
 

                                           Doarpsfeest ferieniging De Westereen 

 

                                           Programma doarpsfeest 14 t/m 21 september 2019 

                                                         Thema: Muziek 

 

Zaterdag 14 sept. 

  19.00 uur         

               

 

                

              22.00 uur   

 

Superpub quiz   alleen voor leden Doarpsfeest Ferieniging        locatie:  Manege  

                                (6 pers waarvan 1 teamleider)  email: buurtquiz@doarpsfeest.nl 

                                 Inleg 50 euro met gratis entree feestavond 

 

Feestavond           in de manege  met de band “ Nextposure”    entree € 10,00 

                                 ‘De succesformatie’ 

                                Met  de inmiddels geen onbekende Jelmer de Vries 

                       

                               Alle leeftijden.  Alcohol alleen vanaf 18 jaar, ID verplicht. 

                               Zaal open om 21.30 uur   

 

Zondag 15 sept. 

 

  19.00 uur              

 

 

  

“Top2000”          georganiseerd door de gezamenlijke kerken 

                 Locatie: PKN kerk 

       

                De Top 2000 zit boordevol nummers die 'appelleren aan 

                 een religieus' levensgevoel.   

 

Maandag 16 sept. Versieren straten en tuinen   

Start “Schatzoeken” met elke dag om plm. 17.00 uur een nieuwe aanwijzing  

                      Volg ons via Facebook ‘Doarpsfeest de Westereen’ 

Dinsdag 17 sept. 

            

               14.30 uur              

 

 

               18.30 uur             

 

 

Zangduo Passion  (Voor 50 jaar en ouder)    gratis entree 

                   locatie: Brugchelencamp 

 

Start jurering straten en tuinen 

 

Om in aanmerking te komen voor een prijs dient opgave 

plaats te vinden via:  straatentuin@doarpsfeest.nl   

 

 

 

 



Woensdag 18 sept. 

  

               12.30 uur      

            

 

 

 

               14.45 uur 

 

 Vanaf   18.30 uur 

 

 

 

 

Kinderspelen voor leerlingen basisschool   

o Groep 1,2,3 Coolkids party                             locatie:  bij ‘t Badhûs 

o Groep 4,5,6 Muzikale speurtocht                  locatie: rondom ‘t Tsjerkefjildsje 

o Groep 7,8    Workshops thema: muziek       locatie: Sporthal, lokalen 

                                                                             basisschool en locatie HCP                                                                                   

Afsluiting kinderspelen met muzikale verrassing   locatie: ’t Tsjerkefjildsje 

 

Activiteit Magic Bike 

Inschrijving bij aanvang op  ’t Tsjerkefjildsje 

 

Live muziek met: Gaatze Bosma 

 

Donderdag 19 sept.   

 

                 9.00 uur                     

                 9.30 uur     

               18.30 uur   

               19.00 uur              

Optocht versierde wagens, fietsen en wandelaars 

 

Opstellen optocht (Rondom ’t Tsjerkefjildsje, richting Egb.Baarsmastrjitte) 

Start optocht (route 1 ‘s ochtends) 

Opstellen optocht  

Start optocht (route 2 ‘s avonds) 

Opgave via mail:  optocht@doarpsfeest.nl 

Vrijdag 20 sept. 

 

  15:30 uur                                       

 

    Plm.  17.30 uur                     

 

 

Zeskamp     opgave: zeskamp@doarpsfeest.nl 

 

Huldiging prijswinnaars zeskamp, optocht, straten en tuinen. 

Met muziek van DJ   

 

locatie: ‘t Tsjerkefjildsje (A. van der Meulenstrjitte / Egb.Baarsmastrjitte) 

Zaterdag 21 sept. 

 

 12.00 – 18.00 uur                                          

 

 

Braderie en XXL stratenfestival  

o.a.: 

Levendige braderie  (info: braderie@doarpsfeest.nl) 

Live muziek (diverse bands, shantikoren, popkoren en solisten) 

Demonstraties, spel, dans, oude ambachten, diverse shows 

 

locatie: op en in de omgeving van ’t Tsjerkefjildsje (A. van der Meulenstrjitte / 

Egb.Baarsmastrjitte, Mounewei, Eyssemawei) 

 

Voor meer informatie:   De Westereender  

                                            Facebook:  Doarpsfeest de Westereen 

 De doarpsfeest Ferieniging is nimmer aansprakelijk voor schade, diefstal 

of verlies van c.q. eigendommen van deelnemers, enige lichamelijk letsel 

of gevolgschade aan deelname aan de activiteiten van de organisatie of 

door de doarpsfeest vereniging ingehuurde partijen. 

Deelname is volledig op eigen risico! En op vrijwillige basis. 

 


