Hoe ver zijn we nu?
Aan de bewoners van Yde en De Punt

Yde - De Punt, maart 2019

Februari stond in het teken van de inzamelingsactie die we met de leden van het Schoolfeestcomité
onder u, de inwoners van Yde-De Punt, hebben gehouden. Voor het comité was dit een spannend
moment, want de opbrengst bepaalt of we kunnen realiseren wat we voor ogen hebben.
We kunnen melden dat de opbrengst zeer succesvol was. Er is bijna € 27.000,00 gegeven. Dit is
nagenoeg gelijk aan 5 jaar geleden.

Iedereen heel hartelijk bedankt voor deze enorme support.
Hoewel de opbrengst bijna gelijk is aan 5 jaar geleden, moet wel opgemerkt worden dat in de
afgelopen 5 jaar alles veel duurder is geworden. Daarom zijn een aantal grotere sponsoren aangezocht
om hun steun aan ons feest te geven. Onze aanvragen zijn in behandeling en we vertrouwen op een
positieve reactie.
Voor het schoolfeest wordt ook een programmaboekje gemaakt. Hierin is ruimte gemaakt voor
bedrijven om tegen betaling een advertentie te plaatsen. Hier is door de bedrijven in en om Yde-De
Punt goed gebruik van gemaakt en we willen deze bedrijven dan ook bedanken voor hun bijdrage.
Naast het programmaboekje zijn er nog andere mogelijkheden om uw bedrijf te promoten en zo
tevens het School- en dorpsfeest te sponsoren. Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn als
sponsoring? Neem dan contact op via het mailadres: communicatie@schoolfeestydedepunt.nl of
telefonisch met Jeroen Wekema 06-30 32 13 10
Mocht u de comitéleden, die met de intekenlijst rond zijn gegaan, hebben gemist en u wilt alsnog een
donatie voor het Schoolfeest doen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Zus Scheepstra, tel. 06-50 27
17 22 of 050-406 1274
De voorbereidingen voor het feest in het weekend van 14, 15 en 16 juni a.s. zijn in volle gang.
Veel zaken zijn rond en de contracten getekend.

Aanvragen voor vergunningen, elektrische aansluitingen e.d. worden door de verschillende
verantwoordelijke commissies op dit moment behandeld. En dan zijn er natuurlijk de wagens, de
straatversieringen en de bogen. Alles is nu bekend, de namen, de teams en de onderwerpen. De
uitkomsten zijn fantastisch: 18 wagens en 9 straten doen mee. Kortom we kunnen aan de slag.
Het programma voor alle dagen begint zo langzamerhand zijn definitieve vorm te krijgen en ziet er
vooralsnog als volgt uit:
Zaterdag 8 juni:

In de middag, vanaf 14.00 uur, vindt de jurering plaats van de bogen- en
straatversieringen. Op de website en ook in het nog uit te geven programmaboekje
wordt de route vermeld die de jury aanhoudt en omstreeks welke tijd u hen in uw
straat kunt verwachten. Dezelfde dag nog vindt ook de prijsuitreiking van de bogen
en straatversieringen plaats.

Vrijdag 14 uni:

Traditiegetrouw staat de vrijdag in het teken van de basisschoolkinderen. Dit jaar
hebben we een leuke circus dag georganiseerd. Een educatieve maar ook interactief
dag vullend programma wordt voor hen verzorgd. De dag start rond 08:30 en de
organisatie zorgt voor de lunch en wat lekkers nadien. Omstreeks 14:00 is de
circusvoorstelling door alle kinderen aan ouders, grootouders, broers, zussen en
iedereen die het leuk vindt om te komen kijken. Na afloop ontvangt ieder kind een
mooi aandenken aan de dag.
Zit uw kind niet op O.B.S. De Duinstee maar vindt uw zoon of dochter het wel erg
leuk om vrijdag 14 juni de hele dag mee te doen? Dat kan! Stuur een e-mailtje naar
evelienscheepstra@hotmail.com met daarin de naam, leeftijd en klas van uw kind.
Vergeet hierbij niet uw eigen contactgegevens te vermelden. Voor deze dag vragen
wij een eigen bijdrage van €10.- per kind. Opgeven kan tot 1 april a.s.
Op vrijdagmiddag beginnen we 16:00u met zogeheten slotraces. Dit is van oudsher
een hobby die in de jaren 60/70 veelal thuis werd beoefend door vaders met hun
kinderen, hoewel vader het stiekem zelf het leukst vond...
Slotrace heeft de afgelopen decennia niet stilgestaan en ook het digitale aspect is
hierin meegegroeid.
Met meerdere auto's tegelijk (replica's van echte auto's), op de baan van 700x200
cm, wordt er in teams gestreden om de prijzen. Het wisselen van baan, in de Pitlane
brandstof tanken en gas geven doe je met de draadloze handregelaar.
De spelregel voor de wedstrijden: rij met je team zoveel mogelijk ronden binnen een
afgesproken tijd, het team met de meeste ronden heeft gewonnen.
Fair-Play en Respect zullen in acht genomen worden en kan de uitslag doen
veranderen.
Tijdens de pauze van het avondprogramma wordt de "final heat" gereden en zal de
prijsuitreiking plaatsvinden.
Je kunt je opgeven als team van 5 personen waarvan 1 persoon reserve/wissel is.
Leeftijd vanaf 12 jaar en opgave vóór 1 juni!
Dit kan bij:
Chris de Vries
06-29038090
Astrid Westerhof
06-47290205

Arjan Hingstman
Elke van der Veer

06-38199814
06-46886635

Aansluitend aan de slotraces zal er op vrijdagavond een bingo zijn. Hoewel we de
details nog even voor ons willen houden kan er in ieder geval gesproken worden van
een ludieke bingo-variant! Opgave is hiervoor niet nodig en de bingoavond is geschikt
voor bezoekers tot 109 jaar.
Er zal rond 20:00 uur gestart worden en tijdens de pauzes van de bingo zal de finale
van de slotrace en de prijsuitreiking hiervan plaatsvinden.
Uiteraard wordt de gehele vrijdagavond omlijst met gezellige muziek.
Zaterdag 15 juni:

Wordt iedereen in Yde en De Punt vanaf 08.00 uur gewekt door het trompetgeschal
van herauten. Om 13.30 uur start aan de Duinstraat de optocht met 17 versierde
wagens met ondersteuning van drie muziekkorpsen.

De zaterdagavond wordt zoals iedereen gewend is een groot spektakel! Tijdens het
TT-festival waren ze één van de top-acts op de main-stage, nu komen ze naar Yde;
twee grote witte vleugels met knettergekke toppianisten/entertainers met hun crew!
Van klassiekers tot de hits van nu, van lekkere meezingers tot rock 'n roll, de meest
uiteenlopende nummers komen voorbij tijdens dit optreden!
Het programma is avondvullend en het wordt weer een ongekend feest waar we met
z'n allen nog lang van zullen nagenieten.
Zondag 16 juni:

Als op zondag, na een swingende nacht, iedereen weer tot leven komt, ontmoeten
we elkaar om 13.00 uur weer op het feestterrein.
Het feestterrein is dan omgetoverd tot een “ik hou van Yde-de Punt” decor.
Tijdens de “Ik hou van Yde-de Punt middag” wordt er een 10 kamp gehouden in
Hollandse sferen.
Waarbij de teams tegen elkaar strijden.
Je hoeft geen krachtpatser te zijn om deel te nemen, want de spelen zijn zodanig op
gezet dat jong en oud hieraan deel kan nemen. Verzamel een groep mensen om je
heen en geef je snel op.
De teams bestaan uit 6 personen, in de leeftijd vanaf 16 tot 100 jaar.
Het wordt een feestelijke middag vol hilarische spelen.
Dresscode voor deze middag is “Yde- de Punt houdt van Holland”
Laat je creativiteit borrelen en steek je in rood, geel, zwart en/of in rood, wit, blauw
of oranje.
We laten de creaties meetellen in de totaalscore van je team!
De opgave voor de 10 kamp kan gedaan worden tot 1 juni.
Dit kan gedaan worden bij:

Chris de vries
Jeroen Wekema

06-29038090
06-30321310

Na de gezellige zondagmiddag zal op zondagavond de partyband TOF! optreden. Er
gebeurt veel op het podium en de band doet er alles aan om het publiek te
vermaken. TOF! heeft een breed repertoire wat voor ieder publiek een feest weet te
bouwen. Een energieke afsluiting van een enerverend Schoolfeest!

Onze website biedt, naast informatie en antwoorden, de mogelijkheid voor adverteerders om ook
daar hun bedrijf onder de aandacht te brengen. En ja, mocht u denken, hoe is het programma ook
alweer, ga dan naar www.schoolfeestydedepunt.nl Daar kunt u ook zien hoe het er allemaal in het
verleden uitzag.

Kort samengevat:
Zaterdag 8 juni:
Vrijdag 14 juni:
Zaterdag 15 juni:
Zondag 16 juni:

Jurering straatversieringen en bogen en vervolgens de prijsuitreiking;
Kinderfeest en avondprogramma;
Optocht en feest;
10-kamp.

En dan nog een herinnering, om ervoor te zorgen dat er geen kinderen buiten de boot vallen:
Mochten er nog kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 zijn die graag mee willen doen maar om wat voor
redenen niet op de basisschool in Yde zitten, dan kunnen die alsnog aangemeld worden bij: Afina Kok
(06-49684845). Deze kinderen zullen bij hun leeftijdsgenootjes ingedeeld worden.

Met vriendelijke groeten,
Stichting Schoolfeest comité Yde – De Punt

