
Programma
Velswieksfeest 2022!

Woensdag 17 augustus
Vanaf 19:30  Opgeven vogelschieten

Vrijdag 19 augustus
Vanaf 18:30 Opstellen optocht 
19:30 - 20:30 Optocht door Velswijk
21:00 - 01:00 Prijsuitreiking en start
   feestavond met medewerking
   van Free Willy

Zaterdag 20 augustus
11:00  Opening volksspelen en start vogelschieten
±14:00  Start vierkamp (een zeskamp maar dan iets kleiner)
21:00 - 01:00 Huldiging koningspaar en start feestavond met
   medewerking van Empire Coverband

Zondag 21 augustus
12:30 - 15:00 Fietstocht door de regio
15:00   Start gezellige middag (inclusief verloting en muziekbingo)  
   met medewerking van DJ Roan

Een goed recept moet je niet veranderen. Al jaren 
bepalen we op zaterdag de nieuwe schutterskoning(in) 
van Velswijk. Natuurlijk gaan we dat ook dit jaar weer 
doen. Opgeven voor het vogelschieten doen we weer 
(ouderwets) op woensdagavond in d’n Draejer. 
Met 3 schoten voor slechts €12,50 kun je meedingen 
naar de titel Schutterskoning(in) van Velswijk. 

De optocht is verplaatst van zondagmiddag naar 
vrijdagavond. Aan de optocht zelf is niks ver-
anderd. Vorm dus snel een groepje, bedenk een 
leuk onderwerp en doe mee als individu, duo, 
loopgroep of misschien wel grote wagen!Vanaf 
18:30 u. kan iedereen opstellen tussen loonbedrijf 
Looman en d’n Draejer. Rond 19:30 u. vertrekken 
we voor het rondje Velswijk onder begeleiding 
van schutterij Sint Sebastiaan uit Zieuwent-Mari-
envelde. Nadat de jury in beraad is gegaan volgt 
rond 21:00 u. de prijsuitreiking, gevolgd door een 
knallend feest waar uiteraard de entree gratis is. 

Een zeskamp maar dan met 4 spellen. Leuk om na het vogelschieten de spieren toch nog even 
extra los te maken. Het zijn spelletjes voor jong en oud en meedoen is uiteraard belangrijker 
dan winnen. Opgeven kan bij aanvang van de vierkamp en dit zal zijn wanneer de schutters-
koning(in) bekend is. 

Op zondag even bijkomen van de feestavond? Dat kan met een leuke activiteit. Vanaf 12:30 u. kan jong 
en oud deelnemen aan een fietstocht door de regio. 
Stof je fiets af, laad je accu op en kom zondagmiddag richting d’n Draejer.
Vanaf 15:00 u. is er mogelijkheid om onder het genot van een borrel of een frisje en een gezellig muziek-
je na te praten en het Velswieksfeest met elkaar af te sluiten. Natuurlijk vergeten we zondagmiddag de 
muziekbingo en verloting niet.




