


Beste Jisters en minsken der omhinne,

Foar jimme leit it programma fan it Jister doarpsfeest 2010.
Alwer goed 3 jier lyn dat it foarige barren wie en dat wie tige slagge. 
Mar tiden gean fierder en no wiene wy as feestcommissie oan bar om wer wat 
moais op poaten te setten.

Ik wol us earst efkes foarstelle: Melle Westra en Rixt Holwerda bleaunen sitten 
yn’e feestkommissie en die moasten in slach troch it doarp om it fiiftal wer kom-
pleet te meitsjen.
Sels hoechde ik net lang nei te tinken doe’t se my fregen want ik koe gjin reden 
fine om it net te dwaan. Klaske de Haan tocht der krekt sa oer en Egbert Luinstra, 
ek al goed 10 jier Jister, stelde syn skouders graach beskikber om se der ek ûnder 
te setten. In goed stel.

We namen ôfskie fan’e “lannen fan’e wrâld” en fûnen it tiid wurden foar GLITTER 
EN GLAMOUR. Ein foarich jier is elts derfan op’e hichte brocht en der binne guon 
minsken al bot mei oan’e slach gien. We binne tige nijskjirrich hoe’t elts ús ferrasse 
sil. Op it poadium yn’e tinte, mei de buertfersiering, lâns de route fan’e fersierde 
weinen, hoe’t se it der sneontemidje ôfbringe sille mei de buertmeerkamp, ensf.

Tige bliid binne wy mei de “come back” fan’e drumband die’t us doarpsfeest hjir 
en dêr opluisterje sil.

Beste minsken, wy as feestkommisssie sjogge út nei jimme betinksels en tankje jim 
foar jimme ynset. Wy ha der yn elts gefal in soad nocht oan om der mei ús allen in 
geweldich lêst weekein fan augustus fan te meitsjen. 

Want betink: doarpsfeest Ie is fan ús allegear, foar ús allegear.

Mei rejale groetnis,

MPP, foarsitter feestkommissie



De feestcommissie bestaat uit

Voorzitter  Melle Pieter Prins  tel 0612268533
Penningmeester  Melle Westra    tel 0651711501
Bestuursleden  Rixt Holwerda   tel 0519 518763
   Eibert Luinstra   tel 0610319612
   Klaske de Haan  tel 0519518189

* Het dorpsfeest is dit jaar op 25, 26, 27, 28 en 29 augustus 2010.

*  Contactpersoon in het bestuur is Rixt Howerda 0519 518763.

* Tijdens de optocht mag er geen glas worden gebruikt!

* De feesttent staat op het parkeerterrein bij het sportveld.

* Wij willen een ieder vragen om tijdens het dorpsfeest de vlag uit        
   te hangen. Voor een extra feestelijke sfeer!

* Graag de route van de optocht vrijhouden van auto’s.

* De containers worden vrijdag tussen 7 en 8 uur opgehaald graag de   
   container na  8 uur weer ophalen, zodat de route vrij is met de optocht.

* Deelname aan alle activiteiten is op eigen risico.

* Wijzigingen tijdens het dorpsfeest worden bij de tent aangegeven.

* Het programmaboekje kunt u ook vinden op www.dorp-ee.nl

* Er worden tijdens het dorpsfeest foto’s gemaakt door Burt Sytsma deze     
   foto’s kunt u vinden op www.fotobukro.nl  



Programma
2010



Woensdag 25 augustus

18.30 uur
Opening van het dorpsfeest met ballonnen wedstrijd. We vertrekken om deze 
tijd met de ballonnen van basisschool “de Gearing”  naar het sportveld. Dit onder 
muzikale begeleiding, welke nog een verrassing is!
Hier zal het dorpsfeest officieel worden geopend waarna de ballonnen worden op 
gelaten. De ballonnen wedstrijd is voor alle kinderen t/m groep 8 van de basis-
schoolleeftijd. Het is een dorpsfeest dus daarom willen we graag alle kinderen van 
Ee en omstreken in de basisschoolleeftijd erbij betrekken. De kinderen die niet op 
“de Gearing” zitten kunnen zich op (laten) geven bij Rixt Holwerda 0519518763. 
Aan deze wedstrijd zijn leuke prijzen verbonden. De prijzen worden in november 
bekend gemaakt in het “Jister Nijs”.

19.00 uur
Jurering van de buurtversiering en individuele tuinen. Een vertegenwoordiger 
van de buurt kan hierbij tekst en uitleg geven over de versiering aan de jury.

19.00 uur
Koersbalwedstrijd in de Jister. Iedereen , jong en oud, kan aan deze wedstrijd 
mee doen. Begin het dorpsfeest sportief en doe mee! Deelname is gratis.



Donderdag 26 augustus

9.00 uur
Spelochtend voor alle kinderen van de basisschoolleeftijd.
Op het sportveld of bij slecht weer in de tent.

13.30 uur
Playbackshow voor de kinderen van de basisschoolleeftijd. Kinderen die niet op 
“de Gearing” zitten kunnen zich opgeven en als je je nog niet op school hebt opge-
geven kan dit ook nog bij Rixt Holwerda.
Iedereen is hierbij van harte welkom om de glitter en glamour van deze jeugdige 
artiesten te komen bewonderen. Na afloop is de prijsuitreiking. 
Bij onvoldoende deelname is er kinderdisco.

19.30 uur
De Glitter en Glamour avond van Ie. Deze avond wordt  gevuld door de buurten 
in de vorm van een bonte jûn. Dit is het eerste onderdeel van de buurtmeerkamp 
en wordt gejureerd. Na de optredens en de uitslag is er muziek door Action Driver. 
De toegang is gratis, in de eerste pauze is de verloting, daarom is de lotenverkoop 
bij de ingang.

 



Vrijdag 27 augustus

8.30 uur 
Opstellen van de versierde wagens en individuele creaties aan de Achterwei. 
In verband met de smalle doorgang, willen wij de buurtbewoners en bezoekers 
verzoeken voor deze optocht geen auto’s en/of andere voertuigen te parkeren op 
de Achterwei. Dit geldt ook voor de rest van de route.

9.00 uur
Vertrek optocht, de te volgen route is als volgt: Achterwei- Stienfeksterwei- 
Steenfak(1x)- dr. Ruinenstrjitte- Fivershof- Stienfeksterwei- Uniastrjitte Achter-
wei. Deze route volgen wij twee keer. De enige voorwaarde die de feestcommissie 
stelt is dat er geen glaswerk op de wagens wordt meegenomen. Er is wederom 
een publieksprijs, hiervoor worden tijdens de optocht stembriefjes uitgedeeld. 
Deze kan men inleveren voor 10.30 uur in de feesttent. Pennen zijn in de feesttent 
aanwezig.

10.30 uur
Na de optocht koffie drinken in de tent, waar ook de prijzen bekend worden ge-
maakt van de versierde tuinen, buurten en de optocht.

12.30
Start van het doarpskeatsen georganiseerd door de keatsferiening
 “de Trochsetters”. Opgave kan tot 11.30 uur bij Sipke Meindersma 06-20105523
Jeannet de Jong  0519-518917,  Gerrit de Jong  06-13447800

13.00 uur
Fietspuzzeltocht met bijzonder mooie plekjes vlakbij. De tocht van ongeveer 25 
km voor jong en oud met Spijkergekke opdrachten. De prijzen die bij deze tocht 
kunnen worden gewonnen, zullen om ongeveer 16.45 uur uitgereikt worden in de 
tent.  Deelname is gratis.

21.30 uur
Het Grote Glitter en Glamour feest met de top 40 band Exposure in de feesttent 
tot ruim 1 uur  ‘s nachts. Kaarten zijn verkrijgbaar in de voorverkoop bij eetcafé
 “de Tukker” voor 8 euro en  ‘s avonds aan de kassa in de feesttent voor 10 euro.



Zaterdag  28 augustus

8.30 uur 
Opstellen van de versierde wagens en individuele creaties aan de Achterwei. 
In verband met de smalle doorgang, willen wij de buurtbewoners en bezoekers 
verzoeken voor deze optocht geen auto’s en/of andere voertuigen te parkeren op 
de Achterwei. Dit geldt ook voor de rest van de route.

9.00 uur
Vertrek optocht, de te volgen route is als volgt: Achterwei- Stienfeksterwei- dr. 
Ruinenstrjitte- Fivershof- Stienfeksterwei- Uniastrjitte - Tibma (1x) -Achterwei. 
Deze route volgen wij twee keer. De enige voorwaarde die de feestcommissie stelt 
is dat er geen glaswerk op de wagens wordt meegenomen. 

10.30 uur
Matinee met Rintje Kas. 

13.30 uur 
Meerkamp tussen buurten voor de leeftijd vanaf 12 jaar op het sportveld. Deze 
meerkamp bestaat uit de volgende 4 onderdelen: Crazy race, Romeins ringsteken, 
veren trekken, water spektakel.  Er zijn nog extra punten te winnen voor het team 
wat er het “origineelst” uitziet. 

16.30 uur
Prijsuitreiking buurtmeerkamp in de tent.

21.00 uur
Glitter Party met de ‘verrassend nieuwe’   Butterfly! In de feesttent tot ruim 1 uur 
‘s nachts. Kaarten zijn verkrijgbaar in de voorverkoop bij eetcafé  “de Tukker” voor 
8 euro en  ‘s avonds aan de kassa in de feesttent voor 10 euro. 



Zondag 29 augustus

14.00 uur   
Rinse Westra voorganger tentdienst

Zondag 29 augustus wordt het dorpsfeest van Ee afgesloten met een kerkdienst 
in de feesttent. Deze tentdienst wordt georganiseerd door de kerk-activiteiten-
commissie. Deze commissie heeft Rinse Westra uitgenodigd om als voorganger te 
fungeren tijdens deze dienst. Rinse Westra die o.a. landelijke bekendheid ge-
niet met zijn rol in Baas Boppe Baas. Als voorganger zal hij de dienst leiden met 
medewerking van muziekkorps Melodia Oranje. De dienst begint om 14.00 uur en 
na afloop kan er onder het genot van een kop koffie worden nagesproken over de 
dienst en het feest.
U en jij bent van harte uitgenodigd voor deze dienst!!
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