Feestgids Wikelerfeesten 2015

Thema:

“Ik hou van....”
18, 19 en 20 juni 2015

Teamleiders
Dr. Hattinkstrjitte / M.van Coehoornweg / Meerenstein /
Jerden
Annigje Spoelstra
Gaestfjurwei / Iwert / Jeen Hornstrawei
Wiebe Visser/Sake Sierdsma
Heerenhoogweg / Finkebuorren
Margré Deinum
Jachtlustweg / Lunenburgpaed
Hanna Oenema
Sanmar / Lynbaen / Munnikeleane / Vogelzangwei
Marjan Poelstra
Du Toursstraat / Festing
Marlies/ Gerke Stegenga

Hallo allemaal,

Hier is dan weer het programmaboekje voor het Wikeler
dorpsfeest 2015.
We hopen dat het een prachtig feest gaat worden met stralend
weer en blije gezichten.
Het thema dit jaar is “Ik hou van....”
Een thema waar je vele kanten mee op kunt, maar waar we vooral
hopen dat iedereen van een bruisend feest houdt!!
De feestcommissie heeft zich er in ieder geval voor ingezet om
er weer een geslaagd dorpsfeest van te maken.
Met al die mooie straatversiering, de optochtwagens, alle
activiteiten, waaraan actief of passief kan worden deelgenomen,
en de topband op vrijdag en DJ Jeroen op zaterdag, moeten we
er met zijn allen weer een mooi feest van kunnen maken.
Op voorhand willen we iedereen bedanken voor zijn of haar inzet
en wensen jullie allemaal heel veel plezier toe. Geniet met zijn
allen van jullie dorpsfeest!!!

De feestcommissie

Donderdag 18 juni
Excursie en Quiz
Deelname
Aanvang
Programma

: alle 50-plussers uit Wijckel
: 14.00 uur
: excursie bij een bedrijf in de buurt en
daarna een Quiz
: in de feesttent

Plaats

Telt 12,5% mee voor de rode draad!!
3 deelnemers per straat, buurt of hok

Karaoke avond
Aanvang
Plaats
Prijsuitreiking

met thema: “Ik hou van Hollandse hits”

: 19.00 uur
: in de feesttent
: jeugd in pauze, rest na afloop

Zoek een liedje uit (bijv. op Youtube) en stuur deze met je
opgave mee naar dorpsfeest@wikel.nl
Kinderen tot 12 jaar mogen playbacken.

Telt 25% mee voor de rode draad!!

Vrijdag 19 juni
Kindermiddag (met surprise act)
Deelname
Aanvang

: alle basisschool kinderen uit Wijckel
: 16.00 uur tot ongeveer 17.30 uur
voor eten en drinken wordt gezorgd!!
: feesttent
: ik hou van oud Hollandse spelletjes

Plaats
Thema

Telt 12,5% mee voor de rode draad!!

Optocht
Aanvang
Opstellen
Deelname
Opgave
Prijsuitreiking

: 19.30 uur
: vanaf 19.00 uur in de Dr. Hattinkstraat
inrijden vanaf Du Toursstraat
: grote wagens, kleine wagens en lopers
: ateam@wikel.nl of bij Iris
: zaterdagavond in de tent

Grote wagen telt 25% mee voor de rode draad!!

Feestavond met de band
Tent open
Entree

Jukebox

: vanaf 21.00 uur (kassa vanaf 20.30 uur open)
: €10,-

Zaterdag 20 juni
Herhaling Optocht
Aanvang
Opstellen

: 10.30 uur
: vanaf 10.00 uur in de Dr. Hattinkstraat

Matinee met thema “Ik hou van bingo”
Aanvang
Plaats

: 12.00 uur
: in de feesttent voor iedereen
die mee wil doen
Aanwezig is “De tosti kip” voor een lekkere tosti

Volksspelen

met thema “Ik hou van Holland spelletjes”

Deelname

: een team van 6 personen per straat, buurt
of hok
: 14.00 uur
: feestterrein
: ter plekke, aanmelden per team

Aanvang
Plaats
Opgave

Telt 25% mee voor de rode draad!!

Schijt je rijk

“Ik hou van een gokje wagen”

Aanvang
Hoofdprijs
Inleg

: 16.00 uur op het feestterrein
: 100 euro en 10 euro per omliggend vak
: één muntje of 2 euro per vak

BBQ verzorgd door slagerij van Dijk
Aanvang
Plaats

: 18.00 uur
: feestterrein

Prijsuitreiking Wikeler van het Jaar, optocht
en winnaar rode draad
Aanvang
Plaats

: 20.00 uur
: feesttent

DJ Jeroen van Casteren zal ons de middag en
avond voorzien van zijn muziek en zal op de slotavond verzoekjes
voor ons draaien.

Zondag 21 juni
Tentdienst
Aanvang
Plaats

: 19.30 uur
: feesttent

====> Elke avond staat er een snackwagen <====

We hopen dat u heeft genoten van
het dorpsfeest

en zien u graag weer terug!!
Veel plezier,
De feestcommissie

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben mail
Ons dan gerust via: dorpsfeest@wikel.nl

