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wijkfeestdezuidlanden.nl
WIJKFEESTDEZUIDLANDEN@GMAIl.com

PROGRAMMA

NIEUWE LOCATIE:
Speelveld
De KLIMOp Molkenkelder 

2A



  FILMavond jeugd 12+ 

  JURERING STRAATVERSIERING

WOENSDAG

20:00 - 22:00

18:30 - 20:30

  PUBQUIZ + LOTERIJ 19:30 - 00:00

kom verkleed

& WIN!

ZUIDLANDEN GAAT HOLLANDS!
Maak plannen met al je buren en verzin een leuke invulling van het thema ‘Holland’. 
Op WOENSDAGAVOND tussen 18:30 en 20:30 uur gaat een koninklijke jury de 
straten langs om te bepalen wie dit jaar het straatnaambord ‘De mooiste straat van 
2022’ wint! DONDERDAGAVOND maken we de winnaar in de feesttent bekend!
Zeker weten dat de jury langskomt? Geef je straat op via wijkfeestdezuidlanden@gmail.com.

7
SEPT

9
SEPT
VRIJDAG

  PROGRAMMA BASISSCHOLEN  

kom verkleed!

THEATERVOORSTELLING & SURVIVAL
Voor de kinderen van De Pionier en IKC Teresa is een geweldig 
ochtendprogramma samengesteld! Het thema is Holland, dus kom verkleed!
Groep 1-5: Theatervoorstelling (09:30 - 11:30) & Groep 6-8: Survival (12:00 - 14:00).
 

09:30 - 14:00

8
SEPT

DONDERDAG

  HOLLANDSE AVOND  20:00 - 00:00
NIEUW | HOLLANDSE AVOND MET DJ JAN!
Drink gezellig een drankje mee tijdens de Hollandse Avond in een echt bruin café. 
Op deze avond is ook de prijsuitreiking van de straatversiering!

  HOLLAND’S GOT TALENT 4+ 15:00 -16:30

AANMELDEN
VERPLICHT

  VOETBALTOERNOOI (groep 5-8) 15:00 -17:00
BALLEN KNALLEN
Kom lekker voetballen met al je vrienden en vriendinnen! Meld je aan 
met een team van minimaal 5 personen. Vermeld bij aanmelden de namen 
van alle spelers, teamnaam en in welke groep je zit (nieuwe schooljaar).

.

AANMELDEN
VERPLICHT

WORD JIJ DE STER VAN 2022?
Kun je goed dansen, zingen, muziek maken of heb je ander talent? 
Laat het zien en doe mee met Holland’s Got Talent!

MOVIE NIGHT 12+ (GRATIS)
In de legertent draaien we een Hollandse kaskraker! De tent is feestelijk aangekleed
en er wordt gezorgd voor frisdrank, hapjes & gezellige zitjes. Lekker chillen dus!
 

AANMELDEN
VERPLICHT

PUBQUIZ MET DE MANNEN VAN KOOK & KWIS
Vanaf 19:30 inloop, om 20:00 start de pubquiz. Niet slim genoeg? ;). Wees
dan creatief! Er is namelijk ook een prijs voor de meest originele teamoutfit.

Kosten: !30 per team - MAXIMAAL 5 personen per team.
Bij aanmelden Teamnaam + ALLE namen van de 5 deelnemers vermelden.
Deelname gaat, i.v.m. grote belangstelling, op basis van VERLOTING.

 

Bij onderdelen met
dit logo is aanmelden 

VERPLICHT

Dit kan t/m
za 17 juli 2022

via
wijkfeestdezuidlanden

@gmail.com

AANMELDEN
VERPLICHT



  FIETSPARADE  10:00 -11:00
FEESTELIJKE OPTOCHT DOOR DE STRATEN

.

De zaterdagochtend start traditiegetrouw met een reuze optocht door de wijk. Iedereen
mag meedoen, van jong tot oud. Doe mee met een versierde kar, skelter, fiets of
kinderwagen. De parade start om 10:00 uur bij IKC Teresa.

WINNEN - PIMP YOUR RIDE: Ook dit jaar zijn er mooie prijzen te verdienen met
 de meest creatieve en originele outfit / voertuig! Het thema: HOLLAND!  

10
SEPT

ZATERDAG

  ACTIVITEITEN IN & OM DE TENT 
WORKSHOPS
Kom naar de feesttent en knutsel mee met diverse creatieve workshops!
Per workshop vragen we een kleine bijdrage van !1,-. 
 
 SCHMINKEN
Professionele schminkers staan voor je klaar om je te voorzien van een gave look!

11:00 - 14:00

kom verkleed

& WIN!

11:30 - 13:00  HEEL HOLLAND BAKT 

  DE ZESKAMP 13:30 -16:30
DE STRIJD OM DE STOEPTEGEL
Elk jaar stelt het zeskampteam weer een zinderend, afwisselend en uitdagend parcour
samen. Zo ook dit jaar!  Alle activiteiten sluiten uiteraard aan op het thema ‘Hollands’.

JEUGDTEAMS
Ook de jeugdige krachtpatsers zijn weer welkom! Er is plek voor max. 4 JEUGDTEAMS 
(12-17 jaar, 6-10 spelers per team). Deelname jeugdteams is gratis.

ORIGINALITEITSPRIJS
Naast het winnen van de felbegeerde stoeptegel, kun je ook 
dit jaar meestrijden voor de originaliteitsprijs (teamoutfit)!

MEEDOEN? 
Er is plek voor 16 stratenteams (6-10 spelers) - !30 per team - vol=vol.
Jeugdteams GRATIS deelname - max. 4 teams (6-10 spelers) - vol=vol.
Prijsuitreking 21:00 uur in de feesttent.  

kom verkleed

& WIN!

AANMELDEN
VERPLICHT

AANMELDEN
VERPLICHT

NIEUW | ZUIDLANDERS KLAAR? BAKKEN MAAR!
Ben jij een echte ster in bakken? Laat het zien en doe mee met HEEL HOLLAND BAKT! 
Bak jouw taart alvast thuis en laat deze door een deskundige jury beoordelen!
Laat het thema Holland terugkomen in smaak, versiering of kleur.

Er zijn 2 categorieën: volwassenen en jeugd (tot 18 jaar). Bij de 
volwassenen maakt de beste creatie kans op een professionele keuken- 
machine. De jeugd maakt kans op een workshopmiddag bij LekkerZoet!
  
DONEER JOUW TAART: VOOR ELKE PUNT EEN MUNT!
Laat na de jurering iedereen genieten van jouw taart en doneer deze aan het 
Wijkfeest. Elke punt, die kost dan een munt. De opbrengst komt ten goede aan de 
wijkfeest-activiteiten! Doneer jij ook je taart? Geef dit aan bij je aanmelding. 

VR + ZA

KERMIS
op terrein

VR + ZA

SUIKER
SPINNEN

Bij onderdelen met
dit logo is aanmelden 

VERPLICHT

Dit kan t/m
za 17 juli 2022

via
wijkfeestdezuidlanden

@gmail.com

AANMELDEN
VERPLICHT



 

 

 
 

  FEESTAVOND MET BAND 

VOORVERKOOPAVOND | VRIJDAG 2 SEPT | 19:30 - 20:30 uur
 

 

  CHILLAVOND JEUGD 12+ 

  FAMILIE BINGO 

MUZIEK DRAAIEN EN MOCKTAILS MAKEN (GRATIS)
Blijf tijdens het wijkfeest niet thuis zitten, maar kom gezellig naar de legertent. Draai je
eigen muziek, geniet van lekkere hapjes en een zelfgemaakte mocktail!  

10
SEPT

ZATERDAG

Op deze avond kun je:
• Toegangskaarten Feestavond kopen
• Deelname Zeskamp & Pubquiz (bij inloting) betalen + je deelnamebewijs ontvangen
• (Extra) setje kaarten kopen voor de Familie Bingo
 
Waar? 
Gebouw Jeugdsoos (noodgebouw naast Basisschool De Pionier) - Molkenkelder 4a. Pin is aanwezig.

VRIJWILLIGERS
GEZOCHT!

Wil jij tijdens het

Geen wijkfeest
zonder vrijwilligers!

wijkfeest helpen met 
biertjes tappen,
muntverkoop of 

(kinder)activiteiten?

wijkfeestdezuidlanden
@gmail.com

Laat het ons weten:

20:00 - 22:00

14:30 - 17:00

20:00 - 00:00

 

 

*Kinderen onder de 8 jaar mogen alleen meedoen onder begeleiding 

VOETJES VAN DE VLOER & HET DAK ERAF!
Vanaf 20:00 sluiten we het spetterende wijkfeest af met een zinderende feestavond!
Feestband Hooked on Red gaat ervoor zorgen dat het dak eraf gaat. Dus regel die 
oppas en/of vrije dag (erna), trek een ‘Hollandse’outfit aan en let’s party!

DRESS TO IMPRESS
Naast de prijsuitreiking van de zeskamp (21:00 uur) zal ook een prijs 
worden uitgereikt aan de dame en heer met de meest originele outfit! 
Dus kom als melkmeisje, Maxima, Kim Holland, het Nederlands elftal, 
Andre Hazes.... Je kunt het zo gek maken als jij wilt!

KOOP JE KAARTEN ONLINE OF VOORVERKOOP AVOND
Kaarten zijn vanaf nu verkrijgbaar via wijkfeestdezuidlanden.nl en kosten !10 per stuk.
Aan de kassa kosten de kaarten !12,50. Wees er dus snel bij. Vol=vol!  

WIJKFEESTDEZUIDLANDEN.nl

kom verkleed

& WIN!

AANMELDEN
VERPLICHT

NIEUW | WIE STREEPT ZE ALLEMAAL WEG?
De mannen van Kook en Kwis (pubquiz) zien we terug op de zaterdagmiddag met
een hilarische familiebingo. De heren kennende maken zij ook hier weer 1 groot feest van. 
Kortom wees er snel bij, want ook hier geldt vol = vol. 

Inloop Bingo 14:30 uur, start Bingo 15:00 uur. De Bingomiddag bestaat 
uit 3 rondes en tijdens elke ronde maak je kans op 3 fantastische prijzen.  

AANMELDEN + VOORVERKOOP
Meedoen? Geef je deelname door per mail. In de voorverkoop 
geldt deelname !5 (je ontvangt 1 kaart voor elke ronde). 
Meer setjes kaarten in de voorverkoop is altijd mogelijk. 
Tijdens de Bingo kost deelname !7,50. 
 


