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Nog een paar maanden en dan is het zover: een spectaculair dorpsfeest 
voor het hele dorp! Iedereen is van harte welkom! Dit is het programma: 
 
Vrijdag: comedy night! 
Een avondvullend programma waarin lachen centraal staat! We hebben 
hele bekende artiesten op ons podium staan: 

- Marlon Kicken. In december 2009 won hij de Culture Comedy Award. 
- Gerrie Smits. Treedt op met eigen cabaretshow door het hele land. 
- Roel C. Verburg. Bekend van radio, tv en festivals, zoals Lowlands. 
- Arie Koomen. Bekend van de Lama’s. 

 
Zaterdag: voor jong & oud 
Overdag staan er 10 erg leuke spellen (mét springkussens) klaar voor alle 
kinderen die op de bassischool zitten.  
De volwassenen kunnen die middag in onze feesttent rikken & toepen. 
’s Avonds staat er op ons podium een geweldige feestband: Lijn 7! 
En bij Lijn 7 hoort: lol, plezier en feest!  
 
Zondag: voor alle straten 
Op zondag hebben we 10 hele leuke en sportieve spellen klaar staan. De 
minder sportieve mensen kunnen hun team aanmoedigen óf hun bijdrage 
leveren door de hersens te laten kraken! Alle Nederwettense straten 
kunnen dan onderling strijden om de 1ste plaats!  
Het feestweekend sluiten we met een gezellig hapje, heerlijke drank, een 
leuke DJ en een spannende prijsuitreiking van de stratentienkamp. Ook als 
je niet mee doet, ben je van harte welkom! 
 
Alle festiviteiten zullen plaatsvinden in en rondom de feesttent bij de Oude 
Toren. De exacte aanvangs- en sluitingstijden, de kosten van kaartjes voor 
de comedy night, Lijn 7 en alle andere informatie zal te vinden zijn op onze 
website en op onze Facebook pagina. Zorg dus dat je niets mist! 
 
Omdat dit feestweekend te kunnen organiseren zijn we nog op zoek naar 
sponsoren.  
Daarnaast kunnen we voor, tijdens en na het weekend nog hulp van 
vrijwilligers gebruiken. Neem hiervoor contact op met het bestuur. 
 
Als je met je team zin hebt in méér, dan ben je van harte welkom om mee 
te doen met touwtrekken over water op zondag 18 augustus! 
 
Kun je niet zo lang wachten, kom dan op dinsdag 14 mei naar het kienen. 

 
 

 

  

 

 Feestweekend KPJ 90! 

 AGENDA 

 Vrijdag 14 juni 2019 
 comedy night 
 zaterdag 15 juni 2019 
 jeugdtienkamp 
 rikken & toepen 
 live band: Lijn 7 
 zondag 16 juni 2019 
 stratentienkamp 
 
 Locatie: Oude Toren/ 

Kerkhoef 

 
 
18 augustus 2019 
Touwtrekken over water 
 


