MERKEPROGRAMMA
VRIJDAG 18 AUGUSTUS
13.00 uur Opening met koffie/thee en cake van Lenie
13.30 uur kaarten met Cees Banning
17.30 uur Barbecue, met vlees van echte slager, voor het hele dorp
19.00 uur Levend voetbalspel en pub-quiz voor jong en oud
20.00 uur Muziek van Waddenduo, een accordeonist en
drummer die zowel Nederlandstalig als Friestalig repertoire
heeft en ze zeggen zelf dat ze sfeer willen brengen.
De voetjes van de vloer en meezingen is hun motto.
Mocht men er nog niet genoeg van hebben dan is er nog
mogelijkheid voor een after party in het jeugdhonk.
Voor de barbecue willen we u vragen zich op te geven ,
diT in verband met het bestellen van de pakketten,
prijs van de barbecue is
7.= p.p.
U kunt zich aanmelden via Willy Politiek,
liefst via de mail: willypolitiek@outlook.com voor maandag 14 augustus.
Mocht dat niet lukken via mail dan kunt u bellen tel. 06 13348220.

MERKEPROGRAMMA
ZATERDAG

19 AUGUSTUS

10.00 uur Ledenkaatsen
12.00 uur gezamenlijke broodmaaltijd voor hele dorp
14.00 uur Peuter en kleuter feest met

Silvia Dijkstra van “Blije bende “ en Mieke Lensen
16.00 uur Wietse en Gerard Hempenius spelen
22.00 uur Samen swingen op de muziek van

B.Normal

Een knotsgek duo, dat weet hoe je een muzikale avond onvergetelijk
maakt. Voor elk wat wils, van jong tot oud. B-Normal heeft dan
ook een breed en verrassend repetoire. Van Lady Gaga tot
Frans Duijts, Robbie Williams tot Queen,
niets is te gek voor dit duo!
Kortom B-Normal staat voor een geweldig feest!!!

Voor deze activiteit wordt

5,= entree gevraagd.

02.00 uur After Party in het jeugdhonk

MERKEPROGRAMMA
Zondag
20 augustus
11.00 uur Hoofdklasse Heren v.f. kaatsen
met muzikale ondersteuning van OKK Kimswerd

16.00 uur Optreden van Njiske. Een band van Friese bodem
die het een uitdaging vinden om samen muziek te maken.
Ze maken sfeer en nodigen het publiek uit om mee te doen.

Er is een draaimolen op het veld en op zondag wordt er geen entree
geheven voor het kaatsen dus kan de jeugd op vrijdagmiddag,
zaterdagmiddag en zondagmiddag tot 15 uur vrij in de draaimolen!

