
 
Het kan weer in 2022: een echte Merke in Kimswerd !!! 
De envelop bij deze brief kan gevuld worden met een vrijwillige bijdrage 
ten behoeve van het bekostigen van de muziek+spelen voor jong en oud. 
(iedere avond zonder entree!) en wordt in de tweede week van juli 
weer opgehaald. Mocht u toevallig niet thuis zijn dan kan de envelop ook  
ingeleverd worden bij: Rennie Niezink, Simon Sipmastr. 7, Peter Harders,  
Dijksterbuursterlaan 4. Alvast bedankt namens MFC, DB, KV, P3 en IJC

 
 

13.30 - 17.00 uur  Kaarten met Cees. Inleg € 3.00 per persoon 

17.30 - 19.30 uur   HDMerkemiel (zaal open 17.00 uur). Kosten € 7.50 pp 

 Voor het gewone Hollandse Merkemiel willen we u vragen zich op te geven, prijs 
van het Merkemiel is € 7.50  p.p.(kinderen tot 3 jaar gratis, tot 11 jaar € 5.00) Het zal bestaan uit AGV met 
Appelmoes en een BB met slagroom na. U kunt zich aanmelden bij Peter (bv. met een appje), of via 
mobiele tel nr. 06 53 65 01 25 of nog liever via de mail: merkemiel@kimswerd.com    

Vanaf  20.00 uur   BINGO met na afloop Muziek: open podium en Kimsterband 
 Meedoen met de Bingo kan voor € 1.50 per ronde 

 After Party in P3  

 
 

09.30 - 11.00 uur Koffie met cake van Lenie (eerste kopje koffie gratis) 

Vanaf  10.00 uur Merkepartij voor alle leeftijden op ‘e Finne, (opening in MFC) 
 Voor leden en niet-leden. Entree niet-leden: € 5.- 

10.30 - 12.00 uur “Van Smeden”  Peuter en Kleuter Feest op het Kaatsveld 

12.00 - 13.00 uur Broodmaaltijd in de zaal. Kosten € 5.00 Iedereen kan aanschuiven  

14.00 - 15.30 uur “Het Reizende Koffertje”  Basisschoolspelen tot 12 jaar   

16.30 - 18.00 uur Spelen voor alle jeugd van 12 tot 88 jaar op het Kaatsveld 

17.00 - 20.00 uur  Muziek bij de Bar 

20.00 - 22.00 uur  PubQuiz - Presentatie: Gerrit en Germ  
 Vorm een team max. 6 personen. Kosten: € 2.00 / 1 rode munt pp  

Vanaf  22.00 uur  Muziek met:  

 After Party in P3  

 

Vanaf 11.00 uur Kaatsen: Heren Hoofdklasse vrije formatie 
 Verloting KV op het veld met als hoofdprijs: een Fiets !  

 Met muziek van OKK Kimswerd 

Vanaf 16.30 uur Muziek met:  

 After Party in P3 

Zaterdag en zondag: Springkussen voor de jeugd en Foto-voorstelling van oud Kimswerd(ers) in 
de bar van Piers Stee.  Een leuk moment om even samen voor te gaan zitten. 

  Tot ziens op ‘e Finne en het veld !    
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 EKO Kweker, Kimswerd 

 

 

Uw naam 

hier  

volgende 

Merke? 

Stal Braaksma  Kimswerd 
 


