Ook dit jaar gaan we op zaterdagochtend weer strijden om een
nieuwe koning(in), en rekenen we op een grote deelname!
Hierbij nog een paar aandachtspunten voor het toekomstige
koningspaar.
 De enige “verplichting” voor het koningspaar is het zich laten
uithalen volgend jaar op vrijdag.
 Uithalen hoeft niet thuis, in overleg met het bestuur kan er
een andere locatie worden gezocht, bijvoorbeeld het terrein
van de “hondenclub”.
 Alle overige uitnodigingen zijn vrijblijvend en gaan buiten
VVC om.
 Een koning(in) mag natuurlijk ook single zijn. Het is niet
verplicht om een paar te vormen.
 Het kiezen van een hofhouding is niet verplicht.
 VVC stelt € 250,00 beschikbaar voor de nieuwe koning(in).

Tijdens het feest zal er het een en ander aan foto’s en video’s
gemaakt worden om aan de buitenwereld te laten zien hoe wij met
mekare met z’n allen zo ens in elken zommer samen feest viert in
Corle.
Indien u niet wil dat er beeldmateriaal waar u op staat verspreid
wordt, geeft dit dan tijdens het feest aan bij het bestuur.

Programma Volksfeest Corle 2018

Vrijdag 17 augustus

Zaterdag 18 augustus

8:30

Opstellen van de optocht op de parkeerweide tegenover De
Woord. Aanmelden voor de optocht kan t/m vrijdag 10 augustus
18:00 bij Yvette Damkot (06 27306549) of via e-mail vvc@corle.eu
Deelname in de A (bloemen) of B klasse. Vermeld (groeps)naam, de
titel (met toelichting), het versieradres en aantal bloemen.

09.45 We starten de dag met een heerlijk ontbijt. Graag opgeven met
hoeveel personen u komt. Komt allen, wordt gezellig! Het ontbijt
wordt aangeboden door het VVC, maar er zal wel een bus staan
voor een vrije gift. Tevens is er tijdens het ontbijt de inschrijving
voor deelnemers van het koningsschieten.

9:00

Reveille, vlag hijsen op de parkeerweide en start van de optocht.
Optocht onder begeleiding van Christelijke Muziek Vereniging
Excelsior uit Barlo.
De route naar het koningspaar is als volgt: Corleseweg –
Geelinkweg.

10.30 Koningsschieten, gevolgd door de kroning. Deelname vanaf 18 jaar.
Toelichting koningsschieten zie achterzijde.

11:45 Vertrek vanaf de pauzeplek, via de Grote Veldweg – Corleseweg
terug naar De Woord.
Na aankomst worden de versierde praalwagens, karren e.d.
opgesteld op de parkeerweide.
Wagens niet stil laten staan op de Corleseweg om mensen
af te laten stappen.

13.00 Aanvang vogelschieten.
13.30 Aanvang van de volksspelen.
Tevens aanvang jeugdprins(es)schieten voor 12 t/m 17 jarigen.
15:30 Spectaculair evenement op de zaterdagmiddag: Touwtrekken!
Geef je hiervoor met een team op bij tijdens het feest bij de keet.
17.00 Pauze.

12.15 Opening van het volksfeest in de zaal van De Woord.
Prijsuitreiking van de optocht door de jury, gevolgd door het
zingen van het Corlese Volksfeestlied.

20:30 Knallende feestavond met de band “Kroepin”. Deze jonge en
energieke band weet al meer dan 12,5 jaar van elk feest een
onvergetelijke avond te maken, dus komt allen!

13.00 Pauze en broodjes eten.

Entree alleen op vertoon van de afgegeven
toegangsbewijzen. Deze mogen niet aan
andere personen worden overgedragen.

14.00 Aanvang van de kinder- en volksspelen op de feestweide.
17.00 Pauze.
20:00 De vrijdagavond zal beginnen met magische entertainment door
Jarno Di Parno.
Wegens doorslaand succes van een live-band op de vrijdagavond
vorig jaar, kan er ook dit jaar weer gedanst worden op de muziek
van “Anders is het niet”.

