
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doarpsfeest.Ferwâlde 
  Vrijdagavond 22 juni: 

19.30u.- spel-Finne 

Aansluitend Band-Kings of diamonds 

Zaterdag 23 juni: 

9.30u.-Koffie met lekkers 

Circus met Clown 

12.30u.-Gezamenlijk eten-2 muntjes 

13.30-verrassingsspel 

Aansluitend matinee met DJ Danny 

Zondag 24 juni: 

11.00u. Kerkdienst in de kerk 

12.00u. Soep en broodjes.Finne 

13.30u. Fietspuzzeltocht 

 

Kom je 

verkleedt als 

clowntje? Je 

krijgt van 

ons een 

neus! 

Z.O.Z. 



 

Beste medebewoners, 

Met groot genoegen presenteren we jullie het programma voor het dorpsfeest. We zijn tot een programma 

gekomen dat voor iedereen uit het dorp iets te bieden heeft. We hopen dan ook oprecht op jullie komst en 

dat we er met elkaar weer gezellige dagen van maken. Als dorpsbelang kijken we er naar uit! 

Om jullie goed te informeren hebben we hieronder nog een aantal zaken op en rond het dorpsfeest toegelicht. 

 

Vrijwillige bijdrage 

Het veelzijdige programma biedt veel vertier en activiteiten voor iedereen. Uiteraard gaat de organisatie van de 

activiteiten gepaard met de nodige kosten. Graag willen we jullie attenderen op het feit dat de organisatie van 

deze gezellige dagen grotendeels afhankelijk is van de vrijwillige bijdrages. Uw bijdrage is van groot belang! Met 

uw bijdrage kunnen we deze dagen gezellig en geslaagd houden. De enveloppe bestemd voor de bijdrage wordt 18 

juni aan het begin van de avond bij u opgehaald. 

 

Vlaggetjes ophangen 

Zoals ieder jaar begint het dorpsfeest eigenlijk niet op de vrijdag avond, maar al bij het versieren van het 

dorp. Uiteraard doen we op deze altijd gezellige avond weer een beroep op jullie om het dorp te versieren en 

alvast een beetje in de sfeer te komen. Iedereen is welkom om te helpen op Woensdagavond 20 juni. 

 

Kinderfeest zaterdagochtend 

Ons centrale thema is dit dorpsfeest zoals u in de uitnodiging hebt kunnen opmerken “Circus”. Tijdens de 

kinderspellen op de zaterdagochtend is er voor de kinderen een clown aanwezig die een optreden doet. Ook is 

er een echte piste aanwezig. Mochten jullie (zowel oud als jong) het leuk vinden om een act op te voeren, dan 

nodigen we jullie van harte uit deze voor ons en de kinderen op te voeren! Dus kun je een trucje of een act, 

schroom niet en grijp je kans. 

Lunch op de zondag 

De lunch is bestemd voor zowel de kerkgangers als de niet kerkgangers. 

Uiteraard reken we deze dagen op uw komst! Tot dan!  

Met feestelijke groet, 

     Dorpsbelang 

 
Z.O.Z


