Feestkrant
Lollum & Waaksens

11, 12 en 13 Juli 2019

Inleiding
Beste dorpsgenoten, Nog een
paar weken en dan is het weer
zo ver, de dorpsfeesten. Dit jaar
zullen deze plaatsvinden op 11,
12 en 13 juli 2019.
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:
Middeleeuwen
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 27,
tussen 1 en 5 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
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 11, 12 en 13 juli.
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 11 Juli

19.00 (Rubber) boot
race
Dit jaar starten we de feesten
met een (rubber)boot race.
Het vaartuig hoeft niet een
rubberboot te zijn, als het maar
opblaasbaar en draagbaar is.
Er zal een klein parcours gelopen
moeten worden met het
vaartuig, en er moet natuurlijk
gevaren worden.
Onderweg zul je een aantal
hindernissen tegenkomen.
Minimaal 2 personen per boot.
Er is geen max, zolang ieder
teamlid maar in de boot past.
Er mag alleen geroeid worden
De start en finish zijn op het
sportveld
Zwemdiploma verplicht!!

Er zijn leuke prijzen te winnen.
Er is een prijs voor de snelste
volwassenen, voor de snelste
kinderen, snelste ouder/kind
En een orginaliteitsprijs
Prijsuitreiking na afloop in het
dorpshuis.
Opgave via de opgavestrook.

Vrijdag 12 Juli

9.30 Feestkaatsen

Voor alle inwoners, oud
inwoners en hun partners van
Lollum en Waaksens het
feestkaatsen. Deelname vanaf 8
jaar (op 12 juli moet je 8 jaar
zijn).
Ook dit jaar wordt er 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 Knutselen
Voor de niet kaatsende kinderen
t/m 12 jaar kunnen vandaag
lekker knutselen.
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.

20.00 Ik hou van
Friesland
Hilarische spelshow
(Er wordt zowel Fries als
Nederlands gesproken)
Deze dynamische en
interactieve spelshow is
gebaseerd op het populaire
programma IK HOU VAN
HOLLAND. Veel onderdelen van
dit programma komen terug in
onze show. Maar dan helemaal
over het prachtige Friesland. U
hoeft uiteraard geen echte Fries
te zijn om mee te kunnen doen.
Uw groep wordt ingedeeld in 2
(of meer) teams. Onder leiding
van een presentator en zijn
team gaat u een oergezellig
feest meemaken.
Bij deze show zullen de bekende
spelonderdelen zoals
percentagevragenronde,
opbiedronde, spellingsspel en
“VIP” spel niet ontbreken. Ook
het verjaardagsfeest, geen
JA/geen NEE en het raden (en
meezingen) van bekende
nummers komen aan bod. Het
beroemde draaiend rad is
prominent aanwezig en het
bordje “Alles Kwijt” nemen we

mee naar de grote finale. Aan
het eind van de show zal 1 team
de winnaar zijn van IK HOU VAN

FRIESLAND. De prachtige trofee
is een mooie beloning voor de
winnende groep.
Er worden de hele tijd foto’s
gemaakt die een paar dagen
later op onze fotopagina op de
website kunnen worden
bekeken en gedownload. De
foto’s van uw bezoek zijn alleen
toegankelijk met een unieke
code die uw groep tijdens de
show van ons ontvangt.

Ieder aanwezige doet mee en
word in gedeeld in een team.
Zorg dat je op tijd aanwezig bent
in het dorpshuis om
teleurstelling te voorkomen.

Na afloop is er gelegenheid om
even na te praten onder het
genot van een borreltje.

Zaterdag 13
Juli
11.00 verkleed
matinee

Bekent van “Pigmeat” en de
“Suskes”
Met z’n gitaar weet Sytse binnen
no time er een gezellige boel
van te maken
Naast Livemuziek is het geen
matinee zonder Sigaarroken en
Kurkje breienl .
Wie wint de felbegeerde trofee?

Inmiddels al weer een jaarlijkse
traditie, verkleedt naar matinee.
wie springt er dit jaar uit?
Daarom ook dit jaar weer een
thema waar jong en oud zijn
inspiratie in kwijt kan. namelijk:
Middeleeuwen
Dit jaar word de muziek tijdens
het matinee verzorgt door

”Sytse Haima”

15.00-17.00
Spelletjes
Na het matinee zullen er
spelletjes zijn voor jong en oud
op het sportveld.
Opgave via opgave strook.
Prijsuitreiking na afloop

22.00 Live muziek
Van Geeft’M
Sander Metz en Marijn
Oud groeiden beiden op,
in Buren op Ameland.
Muziek is onlosmakelijk
verbonden met de
eilander cultuur en
samenleving. Beide heren
speelden in de plaatselijke
brassband en in diverse
(feest)bands en

stemmingsorkesten. Nu
spelen ze samen in Van
Geeft’M!
Van Geeft ‘M staat garant
voor feest. Bewapend met
niet meer dan een
akoestische gitaar,
bassdrum, accordeon en
hun enthousiasme weten
ze iedere zaal op z’n kop
te zetten….

Belangrijke telefoon nummers

Bestuur
Lieke Huitema
Magdalena Rypkema
Lykle Veenje
Trienus de Jong TJz
Pieter Draaisma
Ramona Akkerman
Bouke Bakker
Durk Willem Bakker

06-22662481
06-54933393
06-55071317
06-22743239
06-46770976
06-44047177
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

06-15683192

Op het parkeer terrein van het dorpshuis
staan de zweef en de schiettent weer.
Helaas hebben we dit jaar geen
draaimolen.
Maar niet getreurd, beide dagen staan er
op het sportveld 2 springkussens.

