
 

Donderdagavond 16 augustus 19.30 uur Tent en bar open voor pas Partout/munt verkoop  Z.O.Z. 
 

Vrijdag 17 augustus                                    13.00 uur Opening met koffie/thee en cake van Lenie 

     13.30 uur kaarten o.l.v. Cees Banning 

     14.00 uur Spelen voor de jeugd 

     17.30 uur Barbecue voor het hele dorp:  € 7.50 p/p 

      Verloting tijdens de BBQ 

     19.00 uur Pub-quiz voor jong en oud 

     20.30 uur Muziek voor iedereen met een DJ 

     22.00-23.00uur ** Joop Obama ** 

Zaterdag 18 augustus   10.00 uur Ledenkaatsen 

     10.30 uur Peuter en kleuterfeest 

     12.00 uur broodmaaltijd voor hele dorp: € 3.50 p/p 

        16.00 – 20.00 uur Gerard en Wietse spelen in de tent 

      21.30 uur Samen swingen op de muziek van een DJ 

      ** Frerik de Swetser** toegang € 5,00 

      02.00 uur  After Party in het jeugdhonk 

 

Zondag 19 augustus                                   11.00 uur  Hoofdklasse Heren v.f. kaatspartij  

      Verloting op het veld 

16.00 uur Optreden van ** Sipke de Boer** 
 

Bijgevoegd aan dit programma is een envelop voor de vrijwillige bijdrage aan het feest, we halen deze 

binnenkort weer op. 

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 

Ook zetten we dit jaar weer een tent op het kaats veld vanwaar uit 

alle activiteiten zullen plaatsvinden. 

Voor de barbecue willen we u vragen zich op te geven, dit in verband met het 

bestellen van de vlees pakketten, prijs van de barbecue is € 7.50  p.p.  

U kunt zich aanmelden via Willy Politiek, tel. 06 13348220 of            

via de mail:      merkebbq@kimswerd.com        Z.O.Z 
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VOORVERKOOP  

Passe Partout  

Donderdagavond 16 aug. Vanaf 19.30 uur: 

U kunt alleen op deze avond een Pas Partout voor € 10,00 

kopen die toegang geeft tot zowel de BBQ als broodmaaltijd 

met korting. Inclusief zaterdagavond entree kost hij € 15,00 
Let op: BBQ, broodmaaltijd en zaterdagavond kunnen niet met munten worden betaald.  

Tevens worden alleen op donderdagavond munten verkocht 

met een hogere korting aan mensen uit het dorp en 

vaste (MFC) klanten dan tijdens de rest van de Merke: 

 

28 rode munten voor € 50,00  (stuksprijs € 1,79) 
 

57 rode munten voor € 100,00  (stuksprijs € 1,75) 
 

87 rode munten voor € 150,00  (stuksprijs € 1,72) 
 

Ook zijn witte munten verkrijgbaar voor koffie en thee: 
 

10 witte munten voor € 10,00  (stuksprijs € 1.00) 

Alle munten blijven geldig tot nader order. 

Tijdens de Merke kosten rode munten € 2,00/st 

Of 11 rode munten voor € 20,00   (stuksprijs € 1,82) 


