
Programma ‘kleintje’ doarpsfeest De Westereen 16 en 17 september 2022 

Voorafgaand aan het kleintje doarpsfeest, op 14 en 15 september, speelt de 

revueploeg de voorstelling ‘spul yn de Salomon Levy’ in de manege.  

 

Vrijdag 16 september – ochtend 

Deze ochtend staat in het teken van verbinding tussen jong en oud. Kinderen van de 

basisscholen ’t Pompeblêd en De Boustien brengen hun zelfgemaakte knutselwerken, een 

bloemetje én een gebakje naar onze ouderen in Brugchelenkamp.  

Locatie: Brugchelenkamp 

Tijd: onder schooltijd 

 

Theatervoorstelling De Pionier theatercreaties uit Dokkum speelt ‘Fleur en Floor op avontuur’ 

voor de basisschoolleerlingen. 

Met Fleur en Floor valt altijd wat te beleven. Deze vriendinnen zijn gek op oude spullen. In 

een kringloopwinkel hebben zij een oud sprookjesboek gekocht. In dit boek zit een oude 

landkaart. Fleur en Floor zijn natuurlijk erg nieuwsgierig en gaan op onderzoek uit. Waar 

brengt deze landkaart hen naartoe? En wat komen ze onderweg allemaal tegen? Zelf willen 

ze wel een grote schat vinden….maar of dat gaat lukken?  

Locatie: Old Dutch 

Tijd:  Groep 1 – 4  van 12.00 – 13.00 uur 

 Groep 5 – 8 van 13.15 – 14.15 uur   

 

Vrijdag 16 september – middag  

Bustour 

Tijdens deze activiteit kunnen dorpsgenoten met een Amerikaanse schoolbus, een 

bijzondere tocht door het dorp maken. Onderweg worden door de revueploeg verhalen 

verteld over een bijzondere gebeurtenis en/ of historische plek in De Westereen. 

Dorpsgenoten en belangstellenden kunnen meerijden na opgave via het mailadres 

bustour@doarpsfeest.nl , hierbij graag aangeven of je lid bent of niet. 

Kosten: gratis voor leden, 5 euro voor niet-leden.  

Startlocatie: Brugchelenkamp  

Tijd:   13.00 / 14.30 / 16.00 uur 

 

Korenmiddag  

Met medewerking van SOS Gelegenheidskoor Rùmsop Hantum, Shantykoor “De 

Hellingbazen” uit Feanwâlden, dansgroep Shine Bright en Kinderkoor ‘The Sound’ uit De 

Westereen. Daarnaast is er een draaiend rad en staat ‘ff ’n bakkie doen’ er met koffie.  

Locatie: pleintje voor bij Brugchelenkamp 

Tijd: 15.00 – 17.30 uur 

 



Programma: 

15.00 - 15.30 uur    - SOS Gelegenheidskoor Rùmsop Hantum. 

15.45 - 16.15 uur    - Shantykoor “De Hellingbazen” 

16.30 - 17.10 uur    - Kinderkoor ‘The Sound’ en Dansgroep Shine Bright 

17.20 - 17.40 uur    - SOS Gelegenheidskoor Rùmsop Hantum. 

17.45 - 18.00 uur    - Draaiend Rad  

18.00 - 18.20 uur    - Shantykoor “De Hellingbazen” 

 

 

 

Vrijdag 16 september – avond 

Vaute Bingo  

Met medewerking van DJ Sander, Gaatze Bosma, Turbo M en Gyna 

Een oergezellige muziekbingo met verrassende elementen, het wordt een doldwaze boel!  

De dresscode is vaut.  

 

Opgave voor de bingo kan via de mail vautebingo@doarpsfeest.nl  

Een kaart voor de bingo kost 10 euro, daarmee heb je ook toegang tot de  

muziekavond, aansluitend aan de vaute bingo. 

 

Locatie: Manege 

Tijd: 19.30 – 21.00 uur  (zaal open 19.00 uur)  

 

Vaut feestje   

Met medewerking van DJ Sander, Gaatze Bosma, Turbo M en Gyna 

Locatie: manege 

Tijd: vanaf 21.30 uur   

Kaarten af te halen op  

  9 september 19.00 – 20.00 uur in De Hossebos 

10 september 17.00 – 19.00 uur in De Hossebos 

Leden kunnen 2 vrijkaarten krijgen. Meer leden uit het gezin kopen voor 5 euro een kaart. 

Aan de deur 10 euro 

 

 

 

 

 

 

 



Zaterdag 17 september – middag / avond 

Zeskamp 

Bij dit sportieve spektakel wordt gestreden in teams van minimaal zes en maximaal acht 

personen (waaronder 2 dames). Je kan je team opgeven via opgave@doarpsfeest.nl  

De prijsuitreiking is zo snel mogelijk na de zeskamp. 

Locatie: manege 

Tijd: 13.00 – 16.00 uur  

 

 

Matinee 

Met medewerking van DJ Winston Black en Gaatze Bosma 

Gezellig samen zijn met een hapje, een drankje en muziek 

Locatie: manege 

Tijd: 16.00 – 20.00 uur  


