
14,15 en 16 juli 2016FEESTKRANT 
LOLLUM & WAAKSENS 

                  OPTOCHT 

              SPECIAL GUEST

          VERKLEED MATINEE!

Wie wint de felbegeerde traditie 

Teake van der meer 

In welke film heb jij de hoofdrol?





Beste dorpsgenoten,
Nog een paar weken en dan is het 
weer zo ver, de dorpsfeesten. Dit  
jaar zullen deze plaatsvinden op 
14, 15 en 16 juli 2016.

In afwachting van de zomer zijn 
wij al een aantal maanden bezig 
met de voorbereidingen om een 
prachtig programma te verzorgen 
voor jong en oud. Met als Thema:  
Films 

Om de dorpen er feestelijk uit te 
laten zien vragen wij u uw buurt 
met z’n allen te versieren.
Ook dit jaar zijn er bij bepaalde  
onderdelen weer punten te 
verdienen voor jou buurt. 

Opgavestrookje
Net als andere jaren kun je je op-
geven voor alle activiteiten via de 
opgavestrook in dit krantje. Een 
kleine moeite, vul deze dan ook 
direct in voor het hele gezin!
Ingevulde opgavestrook met bij-
drage wordt opgehaald in week 
27, tussen 4 en 8 juli 2016 

Inleiding
Bijdrage
Met uw steun kunnen wij het 
dorpsfeest organiseren en in 
stand houden. Wij vragen daarom  
een bijdrage zodat we de kosten 
zoveel mogelijk kunnen dekken. 
Onderaan deze pagina ziet u een 
overzicht. Door deze bijdrage kunt 
u aan alle activiteiten deelnemen. 
Ook zijn er inwoners die ondanks 
dat ze niet komen,  toch ieder jaar 
iets sponsoren, bedankt hiervoor. 

De bezoekers die vooraf geen of 
geen volledige bijdrage hebben 
voldaan, betalen per spelonder-
deel    € 5,-. Voor de entree op de 
vrijdag- en zaterdagavond wordt 
dan een bijdrage van € 10,- p.p. 
per avond gevraagd.

Verzekering
de vereniging dorpsactiviteiten 
zijn verzekerd tegen calamiteiten.  
Hierbij blijft echter de regel gelden; 
Meedoen aan de activiteiten is op 
eigen risico.
  
Tot ziens op 14, 15 en 16 juli a.s.

Bijdrage
    

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar € 7,50
Jongeren van 13 tot en met 16 jaar € 10,-
Vanaf 17 jaar € 15,-



Donderdag 14 juli
Belangrijke telefoonnummers

Bestuur
  

Annie Akkerman
 

0517 - 851498 06 - 10327172

Pieter Draaisma
  

0517 - 469222 06 - 46770976

Lieke Huitema 
  

06 - 22662481

Harm de Vries 
  

0517 - 469164 06 - 10996014

Lykle Veenje 
  

0517 - 880124 06 - 55071317

EHBO 
  

Rintje Schilstra   
  

0517 - 469305 06 - 15539354

Trienus de Jong Jz 
  

0517 - 469105

Klazina Kooij
  

0517 - 469307

Marika Tolsma 
  

0517 - 469329 06 - 34134838

Corrie Schilstra 
  

0517 - 469305

Dokter 
  

Dr. J.W. Meerdink 
  

0515 - 331331

Dr. J.T. Hoepman 
  

0515 - 331488

Dokterwacht Friesland   0900 - 1127112

Overig 
  

Dorpshuis Nije Haven 
  

0517 - 854862 06 - 27170722



Dit jaar weer ‘groot’ feest. Net zo 
gezellig als alle andere jaren, maar 
dit jaar natuurlijk weer de traditio-
nele optocht met praalwagens, 
lopers en dergelijke. We hebben 
weer leuke inzendingen gekregen, 
vraag familie en vrienden daarom 
naar lollum.

18:45 uur
OPTOCHT (FILMS)
De start is vanaf het noordereind.
via de kerkstraat bereiken we de 
waaxenserweg om richting waak-
sens te gaan. We keren op de bie-
ren en gaan vervolgens naar de 
loods van H. Bos.

Na afloop worden in dorpshuis 
Nije Haven door een officiele jury 
de winnaars bekend gemaakt. 
Natuurlijk is er ook de publieks-
prijs. Deze briefjes kunnen ingele-
verd worden tot en met zaterdag-
midddag 13:00 uur.

Na de prijsuitreitreiking kunt u ge-
nieten van de beeldopnames van
Simmer 2000. Schuif gezellig aan.

De Tap is deze avond 1:00 uur ge-
sloten en de keuken sluit 1:30 uur.

Donderdag 14 juli







Voor alle inwoners, oudinwoners 
en  hun partners van Lollum en 
Waaksens het feestkaatsen. 
Deelname vanaf 8 jaar (op 15 juli 
moet je 8 jaar zijn).
 
Na ieder jaar vragen over de harde 
of zachte bal, kaatsen de senioren 
dit jaar in een vernieuwde setting!

Heren en dames gemengt en er 
wordt in twee klassen gekaatst: 
je kaatst met kleine(harde) of 
Grote(zachte bal). Geef daarom 
jou voorkeur aan. Opgave evenals 
andere onderdelen via de opgave-
strook.
Prijsuitreiking direct na de Finale.

Voor de kinderen die nog niet mee 
kunnen kaatsen zijn leuke spelletjes. 
Schuif gezellig aan. En niet te verge-
ten,  de draaimolen draait ook weer 
dit jaar. 

Voor de Senioren die niet kaatsen 
worden speciaal Jeu de Boules      
banen aangelegd. Twijfel niet en 
geef je op via de opgavestrook. Zo 
kunnen we zorgen voor voldoende 
materialen en banen.

Vrijdag 15 Juli

9:30 uur
FEESTKAATSEN

14:00 uur
JEU DE BOULES

10:30 uur
SPELLETJES
KINDEREN T/M 7 JAAR



20:00 uur
SPECIAL GUEST
TEAKE VAN DER MEER

Al zo`n 30 jaar is Teake van der 
Meer een begrip in friesland. De 
grote kleine man uit Zwaagwest-
einde, die met zijn onnavolgbare 
humor en zijn dolkomische type-
tjes het Friese publiek menig on-
vergetelijk uurtje bezorgt.

Ondanks dat Teake zijn afscheid 
in 2013 aankondigde, hebben we 
hem toch weten te strikken voor 
het dorpsfeest in lollum-waaksens.

 22:00 uur
 LIVEMUZIEK
 GROOVIN’ MOLLY

Het repertoire van groovin’ molly 
gaat van Soul tot Rock en bevat 
veel top nummers van de jaren 
zestig tot nu.
De zes ervaren muzikanten spe-
len een avondvullend programa.  
Mede door een swingende ritme-
sectie opgezweept door percus-
sionist Leo Verboom wordt iedere 
speelavond een spetterend feest.

De Tap is deze avond 1:30 uur ge-
sloten en de keuken sluit 2:00 uur.



De lunch wordt gesponsord door 
Hille en Anneke van der Vries,   
vanuit dorpshuis de Nije haven. 
Geef je op via het opgavestrookje 
in verband met de inkoop.

Ieder jaar komen steeds meer men-
sen verkleed naar matinee, Met vo-
rig jaar een hoogtepunt. 

Daarom ook dit jaar weer een the-
ma waar jong en oud zijn inspiratie 
in kwijt kan. 
..In welke film heb jij de hoofdrol?

Zaterdag 16 Juli

Vraag familie en vrienden naar 
Lollum! Vanochtend hebben we 
weer optocht met praalwagens,  
lopers en dergelijke.    

Op volgorde van de jurybeoorde-
ling vervolgen we onze route.
Vanuit de loods van H. Bos gaan 
we richting de bieren waar we de 
ommekeer weer maken richting 
waaksens. Uiteindelijk weer in lol-
lum aankomend gaan we via de 
Waaxenserweg naar de Ald Ha-
ven waar we keren in het land van 
Fam. Folkerts. Via het noordereind 
bereiken we dan als laatste station 
het sportveld, waar alle wagens 
worden opgesteld. 

Na een aantal jaar succesvol feest 
ontbijt hebben we dit jaar gekozen 
voor een grote gezellige lunch.
Voor jong en oud,  ieder wat wils. 

9:30 uur
OPTOCHT (FILMS)

13:30 uur
VERKLEEDMATINEE!
..IN WELKE FILM HEB JIJ DE HOOFDROL?

12:00 uur
DORPSLUNCH



MET LIVEMUZIEK
DUO BUTTERFLY

Orkest Butterfly is al ruim 15 jaar 
een begrip in Noord-Nederland. 
Met een professionele installatie, 
een zeer uiteenlopend repertoire 
staat het orkest garant voor gezel-
ligheid.

Naast Livemuziek is het geen 
matinee zonder Sigaarroken en 
Kurkjebreidsjen. Wie winnen de 
velbegeerde trofees!
 

naast een aantal individuele prijzen 
ook de uitreiking van de optocht-
publieksprijs. En welke buurt heeft 
dit dorpsfeest de meeste punten bij-
elkaar gespeeld? 

Bewapend met niet meer dan een 
akoestische gitaar, bassdrum, ac-
cordeon en enthousiasme weten de 
amelander heren van ‘van geeft’m’ 
alle zalen op z’n kop te zetten en 
sluiten het dorpsfeest af.

17:00 uur
ALD HAVEN GAMES

20:30 uur
PRIJSUITREIKING

22:00 uur
LIVEMUZIEK 
VAN GEEFT’, M



DRAAIMOLEN DRAAIT BEIDE DAGEN VAN  
  11.00 uur tot 16.00 uur 


