5e
VREESWIJKSKOLKFEEST
Tijdens de Vreeswijkse septemberdagen.
5e Vreeswijkskolkfeest
De dorpskernen Vreeswijk en Jutphaas vormen sinds 1 juli 1971 de Gemeente Nieuwegein. Toch
heeft de wijk Vreeswijk nog steeds zijn eigen karakterestieke uitstraling en blijft wel het leukste
pittoreske plekje in Nieuwegein. Sinds 2005 is er ook de wijk Nieuw Vreeswijk.
In Vreeswijk worden meerdere activiteiten per jaar georganiseerd waar ook veel mensen van buiten
de Regio op af komen. (Vreeswijk bij kaarslicht, Koninginnedag, Vreeswijkse septemberdagen,
Harley-Kie-Day-Dag etc, etc.)
Zo is er in 2008 het Vreeswijkskolkfeest ontstaan wat opnieuw een aanvulling geeft op de sociale
gebeurtenissen in Vreeswijk.
Het feest dat bedoeld is voor alle oud- en nieuw Vreeswijkers gaat dan ook al voor de vijfde keer
georganiseerd worden.
De laatste 4 jaar was het reünie gevoel zeer goed aanwezig en vormden zo samen het grote succes
van deze avond.
De mensen die vroeger veel, of zelfs nu nog, op Vreeswijk komen en er niet wonen zijn van harte
welkom. Een feest waar je veel oude bekenden tegenkomt, van jong tot oud. Maar ook voor de
Nieuw Vreeswijkers is het leuk om het echte Vreeswijkse sfeertje te proeven. De Nieuw Vreeswijkers
zijn dan ook de laatste 4 jaar dan ook met grote getale aanwezig en voelen zich hier ook goed thuis.
Kortom een spetterend feest voor mensen met een hart voor Vreeswijk. Het is dan ook de bedoeling
om het 5e Vreeswijks Kolkfeest te organiseren waarbij het gemeenschappelijk belang voorop staat en
géén commercieel karakter heeft. De feestavond is een aanvulling op de Vreeswijkse
septemberdagen.
Dit alles kan natuurlijk niet zonder sponsors. Misschien was u zelf al eerder sponsor of wordt het een
eventuele eerste keer. Wij hebben daarvoor een sponsorprogramma over de verschillende
mogelijkheden.
Mocht u geïnteresseerd zijn mail dan naar info@vreeswijkskolkfeest.nl en wij nemen dan
binnen een aantal dagen kontakt met u op.
Datum 5e VreeswijksKolkfeest: 1 september 2012.

