Midzomerfeest Hengstdijk
Zaterdag 25 juni is het zover. Na 2 seizoenen rust organiseert Hengstdijk het
26de Midzomerfeest. In grote lijnen is het doel en de opzet het zelfde als
voorgaande jaren; financiering van het onderhoud aan de Catharinakerk.
De kraampjesmarkt is, dit jaar voor het eerst, vanaf de kerk via de Plevierstraat
en de Kievitstraat tot een stukje voorbij het dorpscentrum de Schuur. In het
dorpscentrum is de grote markt van allerlei tweedehandse spullen.
3 jaar lang hebben we veel mooie, waardevolle en antieke spullen verzameld om
te verkopen voor de kerk.
Dit geldt nog meer voor de boekenmarkt die net als voorgaande jaren in de kerk
gehouden wordt. Er is een enorme hoeveelheid mooie jonge en interessante
boeken in allerlei genres. In de straat tussen kerk en dorpscentrum presenteren
zich vele kramen en straatplaatsen met allerlei gebruikte en nieuwe artikelen. Er
staan kramen met groente en fruit, met fruitsap en jam, met nieuwe kleding, met
wenskaarten, sierraden en allerlei creatieve artikelen. Ook aan de kinderen is
gedacht met een springkussen en vele spelletjes waar ze mooie prijzen kunnen
winnen.
Natuurlijk worden er wafels gebakken en kan er in het dorpscentrum en op het
terras iets gedronken worden. Het rad van fortuin met vele mooie prijzen draait
op volle toeren. En er zijn lekkere warme broodjes te koop.
In de kerk is een edelsmid aan het werk, Hij geeft uitleg over reparaties en
nieuwe sierraden.
De aanvang van de activiteiten op zaterdag is 9.00 uur.
Op zondagmiddag is er in het dorpscentrum een prijskaarting aanvang 14.00 uur
en gaaibollen aanvang 14.30 uur. Het terras is open.
Ook kan er worden ingeschreven voor een mooie wandeling. De boekenmarkt in
de kerk is op zondag van 13.00 tot 17.00 uur open. In de week na het
midzomerfeest is de kerk van maandag t/m vrijdag dagelijks van 13.00 tot 17.00
uur open voor bezichtiging en de verkoop van boeken.
Onze oproep: bezoek het Midzomerfeest op Hengstdijk
Iedereen is hartelijk welkom. Het mooie weer is besteld.
Het midzomerfeestcomité
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