KIMSWERDER

MERKE 2019
Voorlopig programma
Donderdag 15 augustus: vanaf 19.30 uur voorverkoop in de tent, kom langs voor het kopen van

een passe partout voor bbq + broodmaaltijd en het inslaan van munten met voordeel. Z.O.Z.
Vrijdag 16 augustus

13.30 uur opening met koffie en cake van Lenie
14.00 – 16.00 uur kaarten met Cees, darten en sjoelen
14.30 uur kinderspelen van 6 tot 12 jaar
15.30 uur spel voor jeugd van 12 tot 18 jaar
17.30 - 20.00 uur barbecue, opgeven: Z.O.Z.
20.00 uur pub quiz, in de pauzes open podium en karaoke
After party in P3

Zaterdag 17 augustus 10.00 uur yoga en daarna ledenkaatsen
10.30- 12.00 uur peuter en kleuter feest
12.00 uur broodmaaltijd
14.00 uur kraampjes van dorpsgenoten
16.00 - 18.00 uur muziek van Benny Bakker
18.00 - 20.00 uur

dj Mr. D.

20.00 - 22.00 uur de band
22.00 - 02.00 uur de band

Lime
B.Normal

After party in P3

Zondag 18 augustus

11.00 uur Heren hoofdklasse kaatsen m.m.v. OKK

Kimswerd

13.00 uur one ball toernooi voor jongens
16.30 uur muziek Sipke

de Boer

21.30 uur dj Mr. D
After Party in P3
Tijdens de hele Merke worden foto’s van oud Kimswerd (ers) vertoond in de tent. Een leuk moment om
even samen voor te gaan zitten, ook is er een wedstrijd met foto’s en u mag raden wat/waar het is.
De envelop bij deze brief kan gevuld worden en wordt in de tweede week van juli

weer opgehaald. Mocht u toevallig niet thuis zijn dan kan de envelop ook ingeleverd
worden bij Piers Stee in de brievenbus aan de weg.
Z.O.Z.

Voor de barbecue willen we u vragen zich op te geven, dit in verband met het
bestellen van de vleespakketten, prijs van de barbecue is € 8.50 p.p.

U kunt zich aanmelden via Willy Politiek, tel. 06 13348220 of bij Sonja van
Kan of via de mail:

merkebbq@kimswerd.com

Voorverkoop Passe Partout en Munten

Merke 2019

donderdagavond 15 augustus vanaf 19.30 uur in de tent
Tijdens de Merke zijn de prijzen:
- fris, bier, wijn
1 rode munt voor € 2.00, 10 rode munten voor € 20.- koffie, thee

1 witte munt voor € 1.50, 10 witte munten voor € 15.-

- barbecue € 8.50 en broodmaaltijd € 5.00

Bij de voorverkoop op donderdagavond:
- 31 rode munten voor € 60.- (prijs per stuk € 1.94)
- Passe Partout barbecue en broodmaaltijd€ 12.00 (ipv € 13.50)

