Feestkrant

19,20 en 21 Juli 2018

Lollum & Waaksens

Inleiding
Beste dorpsgenoten, Nog een
paar weken en dan is het weer
zo ver, de dorpsfeesten. Dit jaar
zullen deze plaatsvinden op 19,
20 en 21 juli 2018.
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:
DISNEY
Om de dorpen er feestelijk uit te
laten zien vragen wij u uw buurt
met z’n allen te versieren.
Opgavestrookje
Net als andere jaren kun je je
opgeven 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 bijdrage
wordt opgehaald in week 28,
tussen 9 en 13 juli.

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
spelonderdeel € 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 19, 20 en 21 juli.

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

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 19 Juli
19.00 Sletterace

Na het grote succes van vorig
jaar beginnen we de feesten
met de sletterace.
Een hilarische mudrun voor jong
en oud.
Ook dit jaar hebben we weer
spannende en uitdagende
hindernissen.
De start en finish zijn op het
sportveld
Zwemdiploma verplicht!!
Ook adviseren we het dragen
van stevige schoenen

Prijsuitreiking na afloop in het
dorpshuis.
Opgave via de opgavestrook.
De Tap is deze avond 1:00 uur
gesloten en de keuken sluit 1:30
uur.

Vrijdag 20 Juli
9.30 Feestkaatsen

Voor alle inwoners, oud
inwoners en hun partners van
Lollum en Waaksens het
feestkaatsen. Deelname vanaf 8
jaar (op 20 juli moet je 8 jaar
zijn).
Wegens ongekend succes, wordt
er ook dit jaar bij de senioren
weer in de nieuwe setting
gekaatst!
Namelijk heren en dames
gemengd en er wordt in twee
klassen gekaatst:
je kaatst met kleine(harde) of
Grote(zachte) bal. Geef daarom
jou voorkeur aan op de
opgavestrook.
Prijsuitreiking direct na de
Finale.
10.30 Vliegers maken
Kinderen t/m 12jaar kunnen
vandaag vliegers maken.
Geef je even op via de
opgavestrook, zodat
er genoeg materialen aanwezig
zijn voor iedereen.

14.00 Jeu de boules
Voor de Senioren die niet
kaatsen worden speciaal weer
Jeu de Boules banen aangelegd.
Twijfel niet en geef je op via de
opgavestrook. Zo kunnen we
zorgen voor voldoende
materialen en banen.
Na afloop is de prijsuitreiking.

20.30 Klún en knoffelhakke
Het duo Klún en Knoffelhakke
bestaat uit de spelers Broer
Douma en
Hendrik van der Heide uit
Hantum.
Sinds 1994 staat het duo op de
planken met hun avondvullende
programma’s. En met succes,
want
Klún en Knoffelhakke zijn elke
week
wel ergens op een podium in
Friesland te vinden. En overal
waar ze
komen is het sfeervol en
gezellig!
De programma's van Klún en
Knoffelhakke laten zich het
beste
omschrijven als typetjestheater,
waarin het publiek niet wordt
vergeten.
Klún en Knoffelhakke proberen
altijd weer een show te
brengen met vreemde figuren in
ongewone situaties.
Al deze vreemde vogels hebben
te maken met een
vreemdsoortig
verhaal, een rode draad die het
duo in hun voorstelling
verwerkt. Het
duo heeft maar één doel: de
mensen een vrolijk avondje
bezorgen!

Na afloop is er nog gelegenheid
om even gezellig na te praten
onder het genot van een drankje
De Tap is deze avond 1:30 uur
gesloten en de keuken sluit 2:00
uur.

Zaterdag 21
Juli
11.00 verkleed
matinee

Met z’n gitaar en basdrum weet
Sander de sfeer er goed in te
brengen

Inmiddels al weer een jaarlijkse
traditie, verkleedt naar matinee.
wie springt er dit jaar uit?

Naast Livemuziek is het geen
matinee zonder Sigaarroken en
aardappel schillen.
zelf even een schilmesje( geen
dunschiller) en een bakje/teiltje
meenemen

Daarom ook dit jaar weer een
thema waar jong en oud zijn
inspiratie in kwijt kan. namelijk:
Disney
Dit jaar word de muziek tijdens
het matinee verzorgt door ”
Sander Metz”

Wie winnen de felbegeerde
trofees?

Vanaf 13.00 tijdens het
matinee zullen Hille en Anneke
de dorpslunch weer verzorgen.
Opgave via de opgavestrook.

15.00 Spelletjes
Na het matinee zullen er
spelletjes zijn voor jong en oud
op het sportveld.
Opgave via opgave strook.
Prijsuitreiking na afloop

17.00-20.30
Dorpshuis gesloten, maar de
keuken blijft open

22.00 Live muziek
van Kings of
diamonds
Begonnen als schoolband zijn
deze vijf vrienden uitgegroeid
tot een strakke rockband die
ieder festival, feesttent, club,
dorpsfeest op zijn kop zet!
Een avond KINGS OF DIAMONDS
is een avond meeschreeuwen
met een verrassend modern

repertoire, maar ook de cover
cliché’s worden niet geschuwd.
De combi van de huidige Top40
(denk aan Martin Garrix,
Kensington en Justin Bieber)
tezamen met de popklassiekers
van toen (Kings of Leon, Guns ’n
Roses en Bon Jovi) zorgt ervoor
dat een avond KINGS OF
DIAMONDS gelijk staat aan
succes!
Are you ready?!

Belangrijke telefoon nummers

Bestuur
Lieke Huitema
Magdalena Rypkema
Lykle Veenje
Trienus de Jong TJz
Bouke Bakker
Durk Willem Bakker

06-22662481
06-54933393
06-55071317
06-22743239
06-42670298
06-18908349

EHBO
Rintje Schilstra
Trienus de Jong Jz
Klazina Kooi

06-15539354
06-12871079
06-23866972

Corrie Schilstra

06-11057826

Dokter
Dr. J.T. Hoepman
Dr. J.W. Meerdink
H.A.P.De Tsjasker
Dokterswacht

0515-331488
0515-331331
0517-531281
0900-1127112

Overig
Dorpshuis de Nije Haven

0517-854862
06-27170722

De draaimolen draait beide dagen van
11.00 tot 16.00 uur.
Daarna word hij omgebouwd tot zweef

