It’s

Marsum Merke 2014
Marsum Merke is ook op FACEBOOK. Dus doe vind ik leuk !
Definitief programma

VRIJDAG
10.00

:

BOOTCAMP ism OBS De Polle voor alle kinderen in de

lagere school leeftijd
Vorig jaar waren we cultureel bezig (De Woodstock theater wandeltocht door en voor de kinderen)
en daarom gaan we nu lekker sportief aan de slag. Bootcamp is een manier van sporten die het
Amerikaanse leger gebruikt om te trainen. Een echte buitensport waarbij het gaat om kracht,
snelheid en uithouding. We gaan ook lekker vies worden. Er zijn geen winnaars of verliezers:
meedoen is jezelf al overwinnen!! De trainers van Bootcamp Leeuwarden (gediplomeerde
sportinstructeurs en voormalig commando strijders) verzorgen deze pittige les. Meester, juffen doen
mee en ook ouders kunnen meedoen. Sportieve buitenkleding die vies mag worden aantrekken!
14.00

: Theaterprogramma

KLÚN & KNOFFELHAKKE

Dit duo maakt een theatershow met vreemde vogels, aparte types, bijzondere voorvallen waarbij het
publiek niet vergeten wordt. We hopen jullie allemaal te zien! Voor alle leeftijden geschikt.
18.45

: Rondgang korps door het dorp, gevolgd door kinderen met versierde
fietsen, skelters enz.
Verzamelen om 18.30 uur bij dorpshuis Ny Franjum
Alle kinderen die meedoen krijgen een attentie!
20.00

: It’s showtime: Spelprogramma

MINUTE TO WIN IT.

Het spel kent maar 1 spelregel: alle spelletjes moeten binnen 1 minuut worden afgerond. De
spelletjes lijken eenvoudig en dus voor jong en oud ! Hoge prijs te winnen! Opgave kan vooraf of
tijdens de avond tot 20:00 uur bij Afke Tadema of mail naar afketadema@chello.nl

JOKERS WILD
Dresscode deze avond SENSATION WHITE
daarna

ZATERDAG
11.00

: Dames Hoofdklasse Kaatsen uitnodiging

14.00

:

Sterkste man/vrouw van Marsum met
daarna TNT

Wij willen wel eens weten wie de sterkste man, vrouw, junior is van Marsum en daarvoor uit durft te
komen!! De competitie bestaat uit diverse onderdelen. Hierbij kan onder andere gedacht worden
aan: biervat sjouwen, vrachtwagen trekken (7 à 8 ton zwaar..), stenen tillen en gooien tot 120 kilo,
pole pushing en andere onderdelen. Deze competitie wordt geleid door niemand minder
dan….Pieter Karst Bouma en Arno Louwsma!!
Pieter Karst is - naast boer in Winsum - Highlandgamer en is niet alleen al 5 jaar Nederlands
kampioen maar is ook wereldkampioen 2014! Arno vast bekend bij een aantal - naast
loonbedrijfmedewerker uit Beetgum- Nederlands Kampioen auto- en trein trekken, de 2e Sterkste
Man van Friesland, actief bij het skûtsje trekken, heeft al 3 keer meegedaan aan het Nederlands
Kampioenschap Sterkste Man en behoort tot de beste 12.
Zij verzorgen deze competitie en echte onderdelen en nemen dit heel serieus. Naast het begeleiden
van de onderdelen geven zij tussendoor demonstraties en uitleg. Dit maakt het ook voor nietdeelnemers aanlokkelijk om te komen kijken. Durf jij deze uitdaging aan? Altijd al eens je krachten
willen meten? Grijp dan nu je kans om met deze toppers te werken en geef je op!
Opgeven voor 10 september:
-Junior onderdeel: vanaf voortgezet onderwijs tot 16 jaar
-Sterkste man: vanaf 16 jaar
-Sterkste vrouw: vanaf 16 jaar
Opgeven door te mailen naar: janxtdijkstra@hotmail.com
-DEELNAME IS OP EIGEN RISICO 20.00

:

Super Classics 80,90,00

ZONDAG
12.00

: Heren Hoofdklasse Kaatsen uitnodiging

18.00

:

Stageline

MAANDAG
10.00

: A. vd Kooi Kaatspartij met de zachte bal voor leden en niet leden,
d.e.l. B en C klasse met verliezersronde
Opgave tot maandag 9.00 uur via info@kv-foarut.nl
Inleg leden: geen; Inleg niet leden: 5,00

Dresscode: Showtime met sensation white
12.30

: Lunch

16.30

: Matinee met

C’est La Viespelletjes moeten binnen 1

minuut gespeeld worden.De spellen zijn vooraf bekend. Met
gemak thuis te oefenen. En er is maar 1 spelregel:

