Programma
Volksfeest
Corle 2019

Vereniging Volksfeest Corle

23 en 24 augustus 2019

Vrijdag 23 augustus
8:30 Opstellen van de optocht op de parkeerweide
tegenover De Woord.
9:00 Reveille, vlag hijsen op de parkeerweide en start
optocht. De route is als volgt: Meenkmolenweg –
Wieskampweg – Goordiek – Geerdesweg.
11:45 Vertrek vanaf de pauzeplek terug naar de
Woord.

Optocht

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.

Dit jaar zal de verdeling van het prijzengeld anders
zijn dan voorheen. Om de jeugd te stimuleren zelf
een creatie te maken om mee te doen in de optocht,
zullen alle wagens die gebouwd zijn door jeugd (tot
18 jaar) een geldbedrag krijgen.

13:00 Pauze en broodjes eten.

Bij de wagens van volwassenen krijgt alleen de top 3
een geldbedrag:
1e prijs: €75,2e prijs: €60,3e prijs: €45,-

20:00 Aanvang avondprogramma met een ´Keigoed
Corle Quiz´. Vervolgens zal de avond een swingend
vervolg krijgen met de zeskoppige band “Curls on
Fire”

Bloemenwagens krijgen net als voorheen minimaal de
kosten van de bloemen en de lijm vergoed.
Aanmelden voor de optocht kan t/m zondag 18
augustus bij Yvette Damkot (06 27306549) of via email vvc@corle.eu. Vermeld (groeps)naam, de titel
(met toelichting), het versieradres en aantal bloemen.

14:00 Aanvang van de kinder- en volksspelen.
17:00 Pauze.

Zaterdag 24 augustus
9:45 Gezamenlijk ontbijt en tevens inschrijving
voor deelnemers van het koningsschieten. Het
ontbijt wordt aangeboden door VVC, maar er zal
wel een bus staan voor een vrije gift.
10:30 Koningsschieten gevolgd door de kroning.
Deelname vanaf 18 jaar.
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:
´Volle bak`
Geef je hiervoor met een team op tijdens het feest
bij de keet.
17:00 Pauze.
20:30 Feestavond met de band Cabrio. Een
onuitputtelijk repertoire, een aanstekelijke energieke
100% live show en 5 ervaren topmuzikanten staan
aan de basis van de succesformule van Cabrio!
Entree alleen op vertoon van toegangsbewijs.

