Programma Wikelerfeesten 2017
15, 16, 17 en 18 juni
Maar om alvast in de feeststemming te komen beginnen we een week eerder al met
facebookspelletjes. Dit zal zijn op 9, 10, 12, 13 en 14 juni. Op deze avonden zal om 19.00 uur een
bericht op de facebookpagina van het ‘A-team Wikel’ worden gezet met de gegevens over wie, waar
hoe laat worden verwacht. Wil je ook op de hoogte blijven? Word dan vriend met ‘A-team Wikel’.
Teamcaptains
De teamcaptains zijn tijdens een bijeenkomst geïnformeerd over de opzet van de rode draad. Hieronder
de teamcaptains van de verschillende teams.
Dr. Hattinkstrjitte / M.van Coehoornweg / Meerenstein / Jerden
Gaestfjurwei / Iwert / Jeen Hornstrawei
Heerenhoogweg / Finkebuorren
Jachtlustweg / Lunenburgpaed
Sanmar / Lynbaen / Munnikeleane / Vogelzangwei
Du Toursstraat / Festing
Melodia

Annigje Spoelstra
Hiltje Terpstra
Tryntsje Ykema
Hannah Oenema
Marjan Poelstra
Marlies Voogd
Christina Boonstra

Donderdag 15 juni
Kindermiddag
Deelname:
Aanvang:
Activiteit:

Voor alle kinderen die op de basisschool zitten
16.00 – 18.00 uur, 17.30 uur patat eten
Toneelstukjes, liedjes, filmpje, act, etc. oefenen voor het Open podium
Probeer alvast iets voor te bereiden en mail het idee naar gerard-erica@ziggo.nl
Ook als je niets hebt voorbereid ben je van harte welkom!

Open podium
Deelname:
Aanvang:
Activiteit:
Opgave:

Iedereen en in ieder geval alle teams die meedoen voor de rode draad
19.00 uur jeugd, 20.30 uur volwassenen
Dit optreden mag van alles zijn, max 10 minuten per act
Na afloop tot 00.00 uur muziek van Jeroen van Casteren
Graag voor donderdag 15 juni bij Hanneke Dinkla 06-40243072

Vrijdag 16 juni
Excursie Woudagemaal Lemmer
Deelname:
Aanvang:
Opgave:
Kosten:

Voor iedereen
14.00 uur verzamelen bij de feesttent
Graag voor vrijdag 10 juni via dorpsfeest@wikel.nl of 06-40243072
Eigen bijdrage van €5,- p.p. (incl. vervoer, koffie en gebak)

Optocht
Aanvang:
Deelname:
Opgave:

19.30 uur, vanaf 19.00 uur opstellen in Dr. Hattink, inrijden vanaf Du Tours
Grote wagens, kleine wagens/lopers
dorpsfeest@wikel.nl of 06-40243072

Feestavond
Aanvang:
Entree:

21.00 uur muziek van Jeroen van Casteren
Gratis

Zaterdag 17 juni
Herhaling optocht
Aanvang:

10.30 uur, vanaf 10.00 uur opstellen in Dr. Hattink, inrijden vanaf Du Tours

Matinee met Bingo
Aanvang:
12.00 uur in de feesttent
Activiteit:
5 rondes bingo, €5,- per boekje of €1,- per ronde
De Tosti-kip maakt weer heerlijke tosti’s!
Spelletjesmiddag
Aanvang:
Deelname:
Aantal deelnemers:

14.00 uur, 13.45 uur teams verzamelen
Teams van de rode draad
Losse teams kunnen zich tot vrijdag 17 juni opgeven bij Iris 06-28780519
Minimaal 6, maximaal 10 per team

Barbecue
Aanvang:
17.00 uur tot 19.00 uur
Bar blijft de hele dag geopend!
Prijsuitreiking rode draad + Wikeler van het jaar
Aanvang:

19.00 uur

Zaterdag 16.00 uur

Feestavond
Aanvang:
Band:
Entree:

21.00 uur
Overall stars band
€10,-

Zondag 18 juni
Tentdienst
Aanvang:
Locatie:

“Droomvlucht”

19.30 uur
Feesttent

Ook een gokje wagen?
Inschrijven van 12.00-15.30 uur

