ZONDAG 1 JULI
11:30 BRUNCH (voor genodigden)
12:00 EK WEIDEVOLLEYBAL TOERNOOI - 4 TEGEN 4

Teams kunnen zich voor 30 mei opgegeven bij:
Maarten Velthorst 06 - 13 49 47 49
Rick Zweers
06 - 43 98 32 74
Er is deze middag natuurlijk ook tijd voor een drankje met wat
achtergrond muziek.

Programmaoverzicht

B U U R T V E R E N I G I N G

HEIDENHOEK
PROGRAMMA

FEEST IN DE
HEIDENHOEK

29 juni Heidenhoek got talent
30 juni Kinderspelen, volksspelen,
vogelschieten, feestavond
01 juli EK weidevolleybal toernooi
Zondag 26 augustus Fietstocht + BBQ

29, 30 JUNI & 1 JULI

2018
WWW.HEIDENHOEK.NL

VRIJDAG 29 JUNI

ZATERDAG 30 JUNI

20:00 HEIDENHOEK GOT TALENT

12:00 TENT OPEN
Tevens verkoop nummers vogelschieten

Vrijdagavond mogen jong en oud hun talenten laten zien.
Dit mag van alles zijn van jongleren tot dansen en/of
playbacken. Deelname is gratis en iedereen is uitgenodigd
om ’s avonds het spektakel te bekijken

13:00 START KINDERSPELEN

Opgeven voor 25 juni bij :
Jan Wesselink tel. 0314-624415
of via info@heidenhoek.nl

15:00 OPENINGSSCHOT VOGELSCHIETEN
Start volksspelen
20:30 OPTREDEN VAN DE GEZELLIGSTE BAND VAN DE ACHTERHOEK

“ANDERS IS HET NIET“

D e b e ke r s wo rd e n g e s p o n s o rd d o o r A . Ve l t h o r s t
Steigermeubelen.
In de pauze is er gelegenheid om loten te kopen. Er zijn zoals
gewoonlijk mooie prijzen aan de verloting verbonden.
Na Heidenhoek got talent is er disco tot in de late uurtjes.
Afgelopen jaarhebben we weer een mooi bedrag via de
zegelactie van Jumbo Hollak mogen ontvangen. Dank
daarvoor!

Deze pop-, rock- en feestband bestaat uit 6 ervaren
muzikanten, en staat garant voor een avond vol recente
muziek, golden oldies, meezingers, medleys, gezelligheid
en interactie met het publiek. Kortom, feest gegarandeerd!
Entree is gratis voor leden en niet leden betalen 10 euro
entree bij de ingang van de feesttent.

HEIDENHOEK GOT
WWW.HEIDENHOEK.NL

