OPENING
DORPSPLEIN
STOMPETOREN

vrijdag, 8 april 2022

11:00 - Foto tentoonstelling "Historie Stompetoren" met vertellers
voor de leerlingen van de Wiekslag
12:00 - Spelletjes middag Wiekslag voor de leerlingen
16.30 - Draaiorgel met gezellige muziek
17:30 - officiële opening dorpsplein met de burgemeester en
onthulling kunstwerk door dorpsbewoners
18.00 - Foto tentoonstelling "Historie Stompetoren"
met vertellers in de Stomphoeve

zaterdag, 9 april 2022

10:00 - Koffiekar en poffertjeskraam ter beschikking
gesteld door DekaMarkt
13:00 - Stormbaan en springkussen voor kinderen
13:30 - Steenwerpen vanaf 14 jaar opgeven 6 pers. per team
15:00 - Prijsuitreiking, biertap en BBQ Stompehoeve geopend
16:00 - Aansluitend feestmiddag/avond Grand Café Stompehoeve
met DJ/zanger

Dit evenement is georganiseerd, mede mogelijk gemaakt door en gesponsord door de volgende partijen:
DekaMarkt, Bouwbedrijf J. Nat & ZN. b.v. Dorpsraad Stompetoren, Grand Café Stompehoeve en
Feestvereniging Stompetoren.

AANMELDEN VOOR STEENWERPEN
Een team bestaat uit 6 personen vanaf 14 jaar en
ouder.

bit.ly/steenwerpen

Speeltijden:
13.00-13.15uur - Aanmelden aanwezigheid teams
13.30-15.00uur - Steenwerpen
Meld je team aan via de URL of scan de QR code.
Inschrijven vóór 25 maart VOL=VOL
Alle evenementen zijn conform huidige Covid regelgeving.

WORD LID VAN DE FEESTVERENIGING
De Feestvereniging Stompetoren organiseert jaarlijks
feestverenigingstompetoren.nl
verschillende evenementen voor jong en oud in ons gezellige
dorp. Van paaseieren zoeken, koningsspelen, kermisspelen,
sinterklaasfeest tot een met Bingo. Het is de bedoeling dat
men lid is van de Feestvereniging wanneer u aan de diverse
evenementen wilt deelnemen. Bent u nog geen lid? Zorg dan
dat u zich individueel of als gezin lid maakt, zodat er ook in
de toekomst nog veel georganiseerd kan worden!
Ga naar onze nieuwe website via de URL of scan de QR
code. Klik dan op de knop "Word Lid" om het aanmelden
formulier in te vullen.

Dit evenement is georganiseerd, mede mogelijk gemaakt door en gesponsord door de volgende partijen:
DekaMarkt, Bouwbedrijf J. Nat & ZN. b.v. Dorpsraad Stompetoren, Grand Café Stompehoeve en
Feestvereniging Stompetoren.

