Donderdag 23 juni
20.00 uur

Cabaret mmv Höllenboer "Lik mie nie"

Entree€ 1,so

Tent open vanaf 20.00u. Rond 20.30u zal door deze ervaren combinatie een kleurrijk
dialectcabaret op de bühne gezet worden. Tickets in de voorverkoop bij het Anjerpunt €6,00

'Vrijdag 24 juni
18.30 uur

Opening Sproeifeest &. Start kermis

Jong en oud verzamelen zich op het feestterrein aan de Koelmansstraat om samen op
muzikale wijze het Sproeifeest 2022 te openen.
Aansluitend kan iedereen Meerijden met de Truckopstap en de kermis verkennen.

20.00

uur
Pubquiz
Dit onderdeel is weer getrouw op de agenda. Iedereen kent het principe nu, dus we
verwachten veel teams. Opgeven kan via de link op de socials en de website.

22.00 uur

Fout feest met DJ Team het Einde

Zaterdag 25 juni

1

Vrije entree

•

9.oo · 13.00 uur Hoonhorster Jaarmarkt
Kom allen snuffelen op onze braderie & rommelmarkt met oud-Hollandse ambachten. Met
muziek van De Stuwzangers uit Vilsteren. (Opgave via de website of formulier)
Vanaf 10 uur

Kinderprogramma in de tent

Mmv de Bonte Nili een knutsel en speel ochtend voor de kinderen.

14.30 - 11.00 uur De alleskunner
Ga de uitdaging aan en laat jouw meest uiteenlopende talenten
zien. Geef je op via de link op de socials of de websitevan het
Sproeifeest (deelname vanaf 14 jaar)

Gratis deelname

vanaf 16.00 uur V0lle 'Ruw rap & veur weinig'
Zaterdagmiddag borrelen met muziek van deze regionale band

Vanaf 21.00 uur
Radio 538 - DJ's on Tour
De 0ls van radio 538 geven een show weg vol hits, mash-ups en
rem1xes.

Entree€ 10,-

Zondag 26 juni
10.30 - 12.00 uur
11.30 - 14.00 uur

Oecumenische viering in de feesttent
Anjerpunt Hoohorst Fietstocht

Gratis deelname

Vanaf dit tijdstip kunt u een tocht van circa 30 KM fietsen.

1s.oo - 16.00 uur Hoonhorster kampioenschap Kloep'm

Tijdens de zondagmiddag kan eenieder proberen de snelste tijd op het tapijt neer te zetten.

16.30 - 20.00 uur Feest met

Livi n I Room

De namiddag met minimale bezetting, maar maximaal feest!

20.00 - 23.00 uur

Een knallende laatste avond m.m.v.

Vrije entree

DJ Hitch Vrije entree

