Landhorst klaar voor het 4e zomerfeest!
In aanloop naar het 75- jarig bestaan van het prachtige Peeldorp!

De voorbereidingen voor het 4e zomerfeest zijn al enige tijd in volle gang,
zodat over een paar weken het feest kan losbarsten. Het jaarlijkse zomerfeest
met tal van activiteiten zal op vrijdag 29 juni en zaterdag 30 juni a.s. de sfeer
bepalen in Landhorst.
Vrijdagavond 29 juni is de aftrap van het zomerfeest en staat in het teken van
muziek. Popkoor ZIP zal het concert “4 de zomer” ten gehore brengen. Het optreden
start om 20:00 uur en de muzikale voorstelling duurt tot ongeveer 22.00 uur.
Tussendoor is er een pauze om lekker te genieten van een kopje koffie, thee of een
drankje. Popkoor ZIP heeft gastkoor “Les Petits Chanteurs” uit Gemert uitgenodigd.
Dit muzikale en feestelijke optreden is voor alle liefhebbers gratis toegankelijk en
vindt plaats op het plein voor dorpshuis ‘De Stek’. Dus kom kijken, luisteren maar
vooral genieten van het veelzijdige repertoire van Popkoor ZIP en Les Petites
Chanteurs. Iedereen is van harte welkom!
Deze muzikale avond gaat door in café-partycentrum Buitenlust waar de Franse
band Spunyboy's op zal treden.
Zaterdag 30 juni is op het Kerkplein om 16.00 uur de officiële opening van het
zomerfeest door de voorzitter van het organiserende comité Landhorst 75.
Hierna kan het publiek tot in de late avond genieten tijdens het zomerfeest, waarbij
het sportieve element ook dit jaar weer een belangrijke plaats inneemt.
Een enorme stormbaan genaamd Spider, van maar liefst 33 meter lang, is een
onderdeel van de strijd die teams met elkaar aangaan! Een unieke survivalbaan voor
het zomerfeest. Via de elastieken klim je iedere keer één laag hoger, tot je bovenaan
bent. Vervolgens glijd je via de enorme glijbaan naar beneden. Wie zet als team de
snelste tijd neer?
Daarnaast worden de teams uitgedaagd (zowel jong als oud) om een zwaar en blits
voertuig vooruit te trekken. In de middaguren zal DJ Twan ons entertainen met zijn
gezellige muziek. Twan draagt in het begin van de avond het stokje over aan een
collega DJ, die de avond met zijn muziek verder zal verzorgen.
De jeugdteams komen vanaf 16.30 uur in actie en aansluitend zijn de volwassenen
aan de beurt voor een sportieve strijd.
De allerkleinste kinderen kunnen zich vermaken met een luchtkussen in de vorm van
een maishakselaar en een zandbak met kraantjes. Op het Kerkplein staat een frieten snoepkraam. Café partycentrum Buitenlust zorgt voor de horeca.

Dit alles mag je natuurlijk niet missen en eraan deelnemen maakt het nog veel
leuker!
Natuurlijk wil je hier als vrienden-, familie- of buurtgroep aan meedoen! Ook teams
van buiten Landhorst zijn van harte welkom en worden uitgenodigd zich aan te
melden.
Geef je team van ongeveer 5 personen (jeugd- of volwassene team) snel op middels
een berichtje aan: bart.jolande@hetnet.nl Voor meer informatie mail gerust!
Geef bij de inschrijving het volgende aan:




Teamnaam (jeugd- of volwassene team)
Captain
Namen van de teamleden

Graag tot ziens op vrijdag 29 en zaterdag 30 juni 2018 in Landhorst!

