15, 16 & 17 augustus
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Van het bestuur
Het dorpsfeest komt alweer aardig in zicht. Wij kijken erg uit naar 15, 16 & 17 augustus, want dan
maken we er een fantastisch feest van. Deze keer geen apart boekje, maar zoals u ziet, als los te
maken pagina’s in het ‘Doarpsnijs’. We hebben dit jaar in het teken gezet van festivals, waarvan er
vele zijn over de hele wereld. Dit thema vinden we terug in o.a. het gebruik van festivalbandjes,
workshops, zeskamp, bierkratstapelen en vele andere activiteiten.
Verder zijn er uiteraard gezellige en leuke bands die er elk moment een fantastisch feest van zullen
maken. Een ieder is van harte uitgenodigd om er samen met ons een geweldig feest van te maken.
Bij voorbaat willen wij alle vrijwilligers bedanken voor hun hulp om dit feest tot een succes te
maken.
Wij wensen iedereen een super gezellig en zonovergoten dorpsfeest 2019 toe!

Bestuurswisselingen
Het afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van Johan Elgersma en Nanda Koopmans als
algemene bestuursleden. We vinden het jammer dat we afscheid van hen moeten nemen en willen
hen bedanken voor hun inzet. Verder heeft Gatze Postma voor een 5e jaar bijgetekend. Na het
dorpsfeest nemen we afscheid van Gatze Postma (penningmeester) en Harm Tjerk Dijkstra
(algemeen bestuurslid) en we willen hen bij deze alvast hartelijk bedanken voor hun inzet de
afgelopen jaren.
Verder zijn we blij met de komst van twee nieuwe bestuursleden: Petra Tolsma en Femke
Kooistra. Hoewel Femke niet in Exmorra of Allingawier is geboren, heeft ze wel binding met
Exmorra en is ze zeer enthousiast. Hierdoor is zij een uitstekende aanvulling op ons bestuur. We
heten beide dames welkom in het bestuur.
Voelt u zich geroepen om samen met ons elk jaar weer een mooi dorpsfeest te organiseren, meldt u
zich dan aan bij één van de bestuursleden, want zonder een (volledig) bestuur kunnen we geen
dorpsfeest organiseren.

Huisregels
1) Het betreden van het feestterrein en deelname aan de diverse spelen en/of activiteiten
zijn voor eigen risico! Het bestuur van de Oranjevereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, letsel of schade voor, tijdens of na het dorpsfeest!
2) Onder de 18 jaar wordt er geen alcohol geschonken.
Er kunnen controles plaatsvinden, dus vragen wij dringend aan een ieder om
hier rekening mee te houden! Zo voorkomen we met elkaar dat er vervelende
consequenties volgen. Er kan naar een legitimatie worden gevraagd.
3) Tijdens het dorpsfeest mag er in de feesttent NIET gerookt worden. Er kan
op worden gecontroleerd, dus vragen wij ook dringend aan een ieder om hier
rekening mee te houden! Zo voorkomen we met elkaar dat er vervelende consequenties volgen.
4) Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe wet rondom de privacy ingegaan. Als bestuur hechten we veel
waarde aan uw en onze privacy en daarom gaan we zorgvuldig om met alle gegevens die bij ons
bekend zijn. Wel willen we u er op wijzen dat u ons, als bestuur van de Oranjevereniging, toestemming geeft voor het gebruik van (uw) foto’s, video’s en/of persoonsgegevens wanneer u
deelneemt aan het feestprogramma en/of de activiteiten die hier bijhoren.
Dit geldt voor alle activiteiten die de Oranjevereniging organiseert.
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Versiering
We vragen iedereen om tijdens het feest de vlag uit te steken en/of de tuin te versieren.

Snacken en entertainment
Heeft u zin in wat lekkers? Uiteraard is de familie Hoesman weer paraat
op ons Dorpsfeest. Altijd goed voor een snack, een ijsje, en wederom dit
jaar, een suikerspin.
Daarnaast nemen zij de schiettent en grijpautomaat weer
mee. Voor alle kleine, maar ook voor de ‘grote’ kinderen is
de draai-/zweefmolen van de familie Velthuis weer paraat.
Na het grote succes van vorig jaar is ook de ‘kop-van-jut van
familie Veldhuizen weer aanwezig.

Bar-gebeuren
De bar in de feesttent is in beheer van de Oranjevereniging. Tijdens het gehele dorpsfeest kun je
de consumptiemunten ook met de PIN-pas betalen, op zaterdagavond ook de entree.

Ongelukjes gebeuren
We hopen dat ze niet nodig zijn, maar tijdens het hele
dorpsfeest zijn er altijd EHBO’ers in de buurt!!

Info toegangsprijzen feesttent
Tegen inlevering van uw lidmaatschapskaartje kunt u een echt festivalbandje verkrijgen, ter
vervanging van het kaartje. Overal waar u met het kaartje geen entree hoeft te betalen, hoeft dat
ook met dit bandje niet. Ook voor de jongeren tot 16 jaar zijn er bandjes verkrijgbaar.
Donderdagavond
Leden van de Oranjevereniging hebben op vertoon van hun lidmaatschapskaartje of festival-bandje
vrij entree. Niet-leden betalen dan € 5,00 bij de ingang van de tent. De jongeren uit onze dorpen, tot
16 jaar, hebben vrij entree.
Vrijdagavond
Leden van de Oranjevereniging hebben op vertoon van hun lidmaatschapskaartje of festival-bandje
vrij entree. Niet-leden betalen dan € 5,00 bij de ingang van de tent. De jongeren uit onze dorpen, tot
16 jaar, hebben vrij entree.
Zaterdagavond
Leden van de Oranjevereniging hebben op vertoon van hun festivalbandje of bij inlevering
van hun lidmaatschapskaartje vrij entree. Niet-leden betalen € 10,00 bij de ingang. De jongeren uit
onze dorpen tot 16 jaar hebben ook op zaterdagavond vrij entree.

Bent u nog geen lid van de Oranjevereniging?
U kunt lid worden voor slechts € 10,00 per jaar! Meldt u aan, dan bent u volgend jaar lid. Dit kan
via onze website: ovexmorraallingawier.nl, of bij één van de bestuursleden. Ook oud-inwoners
betalen € 10,00 per jaar. Aanmelden voor 2019 is nu niet meer mogelijk.
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En dan nu snel naar het……..

FEESTPROGRAMMA!

Onze tent staat, onze luchtbedden zijn gevuld……
Het bier staat koud……
De muziek is geregeld……
Wij zijn er klaar voor!
Jullie ook?
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DONDERDAG 15 AUGUSTUS
17:00 uur
- Vlaggen uitsteken
18:00 uur
- Klokgelui
19:00 uur
- Opening dorpsfeest 2019
Vanaf de driesprong Dorpsstraat / Jelle Huitemastrjitte, start de MELODY & PERCUSSIONBAND
“EUPHONIA” uit Wommels, om het Dorpsfeest te openen.

20:00 uur
- Cabaret van Jacob Spoelstra
Of het nu een theater, seminar, bedrijfsevenement of
dorpsfeest is, Jacob Spoelstra krijgt ze aan het lachen.
Hij was al te horen op 3FM, Radio 2, Veronica Radio
en te zien op Comedy Central en Vara’s 101.TV. Hij
treedt op in theaters door heel Nederland en op grote
festivals als Lowlands, Utrecht International Comedy
Festival en zelfs de EO jongerendag. Daarnaast is hij
één v/d vaste spelers v/h Comedy Café Amsterdam.
Zijn comedy bij evenementen kenmerken zich altijd
als ‘scherp, grappig en herkenbaar’. Een frisse kijk op
het onderwerp v/d dag of een analyse v/h bedrijf was
nog nooit zo grappig. Een hilarisch droge Fries!
Het programma is echter niet geschikt voor kinderen tot
ca. 12 jaar: niet dat het grof is maar de onderwerpen zullen
hen niet aanspreken. Van de jeugd van 12 tot 16 jaar zullen
sommigen het wel leuk vinden en anderen niet, een beetje
persoonsafhankelijk. Voor hen zal een andere activiteit
aanwezig zijn in de vorm van de “Wipe-out-Sweeper”.

21:30 uur
- Live muziek van “Van Geeft ’M”
“Van Geeft ‘M” bestaat uit Sander Metz & Merijn Oud.
Samen staan ze garant voor ‘feest’. Bewapend met niet
meer dan een akoestische gitaar, bassdrum, accordeon,
enthousiasme en gratis humor, weten ze iedere zaal op
z’n kop te zetten! Dit maakt hun geschikt voor diverse
gelegenheden: tentfeest, festival, café, bedrijfsfeest, bruiloft, verzorgingshuis…… Het kan allemaal!
Beide groeiden op in Buren op Ameland. Muziek is onlosmakelijk verbonden met de eilander cultuur & samenleving. Dit hoor je ook terug in de muziek.
“Van Geeft ‘M” heeft twee albums, een aantal singles en
videoclips uitgebracht (zie ook Spotify & Itunes).
5

VRIJDAG 16 AUGUSTUS
8:00 uur
- Klokgelui en uitsteken van de vlaggen
8:30 uur
- De Eksmoarster PC
Kaatswedstrijd in samenwerking met de kaatsvereniging. Opgeven vóór woensdag 14 augustus 20.00
uur bij Klaas-Anne Terluin, per telefoon, sms of WhatsApp op 06-11816679.
Er wordt gekaatst in twee klassen: ‘Heren’ en ‘Dames’, met verliezersronde. Deelname is mogelijk
voor inwoners en oud-inwoners van Exmorra & Allingawier & leden van de kaatsvereniging. Ook
moet men de basisschool hebben verlaten. Diegene die “foar bêst” op de opslag staat, dient op te
slaan vanaf “de stuit”. Dit geldt voor zowel de heren, als voor de dames.
Het is voor de kaatsers helaas niet mogelijk om gebruik te maken van de faciliteiten van de kaatskantine i.v.m. het gebruik van de kantine door de Oranjevereniging.

8:30 uur
- Aanvang kaatswedstrijden heren
9:00 uur
- Aanvang kaatswedstrijd dames
9:45 uur
- Heel Exmorra en Allingawier bakt
Na het succes van ‘Heel Holland bakt’ nu ook in onze dorpen: een echte taartenbakwedstrijd!
Iedereen mag een taart bakken en deze vanaf 9:45 uur tot 10:00 uur tentoonstellen voor de jury.
Tijdens het ‘eerste bakkie’ worden de taarten professioneel beoordeeld op uiterlijk, presentatie en
natuurlijk smaak. Voor de winnaars zijn er een aantal leuke prijzen te verdelen. Over de uitslag
kan niet worden gecorrespondeerd

10:00 uur
- It slokje foar de 55-plussers
Koffiedrinken voor de 55-plussers. Na beoordeling van de taarten kunnen, tijdens het ‘tweede bakkie’,
de creaties van onze dorpsgenoten worden geproefd en eventueel vergeleken.
Na de koffie worden er een vijftal “workshops” aangeboden, te weten:
1. workshop “sport”
m.m.v. Stellingwerf Gym worden de beginselen het kickboksen geleerd.

4. workshop “sjoelen”
Onder begeleiding lekker
een potje sjoelen. Wie wil
dat nou niet!

2. workshop “bloemschikken”
Onder begeleiding een leuk
bloemstuk maken.

5. workshop “kaartspelen”
Altijd al willen leren
klaverjassen, pokeren
en/of hartenjagen?
Grijp nu uw kans!

3. workshop “koe schilderen”
Onder begeleiding leren om
een koe te schilderen.

Voor deze workshops hangen er vanaf donderdagavond intekenlijsten in de tent.
Voor elke workshop kunnen maximaal 15 personen inschrijven.
VOL = VOL
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10:00 uur
- Grabbelton*
Voor de kleinsten onder ons, die de basisschool nog niet bezoeken, mag er worden gegrabbeld.

10:00 uur
- Knutselen t/m groep 2*
Voor de kinderen tot en met groep 2 kan er worden geknutseld met Jolanda Ypma en Petra Tolsma.
Graag wel even oude kleding aandoen!

* De groepen zoals die voor het
aankomende schooljaar gelden.

10:00 uur
Kinderspelen vanaf groep 3*
De kinderspelen worden gedaan door Anneke en Klaske
Heinsma, Hinke Rykje van der Zee & Femke Kooistra.

14:00 uur
- Bierkratstapelen
Een goed gebruik op festivals. Kun je nauwkeurig en snel
bierkratten op elkaar stapelen en denk jij dit beter en sneller te kunnen dan een ander, dan is dit de kans om dat te
bewijzen. Wie stapelt het snelst 20 bierkratten op elkaar?
Dat gaan we ondervinden. Geef je op per tweetal en doe
mee aan deze uitdaging, aanmelden kan in de tent!

19:00 uur
- Rondrit winnaars kaatswedstrijd
Vanaf het kaatsveld worden de winnaars en winnaressen van de kaatswedstrijd rondgereden in twee
koetsen, onder begeleiding van MUZIEK- EN SHOWBAND HOLLANDIA uit Bolsward.

20:00 uur
- Zeskamp
Op verzoek van menigeen terug in het programma.
Teams van 6 personen leveren een felle strijd tegen elkaar tijdens 6 spelen,
welke is nog een verrassing. Dus geef je team op in de tent en speel mee!

22:00 uur
- Live muziek verzorgt door “De Suskes”
Op veler verzoek weer op de vrijdagavond: “De Suskes”.
“De Suskes” is een geweldige feestband die bestaat uit Sipke
de Boer (Beugelband), Sytse Haima (Pigmeat) en Koos Keus.
Het is een zeer bijzonder gezelschap en ze hebben sfeer en gezelligheid hoog in het vaandel staan. Garantie voor een sfeervolle en beregezellige avond.
Bekend van hun hits:

Melken doe je zo
Fokje het Konijn

Kortom:
De tent staat weer op z’n kop!
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ZATERDAG 17 AUGUSTUS
8:00 uur
- Klokgelui en uitsteken van de vlaggen
10:00 uur
- Ontbijt
Gezamenlijk ontbijten in de feesttent, deze keer met een festivaltintje, met diverse, typische festivalproducten. Niet-leden betalen € 5,00 voor dit heerlijke ontbijt.

In de trant van het thema (en dus milieuvriendelijk) graag allemaal:

eigen bord, bestek en beker meenemen!
11:30 uur
- Matinee
Verzorgd door “The Spectacles”.
“The Spectacles” bestaan uit Eddie en Freddy Spectacle. Beter
bekend als Eamel de Hûnekop en Frerik de Swetser. Tijdens
een show van “The Spectacles” treden ze op als DJ, muzikant,
gastheer, presentator, doen ze karaoke en weten ze op vakkundige wijze het publiek te entertainen.
Het verloop van de middag wordt bepaald door de smaak van
het publiek en de sfeer van het feest. Beide heren hebben een
brede kennis van muziek en beschikken over een omvangrijk
live-repertoire dat ten gehore wordt gebracht met gitaar, keyboard & ‘kuttepiel’. Er komen covers voorbij, maar ook nummers van Frerik de Swetser en van De Hûnekop.
Alle ingrediënten voor een gegarandeerd feest!

13:00 uur
- De Goaiers fan Eksmoarre
De Jeu-de-Bouleswedstrijd wordt verzorgd door de plaatselijke
vereniging “De Tûke Goaiers”. Deze keer echter op een later
tijdstip en zonder verliezersronde. Bij deelname, indien mogelijk,
graag uw eigen Jeu-de-Boulesballen meenemen!
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14:30 uur
- Spijkerbroekhangen
Spijkerbroekhangen is het ideale spel om elkaars uithoudingsvermogen, kracht en doorzettingsvermogen te testen. Wie blijft
er het langst aan de broek hangen met de voetjes van de vloer?
De tijd stopt als de eerste voet de grond raakt. Doe mee en geef
je op, er ligt/hangt een lijst in de tent.

22:00 uur
- Slotavond met fantastische livemuziek van “DEADLINE”

DÉ COVERBAND VOOR ELK FEEST!
“Deadline” is een moderne, professionele coverband geschikt voor elk feest. Dat houdt in
dat het vijftal een op de gasten afgestemd repertoire speelt, want de jongens zijn van alle
markten thuis en dus komen hits van Robbie Williams, U2 en Anouk voorbij, maar ook van
Nick & Simon, Marco Borsato en Beastie Boys, om maar eens een paar toppers te noemen.
Met hun jarenlange ervaring (ruim 30 jaar!) garanderen ze dat elk feest
een geweldig succes wordt. “Deadline” is het springlevende bewijs dat
je muziek niet alleen moet horen, maar ook moet zien! Deze enthousiaste
formatie zet een wervelende show van licht, geluid en interactie neer.
Veelvuldig stond “Deadline” in een voorprogramma van bands als Bløf,
Golden Earring, De Dijk, The Scene, Di-rect, De Kast en Van Dik Hout.
“Deadline” moet je zien!
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ZONDAG 19 AUGUSTUS
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HET BESTUUR VAN DE ORANJEVERENIGING
WENST U EEN GEZELLIG DORPSFEEST 2019 TOE
KOM ALLEGEARE, WANT
SÛNDER MINSKEN GJIN FEEST

Gatze Postma
Harm Tjerk Dijkstra
Jildau van den Berg
Harry Postma
Gerard Postma
Petra Tolsma
Femke Kooistra

06 - 2899 3857
06 – 4126 8987
06 – 4488 1818
06 – 2551 8650
06 – 2291 1079
06 – 1518 1514
06 – 2733 1592

Het volgende dorpsfeest is op 13, 14 en 15 AUGUSTUS 2020
(Elk jaar op de 2e donderdag na de 1ste zondag in augustus)
Zet het alvast in de agenda, dan hoeft u niets te missen!
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OANT SJEN EN OANT FOLGJEND JIER!

NU ALLEEN NOG EVEN OPRUIMEN……
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