De feestweek wordt mogelijk gemaakt door de volgende
sponsoren

Hoge Enker feestweek
Koops Tweewielers
Autobedrijf Wijnne

Dinsdag 11 juni t/m zaterdag 15 juni

D. de Boer’s Kantoren BV
Aannemersbedrijf Van Wijhe BV
Schildersbedrijf B. Compaijen
Installatiebedrijf Bakker
Bovendorp & Sellis Hoveniers
H.B. Hekwerk
GvW Bestrating Grondwerk
G. Hop Bestratingen
Bouwbedrijf W. van den Berg
Bouwbedrijf Buurkes Vof
R. van Dorp Bouwkundig Tekenbureau
Slagerij Van de Weg
Accountantskantoor Timmer
Stichting Wiel
Dolco Verhuur

2019 ~ 36e Editie

De Hoge Enker feestweek wordt u en jou aangeboden door:

De Bibliotheek
Kinderkoor ‘de Jonge Stem’
Interkerkelijk koor ‘His Reflection’

We hopen natuurlijk dat er heel wat taarten gebakken zullen worden,
zodat de jury druk werk heeft om zowel de creaties als de smaak te
beoordelen.
Er zijn 3 categorieën waarin de baksels aangeleverd kunnen worden:
• kinderen tot 12 jaar (dit mag een taart of cup cake zijn)
• 12 tot 18 jaar
• Vanaf 18 jaar.
Nadat de jury alle taarten en cup cakes heeft beoordeeld, zal rond
12.00 uur de uitslag en prijsuitreiking plaats vinden.

Ook al bakt u zelf niet, iedereen is van harte welkom om deze
heerlijke baksels te komen bewonderen!

en

Buurtvereniging de Hoge Enk

‘s Middags zal er een fietspuzzeltocht en wandelpuzzeltocht
worden georganiseerd door de buurtvereniging. U kunt kiezen aan
welke van de twee puzzeltochten u deel wilt nemen.
U kunt starten tussen 13.30 uur en 14.00 uur
vanuit dorpshuis Ons Huus. De lengte van de
fietstocht is ± 25 kilometer.
De lengte van de wandeltocht is ± 5
kilometer. De start van de wandeltocht ligt op
ongeveer 1 km. fietsen vanaf Ons Huus.
Uiterlijk 16.15 uur moet iedereen binnen zijn. Als alle vragenlijsten
zijn nagekeken zal de prijsuitreiking plaats vinden.

± 16.30 uur: Start van de barbecue
en
optreden door de Meulezangers uit Oostendorp.

Vanaf 18.00 uur zal er gestart worden met de
(kruis)finales van het volleybaltoernooi.

21.00 uur: einde feestweek

Vrijdag 14 juni; Bingo
Maandag 10 juni; Pinksteren

Op deze avond organiseert de Buurtvereniging als
vanouds weer een bingoavond. U bent allen van harte
welkom in dorpshuis Ons Huus waar vanaf 19.30 uur
weer mooie prijzen te winnen zijn.

Dinsdag 11 juni; muzikale avond

ALS HOOFDPRIJS IS ER EEN PRACHTIGE FIETS

Zaterdag 15 juni

Dit jaar wordt de feestweek geopend op dinsdag
met een muzikale avond die wordt verzorgd door:
Interkerkelijk koor ‘His Reflection’
Kinderkoor ‘de Jonge Stem’
Christelijke muziekvereniging ‘Juliana’

De dag begint om 07.30 uur met een heerlijk ontbijt in het
dorpshuis. Vooraf opgeven is noodzakelijk en kan t/m donderdag 13
juni bij fam. Jeensma in het dorpshuis of bij de bestuursleden van de
buurtvereniging. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd van € 1,50
per kind t/m 12 jaar en voor volwassenen € 3,00 p.p.. Betalen voor
aanvang van het ontbijt.
Dit jaar is er helaas niet voldoende animo om een
rommel/kleedjesmarkt te houden. Maar wel ruimte voor :

Heel Hoge Enk bakt !!
Iedereen wordt opgeroepen om een heerlijke taart te bakken en
deze tussen 10.30 uur en 10.45 uur in te leveren voor de wedstrijd
Heel Hoge Enk bakt!
PROGRAMMA

Aanvang: 19.30 uur
Dorpshuis Ons Huus
In de pauze is er een verloting
t.b.v. de koren

Donderdag 13 juni; Volleybaltoernooi

Woensdag 12 juni; middag en avond voor de jeugd

Op woensdag organiseert de bibliotheek een spelletjesmiddag en avond voor de jeugd tot en met 13 jaar in dorpshuis Ons Huus.
Graag van tevoren opgeven bij mevr. G. Hop, Doornenkamp 41 of
via het briefje dat je op school krijgt.

Volleybaltoernooi georganiseerd door de Buurtvereniging.
Dit jaar zal, bij voldoende opgave, het toernooi opnieuw
georganiseerd worden op het grasveld bij autobedrijf Wijnne.
Er is plek voor maximaal 18 teams.

•
•
•
•
•

Een team bestaat, inclusief reserves, uit
maximaal 9 personen.
Leeftijd vanaf 14 jaar.
Het team, dat op het veld staat, bestaat uit 6
spelers waarvan minimaal 2 dames.
Van elk team dient minstens 1 lid woonachtig
te zijn op de Hoge Enk en/of lid te zijn van
een Hoge Enker vereniging
Inschrijfgeld is € 15,00 per team.

Opgave van teams kan vanaf
dinsdag 22 mei t/m woensdag 6 juni bij:
J Hop
Doornenkamp 41
Tel: 0525-685388

De poulewedstrijden beginnen om
18:20 uur.
De loting zal gehouden worden op vrijdag 7 juni om 18:00 uur in
dorpshuis Ons Huus. Er dient minimaal 1 teamlid aanwezig te zijn.
Tijdens de loting dient het inschrijfgeld betaald te worden en een lijst
met teamspelers afgegeven te worden.

