f r Ü h s c h o p pe n

VO L K S F E E ST

Zondag 28 augustus vanaf 13.00 uur

2022

Kermis
Vo g e l s c h i e te n

VEREENIGING VOLKSFEEST WINTERSWIJK

25 | 26 | 27 | 28 augustus 2022
Zondag 28 augustus

WIE WORDT DE
(IN)
NIEUWE KEIZER
IJK?
VAN WINTERSW

4 dagen
Kermis

Openingstijden
Kermis

Een kermis zoals hij moet zijn, zonder beperkingen. Een kermis waar
altijd door velen reikhalzend naar
uitgekeken wordt. Van de opbouw
tot het opvegen van de laatste verscheurde lootjes. Het Vrijheidspark
is van donderdag 25 tot en met zondag 28 augustus weer gevuld met
attracties, horeca en terrassen. Wij
verwelkomen jullie graag om weer
ouderwets te zwieren en te zwaaien.

Donderdag 25 augustus
16.00-24.00 uur
Vrijdag 26 augustus
10.00 - 01.00 uur
Zaterdag 27 augustus
10.00 - 01.00 uur
Zondag 28 augustus
13.00 - 20.00 uur

We’re flying right up to the sky!

Voor de laatste en meest actuele informatie zie

Vogelschieten
Inschrijven vogelschieten 2022
Maandagavond 8 augustus a.s.
van 19.00 tot 20.00 uur bij
Restaurant De Zwaan, Wooldstraat 6.
Het inleggeld is € 7,00.
De lijst blijft bij De Zwaan
liggen, waar u zich kunt inschrijven
tot maandag 22 augustus 2022.
26 augustus vanaf 13.30 uur
Keizerschieten om de titel
Oehoe de tiende,
keizer(in) van Winterswijk
26 augustus ca. 15.00 uur:
vogelschieten
27 augustus 12.30 uur:
vogelschieten

www.volksfeest.nl

4 DAGEN KERMIS • CORSO IN CONCERT • BLOEMENCORSO • KINDERSPELEN
FEESTTENTEN OP DE MARKT • VOGELSCHIETEN • FRÜHSCHOPPEN

13.00 - 20.00 uur Kermis
13.00 -17.00 uur Tent Zuidzijde Frühshoppen
13.00 -17.00 uur Tent Noordzijde Apres Ski Party

HUISHOUDELIJKE MEDEDELING
Vereeniging Volksfeest doet er alles aan om het feest op alle fronten
zo toegankelijk mogelijk te houden voor iedereen. Ook financieel. Afhankelijk van wat je wenst te verbruiken, is het mogelijk om met een
klein budget te genieten van dit grootse feest. Maar ook de kwaliteit
van de diverse faciliteiten houden we graag hoog in het vaandel. Vandaar dat wij er bewust voor kiezen om onze toiletvoorzieningen regelmatig schoon te laten maken. Om dit mogelijk te maken en je een
schoon toilet te kunnen bieden, vragen wij een bijdrage van €0,50
per toiletbezoek of slechts € 2,75 (1 muntje) voor een polsbandje, dat
recht geeft op vrij gebruik van onze toiletten, de gehele dag.
In de feesttenten mag niet gerookt worden. Zonder bekendmaking
wordt het Volksfeest door de NVVA gecontroleerd op roken in de tent.
Uiteraard geldt ook tijdens Volksfeest: NIX < 18 jaar! Voor je veiligheid is er continu (24 uur) volop beveiliging aanwezig op en rond het
terrein en worden er videobeelden gemaakt.

Wil je informatie, of heb je wellicht tips, neem dan contact
op met het secretariaat van Vereeniging Volksfeest:
secretariaat@volksfeest.nl.

Volksfeest 2022 weer als vanouds
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Voor de laatste en meest actuele informatie zie

www.volksfeest.nl
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=3QYf3W
iWSxe7wVjag0QvvQ

Een periode die ook voor veel stakeholders
van ons heel zwaar is geweest. De kermisexploitanten, de horeca, de leveranciers van
dranken en eten, de evenementenbranche
en niet te vergeten de cultuurbranche (onze
artiesten). Dit jaar gaan we ze allen weer ontmoeten en met hen samenwerken.
Onze Volksfeest bestuursleden, maar ook alle
orkestleden in Winterswijk, corsobouwers en
telers willen u in 2022 weer een fantastisch
Volksfeest en Bloemencorso aanbieden.
Ik hoop op de komst van u allen, laten we er
een geweldig volksfeest van maken.
Hans Smit,
President Vereeniging Volksfeest

Voor de laatste en meest actuele informatie zie

www.volksfeest.nl

bloemencorso

Vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus | Centrum | start 10.00 uur

Het ultieme doel voor de corsobouwers
is om dit jaar prachtige creaties te bouwen en te mogen tonen aan het publiek.
Er trekt weer een dahliastoet van grote
en tientallen kleine corsowagens door
de straten. De miljoenen dahlia’s in
prachtige kleuren op de wagens en niet
te vergeten de uitnodigende muziek zorgen voor een indrukwekkend schouwspel.

KLEINTJE CORSO
Wil je meedoen aan het Winterswijkse corso met een versierde
fiets, een versierde skelter of een
andere mooie creatie? Leuk!
Meer informatie vind je op onze
website of je kunt contact met ons
opnemen via
corso@volksfeest.nl.
Via dit mailadres kun je je ook direct opgeven voor deelname. Wij
nemen dan zo spoedig mogelijk
contact met je op.

PROGRAMMA

Vrijdag
08.30-9.00 uur Klokluiden
09.00 uur Afhalen der vaandels bij de President van de Vereeniging Volksfeest,
de heer Hans Smit, Eelinkes 51 met muziek van muziekvereniging Excelsior
10.00 uur start GROOT BLOEMENCORSO
Zaterdag
09.00 uur Afhalen der vaandels bij de President van de Vereeniging Volksfeest,
de heer Hans Smit, Eelinkes 51, met muziek van Kon.W.O.V.
10.00 uur start GROOT BLOEMENCORSO.
Wij nodigen u dan ook van harte uit om dit dahliaspektakel
te komen bewonderen!
Foto’s: Archief Vereeniging Volksfeest
Tijdens de festiviteiten van Vereeniging Volksfeest worden foto’s gemaakt die voor
promotiedoeleinden gebruikt kunnen worden.

Voor de laatste en meest actuele informatie zie
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K i n d e r s pe l e n e n k i n d e r p l e i n
Vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus | Wheme | vanaf 14.00 uur

Fe e st te n te n n o o r d e n z u i d
donderdag 25, vrijdag 26, zaterdag 27, zondag 28 augustus

D���n��� a�� �� ��n��r������ i� �ra�i� ...
�� �l��j� ���j�!
Vrijdag 26 augustus
14.00 uur Brandweerspel, jongens en meisjes van 3 t/m 15 jaar
Opgave ter plaatse.

Zaterdag 27 augustus
14.00 uur Brandweerspel, jongens en meisjes van 3 t/m 15 jaar.
Opgave ter plaatse.

Skelterraces
14.00 uur jongens van 6 t/m 9 jaar
14.45 uur meisjes van 6 t/m 9 jaar
15.30 uur jongens van 10 t/m 13 jaar
15.45 uur meisjes van 10 t/m 13 jaar

Stepraces
14.00 uur jongens en meisjes van 4 en 5 jaar
14.30 uur jongens en meisjes van 6 en 7 jaar
Er zijn steps beschikbaar.

Vogelschieten met windbuks
14.00 uur jongens & meisjes van 8 t/m 12 jaar.
14.30 uur jongens en meisjes van 13 t/m 16 jaar
14.15 uur Prijsknippen voor jongens en meisjes van 2 t/m 6 jaar
Voetbaldarts
14.30 – 15.00 uur jongens en meisjes van 10 t/m 12 jaar
15.00 – 15.30 uur jongens en meisjes van 4 en 5 jaar
15.30 – 16.00 uur jongens en meisjes van 8 en 9 jaar
16.00 – 16.30 uur jongens en meisjes van 6 en 7 jaar
Opgave ter plaatse v.a. 15 min. voor aanvang jouw leeftijd.
Waterdraagspel
15.30 uur jongens en meisjes van 5 t/m 7 jaar
16.00 uur jongens en meisjes van 8 en 9 jaar

Donderdag 25 augustus
Corso in Concert

14.00 - 16.00 uur Klimwandklimmen
voor jongens en meisjes van 5 t/m 14 jaar
Opgave ter plaatse.

20.00 uur Muzikale rondgang
met muziekvereniging Excelsior

15.00 uur Knikkerspel voor jongens en meisjes van 2 t/m 4 jaar

20.30 uur Corso in Concert
met de Kon.W.O.V. en verschillende
acts in de tent aan de Zuidzijde.

15.15 uur Wedloop met hindernissen,
voor jongens en meisjes van 6 t/m 11 jaar
Zowel vrijdag als zaterdag begint om 15.30 uur het ��n���b��
in de tent op het Kinderplein op de Wheme.

In de grote tent op de Markt zijn zitplaatsen. Wilt u verzekerd zijn van
een zitplaats, wees dan op tijd.
De tent is geopend vanaf 19.00 uur.

Vrijdag 26 augustus

Zaterdag 27 augustus

09.00 uur Afhalen vaandels
11.15 uur Afmelden muziekkorpsen in de feesttent, aansluitend
start van verschillende bands
12.30 uur Start muziek in de tent
aan de Noordzijde
15.30 uur kinderbal in de kindertent op de Wheme
18.00 uur Uit het tentdakfeest in
Tent Zuidzijde
19.30 uur Groot Corsofeest in
Tent Zuidzijde.

09.00 uur Afhalen vaandels
10.00 uur Tent Zuidzijde open
11.15 uur Afmelden muziekkorpsen in de feesttent en na het afmelden muziek
12.30 uur start muzikaal programma in de tent aan de
Noordzijde
15.30 uur Kinderbal. Tent op het
Kinderplein op de Wheme
18.30 uur Uit het tentdakfeest in
Tent Zuidzijde
21.00 uur Groot Aprés Dahlia
feest in Tent Zuidzijde.

Om zeker te weten dat wij genoeg prijzen hebben verzoeken
wij iedereen om zich op te geven via de website
www.volksfeest.nl voor woensdag 24 augustus 12.00 uur .

Geef je op via onze website: www.volksfeest.nl

Voor de laatste en meest actuele informatie zie
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