Wikelerfeest 15, 16, 17 en 18 juni.
Thema; “Dromen”.
Hallo Wikelers, zoals beloofd zouden wij nu het ‘Facebook spel’ uitleggen.
Op vrijdag 9 en zaterdag 10 juni en op maandag 12, dinsdag 13 en woensdag 14 juni zal er ’s avonds
om 19.00 uur op de facebook pagina van het A-Team een spel aangekondigd worden.
Ben je nog geen lid van het A-team op facebook? Zorg dan dat jullie dit nog snel even worden! Deze
spellen zullen namelijk meetellen met de Rode draad.
Wat wordt er op Facebook aangekondigd?
Er wordt aangegeven of er attributen nodig zijn, welke leeftijden er mee mogen doen, hoeveel
personen én hoe laat jullie op welke locatie aanwezig moeten zijn.
Deze spellen zullen dezelfde avond dat ze aangekondigd worden ook gespeeld worden.
De Agenda van het Wikelerfeest;
Donderdag 15 juni
-

-

Op deze dag wordt nu de kindermiddag georganiseerd. Vanaf 16.00 uur zijn de kinderen die
op de basisschool zitten welkom in de tent, hier zal dan de toneelvereniging aanwezig zijn
om met de kinderen te oefenen voor hun stukje dat ze ‘s avonds mogen opvoeren. Weet je
al wat voor uitvoering jij/jullie willen doen? Dan mogen jullie dit bij Erica aangeven;
gerard_erica@ziggo.nl
Weet je nog niet wat je wilt gaan doen deze avond, dan is dit natuurlijk geen probleem. Jullie
zijn altijd welkom op deze middag/avond. Uiteraard zijn jullie vriendjes en vriendinnetjes die
niet in Wijckel wonen ook welkom!
19.00 uur zullen de uitvoeringen van de kinderen van start gaan voor allen die dit willen zien.
Deze stukjes zullen niet meetellen met de Rode draad.
20.30 uur starten de acts van de buurten, deze tellen wel mee met de Rode draad.

Vrijdag 16 juni
-

-

14.00 start de gezellige middag voor een ieder die graag mee wil. We gaan met de
Gaasterland Express naar het Woudagemaal in Lemmer. Hier geldt een eigen bijdrage van
€5,- en opgave is verplicht. Opgeven kan via dorpsfeest@wikel.nl of op telefoonnummer 0640243072
19.30 start de optocht. Natuurlijk zijn er ook wagens buiten de buurtwagens om welkom om
mee te doen. Dit mag je aanmelden op telefoonnummer 06-40243072
Na de optocht zal de tent open zijn voor publiek. De muziek wordt geregeld door Jeroen van
Casteren en de entree is Gratis.

Zaterdag 17 juni
-

10.30 Optocht.
12.00 Matinee in de tent met een Bingo en ook kan er vanmiddag weer een gokje gewaagd
worden, hoe en wat is nog een verrassing.
14.00 Buurtspelen, geleid door DTG
17.00 barbecue
19.00 prijsuitreiking.

-

21.30 zal de band ‘Overall stars band’ voor de muziek zorgen. Op deze avond gaan we met
leeftijd gerelateerde polsbandjes werken, dit is tevens het entreebewijs. Deze entree is de
gehele zaterdag te koop aan de bar en in de avond bij de ingang van de tent.

Zondag 18 juni
-

19.30 zal er een kerkdienst in de tent van start gaan onder leiding van Froukje Zwart.

