
Programma Koningsdag 27 april 2016. 

DAGPROGRAMMA: 

08.45 uur: Muziekvereniging “Concordia” maakt een 

rondgang door het dorp. 

09.00 uur: Uitgifte van de GRATIS bonnen aan de 

peuters en alle kinderen van de basisschool bij Vita Nova. Ook worden hier weer 

ballonnen uitgedeeld. 

09.30 uur: AUBADE op het plein van Vita Nova. 

Nadat de burgemeester heeft gesproken, zingen we de volgende liederen: 

1. Het Wilhelmus 

2. Het Gronings volkslied. 

10.00 uur: FIETSTOCHT. Alle fietsliefhebbers kunnen een fietsroute incl. consumptiebon ophalen bij de 

S.O.O.M.-leden. 

10.00 uur: VRIJMARKT 

Vanaf 09.00 uur kan iedereen zijn/haar spullen gaan klaar zetten voor de vrijmarkt om vervolgens vanaf 

10.00 uur de spullen te verkopen en/of mensen te informeren over zijn/haar bezigheden (individueel of in 

groter verband). 

Ook de middenstand is van harte welkom op de vrijmarkt, echter alleen met NON-FOOD artikelen. 

Er zijn 5 voorwaarden m.b.t. de vrijmarkt, t.w.: 

1. De verkoop van drinken is voor S.O.O.M. 

2. Er mogen geen etenswaren worden verkocht. 

3. Er mag geen levende have worden verkocht. 

4. De plaats waar mag worden verkocht wordt ter 

plekke vastgesteld. 

5. Men moet zijn/haar eigen spullen/afval netjes 

opruimen na afloop van de vrijmarkt. 

De jongste kinderen kunnen zich keer helemaal uitleven in de kidsfunnywagen en voor de iets oudere 

kinderen staat er een klimvulkaan opgesteld. Voor een echte krachtmeting kan de jeugd zich uitleven op 

de afmatrace. 

 

Tussen 11.00 uur en 15.00 uur zal meervoudig prijswinnaar van het NK Magic: Mitch optreden tussen het 

publiek. Dus jongens en meisjes, papa's en mama's blijf heel goed opletten want voordat je het weet 

word je bij de neus genomen. 



“Schminken is een feest”, dat zal zeker het geval zijn. Prachtige schilderijen worden er gemaakt van de 

vele kindergezichtjes. 

Vele figuren heeft de ballonnenclown al gemaakt in haar loopbaan, en ook dit jaar zal zij in Middelstum 

niet ontbreken. 

Wie mag zich aan het einde van de dag sjoelkampioen van Middelstum noemen? De reuzensjoelbak staat 

er klaar voor. 

Wil het met het sjoelen niet zo lukken, dan heeft u vast veel meer geluk bij de toffeeverloting. 

De muzikale omlijsting wordt dit jaar verzorgd door “De Blauwbloezen” uit Middelstum. 

DE VRIJMARKT WORDT GEHOUDEN VANAF 10.00 UUR TOT 15.00 UUR. 

Bron: S.O.O.M (19 april 2016) 

 


