Yde - De Punt, juli 2018.
Aan alle inwoners van Yde en De Punt,
Het school- en dorpsfeest in Yde-de Punt is een begrip onder veel inwoners. Degenen die dit feest hebben
meegemaakt zullen het niet snel vergeten. Voor de nieuwe inwoners van Yde - De Punt een korte introductie.
Het schoolfeest, dat om de vijf jaar wordt gehouden, bestaat al meer dan 125 jaar en is in de loop der jaren
uitgegroeid tot een dorpsfeest, waarbij de basisschool en de leerlingen nog steeds een belangrijke plaats innemen,
en waar alle inwoners aan meedoen.
De voorbereidingen beginnen ongeveer een jaar voor het feest en vragen van het schoolfeest comité dus een lang
lopende inzet. Onlangs heeft u via circulaires kunnen lezen dat er leden werden gevraagd voor het schoolfeest
comité.
Het dagelijks bestuur en de verschillende commissies zijn gevormd. Het schoolfeest comité heeft de datums voor de
feestelijkheden vastgelegd en dat is geworden:

Het traditionele school-, dorpsfeest zal plaatsvinden op:
14, 15, 16 juni 2019
De keuring van de bogen en straatspektakel zal plaatsvinden op
zaterdag 8 juni 2019.
Met plezier stellen wij ons als het nieuwe schoolfeest comité aan u voor. Wij hebben er veel zin in en hopen dat samen
met alle basisschoolkinderen, ouders en andere dorpsgenoten weer een geweldig, traditioneel feest van te maken.
Dagelijks bestuur:
Bé van Veen
Zus Scheepstra
Hilja Groenwold
Marieke Joren

Schoolstraat 8
Norgerweg 106
Ydermade 2
Norgerweg 149

Yde
Yde
De Punt
Yde

 06-83564471
 06-50271722
 06-13421736
 06-10139278

Voorzitter
Vicevoorzitter
Penningmeester
Secretaris.

Optochtcommissie
Arjan Hingstman
Uiver 1
Yde
 06-38199814
Contactpersoon
leden: Dineke Strijk, Henny Hindriks, Willie van de Kerkhof, Roelof van Steenwijk, Bennie Lanting, Evelien Scheepstra,
Kinder-activiteitencommissie
Evelien Scheepstra
Sissingestraat 14
Yde
 06-48457781
leden: Dineke Strijk, Jennie Reinders, Afina Kok (namens Oudervereniging)

Contactpersoon

Entertainmentcommissie
Elke van der Veer
Molenweg 8
Yde
leden: Astrid Westerhof, Chris de Vries, Arjan Hingstman.

Contactpersoon

 06-46886635

Zondagmiddagcommissie,
Chris de Vries
Uiver 12
Yde
 06-29038090
leden: Jannie van der Veen, Jeroen Wekema, Elka van der Veer

Contactpersoon

Cateringcommissie
Dineke Strijk
Schoolstraat 26
Yde
 06-51409911
leden, Henny Hindriks, Astrid westerhof, Jennie Reinders, Evelien Scheepstra

Contactpersoon

Communicatiecommissie
Jeroen Wekema
Duinstraat 13
leden: Willie van de Kerkhof, Henny Hindriks

06-30321310

Contactpersoon

Technische commissie
Roelof van Steenwijk
Groningerstraat 27
Vries
06-22791881
leden: Chris de Vries, Bennie Lanting, Willie van de Kerkhof.

Contactpersoon

Yde

De schoolfeestorganisatie is ondergebracht in een stichting. Voor vagen of suggesties kunt u terecht bij de
contactpersonen en voor specifieke zaken bij het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur is te bereiken via het volgende
mailadres: schoolfeestydedepunt19@gmail.com
Indeling feestweekend.
Alle voorbereidingen zijn nog in een pril begin, maar in grote lijnen zal het programma er als volgt uitzien. Op vrijdag is er
feest voor de kinderen. Op zaterdag trekt de optocht met praalwagens en muziek door het dorp. Zaterdagavond is er een
groots feest in de feesttent en op zondagmiddag is er een familie evenement voor iedereen.
Wagens, bogen en straatversiering.
Wij vertrouwen erop dat het hele dorp wordt versierd en dat er traditioneel weer voor alle kinderen van de basisschool
praalwagens worden gemaakt. Ook kinderen uit Yde -de Punt, die in andere dorpen naar de basisschool gaan, mogen
hieraan meedoen. Alle verenigingen, straten, vriendengroepen e.a. worden opgeroepen na te denken over het maken
van een prachtige wagen en/of straatversiering inclusief een boog., zodat het dorp er zeer feestelijk uit komt te zien. U
heeft nog even de tijd om na te denken hoe u dit gaat doen, want eind januari, begin februari 2019 is de aanmelding van
de wagens, bogen en straatversiering.
Uw Financiële bijdrage:
Aan de organisatie van een dergelijk feest hangt uiteraard een prijskaartje. De stichting schoolfeest heeft geen leden of
donateurs, al het geld wordt huis aan huis opgehaald door het schoolfeest comité. Voor de financiering van het
schoolfeest 2019 doen we deze keer weer een beroep op de gulheid van alle bewoners van Yde en de Punt om ons in
staat te stellen een prachtig feest neer te zetten. Omstreeks januari 2019 zullen we u informeren hoe we dit denken te
gaan doen.
Sociale Media.
Natuurlijk kunt u ons ook volgen via de sociale media op facebook, twitter en Instagram. De website van schoolfeest Yde
de Punt komt medio september weer in de lucht.

Met vriendelijke groeten,
Stichting Schoolfeest comité Yde – De Punt

