
MARSUM 
MERKE 2015 

THEMA:  Gooisch 
Vrijdag 11 september 
8.30 Tent open 
9.00  Gooisch feestje voor alle kinderen van OBS De Polle en kinderen die 

elders op de basisschool zitten.  
 Jean-Roderick Uitdenwijtgaarde uit Laren wordt 11 september 10 jaar. 
Zijn vader is op zakenreis en zijn moeder is met de Rotary op pad. 
Roderick is daarom dit jaar bij zijn oom in Friesland en geeft zijn 
verjaardagsfeestje op het Gooische Plein. Dit alles met gooische spelletjes, 
circus workshop, voorstelling, een lesje “hoe het heurt” en met als afsluiter 
een gezamenlijk buffet (met mes en vork eten!). Dress code: chic.    

13.00 Dames Hoofdklasse Kaatsen Uitnodiging 
 Entree: GRATIS 
15.00 Gooische Bingo  

Het zou zo maar kunnen dat je met een botoxbehandeling rijker naar huis 
gaat of een zonnebank kuurtje scoort. Wie weet wordt er wel een luxe 
cruise weggegeven! Entree: GRATIS 

17.00 Muziek met de SWINGING STARS 
 Entree: GRATIS 
18.45  Rondgang korps door het dorp gevolgd door iedereen die dit leuk vindt. 

Versier je fiets,skelter,rollator of wat voor mobiels op wielen dan ook, 
maak er een vrolijke boel van en scoor een grote gratis suikerspin in ruil 
voor je grote prestatie. 

20.00 Zeskamp deel I voor vriendengroepen, straten, verenigingen, golfclub of 
wat dan ook. Vergeet niet om een paar kakkers op leeftijd in je groep te 
vragen. Deze zul je hard nodig hebben. Één onderdeel van de zeskamp is de 
stilettorun. Dus kijk om je heen om een paar stiletto’s te bemachtigen. 
Opgave van groepen van 6 tot 8 personen tot uiterlijk maandag 7 september 
via marsummerke@hotmail.com of bel 06-38250951. Dresscode: Chic 

22.00 Muziek met BAND JUISCHT  
 Entree: GRATIS 
01.00 Bar dicht 
 
 

mailto:marsummerke@hotmail.com


 
Zaterdag 12 september 
8.00 Tent open 
9.00 A vd Kooi Ledenpartij B en C klasse met verl. ronde. Loting op donderdag 

10 september, 20.00 uur.  
12.00 Gezamenlijke lunch 
13.00 A vd Kooi Ledenpartij finales 
14.30 Zeskamp finales 
17.00 Muziek met TNT 
 Entree: GRATIS 
20.00  SUPER CLASSICS ’80, ’90 en ’00 met Andre Zwart, Ricardo Silvo en 

Martin Harder. Tot 22.00 uur GRATIS ENTREE ! Daarna € 10,00 
02.30 Bar dicht 
 

Zondag 13 september 
11.00 Tent open 
12.30 Heren Hoofdklasse Kaatswedstrijd Uitnodiging, 8 parturen  
 met na afloop FEESTBAND LAYS. 
 Entree kaatsen: € 8,00 
 Entree Lays:  
 -voorverkoop vanaf 13 juni bij cafe t Grauwe Paard: € 8,00  
 -aan de kassa (na einde kaatsen): € 12,50 
01.00 Bar dicht 
 

Maandag 14 september  
10.00 Tent open 
11.00 Matinee met de SWINGING STARS 
 Entree: GRATIS 

Het matinee is voor het hele dorp. Dus voor jong en oud. Dit jaar is er een 
speciale VIP behandeling voor alle 60 PLUSSERS.  Dit betekent dat er 
voldoende comfortabele zitplaatsen zijn. En verder.………dat blijft een 
verrassing. Nieuwsgierig ? gewoon komen en laat je verrassen ! 
Verder zou het matinee compleet zijn, als iedereen verkleed gaat !  
Tip: Gooisch 

16.00 Bar dicht 


