
Beste Jisters en minsken der om hinne.

It is 2013; tiid foar it grutte doarpsfeest fan IE.

Wy fan’e feestcommissie ha besocht wer in moai programma yn 
elkoar te stekken.Wa binne wy fan’e feestcommissie eins want nei at we 
ôfskie naam ha fan Rixt Holwerda en Melle Westra moasten der 
wer nije komme. Dit is gedieltelik slagge. Sytse Wijbenga hoechde mar 
1,5 sec. betinktiid en woe ek fuort wol ponghâlder wurde mar om in 
persoan te finen om ús wer op in 5-tal te krijen slagge ús net.
Spitich mar we sykje troch. Al mei al komt it der op del dat neist Sytse, 
Egbert Luinstra, Klaske de Haan en ûndergetekende it stel kompleet 
makket.

Dit jier mar ris gjin thema.
Eltsenien mei syn/har kreativiteit oansprekke om der út te heljen wat der 
yn sit. At dit no op tongersdeitejûne op it poadium yn’e tinte is as op de 
fersierde wein op freedtejûn / sneontemoarn der binne dizze kear gjin 
piketpeallen slein oangeande de ûnderwerpen. We binne benijd.
Der binne fansels in soad saken by it âlde bleaun. Sa is der noch altyd it 
“matinee” op sneontemoarn en de buertmearkamp dizze kear op 
freedtemidje. Keatse dogge we ek wer.Der binne ek nije dingen sa as 
bygelyks; sneontemidje de húshâldingsrintocht en de iepening 
woansdeitejûne by de boarterstún yn it midden fan it doarp.
Al mei al te folle om op te neamen.

1 ding stiet fêst:

“IE GJIT LOS”

Minsken; wy fan’e feestcommissie hawwe der sin oan en mei syn allen 
meitsje we der in mooi feest fan.
Want betink: doarpsfeest Ie is fan ús allegear, foar ús allegear.

Mei rejale groetnis,

MPP



De feestcommissie bestaat uit

Voorzitter  Melle Pieter Prins  tel 0612268533
Penningmeester  Sietse Wijbenga  tel 0620548533
Bestuursleden  Eibert Luinstra   tel 0610319612
   Klaske de Haan  tel 0623641034

* Het dorpsfeest is dit jaar op 19,20,21,22 en 23 juni 2013

* Contactpersoon in het bestuur is Sietse Wijbenga 0620548533

* 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.

* Deelname aan alle activiteiten is op eigen risico.

* Wijzigingen tijdens het dorpsfeest worden bij de tent 
   aangegeven en op www.dorp-ee.nl  

* 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 de facebook pagina van FotoBuKro.nl  

* Alle bestuurder van de wagens dienen zich te melden bij de 
  feestcommisie, dit ivm met regels van de gemeente.



Programma

**2013**



Woensdag 19 Juni

18.30 uur
Opening van het dorpsfeest. Alle basisschoolkinderen van Ee en omstreken wor-
den om 18.30 uur verwacht op het schoolplein van Ee. Daar gaan we samen met 
de drumband richting de speeltuin. Om het dorpsfeest te openen moet “Ie los’. 
En om Ee los te maken is een sleutel nodig, zodat we het feest kunnen openen.  
In de speeltuin liggen allemaal sleutels verstopt, waarvan de juiste op ‘de deur van 
het feest’ past. Degene die de goede sleutel vindt om het dorpsfeest te openen, 
krijgt een mooie prijs en de eeuwige roem!

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

19.30 uur
Koersbalwedstrijd  in ‘de Jister’. Iedereen vanaf 14 jaar kan aan deze wedstrijd 
mee doen. Begin het dorpsfeest sportief en doe mee! Deelname kost 1 euro, 
en er zijn wederom mooie prijzen te winnen.



Donderdag 20 juni

13.00 uur
Spelmiddag voor alle kinderen van de basisschoolleeftijd. Zit je niet op de 
basisschool van Ee en heb je geen uitnodiging ontvangen neem dan contact 
op met Klaske de Haan 0519 518189.

Na de spelmiddag is er kinderdisco.

19.30 uur
De  bonte avond van Ie. Deze avond wordt  gevuld door de buurten en is het eer-
ste onderdeel van de buurtmeerkamp. 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 21 Juni

10.00 uur
Koffie drinken in de tent, waar ook de prijzen bekend worden gemaakt van de 
buurtversiering. Deze ochtend zal muzikaal worden begeleid door Antje Cuperus 
en Sonja Hoekstra met hun trekzakken. 

13.30 uur 
Meerkamp tussen buurten voor de leeftijd vanaf 12 jaar op het sportveld. Spelletjes 
zijn wederom mede bedacht en gemaakt door onze assistenten. Deze spelletjes 
van deze meerkamp blijven nog even geheim, maar het belooft weer spectaculair 
te worden.Met aansluitend de prijsuitreiking in de tent.

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

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

21.30 uur
‘Vangrail’ in de feesttent tot ruim 1 uur ‘s nachts. Kaarten zijn verkrijgbaar in de 
voorverkoop bij eetcafe  “de Tukker”  voor 9 euro en  ‘s avonds aan de kassa in de 
feesttent voor 12 euro.

  



Zaterdag  22 juni

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 ver-
zoeken 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  -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 “de Suskes”. En de prijsuitreiking van de versierde wagens.

12.30  uur
Kaatsen opgave bij Harm Sytsma 0646196829 of Julius de Jong 0621215755

13.30  uur
Maffe gezellige en gekke gezinstocht door Ee.  Doe mee en win een 
superleuke prijs! In elke groep dienen minimaal twee volwassenen te zitten. 
Groepen van minimaal 4 en maximaal 8. 
Opgave voor 13.30 uur bij de feesttent, deelname is gratis.

21.00 uur
‘Twilight’ in de feesttent tot ruim 1 uur ‘s nachts. Kaarten zijn verkrijgbaar in de 
voorverkoop bij eetcafe  “de Tukker” voor 9 euro en  ‘s avonds aan de kassa in de 
feesttent voor 12 euro. 



Zondag 23 Juni

14.00 uur
Het dorpsfeest van Ee wordt afgesloten om 14.00 uur met een bijzondere 
kerkdienst in de tent. Om in de sfeer te blijven van de optocht heeft deze 
dienst als thema meegekregen:  “VRIJ”! 
De voorganger in de tent is plaatselijke predikant ds. Warner Veltman. 
Net als de andere dagen van het dorpsfeest is er ook op deze dag 
een band in de tent:  Gospelrockband “Ichtus” uit Franeker 
verleent haar medewerking aan de viering.

                    IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM!!   

Na de dienst staat de koffie/thee voor u klaar.

 


