Yde - De Punt, mei 2019

Aan de bewoners Yde - van De Punt,
Ter afsluiting van een, hopelijk, prachtig weekend heeft het comité het idee naar voren gebracht om een
dorpsbarbecue te organiseren. Deze zal op zondag 16 juni plaatsvinden nadat de 10-kamp is beëindigd en
we met elkaar nog gezellig na kunnen zitten in/of rond de feesttent.
De kosten hiervan zijn: € 10,-- p.p. voor volwassenen en kinderen t/m de basisschool gaan € 5,-- p.p. betalen.
Bij aanmelding ontvangt u een knipkaart waarmee u recht heeft op 4 stuks vlees en kinderen 3 stuks.
Salades e.d. kunnen zonder bon worden afgehaald. U hebt de keuze uit diverse vleessoorten, t.w.: Speklap,
hamburger, bbq worst, karbonade, schaslick, Hawaïspies of een gemarineerde kipfilet.
Eveneens zullen vegetarische producten worden aangeboden.
In verband met de inkoop willen we graag dat men zich van tevoren opgeeft. Dit kan op 24 mei a.s. tijdens
de kaartuitgifte in de MFA. (Betaling kan per pin of contant).
Wij hopen op een grote opkomst zodat we met elkaar, onder begeleiding van muziek, een supergezellige
afsluiting van het middagprogramma zullen hebben.
Programma vrijdag 14 juni:
Word jij de Max Verstappen van Yde – De Punt?
Op vrijdagmiddag beginnen we om 16:00 uur met zogeheten slotraces. Dit is voor iedereen in de leeftijd
van 12jaar (vanaf het voortgezet onderwijs). Met meerdere auto's tegelijk (replica's van echte F1 auto's),
op een baan van ruim 700x200 cm, wordt er in teams gestreden om de prijzen. De baan is een exacte kopie
van het TT-circuit van Assen wat lange tijd in de race is geweest om voor het eerst sinds lange tijd weer een
F1 race in Nederland te organiseren.
Nu Zandvoort met de eer lijkt te gaan strijken brengen wij de F1 toch naar Drenthe. Niet Assen maar Yde –
De Punt is gastheer van dit spannende spektakel. Het wisselen van baan, in de pit lane brandstof tanken en
gas geven doe je met de draadloze handregelaar. Waar gaat het om? 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 4 personen.
Naast het F1 racen hebben we een leuk randprogramma voor de deelnemers.
Opgave vóór 10 juni!
Dit kan bij: Chris de Vries 06-29038090, Astrid Westerhof 06-47290205, Arjan Hingstman 06-38199814 of
Elke van der Veer 06-46886635

Aansluitend aan de slotraces zal er op vrijdagavond een bingo zijn. Opgave is hiervoor niet nodig en de
bingoavond is geschikt voor bezoekers vanaf het voortgezet onderwijs. Neem je buren, vrienden en
collega’s mee naar deze gezellige avond.
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.
Bingokaarten zijn in de tent te koop. Kosten hiervoor bedragen € 5.- per set van 6 ronden.
Er wordt gespeeld om echte prijzen en de zogenaamde ludieke prijzen welke zijn ingebracht door de leden
van het schoolfeestcomité.
IKWILLEM zal de avond presenteren en van muziek voorzien.

Opgaveformulier
10-kamp
Als op zondag, na een swingende nacht, iedereen weer tot leven komt, ontmoeten we elkaar om 13.00 uur
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. De teams strijden
tegen elkaar, waarbij de verschillende spelen zijn gebaseerd op Hollandse spelen. 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 voor 1 juni 2019 op. De teams moeten
bestaan uit 6 personen, in de leeftijd vanaf 12 tot 100 jaar. (vanaf basisschool) 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, wit, blauw, oranje of in de kleuren van de vlag van Yde-De
Punt. We laten de creaties meetellen in de totaalscore van je team!
Naam van de groep:………………………………………………...
Contactpersoon:………………………………………………..Telefoonnummer::……………………………………….
Namen deelnemers:
1.)……………………………………………………………………..2.)…………………………………………………………………
3.)……………………………………………………………………..4.)…………………………………………………………………
5.)……………………………………………………………………..6.)…………………………………………………………………
Gelieve dit formulier in te leveren bij één van de commissieleden van de zondagmiddagcommissie:
Chris de Vries 06-29038090 en Jeroen Wekema 06-30321310

