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(Van onze correspondentej
IJSSELSTEIN - De jonge·
ren societeit De Kajuit be·
staat vijt jaar. Ter gelegen·
heid van dit eerste lustrum
hebben de medewerkers en
medewerksters een teest·
porgramma georganiseerd
dat op dinsdag 15 maart
van start gaat. De testivi·
teiten beginnen met een reo
ceptie, waanza de Engelse
tolkzanger Collin Scott in
de grote zaal zal optreden.
Tegelljkertljd Is op bet plein
roor de Kajuit een rommel·
markt, een ruUbeurs, een lancy·
falr en staan er infonnatlestands. Dit sUes In een grote
feesttoot. De o!ficii!1e opening
begint om half acht.
Op woensdag 16 maart treedt
's middags om twee uur het
jeugdcirsus cascade op In de
feesttent en bovendien wordt
er een straabtekenwedsbrljd gehouden. Ook de rommelmarkt,
de faney·falr en de ruilbeurs
zljn dan te bezoek&n, evenals de
volgende dagen.
~s
Avonds om zeven uur
wordt er in de grote zaa) een
film van Louis de Funes gedraald en .,,1 aUes in een Fran·
se sfeer toegaan, compleet met
muzlek, stokbrood en wljn. In
de Apo.ruimte tIeedt Moe van
Mll op en Is E!r gelegenheid voor
bjngo.

Donderdagavond om halt ne·
gen is er in de feesttent een
opbreden van het Volkstheater
uit NlJmegen, met sketches,
muzlek, film, dia's en toneel. In
de grote zaal Is er opnieuw een
Franse ..vond. Vrljdags Is er

om aoot uur een eetfestijn in
de feesttent, tarwljl in de grote
zaal om hat! acht een demonstJ: at1e begint van diNerse oude
ambacbten.
Op zaterdag 19 maart begin.
nen de feestelljloheden 's mid·
dags om twee uur met voor de
laatste keer de rommelma.rkt,
de rul1beurs en de fancy·falr.
's Avonds om acht uur treedt
het elgen Kajuikabaret op. Gedurende at de1.e vljf dagen
wordt er een loterlj gehouden
:net leuke prljzen, elke dag

worden er ean santa! getrokken, maar de hoofdprljzen gasn
er op zaterdag uit.
Op de fancy-feir staan ondermeer een schiettent, een gmbbelton, een blikken-gooitent en
een pljltjeswerptrot. Er kan
een poppennaam geraden worden en men kan gokken op het
aant:al erwten in een pot.
Op de ruilbeurs zljn planten,
boeken, strips, postzegels eoz.
De deeloame aan alle leestacti·
vitelten staat open voor leder·
een, de meeste attracties kos·

ten ongeveer een

Het is de
dat men·
sen van aUe leeftijden zien wat
De Kajuit is en wat De Kajuit
doet. Zo is Moe van Mil sPecJ.aa1 uiq:enodlgd voor bejsarden
en mcus Cascade speciaal voor
de kinderen. Bejaarden die
geen vervoer hebben worden
gratis gehaald en gebracht.
De Kajuit trekt wekelijks
zo'n 800 a 1000 bezoekers, de
medewerk~ hOOben zeit het
pro~amma in elkaar gezet (on
de organisatJie vel"7lOrgd.
•

' JSh

