Programma
Donderdag 14 juni
16.55 – 17.40

Vlootschouw

Vrijdag 15 juni
Vanaf het middaguur zal het dagprogramma aanvangen vanwege schooltijden.
12:00 – 18:00

Excursies naar de Marker Wadden via Natuurmonumenten (tegen betaling)

12:00 – 18:00

Doorlopend rondvaarten op de Hydrograaf/Pakjesboot 12 via de KNRM (tegen betaling)

12:00 – 18:00

Diverse (historische) schepen zijn te bezoeken en vrij toegankelijk voor publiek

12:00 – 18.00

Braderie met diverse producten in nautisch thema met horeca punten

12.00 – 18.00

Demonstraties van Oude Ambachten

12:00 – 18.00 	Demonstraties van de Stoombaggermolen, dreglijn, sondeerapparaat, Somafa-motor, etc.
(via Mechanisch Erfgoed Centrum Dronten)
12:00 – 18.00 	Kinderplein met groot piraten springkussen (BigFoot Lelystad) en mini kartbaan
(Kartcentrum Lelystad)
12.00 – 18.00

Kano’s en SUPs op het water door Surfschool Paradiso uit Lelystad

12.00 – 18.00

Nederlandse damesselectie Kanopolo (<21) verzorgen demo’s en clinics

Zaterdag 16 juni
10:00 – 12:00 	Ochtendprogramma voor de kleintjes in De Cantine, Batavialand met Hakim (Sesamstraat) en
Meneer Monster (via Underground, Lelystad)
10:00 – 18:00

Doorlopend rondvaarten op de Hydrograaf/Pakjesboot 12 via de KNRM (tegen betaling)

10:00 – 18:00

Diverse (historische) schepen zijn te bezoeken en vrij toegankelijk voor publiek

10:00 – 18.00

Batavialand, museum & historische werf: diverse leuke activiteiten en gratis toegang voor publiek

10:00 – 18.00

Braderie met diverse producten in nautisch thema met horeca punten

10.00 – 18.00

Demonstraties van Oude Ambachten

10:00 – 18:00 	Demonstraties van de Stoombaggermolen, oude ambachten, dreglijn, sondeerapparaat,
Somafa-motor, etc. (via Mechanisch Erfgoed Centrum Dronten)
10:00 – 18.00 	Kinderplein met groot piraten springkussen (BigFoot Lelystad) en
mini kartbaan (Kartcentrum Lelystad)
10.00 – 18.00

Kano’s en SUPs op het water door Surfschool Paradiso uit Lelystad

10.00 – 18.00

Zeilen met Optimisten via zeilschool Bovenwater uit Lelystad

10:00 – 22:30

Excursies naar de Marker Wadden via Natuurmonumenten (tegen betaling)

13:00 – 17.00 	Akoestische live optredens op schepen. Vijf à zes acts in uiteenlopende genres die onversterkt
akoestisch optreden. Artiesten spelen elk 3 sets van 30 minuten voor een ander publiek
(via Underground, Lelystad)
17.00 – 20.00 	Captainsdinner in De Cantine (Batavialand) voor schippers en partners van schepen die het
gehele weekend aanwezig zijn (+- 160 personen)

