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Dit jaar - 2018 - geen “normaal” Dorpsfeest maar een tussenfeest waarin
we het 100 jarig bestaan van de vereniging vieren. Ter verhoging van
feestvreugde hebben we heel veel oud dorpsgenoten uitgenodigd om hier
een reünie mee te maken.
23 juni is de dag waarop we de reünie houden. Tot nu toe (begin juni)
hebben zich ongeveer 300 mensen opgegeven. De reünisten zijn een
groep van dorpsgenoten en exdorpsgenoten die bij elkaar komen om
de reünie mee te maken. Het doel van
de reünie is dat iedereen een gezellige
dag heeft en dat er voldoende ruimte is
om met elkaar te spreken en
herinneringen op te halen. Samen met
diverse verenigingen, vrijwilligers,
ondernemers en stichtingen presenteert
de Oranjevereniging een compleet
programma. Een programma met
diverse onderdelen waarin we het dorp
presenteren, het heden en het verleden
laten zien en de verbinding maken. Wij zijn trots op ons dorp en wensen
iedereen een gastvrije dag toe.
Omdat er behoorlijk veel mensen Oosterbierum en de reünie bezoeken is
het zaak dat de logistiek klopt die dag.
Een deel van de bezoekers zal met de
auto komen. Om de auto’s veilig en
handig te parkeren hebben we een
parkeerplaats ingericht bij Steenstra op
het erf (Haerdawei 12). Er kan natuurlijk
ook in de vakken langs de doorgaande
weg en op It Mienskarplein worden
geparkeerd. Omdat we met een tweetal
bussen door het dorp gaan rijden is het
zaak dat de route vrij is van obstakels, zoals geparkeerde auto’s. De route
is verderop afgedrukt en beschreven.
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Wij nodigen iedereen, al onze leden en reünisten uit, om zaterdagmorgen
om 10:00 uur bij ons in de tent aanwezig te zijn voor koffie met een stukje
oranjekoek. De reünisten krijgen daarnaast wat extra’s, een tasje met
aardigheidje, een vrijkaartje voor de bus, entree tot De bunker op
Koehoal, een exemplaar van de Sint Joris, een consumptiebon en voor
degene die zich heeft opgegeven, een
armbandje voor het buffet en
eventueel een lunchpakket.
Er is een patatkraam die het gehele
weekend geopend is. Ook de
feestavonden zijn voor iedereen
toegankelijk. Vrijdag zonder extra
kosten en zaterdag heffen we entree.
Op beide avonden is er muziek en we
proberen het iedereen naar de zin te maken.
Het feest wordt mede mogelijk gemaakt door natuurlijk onze leden,
sponsoren en in het bijzonder een bijdrage van Losse Fearren en een
bijdrage van Fonds Nij Bethanië. Waarvoor hartelijk dank.
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Vrijdag 22 juni
16:00 uur

Receptie voor genodigden

17:00 uur

Officieel begraven tijdscapsule i.s.m. De Flambou

17:30 uur

Afsluiting receptie

20:00 uur

Knalfeest met DJ M. Bus - Toegang voor iedereen

23:00 uur

Openingsspektakel om het 100 jarig bestaan af te
trappen

De Oranjevereniging heeft haar relaties uitgenodigd om deel te nemen
aan de receptie ter viering van het 100 jarig bestaan van de vereniging.
Dit is tevens het officiële en besloten deel van de festiviteiten. De overige
activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk. We hebben de burgemeester
uitgenodigd samen met de besturen van de diverse verenigingen waar
we in de loop van de jaren mee hebben samengewerkt en mee
samenwerken. Ook oud-bestuurders en de vrijwilligers van de afgelopen
twee edities hebben een uitnodiging gekregen. Mocht u, ondanks een
zorgvuldige afweging van onze kant, menen niet te mogen ontbreken
op onze receptie dan kunt u contact opnemen met de voorzitter.
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Zaterdag 23 juni
10:00 uur Ontvangst met koffie
10:30 uur Opening door de voorzitter
11:00 uur

Start Reünie – bussen gaan rijden – startsein
kaatsen – exposities worden geopend

16:30 uur Einde exposities
16:50 uur Laatste bus
17:00uur

Borrel in de tent

18:00 uur Opening buffet
19:30 uur Revue samengesteld voor de reünie
21:30 uur

Feestband PlusSupportAct
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Zondag 24 juni
10:00 uur Tentdienst m.m.v. “de Bazuin”
11:00 uur

Koffiedrinken en mogelijkheid tot
napraten

Vrijdagavond zal DJ M. Bus de muziek verzorgen. Het wordt een drive-in
show met een mix van moderne, hedendaagse muziek afgewisseld met
klassiekers en natuurlijk is er ruimte voor verzoekjes. We beginnen mooi
op tijd zodat ook de kleinsten kunnen meedoen.
Zaterdagavond hebben we een liveband met PlusSupportAct –
www.plussupportact.nl. Met een gezonde dosis humor maken Serge
(gitaar), Alex (toetsen) en Dennis (drums) pitstops op verrassend
pakkende plaatsen langs de muzikale snelweg. Van rock tot dance, van
latin tot disco. De crossovers van deze klasbakken zijn vermaard in het
wereldje, de actieradius van deze snelheidsduivels adembenemend.
Kortom, haal de voeten van de rem, want Plussupportact geeft gas! Een
directe injectie in een zinderend feest.
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Koehoal – fototentoonstelling “Oud Barradeel”

Freerk Ruurd Zwart – stelt zijn hobby
en passie tentoon met verschillende
nieuwe aardappelrassen

Zorgboerderij Kloosterhoeve – kom
kijken en proef en beleef een dag
op de boerderij
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De kloostertuin is open voor bezichtiging

De Flambou – kennismaking met het team
en de school kan bezichtigd worden
Jaap en Anneke - oude
landbouwwerktuigen

It Mienskar –
Fototentoonstelling
Oosterbierum Terug
naar toen en nu + een
film van het feest 1993
draait

Beppe haar tûn is open
en kan worden
bezichtigd

Consistorie / Terp 10 – open ter bezichtiging

Sint Joris Tsjerke - ‘Verborgen Verleden’.

Adeline Jukema toont haar
spekstenen beeldhouwwerken

Harm Zwart stelt miniatuur
landbouwwerktuigen tentoon
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Op zaterdag 23 juni, vanaf 11:00 uur gaan de bussen rijden. Met deze
bussen kunt u een rondrit maken in de omgeving van Oosterbierum. Op
verschillende plekken in- en buiten het dorp zijn haltes gemaakt waar u
kunt in- en uitstappen (hop-on, hop-off) en een expositie kunt bezoeken
of gewoon kunt rondkijken. In de bus kunt u luisteren naar verschillende
verhalen of gewoon genieten van de omgeving.
De reünisten krijgen met hun polsbandje gratis toegang tot de bus.
Overige belangstellenden kunnen voor € 2,00 een polsbandje in de bus
kopen. Met dit polsbandje kunt u de gehele dag met de bus reizen. De bus
vertrekt vanaf de Skoalstrjitte en gaat dan naar It Mienskar. In It Mienskar
is een fototentoonstelling met als thema: “Terug naar toen en nu” en er
draait een film van het feest van 1993. Vandaar gaat de bus naar de Sint
Joris Tsjerke, daarna, via de Slachte, richting het windmolenpark. In het
windmolenpark zal de bus, via het erf van Doede en Tiny richting de
Muntsewei draaien en weer stoppen bij de volgende halte. Deze halte is
bij Bart en Jannie op het erf, waar u kennis kunt maken met de
zorgboerderij Kloosterhoeve. Vandaar kunt u verder reizen naar Koehoal.
De bus rijdt vanaf Koehoal over het erf van Sybe Geert en Ali richting de
konkelswei om dan eerst nog te stoppen bij Freerk Zwart, met zijn
aardappelgewassen en kwekerij activiteiten. De bus rijdt dan weer
richting het dorp waarbij op de hoek van de konkelswei en de Sint
Jorisstrjitte kan worden uitgestapt voor de Kloostertuin. Vandaar kunt u
teruglopen naar het feestterrein of wachten tot de bus u naar de halte bij
De Flambou brengt. De bus zal rond 16:50 uur zijn laatste rondje rijden.
Om 16:30 uur verzoeken we iedereen weer terug naar de tent te komen
om een borrel te drinken en na te praten over de dag. Er zal dan live
muziek zijn van Memphis Two en ondertussen wordt de BBQ voorbereid.
Vanaf 18 uur kan er worden gegeten van het BBQ buffet. De slager
bereidt en u hoeft alleen te kiezen en te eten. De mensen die zich (nog)
niet hebben opgegeven voor het eten worden dan verzocht naar buiten
te gaan en kunnen bij de revue weer aanschuiven. Na de revue wordt de
tent wederom omgevormd voor de PlusSupportAct.
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Autovrij
Willen de bewoners van de Skoalstrjitte/Buorren zo vriendelijk zijn de straat
gedurende het complete feest autovrij te houden? De bewoners van de
Skoalstrjitte en van Brits kunnen overlast ervaren van de logistiek rondom het
feest. Voor deze auto’s heeft de Oranjevereniging een parkeerplaats – u wordt
hierover geïnformeerd. De tent wordt woensdagmorgen 20 juni gebracht, willen
de bewoners van de Brits en van de Skoalstrjitte dan ’s ochtends deze straten ook
alvast autovrij houden?
Fietsenstalling
Om de entree van het feestterrein zoveel mogelijk vrij te houden is er een
onbewaakte fietsenstalling op het veld aanwezig waar iedereen zijn of haar fiets
kwijt kan.
Polsbandjes
Ook dit jaar werken we met polsbandjes op de feestavonden. Deze polsbandjes
verschaffen u toegang tot de feestavond en worden gebruikt voor de handhaving
van het alcoholbeleid, NIX onder de 18. De bandjes zijn uw entreebewijs voor de
feestavonden van vrijdag en zaterdag en verkrijgbaar aan de deur van de tent
tijdens de feestavonden.
NIX onder 18
Sinds een aantal jaar is minimum leeftijd voor
drinken van alcohol naar 18 jaar verhoogd en
ook wij houden ons aan deze regel. Onder de
18 geen alcohol. Aangezien de
Oranjevereniging enorme boetes kan krijgen
bij een overtreding, handhaven we deze regel
streng. Samen met de beveiliging zien we toe
en handhaven we deze regel. Bij
geconstateerde overtreding word je voor de
avond uit de tent verwijderd en de toegang ontzegd.

Simmer 2018

De Reünie

Munten
Ook dit jaar werken we weer met munten op het Dorpsfeest. U betaalt € 2,20 per
munt en in de tent is voldoende mogelijkheid om deze munten te kopen (u kunt
ook pinnen). Eventueel overgebleven munten kunt u maandag 25 juni tussen
19:00 en 20:00 uur in It Mienskar weer inleveren, u krijgt dan uw geld retour.
Kaatsen
De mensen die meedoen aan het kaatsen kunnen zich tot en met dinsdag 19 juni
19:00 uur opgeven bij Rene Kuiken op 06 15 11 09 98 of via
renee.kuiken28@gmail.com. Iedereen vanaf 12 jaar kan meedoen en de inleg
bedraagt € 3,50 per persoon.
Wall of Fame
In de tent is ruimte ingericht voor de “Wall of Fame” met foto’s van voorgaande
edities. Dit is tevens het mededelingenbord. Wij vragen een ieder die nog foto’s
heeft van voorgaande edities deze ter beschikking te stellen aan het bestuur. Wij
kunnen een kopie maken en deze op de “Wall of Fame” plaatsen.
Aansprakelijkheid
We vragen iedereen met klem voorzichtig te zijn bij deelname aan de activiteiten
georganiseerd door de Oranjevereniging. Deelname geschiedt op eigen risico. De
Oranjevereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt
door deelname aan activiteiten georganiseerd in het kader van het Dorpsfeest.
Pinnen
Deze editie van het dorpsfeest is het mogelijk
om bij de kassa te pinnen om munten aan te
schaffen.
Entree
De feestavond van vrijdag is voor iedereen vrij toegankelijk. Op zaterdagavond
voor het optreden PlusSupportAct heffen we € 5,00 entree voor onze leden en
€ 10,00 voor niet-leden.
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Facebook
De Oranjevereniging heeft een eigen facebookpagina die bereikt kan worden via
www.facebook.com/oranjeverenigingoosterbierum.
Voorafgaand aan het feest, tijdens en na het feest kunt
u hier nieuwtjes vinden, uitslagen nalezen en natuurlijk
foto’s bekijken.
Tot slot - Denk na
Wij vertrouwen erop dat het komende Oranjefeest weer
een ouderwets gezellig feest wordt. Als iedereen goed op
elkaar let, is het niet nodig dat het bestuur van de Oranjevereniging ingrijpt.
Onder de 18 jaar schenken we geen alcohol. Graag willen we alcoholmisbruik en
vooral de daarmee gepaard gaande narigheid voorkomen, dus denk na. Laat ons
met elkaar dit feest tot een gezellig dorpsfeest voor iedereen maken.
Het bestuur van de Oranjevereniging van Oosterbierum/Klooster-Lidlum wenst
iedereen feestelijke dagen toe.

