnen GESCHMINKT worden.

18.00 uur Vers gemaakte SOEP, broodje GEHAKTBAL, PATAT,   
   FRICADEL/ KROKET is verkrijgbaar. 
   (opbrengst ten gunste van De Rieshoek). 

........ uur  Einde 

Neem 
jij ook een 

borrelhapje mee?


