Voorlopige Sponsoren:

Feestweekend
Hoofdplaat
1∙2∙3 Juni 2018
Iedereen is van harte welkom!

Programma
Volg ons via:
Dorpsfeest Hoofdplaat 240

www.hoofdplaat.com

Activiteiten zonder aanmelding:

Programma 1-2-3 Juni 2018
Zondag 27 mei

• Oldtimer FoodFest 240 (Start 13:00)
•

Foodtrucks, Oldtimers en Live-muziek.
Wat wil een mens nog meer?!
Genieten van de Italiaanse, Franse, Thaise
en Vlaamse keuken.
Ambiance wordt verzorgd door
Dazzle-Drive & Woodworks.

• 10:45 Open zeeviswedstrijd Hoofdplaat 240
•

Opgeven via: www.hsvdescheldehaven.nl

Vrijdag 1 Juni
• 17:30 Officiële opening op de Spuikom
• 18:00 Dorps BBQ (Iedereen is welkom)
•
Opgeven: hoofdplaat240@gmail.com
• 20:30 Mega Bingo met PrijzenFestival
•
Zeer grote prijzen en…..Verrassingen!!
• 22:00 Muziek avond met DJ M.I.K.E.

Introductie
Een hele poos geleden zijn we met een nieuw
comité begonnen met het organiseren van de
festiviteiten omtrent Hoofdplaat 240.
Hoewel we al boven de 50 vrijwilligers zitten,
zijn we echter nog hard aan het werk.
We kunnen nog alle hulp van extra vrijwilligers
gebruiken. Wanneer het u leuk lijkt om ook een
steentje bij te dragen tijdens dit weekend kunt u
zich altijd aanmelden bij het comité.

Dorpsfeest Hoofdplaat 240
www.hoofdplaat.com

•

Zaterdag 2 Juni
• 06:00 Rommel-/Brocante Markt
• 09:00 Verzamelen Rondritten op de Spuikom
•
09:00 Motoren & 10:00 Oldtimers
• 10:15 Krulbollen @ Spuikom
• 12:30 Jeugd 6-Kamp @ voetbalveld
• 13:00 Oldtimer FoodFest @ Spuikom
• 13:30 Boerendag @ Spuikom
• 14:00 Schieting liggende wip @ Spuikom
• 14:30 Band Dazzle Drive @ Spuikom
• 18:00 Woodworks @ The Bull Podium
• 22:00 Vuurwerkshow “Caffero” @ Zeedijk
• 22:30 Goud van Fout Party @ Spuikom
•

Hoofdplaat op de Kaart!!
Met dit feestelijke programma gaan we
Hoofdplaat flink op de kaart zetten.
We hopen dat we met dit programma alle
inwoners en bezoekers van alle leeftijden een
fantastisch weekend kunnen bieden.
Volg ons op Facebook of de site van Hoofdplaat
voor de laatste Updates!

• Boeren Dag (Start 13:30)

Losgaan op de foutste hits!!

Zondag 3 Juni
•
•
•
•
•
•

10:00
12:00
12:30
14:30
18:00
18:15
• 18:30

Schatgraven jeugd @ Strand
Muziekfestival @ Spuikom
Krulbollen @ Spuikom
Retro Koers @ Spuikom
Prijsuitreiking Viswedstrijd 240
Afsluiting @ Spuikom
Vaten legen en Sterke verhalen

Hele weekend doorlopende fototentoonstelling.
Opgeven voor festiviteiten via:
•
Aanmeldformulier
•
Facebook: Dorpsfeest Hoofdplaat 240
•
hoofdplaat240@gmail.com

•
•
•
•

Interactief programma met thema de
“Landbouw van toen & nu”.
Tijdens deze middag zijn meer dan 50!!
Oldtimer tractoren aanwezig.
Dorsmachines van “toen & nu” en
verschillende demonstraties zoals:
Getrokken rondgaande ploeg
Gedragen rondgaande ploeg
Wentel & Wankelploegen
Touwslagerij

• Vuurwerkshow (start 22:00)
•

Afsluiting van Oldtimer foodfest en
Boerendag, gaan we knallen op het
“nieuwe” strand, met fantastisch vuurwerk
van Caffero Events.

• Goud van Fout Party (start 22:30)
•

Keihard knallen na het vuurwerk op alle
gouden maar ook foute hits!

• Muziek Festival 240 (Start 12:00)
•

OBK viert 120 Jarig bestaan met meer dan
200 muzikanten uit Zeeuws-Vlaanderen.

• Retro Koers 240 (Start 14:30)
•

Terug in de tijd met oude fietsen en
tenues. Door de straten en polders
van Hoofdplaat wordt gestreden om
de 240 Bokaal!

