
Tijdens het evenement is er muziek aanwezig en eten en drinken verkrijgbaar 
 

Tijdens het evenement is er muziek aanwezig en eten en drinken verkrijgbaar 

 
Programma vrijdag 29 juni 
 
18:00-18:15                                   Opening  

door burgemeester  Ellen van Selm 
 

18:15-18:30            vanderLei Academie & 
Producties 

opent dit bijzondere evenement  
 

18.30-21.00                    PS4 FiFa toernooi 
voor basisschooljeugd 

Opgave voor 24 juni bij: 
tz@vvodv.nl (vol=vol) 

Inleg: zonnebloemolie, olijfolie 
 

20:00-22:00                     Tennisvereniging 

Wenigewald met een activiteit voor de 
jeugd 

Inleg: houdbare zuivelproducten 
 

19:00-20:00                   Voetgolf met ODV 
Iedereen van klein tot groot kan meedoen 
en voetgolf  proberen. Deelname per duo 

Inleg: pak koffie, thee of koffiemelk 
Je kunt je opgeven bij  

Jildou: jildou.schaap@hotmail.com 
 

19:00-22.00                              Ringfietsen 
organisatie VVV Wijnjewoude  

Opgave: ter plaatse 

Inleg: wasmiddel, doucheproducten, 
shampoo, tandpasta 

 
19:00-21:00                           Jeu de Boules 

geeft demonstraties en uitleg, en jij mag 
meedoen!!! 

Inleg: groente of fruit in blik of pot, pakje 
soep 

 
22:00-01:00                                  PUBQUIZ 

 opgave voor 24 juni bij 
MidjierWynjewald@gmail.com  

Inleg: per team (max.6 personen) is  
2 pakken koffie 

 

 
 

22:00-01:00            Spijkerslaan met DWS 
Onder het genot van een drankje en muziek 

kun je komen spijkerslaan 
€ 0,50 per spijker 

 
22:00-06:30                                             DJ  

Tot in de late uurtjes gaan de voetjes van 
vloer met de muziek van toen en nu 

 

De inlegproducten zijn ter plaatse 
verkrijgbaar tegen contante betaling 

 
 
 
Programma zaterdag 30 juni 
 
01:00-06:30                   PS4 FiFa toernooi 

met ODV voor 12 jaar en ouder 
Opgave voor 24 juni bij: tz@vvodv.nl 

Inleg: zonnebloemolie, olijfolie 
 
 
 

 
Op zaterdagochtend staat de ontbijttafel 
voor u klaar! Inloop tussen 07:00 - 09:00 
Dit heerlijke ontbijt voor iedereen, wordt  

gesponsord 
door

 
09:00-10:00                                Bootcamp 

met Jorrit Dreijer 
Inleg: crackers, havermout, broodbeleg 

 
10:00-11:00            Start fietstocht ± 30 km 

Inleg: blikje tonijn, zalm, smac 
 

10:00-12:00                                           ODV  
activiteit voor de jeugd tot 15 jaar 

Inleg: pannenkoekmix 
 

12:00-13:00                                       Lunch 
Tijdens het evenement is eten en drinken 

verkrijgbaar 

 12:30-14:30                                       Longa 
organiseert voor de jeugd een 

bezigheidsmiddag 
Inleg: gezeefde tomaten 

 

13:00-17:00                                      Midjier 

Beachvolleybaltoernooi 

Kom met een groepje van vier personen 

volleyballen  

Opgave: voor 24 juni bij DWS: 

dwswijnjewoude@hotmail.com, (vol=vol) 

Je legt per persoon 1 product in.  Dit kan 

zijn: volkoren pasta, couscous, rijst, 

aardappelen  

 

13:00-17:00                     Tennisvereniging 

Weningewalde 
organiseert voor jou 

Inleg: 20+smeerkaas, kaas, eieren, 
margarine 

 
14:00-16:00                          Jeu de Boules  

geeft demonstraties en uitleg, en jij mag 
meedoen!!! 

Inleg: groente of fruit in blik of pot, pakje 
soep 

15:30-16:30                                 Bootcamp  
met Jorrit Dreijer 

Inleg: crackers, havermout, broodbeleg 
 

 

 

17:00 - 18:00      Veiling  
Op de zaterdag sluiten we deze 24 uren 

af met veilingmeester  
IMPE STOKER 

 

De inlegproducten zijn ter plaatse 
verkrijgbaar tegen contante betaling 
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