KONINGSDAG ANDIJK 2019
08:00 – 11:30 uur

VRIJMARKT op de parkeerplaats van dorpshuis “Centrum” (zijde Middenweg).
De mogelijkheid om al je spullen te verkopen. Vanaf 07:30 uur kun je je spullen uitstallen.

09:30

VLAG HIJSEN We hijsen op feestelijke wijze onze nationale driekleur o.l.v. de
muziekkorpsen. U komt toch ook?

10:00 – 16:00 uur

EXPOSITIE van Schilderclub Andijk in “de Kapel”.

10:30 – 11:30 uur

CLOWN HOKY POKY Feest voor alle kinderen van groep 1 t/m 4 in de feestzaal van
Dorpshuis “Centrum”.

11:30 – 12:30 uur

PANNENKOEKEN FESTIJN Kinderen kunnen gratis pakkenkoeken eten. OP=OP.
Lever je kleurplaat in voor een leuke prijs.

13:00 – 14:00 uur

FIETSPUZZELTOCHT inclusief consumptie. Inschrijven van 13:00 – 14:00 uur en
inleveren tot 17:00 uur. Start in Dorpshuis “Centrum”. Totale duur 1 à 1½ uur.

13:00 – 14:00 uur

ROOFVOGEL DEMONSTRATIE door Mart Schrieken van Valkerij Schrieken.

13:00 – 17:00 uur

MIDDAGPROGRAMMA met springkussens, stormbaan, mini-trikes, rodeostier,
bubbelvoetbal, zakslaan en suikerspin. Live muziek van Johan Kruizinga op het terras.

13:00 – 17:00 uur

SPELLENMIDDAG door Sursum Corda in de evenementenzaal.

14:00 – 16:00 uur

JEU DES BOULES kom kijken en speel mee.

Vanaf 16:00 uur

EETSTRAAT in Dorpshuis “Centrum”.

17:15

PRIJSUITREIKING van de Fietspuzzeltocht bij de bar.

18:00 – 19:30 uur

KINDERDISCO m.m.v. Live to Dance.

Vanaf 19:00 uur

FEESTAVOND.

BEVRIJDINGSDAG ANDIJK 2019
Vanaf 13:00 uur

DEUREN VAN DORPSHUIS “CENTRUM” GEOPEND

13:00 – 17:00 uur

BEVRIJDINGSFEEST
- Springkussen, kinderactiviteiten.
- Muziek : Johan Kruizinga. Warm akoestisch eigen geluid. Nederlandse- en Engelstalige
Popsongs.
: The CC Project. Fantastische soulband uit Hoorn met roots in Andijk. James
Brown, Otis Redding, Amy Winehouse, ze komen allemaal langs.

Vanaf 17:00 uur

HET BUFFET IS GEOPEND

Vanaf 17:45 uur

VOETBAL Op groot scherm de bekerfinale Ajax – Willem II.

18:00 – 22:00 uur

PERFECT JUICE, een band die swingende krakers tot leven brengt.
Put on your dancing shoes.

Alle festiviteiten en activiteiten vinden plaats in, rondom en nabij Dorpshuis “Centrum”, tenzij anders vermeld.
Deelname aan georganiseerde activiteiten is geheel op eigen risico.
Wij bedanken al onze sponsoren. Voor een overzicht van de sponsoren kijk op onze website:
www.oranjecomite-andijk.nl

PROGRAMMA 4 MEI 2019
Circa 18:30 uur

“Edambusters”
Als eerbetoon zal er ook dit jaar weer een formatie vliegtuigen van de “Edambusters”
over het monument aan de Hoekweg en het monument op het André Voltenplein vliegen.

19:40

Ontvangst met muziek. Een ieder krijgt een bloem uitgereikt.

19:55 - 19:58 uur

Tromgeroffel

19:58 - 20:00 uur

Last Post

20:00 - 20:02 uur

Herdenken in stilte

20:02 uur

Wilhelmus wordt gespeeld

20:04 uur

Toespraak door mevrouw Els van den Bosch
CDA raadslid/vice fractievoorzitter bij gemeente Medemblik.

Kranslegging
- Gemeente Medemblik.
- Stichting Viering Nationale Feestdagen Andijk.
- Kinderen van de basisscholen.
- Betrokkenen en nabestaanden krijgen de gelegenheid om bloemen neer te leggen.
- Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om langs de gedenksteen te lopen en
eventueel bloemen neer te leggen.

20:15 uur

Muziekale omlijsting
Muziekkorpsen Sursum Corda en Excelsior en zang Marryelle Deen.

Dit programma is ook terug te lezen op onze website: www.oranjecomite-andijk.nl

