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Vogelwijk

FESTIVAL
Zaterdag 22 september

17.00 uur Aanvang feest
Welkomstdrankje en -hapje aangeboden door de wijkvereniging.

Het Foodplein
Op het festivalterrein worden vanuit verschillende Food Tenten maaltijden verkocht o.a.:
Slagerĳ Engelbert verkoopt zelfgemaakte hamburgers
Viszaak Den Heĳer staat klaar met een heerlijke vispaella
Restaurant Binnen verkoopt authentieke Franse crêpes
Restaurant Burrata heeft een Italiaanse assortiment
De biologische fritestruck maakt biologische frites
Voor verkoelende lekkernijen is er een ĳskraam
Kinderactiviteiten
Voor de kids is er van alles te doen: springkussens, suikerspinnen, popcorn maken en
chillen in de loungehoek.
Photo booth
Voor alle leeftijden. Vereeuwig jezelf in het fotohokje.
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De Stille Disco
Zonder anderen te storen lekker dansen. Ook leuk voor toeschouwers…

Westwood
Wij zijn heel blij met de medewerking van Westwood, voor vele Vogelwijkers een bekende
plek. Westwood verzorgt ’s avonds een daverend muziekprogramma van loungemuziek
tot disco. Kids, tieners, pubers, ouders, oma’s en opa’s: it’s time to dance!

23.00 uur Einde feest
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Zondag 23 september
10.30 uur Lanenloop. Verzamelen bij de bakker op het Mezenpleintje
11.15 uur Binnenkomst eerst Lanenlopers, Atletiekbaan Laan van Poot. Vanaf 11.00 uur is
het feestterrein bij de Atletiekbaan open. De koffie staat klaar, het lekkers krijgt u van ons.
11.30 uur Optreden Duindorp Fanfare. Kom vooral ook kijken naar de figuren die zij op
het terrein lopen en draaien….
13.00 uur Vertrek Kinderpiratentrein voor de Trashurehunt (zie kader elders in blad).
13.00 - 15.00 uur Aanschuiflunch met 3 gangen (zie kader elders in blad), uitgeserveerd
aan lange aanschuiftafels. Maak kennis met wijkgenoten en geniet van een heerlijke lunch
en een wijntje. Terwijl je luncht, zorgen de Dustbowl Drifters voor een gezellig muziekje
waarop ook gedanst mag worden! Bluegrass, country and folk tunes…. Je kunt eigenlijk
niet blijven zitten.
14.00 uur Vertrek van de eerste TreinTour door de wĳk.Tot 17.00 uur rijdt het treintje elk
half uur met gids door de Vogelwijk. Laat je verrassen door saillante details over huizen,
bewoners, bijzondere plekken en de geschiedenis van de wijk. Met leuke en lekkere
tussenstopjes!
15.00 uur Tijd voor een officieel momentje.
15.30 uur Optreden Vogelwĳkkoor. Speciaal voor deze gelegenheid met alleen maar
‘Vogelliedjes’. Aan het slot kun je meezingen!
16.00 uur West Coast Big Band met Frits van Landesbergen.
Lekker dansen, swingen, schuiven, borrelen...
18.00 uur Redmar Wolf, voorzitter van de wĳkvereniging, sluit het feestweekend af.
Vanaf 16.00 uur kunt u een fles jubileumwijn afhalen. Als u dit exemplaar van het wijkblad
meeneemt en laat zien, krijgt u per adres 1 fles Vogelwĳkjubileumwĳn.
Voor de laatste nieuwtjes: volg onze eventpagina
op Facebook en de pagina van de Vogelwijk
www.facebook.com/wijkvereniging.devogelwijk
En op de website www.vogelwijkdenhaag.nl

