
Programma
Dorpsfeest Gaast 2022

Donderdag 7 juli

19.00 uur Start Wielerwedstrijd Omloop van Gaast

na afloop prijsuitreiking in de feesttent aan de Boerestreek.

Vrijdag 8 juli

9.30 uur Informele opening van het dorpsfeest met koffie/thee en

oranjekoek in de feesttent (aan de Boerestreek) en het voordragen van het gedicht door
Kaatsvereniging Trije yn Ien.

10.00 uur Start Frans Twijnstra Merke Partij, mogelijk gemaakt door Nota Wapeningsstaal
BV/RVS de Boer.

15.00 uur Snackkar open op “de Boppeslach”.

18.00 uur Huldiging winnaars kaatspartij en aansluitend

tot 23.00 uur nazit met muziek van Butterfly

Gratis entree! Vraag niet hoe het kan, profiteer ervan!

Voor kinderen tot 12 jaar is er tijdens het feest een springkussen op het feestterrein!



Zaterdag 9 juli

8.30 uur Versierde fietsen, verzamelen op het erf bij Bauke en Tiny van Kalsbeek
(Sielansreed)

9.00 – 10.00 uur Ontbijt in de feesttent (opgave vóóraf via bijgevoegd strookje*) Deelname
aan het ontbijt kost: € 6,50 pp (inclusief koffie/thee (kinderen t/m 12 jaar gratis).

10.00 – 12.00 Diverse workshops en activiteiten in en nabij tent de keuze uit:

- insectenhotel maken,

- spreeuwenkast maken (graag eigen zaag en hamer meenemen) als je één van deze
workshops wilt volgen,

- bloemstuk maken (meenemen snoeischaar, 1 of 2 conservenblikken en als je hebt: mooie
bloemen of groen vanuit je tuin (minimaal 15 cm lang),

- workshop klompzeilen

- een workshop van Stellingwerf Gym.

Vanaf circa 13:00 uur is de snackkar weer geopend. voor de lekkere trek

13.30 uur – 17.30 uur 6-kamp: diverse spelletjes in teams, zowel jeugd als volwassen”

18.00 uur  ‘Pub quiz’ in de tent, een Tentquiz dus!

Tot 23.00 uur Muziek van de vier b’s uit Blauwhuis

Kom de hele dag of kom even; deze dag wil je meebeleven!

Om de prijs hoeft u het niet te laten, want u had het al in de gaten:

Entree = GRATIS!



Zondag 10 juli

10.00 uur Tentdienst met voorganger ds. Vriend met muzikale ondersteuning.

11.00 uur Koffiedrinken in de tent

12.00 uur Voor de niet-voetballers is er een Kabouterpuzzelwandeltocht

13.00 uur Start voetbaltoernooi: ‘de

Battle om de Tsjettel’ En ook dit jaar

ontbreekt het - immens populaire -enveloppenspel niet!

17.00 uur Barbecue met muziek van Sipke de Boer.

Opgave vóóraf via het bijgevoegde strookje* in een envelop met gepast geld. Strookje
inleveren vóór maandag 4 juli bij Marten Hoekstra of bij Marten in de brievenbus stoppen.
(Boerestreek 8, 1e huis rechts na Sielânsreed). Kosten bbq: € 5,00 voor kinderen van 6 t/m 11
jaar en € 12,50 voor iedereen van 12 jaar en ouder.

Graag tot ziens op het dorpsfeest 2022
!!!

PS: Als je samen feest wilt vieren

Houdt dat meer in dan alleen samen
‘bieren’’

Kom daarom ook helpen bij het
opzetten én/of opruimen van de tent,

Op donderdag en maandag en neem
iedereen mee die je kent!


