PROGRAMMA
DORPSFEEST

Ferwert Hegebeintum
8 - 11 SEPTEMBER 2022

Van 8 t/m 11 september 2022 is het dorpsfeest van Ferwert en
Hegebeintum. De activiteitencommissie van DBFH is de afgelopen tijd
druk bezig geweest met het organiseren van de activiteiten voor jong en
oud. Na een aantal aangepaste dorpsfeesten in verband met de
coronamaatregelen, vindt dit jaar weer een traditioneel dorpsfeest
plaats, inclusief feesttent en kermis!
We hopen dat iedereen tijdens het dorpsfeest de huizen en straten
feestelijk wil versieren en de vlag uit wil hangen. Het thema voor dit jaar
is de jaren ‘70/’80, dus ga helemaal los in de sferen van de flower power,
disco en glitter!

Dit jaar dus geen versierde wagens of
straten in wedstrijdverband, maar
volgend jaar bestaat DBFH 70 jaar en
dan wordt het natuurlijk éxtra groot
feest.

OPROEP
Voor diverse activiteiten zijn we nog op zoek naar helpende handen om
het dorpsfeest tot een succes te maken. Denk hierbij onder andere aan
het begeleiden van de peuteractiviteit, de activiteiten voor de
basisschool en bij het programma op de zaterdagmiddag. Wil je graag
een handje meehelpen, meld je dan bij een commissielid of via
activiteiten@dbfh.nl.

Tijdens het dorpsfeest worden foto’s gemaakt voor
www.ferwertonline.nl en de sociale media. Mocht u hier
bezwaar tegen hebben i.v.m. de privacywetgeving, dan
verzoeken wij u om dit bij de activiteitencommissie te melden.

Donderdag 8 september 2022
PEUTERACTIVITEIT
Op donderdagochtend is het feest in de tent voor alle peuters van 2-4
jaar uit Ferwert en Hegebeintum! Vanaf 9.15 uur zijn de peuters met hun
ouders/verzorgers welkom. Om 9.30 uur begint een muzikaal feestje,
verzorgd door Janneke Brakels. Met muziek, goeie moves en èchte
instrumenten is ieder feest compleet! Trekken jullie de feestkleren aan?
Janneke schreef de liedjes die in de voorstelling voorbij komen zelf,
evenals het Tomke Jubileumliedje ‘It is feest’, dat uiteraard niet zal
ontbreken. De gitaar neemt ze dus ook zeker mee! Na de voorstelling
mogen de peuters nog even dansen, de activiteit is rond 11.00 uur
afgelopen.

GEZELLIGE MIDDAG IN CAFE UT EN THUS
Samen met de activiteitencommissie van Interzorg wordt een gezellige
middag georganiseerd in Grand Café Út en Thús. Wij ontvangen u graag
...
vanaf 14.00 uur met koffie of
thee, het programma begint
om 14.30 uur. Muzikaal
combo “De Nije Knipers uit
Franeker/Makkum zal voor u
optreden. Zij gaan met u
terug in de tijd met
nostalgische muziek uit de
vorige eeuw. Met zang,
begeleid op elektrische gitaar
en accordeon, brengen ze
"gouwe ouwen" met een
...........

eigen Kniper-sausje. Een muzikale reis om de wereld met een
programma waarin luisterliedjes onder andere in het Engels, Spaans,
Frans, maar ook in het Nederlands en Fries, worden afgewisseld met
dansmuziek in meerdere ritmes.
Natuurlijk wordt er ook voor een hapje en drankje gezorgd. De entree
voor deze middag bedraagt € 5,-. Heeft u vervoer nodig? Neem dan
contact op met Tineke de Vries: tel. 0518-840087/06-52091640.

Vrijdag 9 september 2022
CIRCUS WITOVA
Alle kinderen uit Ferwert en Hegebeintum die naar de basisschool gaan
mogen op vrijdagochtend deelnemen aan een circusworkshop. Wie is de
knulligste clown? Wie kan het beste koorddansen? Wie kan het beste
jongleren? Tijdens het ochtendprogramma leren de kinderen de
kneepjes van het vak en om 11.15 uur vindt er een heuse voorstelling
plaats voor de ouders/verzorgers. Komt dat zien! De ochtend start om
9:00 uur en duurt tot circa 12.00 uur.
Nb.: Ook kinderen uit Ferwert en Hegebeintum die elders naar de
basisschool gaan zijn van harte welkom om mee te doen. Zij kunnen zich
om 9.00 uur melden in de feesttent.

KRITEBEKERKAATSEN
Voor inwoners en oud-inwoners van Ferwert en Hegebeintum is er de
kaatspartij om de Kritebeker, de meest prestigieuze kaatspartij van het
jaar. De kaatspartij zal op het feestterrein worden gehouden en begint
om 12.00 uur. Opgave is mogelijk tot donderdag 8 september 19.00 uur
bij Folkert van der Ploeg (tel. 06-25249391). Trek je eigen lot op
donderdagavond 8 september om 20.00 uur in café ’t Hoekje!
De minimumleeftijd voor deelname is 14 jaar. De prijzen worden
beschikbaar gesteld door Topslagerij Schreiber en zullen vrijdagavond in
de feesttent worden uitgereikt.
NB: mochten de weersomstandigheden hiertoe aanleiding geven, dan
kan het kaatsen worden verplaatst naar het kaatsveld en kan ook de
aanvangstijd wijzigen.

PLAYBACKSHOW
Vrijdagavond staat de playbackshow op het programma vanaf 20.30
uur. Het thema is de jaren 70’s/80’s, dus deelnemers en publiek: kom
verkleed naar de tent! Dan maken we er een mooi themafeest van. Voor
de mooiste outfit is uiteraard een prijs beschikbaar!
Geef je voor 1 september op voor de playbackshow door een e-mail te
sturen naar activiteiten@dbfh.nl met informatie over jouw act. Trek alles
uit de kast, laat je van je meest creatieve kant zien en wie weet ga jij er
met de prijs vandoor!

Na afloop van de playbackshow
en de prijsuitreiking is er een
jaren ‘70/’80-feest in de tent
met de drive-in-show! Op deze
avond zal ook de prijsuitreiking
van
het
Kritebekerkaatsen
plaatsvinden.
De tent is open vanaf 20.00
uur, entree is € 5,- per persoon.

Zaterdag 10 september 2022
MATINEE EN VOLLEYBALTOERNOOI
Om 11.00 uur begint het matinee in de feesttent. Tijdens het matinee
speelt coverband Get Back.
Koffie, thee en limonade met
wat lekkers zijn gratis tijdens
het matinee! Voor de kleintjes
zijn spelattributen aanwezig
en de draaimolen draait van
11.00 tot 13.00 uur gratis.

Vanaf 13.00 uur start een volleybaltoernooi op het
feestterrein! Geef je voor 1 september op als team
(vriendenploeg / buurtvereniging / collega's / familie /
etc.) via: activiteiten@dbfh.nl. Een team bestaat uit
(minimaal) zes spelers en ook tijdens dit volleybalfestijn
mag een mooie outfit in 70’s/80’s-stijl natuurlijk niet
ontbreken!
Café ’t Hoekje viert het dorpsfeest vanaf 16.00 uur.

TOP 100 BAND BOOMERANG
Op zaterdagavond gaat het dak eraf met top100-band Boomerang in de
feesttent. Boomerang komt met een professionele, spetterende show
vol hits van nu, de jaren 90 en daarvoor!

Aanvang is 21.30 uur, de tent is open vanaf 21.00 uur. Entree: €12,50 in
de voorverkoop vanaf 26 augustus bij Warenhuis Pijnacker (Hoofdstraat
46, Ferwert), €15,00 bij de tent. De opbrengst van de garderobe is voor
de musical Kaïn.

Zondag 11 september 2022
KERKDIENST
Zondag 11 september is de jaarlijkse tentdienst als afsluiting van het
dorpsfeest, met medewerking van de Spikerpakkenband. Het thema is
“Sla je tent op voor een ontmoeting met God”. Vanaf 15.30 uur staan
koffie, thee en ranja klaar. Aanvang dienst 16.00 uur.
Namens de commissie Bijzondere diensten bent u van harte welkom!

Programmaoverzicht

De kermis begint op woensdag

Donderdag:

09:15 uur: Peuteractiveiteit in de tent
14:30 uur: Gezellige middag in Grand Café 'Ut en Thús

Vrijdag:

09:00 tot 12.30 uur: Circus Witova in de tent
12:00 uur: Kritebekerkaatsen op het feestterrein
20:30 uur: Playbackshow in de tent

Zaterdag:

11:00 uur: Matinee in de tent
13:00 uur: Volleybaltoernooi op het feestterrein
21:00 uur: Feest met top 100 band Boomerang

Zondag:

16:00 uur: Tentdienst

Hangt u tijdens het dorpsfeest de (dorps)vlag uit?
Het feestterrein is aan de Hegebeintumerdyk, naast de sporthal.
De kermis wordt verzorgd door de familie Wolters uit Marrum, met
onder andere een schiettent, oliebollen-, vis- en suikerspinkraam,
joyride, zweefmolen en lucky cranes.
Deelname aan de activiteiten is op eigen risico, EHBO is aanwezig.
In de tent is het mogelijk om te pinnen.
Wij schenken geen alcohol aan personen onder 18 jaar! U kunt
worden gevraagd om u te legitimeren en adviseren u daarom een
identiteitsbewijs mee te nemen.
Tijdens het feest zijn dorpsvlaggen en paraplu's te koop!

