Dit jaar bestaat de Christelijke Oranjevereniging Oosterbierum/Klooster-Lidlum 100 jaar. Dit is een
heuglijk feit en dit jubileum willen wij graag vieren met onze dorpsgenoten en onze ouddorpsgenoten in de vorm van een reünie voor jong en oud. De Oranjevereniging nodigt iedereen uit
Oosterbierum én iedereen met een band met Oosterbierum graag uit voor de reünie op 23 juni 2018.
In het kader van dit 100 jarig bestaan zijn er diverse leuke activiteiten georganiseerd. Wij hebben, in
samenwerking met verschillende verenigingen, de Sint Joris Tsjerke en de Flambou, een uitgebreid
programma samengesteld waarvan het zwaartepunt op zaterdag 23 juni zal liggen.
Op zaterdag 23 juni zullen er exposities en activiteiten zijn in de tent op het sportterrein, in de
basisschool De Flambou, It Mienskar, de Sint Joris Tsjerke, de Kloostertuin, bij (zorg-)boerderij de
Kloosterhoeve en bunker Koehoal. Daarnaast zijn er verschillende mensen uit het dorp die hun
hobby tonen. Kortom een dag waarop het hele dorp actief is en er van alles te zien en te beleven is.
Een perfecte dag om (oud)dorpsgenoten te zien en herinneringen op te halen.
Er rijden de hele dag twee bussen een route, die u de mogelijkheid geven om de omgeving te
bekijken en om de verschillende exposities te bezoeken. Ook voor de inwendige mens wordt
gezorgd: bestel een lunchpakket of doe mee met het gezellige warme en koude buffet aansluitend
aan de exposities. ’s-Avonds is er een revue waarin herinneringen centraal staan en voor de
liefhebbers is er een echte feestband en kunt u de ‘ouderwetse dorpsfeestsfeer’ proeven. Kortom:
een dag om niet te missen!
Opgave en betaling (voor 1 juni) via: www.aanmelder.nl/reunie2018. Voor vragen kunt u terecht bij:
simmer2018@oosterbierum.info, of bel met 06 20 64 74 16. Postadres is Simmer 2018, De Reünie,
Sint Jorisstrjitte 24, 8854 AL, Oosterbierum.
Naast ons jubileum is Leeuwarden Leeuwarden-Fryslân dit jaar Culturele Hoofdstad van Europa met
heel veel culturele activiteiten: https://www.friesland.nl/nl/culturele-hoofdstad. Misschien nog een
extra reden om naar Fryslân, naar Oosterbierum af te reizen.

Programma
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 Melkbus
23:00 uur
Openingsspektakel
Zaterdag 23 juni
10:00 uur
Ontvangst met koffie
11:15 uur
Mogelijkheid tot afhalen lunchpakket
Instappen in de bussen die u langs verschillende exposities in en om Oosterbierum
brengt. Met veel mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en te spreken
16:30 uur
Einde exposities
Wat kost dat?
17:00 uur
Borrel in de tent
Niet- leden Leden
18:00 uur
Buffet met muziek omlijst
19:30 uur
Revue samengesteld voor de
Reünie
€ 12,50
€ 10,00
reünie
Ontvangst met koffie
inclusief
inclusief
Lunchpakket
€ 5,00
€ 4,00
21:30 uur
Feestband voor ‘ouderwets’
Busvervoer
inclusief
inclusief
dorpsfeestgevoel
Borreluurtjes inclusief consumptie inclusief
inclusief
Buffet
>
12
jaar
€
17,50
€ 15,00
Zondag 24 juni
Buffet < 12 jaar
€ 10,00
€ 7,50
10:00 uur
Tentdienst m.m.v. “de Bazuin”
Revue
inclusief
inclusief
11:00 uur
Koffiedrinken en mogelijkheid
Bewaarexemplaar Sint Joris
inclusief
inclusief
tot napraten
Toegang feestavond
€ 10,00
€ 15,00
Uw deelname is pas definitief na betaling via
www.aanmelder.nl/reunie2018

