
  
           Yde - De Punt, mei 2019 

  

Aan de bewoners van Yde - De Punt,  

 

Allereerst onze excuses. 

In de vorige circulaire zijn onjuiste data vermeld van het schoolfeest. Voor de goede orde vermelden wij daarom 

nogmaals de juiste data. Te weten: 14, 15 en 16 juni 2019. 

 

Huishoudelijke mededeling: Ophalen groene container. 

Omdat 10 juni 2019 op Pinkstermaandag valt is de ophaaldag voor de groene container door de 

gemeente verplaatst naar zaterdag 15 juni. 

 In verband met de optocht zal deze ophaaldag echter komen te vervallen! 

  

Het feest komt dichterbij, dat kun je merken. Het werkterrein verplaatst zich van schuurtjes naar de straat en de 

bedrijvigheid neemt toe. Het is dan ook goed om te zien dat we met z’n allen de schouders eronder zetten om 

het Schoolfeest 2019 tot een grandioos succes te maken.  

  

Dit is alweer de 4e circulaire die bij u op de deurmat valt en we hebben de volgende informatie voor u over het 

naderende Schoolfeest. 

  

Afhalen kaarten zaterdagavond en inschrijving BBQ 

Op vrijdagavond 24 mei a.s. van 19.30 – 21.00 uur bent u welkom in het “Yders Hoes” om de toegangskaarten 

op te halen voor de zaterdagavond. Tevens zal ook het programmaboekje aan u worden uitgereikt.  De kaarten 

en het programmaboekje kunt u ophalen bij de commissieleden die bij u aan de deur zijn geweest met de 

intekenlijst.  

De gratis kaarten worden uitgegeven aan diegenen die voldoende op de lijst hebben ingetekend 

(minimaal € 25,00 p.p.).   

Voor diegene die nog niet hebben ingetekend bestaat de mogelijk deze avond kaarten te kopen voor €25,00 per 

stuk.  Dit geldt ook voor oud-inwoners, familieleden, vrienden en/of bekenden. 

 

De prijs van de toegangskaart aan de kassa voor de zaterdagavond bedraagt € 27,50.   

Vrijdag- en zondagavond is gratis. 

 

De toegang op de vrijdag- en zaterdagavond tot de feesttent is voor personen vanaf het voorgezet onderwijs. 

Kinderen die de basisschool bezoeken worden niet toegelaten.   

 

Ter afsluiting van een, hopelijk, prachtig weekend heeft het comité het idee naar voren gebracht om een  

dorps- barbecue te organiseren. Dit zal dan plaatsvinden nadat de 10-kamp is beëindigd en we met elkaar nog 

gezellig na kunnen zitten in en/of rondom de feesttent.  

 

De kosten hiervan zijn €10,00 p.p. voor volwassenen en voor de kinderen t/m de basisschool €5,00 p.p. 

U kunt zich aanmelden en tegelijk betalen tijdens de uitreiking van de kaarten. 

 

Wij hopen op een grote opkomst zodat we met elkaar een super gezellige afsluiting van het middagprogramma 

zullen hebben.  

  



 

Jurering en prijsuitreiking:  

Om ons als bewoners en ook de bezoekers langer te laten genieten van een vrolijk Yde – De Punt, met hun 

rijkversierde straten, worden de bogen- en straatversieringen op zaterdagmiddag 8 juni gekeurd door een 

vakjury.  

In de volgende circulaire alsmede in het programmaboekje wordt de route en de tijden van de juryleden bekend 

gemaakt wanneer zij uw straat of buurt zullen aandoen. Op dezelfde middag worden de prijzen voor de bogen 

en straatversiering bekend gemaakt.  

De prijsuitreiking zal plaatsvinden op zaterdagavond 15 juni in de feesttent samen met de prijsuitreiking van de 

wagens. De prijzen voor de schoolwagens worden direct na de optocht uitgereikt bij de feesttent.  

 

Tijdens de voorlichtingsavond in de MFA is gevraagd waarop de jury zal gaan letten. 

De beoordelingscriteria van de jury zijn: 

Wagens 

- afwerking, kleurencompositie, originaliteit en figuratie 

 

Bogen en straatversiering 

- afwerking, kleurencompositie, originaliteit, figuratie en spektakel 

 

Niet alle genoemde onderdelen wegen evenredig zwaar. 

  

10-Kamp 

Op zondagmiddag wordt de 10-kamp ‘’Ik hou van Yde De Punt’’ georganiseerd.  
Hieraan kun je meedoen in teams van 6 personen tussen de 12 (vanaf de basisschool) tot 99 jaar. 
Opgeven kan bij: Chris de Vries 06-29038090 of Jeroen Wekema 06-30321310 
 

Om het feestweekend af te sluiten zal na de 10-kamp de dorps-barbecue starten onder begeleiding van muziek. 

De avond zal worden afgesloten met partyband TOF.  

 

En ja, mocht u denken, hoe is het programma ook al weer, ga dan naar www.schoolfeestydedepunt.nl, bezoek 

ook onze Facebook pagina voor de allernieuwste informatie over het Schoolfeest 2019.  

      

 

Kort samengevat: 

Vrijdagavond 24 mei : Ophalen toegangskaarten en inschrijving BBQ 

Zaterdag 8 juni  : Jurering straatversiering en bogen 

Vrijdag 14 juni  : Kinderfeest en avondprogramma 

Zaterdag 15 juni  : Optocht, avondprogramma met Great Piano’s 

Zondagmiddag 16 juni : 10-Kamp “Ik hou van Yde De Punt” en dorps-barbecue 

Zondagavond 16 juni : Avondprogramma met partyband TOF. 

  

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Stichting Schoolfeestcomité Yde – De Punt.  
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