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Foto’s mede mogelijk gemaakt door Anja Postma en Piet en Fenny Visser.



Beste minsken út Ie en rûnom.

Foar alles op earst in rejale groetnis fan “de Feestkommisje”.
We skrieuwe alwer it jier 2016 en dat betsjut dat it alwer trije jier lyn is dat 
we ús foarige doarpsfeest hiene.
Mei oare wurden “it sil wer heve” DOARPSFEEST IE 2016.
Wy fan’e feestkommisje binne al moannen oan’e gong om in programma 
gear te stallen wer’t foar elts wat te rêden is.

Ik sil ús earst ris efkes foarstelle; Klaske, Sytse, Egbert en ûndergeteken-
de. Wy binne sitten bleaun nei it foarige feest en we ha Anneke Heeringa 
ree fûn om har net geringe talinten yn tsjinst te stellen fan feestfierjend Ie.

Trije jier lyn hawwe wy derfoar keazen om themaleas it feest te belibjen. 
Dit jier dogge we dat wol nammentlik GOEDT-FAUT.
In rom thema wer’st nei ús betinkst in soad kanten mei út kinst.
It sil ús dan ek benije hoe’t we dit jier wer ferbjustere wurde sil troch de 
kreatyve útspattingen fan jong en âld.

Foar jim leit no it programmaboekje sadat jimme witte wat, wannear, hoe 
let en wêr te rêden is.
Jo wolle de FAUTE BINGO dochs net misse? as de bûnte jûn?
En at jo tinke dat tongersdeimidje it matinee is dan sitte jo goedt faut want 
dat is sneontemoarn nei de optocht.

Minsken at jimme der krekt lyke folle sin oan ha as wy dan komt it 
alhielendal goed.

Wol ik noch ien ding kwyt en dat is dat ik eltsenien tank sizze wol dy’t him 
as har op hokker wize dan ek ynset hat foar dit doarpsfeest.
Want meielkoar / foarelkoar binne wol de wurden die’t ús doarp sa’n goe-
de namme jûn ha yn Fryslân.

Op’e nij groetsje ik jimme en oan’t sjens,

Melle-Pieter Prins



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
   Anneke Heeringa tel 0610225112

Het dorpsfeest is dit jaar op 29, 30 juni en 1, 2, 3 juli.

Contactpersoon in het bestuur is Anneke Heeringa. 

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. Onder de   
18 mag er geen drank worden geschonken.

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 het dorp Ee. www.facebook.com/dorp.ee

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



2016
PROGRAMMA



Woensdag 29 Juni

18.45 uur (verzamelen bij ‘de Gearing’)
Opening dorpsfeest, vanaf de basisschool samen met de drumband 
naar het dorpshuis. Waar de winnaar van de mascotte wedstrijd 
wordt bekend gemaakt. 

Alle kinderen van de basisschoolleeftijd worden uitgedaagd om een 
mascotte te maken, met als thema ‘goed/fout’. De mascottes kunnen 
woensdagmiddag tussen 17.00 en 17.30 uur in het dorpshuis worden 
gebracht. De winnende mascotte zal bij verschillende activiteiten zijn 
te zien. De winnaar krijgt de eeuwige roem en wint tevens een super 
leuke prijs!

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



Donderdag 30 juni

14.00 uur
Sjoelwedstrijd in de feesttent. Meedoen is gratis, leeftijd van 12 tot 
112 jaar.  Win één van de knotsgekke foute geld prijzen!

19.30 uur
De  bonte avond van Ie. Met tevens de prijsuitreiking van de 
buurtversiering. Deze avond wordt  gevuld door de buurten en is het 
eerste 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 1 Juli

9.00 uur
Kinderspelen, georganiseerd door de basisschool. Met om 10.30 tot 
12.00 uur kinderdisco met ‘Action driver’. Kinderen die niet op de 
basisschool in Ee zitten ontvangen een uitnodiging. Voor vragen 
neem contact op met Klaske de Haan. 

14.00 uur
Foute Bingo! Durf jij het aan, deze spectaculaire foute bingo. 
Deelname is gratis en vanaf 12 jaar. Met ontzettend veel leuke 
prijzen.
 

18.30 uur
Opstellen  van de versierde wagens en individuele creaties aan de 
Achterwei. In verband met de smalle doorgang, willen wij de buurt-
bewoners 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.

19.00 uur
Vertrek optocht, de te volgen route is als volgt: Achterwei- 
Stienfeksterwei- (Tibma1x)- 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
Top 40 band ‘Jetset’ in de feesttent tot ruim 1 uur ‘s nachts. Kaarten 
zijn verkrijgbaar in de voorverkoop bij   “de Boerkes”  voor 10 euro 
en  ‘s avonds aan de kassa in de feesttent voor 12 euro.



Zaterdag  2 juli

9.00 uur 
Opstellen van de versierde wagens en individuele creaties aan de 
Achterwei. In verband met de smalle doorgang, willen wij de buurt-
bewoners 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.

9.30 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. 

11.00 uur
Matinee met ‘de Selinas’ en de prijsuitreiking van de versierde 
wagens.

14.30  uur
Buurtmeerkamp met 3 spelletjes waarbij ook de punten van de 
‘bonte avond’ worden opgeteld. Een team bestaat uit 5 personen 
+ een captain. De leeftijd is vanaf 13 jaar en met minimaal 2 
vrouwen.

21.00 uur
Coverband ‘Boulevard’ in de feesttent tot ruim 1 uur ‘s nachts. 
Kaarten zijn verkrijgbaar in de voorverkoop bij  “de Boerkes” voor 
10 euro en  ‘s avonds aan de kassa in de feesttent voor 12 euro. 



Zondag 3 Juli

14.00 uur
THEMA ‘The Circle of Life’ : Goed > Fout > Goed

Het dorpsfeest wordt afgesloten met een dorpskerkdienst in de 
feesttent.

Deze dienst heeft als thema de bovengenoemde woorden meege-
kregen.In de cirkelgang van het leven wisselen goed en fout elkaar 
af, zou je kunnen zeggen. Het begint allemaal met de geboorte. Dan 
volgt het kind-zijn, de pubertijd, de junioren, de middenleeftijd en 
de seniorenperiode. De bedoeling is dat deze verschillende fasen 
van het leven door mensen uit de eigen dorpsgemeenschap worden 
uitgebeeld en naar voren worden gebracht in een lied of sketch. Dit 
gebeurt life en als play-back onder begeleiding van muziek.
Daarnaast zitten er nog meer verrassende elementen in de dienst, 
zowel goedt als vout en goed foud. Daarom:

KOMT ALLEN OM HET DORPSFEEST GEZAMENLIJK
GOED AF TE SLUITEN!

  
Na de dienst staat de koffie/thee voor u klaar.
En voor wie nog zin heeft in een borrel gaat de tap een uurtje open.

 


