
WELKOM
OP DE
BRADERIE

SPELLETJES ,
KRAAMPJES ,  LOTERIJ ,  MUZIEK,

ETEN EN DRINKEN EN
SPECTACULAIRE OPTREDENS 

We bestaan al 
20 jaar! 

Basisschool Het Baken,
Berkel en Rodenrijs
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silent disco

escape room 
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WAT IS ER TE DOEN? 

verkoopkraam Con's Conny
glittertatoo

vlechtjes

frisbee knutselen

nagels lakken

boekenkraam

kleurplaat kleuren 

 schminken

slushpuppy

limonade

klimmuur

foto

verkoop zakjes koekkruimels

springkussen

popcorn/suikerspin

patatbus

pizzabus

verkoop lootjes.

loterij

happy stones
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Een heleboel! 
Lees hieronder wat je waar kunt vinden. Aan de kleur kun je
zien of het gaat om een verkoopkraam, een activiteit op de
strippenkaart, eet- en drankverkoop of een gratis activiteit. 

Tijdens de braderie kan er alleen betaald worden met
betaalmunten. (m.u.v. de pizzabus en de patatkraam).
Betaalmunten zijn te koop bij kraam 18. 

springkussen 
doelschieten
blikgooien
bootje vouwen
sjoelen
waarzegster
hoepelrace
tennisbalrace
kloslooprace
stelten lopen
zaklopen
stoepkrijten 
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Zelfs aan entertainment is gedacht. 

Op het podium zal om 15.00 uur de braderie officieel
geopend worden. 

Gedurende de hele middag kunt u genieten van
geweldige optredens van echte Baken-talenten.  

Om 16.00 uur, 17.00 uur en 18.00 uur zullen de
prijswinnaars van de loterij op spectaculaire wijze
bekend worden gemaakt. 

DJ Paul en DJ Raymond zullen de gehele middag
zorgen voor de muziek.   

TIJD

HET
GOEDE
DOEL

PROGRAMMA 
PODIUM

Koop een lot bij de kassa en win fantastische
prijzen! Kosten per lot: € 1 
En kom vooral kijken aan wie we al die
geweldige prijzen te danken hebben! 

We doneren 50% van de
opbrengst van de braderie aan
Stichting Jarige Job.  
De opbrengst van de loterij zal
voor 80% aan Stichting jarige
Job worden geschonken. 
Wat overblijft is voor de
kinderen van Het Baken. 

In Nederland zijn er ieder jaar weer kinderen die hun verjaardag niet
kunnen vieren, omdat er thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job
helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox. Hierin zit
alles wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis én op school! 
Meer informatie over Stichting Jarige Job kunt u vinden op:
stichtingjarigejob.nl

LOTERIJ



Patatbus
Patat op vertoon 
van strippenkaart___________________________gratis
Patat _____________________________________€  2,50

Pizzabus
Pizzaslice_________________________________€  3,00
Margarita slice ____________________________€  2,50
Hele pizza________________________________€ 10,00

Limonade en chips-kraam
Limonade op vertoon 
van strippenkaart___________________________gratis
Limonade_________________________________€  0,50
Chips_____________________________________€  0,50
Frisdrank__________________________________€  1,00

Kraam 13
Zakje koekkruimels_________________________€ 0,50

PRIJS-
LIJST

HUIS-
REGELS

ETEN EN DRINKEN

Er worden geen alcoholische dranken geschonken.
Deze mogen tijdens de braderie dan ook niet worden
genuttigd. 
We houden de schoolpleinen en het gebouw graag
rookvrij. Roken is dus niet toegestaan. 
Fietsen graag plaatsen in de fietsenrekken aan de kant  
van de Oudelandselaan. 
Afval graag in de daarvoor bestemde prullenbakken.
De activiteiten op de strippenkaart zijn alleen bedoeld
voor de kinderen van Het Baken. Alle andere
activiteiten kunnen ook worden gedaan door kinderen
die niet op Het Baken zitten. 


