
PROGRAMMA 

WESTBEEMSTERKERMIS 2018 
DONDERDAG 23 T/M ZONDAG 26 AUGUSTUS 

 

 

Donderdag 
 

      

 

 

 

KAMPIOENSCHAP KLAVERJASSEN EN KEEZEN: 

 
Er worden deze avond drie potjes gespeeld. 

 

Locatie :   De Kerckhaen 

Aanvang :  20:00 uur. 

Zaal open :  19:30uur. 

Kosten :  € 2,50 p.p. 

 

Opgeven bij:  

Robert Ootes  06-15213051  

Dick Timmer   06-10669282 
 

Vrijdag 
 

 

 

 

 

 

SIX-TOERNOOI: 
 

Ook dit jaar weer, na het succes van vorig jaar het voetbal six-toernooi. Zorg dat je je op tijd aanmeld! 

Vorig jaar moesten we helaas een aantal teams teleurstellen.  

 

Vanaf de junioren B kan er worden ingeschreven in zowel de heren/jongens- als de dames/meisjes- 

categorie. Een team bestaat uit 5 spelers en 1 wissel. 

 

Start  van de eerste wedstrijden is om 18:30 uur op het WBSV terrein. Inschrijving per team € 10,= 

 

Opgeven bij:  Dick Timmer    06-10669282 

Jesse Ordeman  06-10206768 

 

KATKNUPPELEN: 
 

Om 20:00 uur starten we, naast de kerk, met het al oude katknuppelen, min. leeftijd is 12 jaar, inschrijven 

is € 2,50 p.p. per vat, en kan vanaf 19:45 uur. 
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Zaterdag 
 

 

 

 

 

VOOR JONG EN OUD: 

 

BERENKLUS: 
( 0 t/m 6 ) 

Tot onze grote schrik zijn er op een avond 12 van onze knuffelberen ontsnapt. 

Help jij ons ook zoeken? 

 

VOSSENJACHT: 
( 4 t/m 99 ) 

We gaan dit jaar weer op jacht. 

En wel op vossen (geen echte natuurlijk) 

Vind jij ze allemaal ? 

 

BREINBREKERS: 
( 12 t/m 99 ) 

Graag willen we jullie dit jaar uitdagen! 

We zijn namelijk op zoek naar antwoorden. 

Geef ons deze antwoorden en verbaas vriend en vijand! 

 

• Deelnameformulieren zullen wij tussen 14:00 en 14:45 uur aan u uitdelen bij de Kerckhaen. 

• Spelelementen voor jong en oud zullen deze dag niet ontbreken. 

• Voor eventuele informatie bel Jesse Ordeman ( 06-10206768 ) 

• Deelname is gratis! 

Zondag 
 

 

 

 

 

JEUGDVISWEDSTRIJD: 

 
Het Volkspelen Comité wil jullie uitnodigen om samen met je moeder/vader, oma/opa, broer/zus of 

met een andere liefhebber te komen vissen in de Westbeemster. 

 

Neem je eigen hengel mee, al zijn er wel een paar hengels aanwezig die geleend kunnen worden bij 

het Comité. Wormen zijn voorradig, maar je mag ook je eigen aas meenemen. 

 

Wie kan de meeste vissen binnenhalen en wie vangt de grootste? 

 

We vissen op 2 verschillende stekken in de bebouwde kom. Begeleiders zijn aanwezig, 

 

Leeftijd: 0 t/m 14 jaar 

Waar:   14:45 uur verzamelen bij de Kerckhaen  

Opgeven:  Niet noodzakelijk  

 

Info:  Cock Bakker  ( 06-16976718 ) 

Marcel Vlaar  ( 06-14249238 ) 
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