
Wijziging merkeprogramma vrijdag en zaterdag 
 

Vrijdag 
Playbackshow 
Er zijn slecht 2 opgaves. Dit is niet voldoende voor een avondvullend programma, helaas………  

Maar de beide deelnemers gaan uiteraard wel optreden want dat verdienen zij !  

Gelukkig hebben we de avond kunnen opvullen met een muziek quiz. Cafe Scooters is bereid 

gevonden om dit op korte termijn te regelen. Super ! 

 

Dus: kom om 20.00 uur naar de tent. Dan beginnen we met de prijsuitreiking van de mooiste 

praalwagen en versierde straat. Daarna gaan wij los met de twee schitterende optredens en de 

Muziekquiz ! 

Om 22.00 uur begint de TOP band:  Sister Feelgood 
 

Zaterdag 
Ringrijden 
Helaas moeten wij jullie meedelen dat het ringrijden niet doorgaat. De organisatie, De Friese 

Aanspanning, is het niet gelukt om een wedstrijd met voldoende deelnemers te organiseren. 

 

Maar wat gaan we zaterdag dan doen ? 
Het hele programma ziet er voor de zaterdag als volgt uit: 

 

Optocht 
Inmiddels staat de teller op 20 deelnemers. Een super opgave ! Start is om 10.00 uur. Opstellen om 

9.30 uur.  

 

Buffet met dessert 
Na de optocht kan iedereen genieten van een heerlijk buffet met dessert verzorgd door cafe t 

Grauwe Paard. Aanvang 11.30 uur 

 

KNKB Dames Hoofdklasse d.e.l 
Om 12.00 uur strijden er 8 parturen om de prachtige verzilverde lauwertakken en mooie geldprijzen 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diverse activiteiten voor jong en oud 
Voute Foetbal Bumber toernooi 

Voetballen in een plastic bal is weer wat anders. Erg leuk voor spelers maar ook voor de 

toeschouwers. Opgave in een team van 4 personen 

 

Bordje gooien 

De ene gooit, de andere vangt maar je ziet elkaar niet. Houdt jij de borden heel ?  Opgave in 

tweetallen 

 

Kuipje steken 

Lukt het jou droog over te komen of eindig je met een nat pak ? Een hilarische activiteit. Opgave 

individueel 

 

Aanvang: 15.00 uur.  

Opgave kan tot aanvang. 

 

Zaterdagmiddag matinee 
Om 17.00 uur is het tijd voor de prijsuitreiking en maken we er een gezellig feestje van !  Dit komt 

zeker goed met TNT en Grutte Geart. 

 

Zaterdagavond 
De zaterdag wordt afgesloten met Top Band: Stageline ! 

 


