
Dorpsfeest Wijnjewoude

18 t/m 21 juni 2014

Van het bestuur

Telefoonnummers bestuursleden

Jelle 06-46033862 Jeanette 06-43015440

Gerard 06-28842558 Oeds  0516-481241

Theo 06-41789311 Hedser  06-46131935

Wilco 06-25144575 Kees 06-53847952

OPGELET! 
Betreden van het feestterrein is, zoals gebruikelijk, 

geheel voor eigen risico.

Beste dorpsgenoten,

Alweer voor de 18e keer het dorpsfeest. 

Voor de versierde wagens is gekozen voor het thema

Er zullen vele activiteiten zijn waarbij we er vanuit gaan dat de 

inwoners van ons dorp weer actief mee zullen doen. De altijd 

verrassende optocht met versierde wagens, de spetterende 

playbackshows, en niet te vergeten de Highland Games. 

Hoe meer opgaves, hoe meer vreugd zullen we maar zeggen. 

We hopen op hetzelfde succes als vorig jaar. 

 Wij willen de vrijwilligers alvast hartelijk danken voor hun inzet. 

Zonder de hulp van deze mensen is het niet mogelijk om het feest 

te organiseren. Voor vragen en opmerkingen kunt u voor, tijdens en 

na het feest bij ons persoonlijk terecht of u kunt een email sturen 

naar sdww@live.nl. Volgt u ons al op Facebook? We zijn te vinden 

onder Stichting Dorpsfeest Wijnjewoude. 

Het bestuur wenst een iedereen alvast een geweldig dorpsfeest 

toe!

“(Teken-)films“

“Films/Tekenfilms”

Leveranciers dorpsfeest 2014

Tent: Fa. Huurploeg, Donkerbroek

Licht en geluid: LR Sound and Light

Kermis: Van Kammen, Burgum

Catering: Stichting Dorpsfeest Wijnjewoude

Snackwagen: Snackservice v/d Veen

Financiële ondersteuning van

Fonds Coöperatief Dividend (Rabobank)

Gemeente Opsterland

Dorpsbudget Wijnjewoude

Kermis

Van woensdag tot en met zaterdag is er kermis op het 

feestterrein. Lekker botsen, zweven en draaien!

Vrijdag 20 juni Zaterdag 21 juni

10.00 uur

Voor de wat ouderen onder ons zal er onder het genot van een 

kopje koffie een gezellige Bingo ochtend worden georganiseerd. 

Muziek wordt verzorgd door Trekzakgroep “Nocht en Wille“.  

Mocht u vervoer nodig hebben, neem dan gerust contact op met 

Jeanette de Jong (06-43015440).

Prijzen zijn beschikbaar gesteld door: Hotel Restaurant de Stripe, 

Bakkerij v.d. Molen, Wiljan en Meinsma rijwielen.

17.00 uur

Het is weer zover! Na het succes van vorig jaar 

wederom de mini playbackshow voor de schooljeugd.

De entree is vrij. 

20.00 uur

Om 20.00 is het aan alle anderen onder ons om zijn, haar of hun 

kunsten te vertonen op het podium. Het thema is vrij!

Presentatrice deze dag is: Aline Stroetinga-van der Veen 

22.30 uur

Na alle inspanningen kunnen de voetjes van de vloer en kan er 

gezellig gedanst en worden meegezongen op de klanken welke 

worden verzorgd door LR Sound and Light.

Toegang voor playbackshow (ook de deelnemers) 

en dansfeest is  € 5,00

Versierde wagens

 Highland Games met Wout Zijlstra

Alice Springs

13.30 uur

Vanaf 13.30 uur strijden diverse teams om de 

titel: welk team is het sterkste van 

Wijnjewoude. 

Dit alles onder leiding van Wout Zijlstra, 

sterkste man van Friesland. 

Tevens zal hij een demonstratie geven.

22.00 uur.

De vijf enthousiaste en vrolijke heren van deze band garanderen 

elk aanwezige gast een positieve 'noot' in de oren. Alice Springs 

neemt u onder andere mee terug in de tijd van Queen, CCR en Elvis 

Presley. Ook de tegenwoordige tijd wordt niet vergeten met 

muziek van de 3 J's, Guus Meeuwis en de Red Hot Chili Peppers. 

Alice Springs speelt op ieders wil in en maakt er altijd een feest 

van om nooit meer te vergeten. 

Natuurlijk speelt Alice Springs ook de Whiskey Tour!

Tegen tienen barsten de bandleden los en voor 10 euro ben jij 

erbij! De tent is open vanaf 21.30 uur.

10.00  uur

Tweede rondgang versierde wagens.

Route, zie de Bân van juni.

Bingo

Mini Playbackshow

Playbackshow

Dansfeest

Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude
Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders:

door Eric en Trientsje van der Wal 
Tel: 0516 - 48 07 41 of 

06 - 24449516

Muzikale begeleiding: 

Graham Lowlanders 

uit Leeuwarden



Optocht versierde wagens

Deelnemers:

A)  Muziekkorps 1)

1)  Nije Buurt - Wijnjewoude go’s Hollywood

2)  Heidehippers - Up

3)  't Leantje - Flinstone's

4)  't Centrum - De Boefjes

5)  De Draai - De Kleine Zeemeermin

6)  Ald Duerswâld - Pipo de Clown

7)  Weinterp  II           - Pluk en zijn vriendjes op reis

8)  Russchenreed - Maya de Bij

B)  Euphonia

9)  Weinterp - Pietje Bell

10)  Merkebuorren Oost - Schippers v.d. Kameleon

11)  Duerswâld   - Lego de Movie

12)  Op de Pôle - Madagascar II

13)  Zonnedeal - Flodder in Amerika

14)  Klein Groningen - Lucky Luke

15)  Meiinoar Ien - Gostbusters

16)  Petersburg/Leidijk/

 Moskouwei - Minoesch 

17)  De Heidekneuters - Mees Kees op kamp

18) Wiard Renkema/

         Jurjen v.d. Lei/

         Jan Jakop de Jager  -     Heineken ontvoering

Donald Duck en Katrien

1) Op donderdag Showband Marum en op zaterdag Drumfanfare

    CMH uit Menaldum.

Verkiezing publieksprijs 2014

Mijn keuze voor de publieksprijs 

gaat naar wagen

Nummer ……………………………….

 Naam: …………………………………..

Woensdag 18 juni

Van 17.00 - 21.00 uur.

Hebt u nog spullen op de zolder waar u al jaren vanaf wilt? Of 

zoekt u iets speciaals voor een prikkie? Kom dan naar de opening 

van het Dorpsfeest en neem plaats of loop rond op de 

'Wynjewâldster Merke'. 

Altijd gezellig en geslaagd! 

Van 18.00-19.45 uur

WK Voetbal: Australië-Nederland

Rommelmarkt 

Voetbal

20.15 uur                              

Teake viert dit jaar zijn 50 jarig jubileum als Friese conferencier en 

komt dit ook in Wijnjewoude vieren. Vergezeld door zijn vaste 

collega, zangeres Griet Wiersma die haar sporen door de jaren als 

artieste ook zeker heeft verdient…!

Met vertrouwde conferences, dolkomische typetjes en hilarische 

sketches, zullen Teake en Griet de lachers weer op hun hand weten te 

krijgen. Deze gezellige familie-lach-show, word daarbij 

gecompleteerd door mooie Friese muziek zodat u af en toe ook even 

kunt bijkomen. 

Teake is een fenomeen, een volks-komiek die de lach aan zijn kont 

heeft zoals ze dat zeggen. Waar hij de typetjes die hij speelt 

Teake v.d. Meer en Griet Wiersma

vandaan haalt is een raadsel, maar ze zullen maar naast je komen 

wonen.  En Griet wordt in de wandelgangen door haar kolderieke 

typetjes stiekem de Friese Tineke Schouten of Corry van Gorp 

genoemd. In de lachwekkende sketches die zij ook samen met Teake 

naar voren brengt, blinkt zij als actrice zeker uit..!  

En met haar eigen geschreven liedjes en oude meezingers verzorgd 

Griet de muziek in de avondvullende show:

Deze twee Friese toppers zouden dus eigenlijk 

als ervaringsdeskundigen, een onderdeel 

van het zorgpakket moeten worden…!

Kortom; Teake en Griet…beloven een avond onbezorgd genieten…! 

De entree is 5 euro.

Lachen is gezond…humor en muziek ontspant…! 

Donderdag 19 juni

9.00 uur 

Zowel de morgen als de middag staat in het teken van sport en 

spel. Dit in samenwerking met de peuter-speelplaats en beide 

lagere scholen.

's Morgens, vanaf 9.00 uur komen de peuters en de groepen 1 t/m 

4 in actie. Vanaf 13.00 uur is het de beurt aan de groepen 5 t/m 8. 

Tussen de middag is het tijd voor “Broodjes Knakworst”

19.30 uur

1e rondgang versierde wagens. (Route zie de Bân van juni)

Wie wordt de winnaar? En wie o wie wordt winnaar van de 

publieksprijs. Vul het formulier in en lever dit in de tent in bij een 

van de bestuursleden. 

Om ca.21.45 is de prijsuitreiking in de feesttent. 

Muzikale omlijsting wordt verzorgd door: 

De Troubabroers

Sport en spel dag scholen

Optocht


