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NIJESYL Een gemêleerd gezelschap, dat is 
het bestuur van de Oranjevereniging. Van 
‘echte’ Easthimmers tot een Noord-
Hollander die ergens in 2013 met zijn 
vrouw in Oosthem neer is gestreken. Jan 
van der Zee, voorzitter van de 
Oranjevereniging, vertelt met een grote 
grijns dat diezelfde Noord-Hollander na 
zijn eerste Oosthemmer Dorpsfeest in 2014 
meteen door het bestuur is gestrikt, wat wil 
je ook als je iedere dag als eerste komt en 
als laatste weer vertrekt.  
 
Oosthem staat aan de vooravond van de 
Dorpsfeesten, een feest dat al ruim vijftig jaar 
door een groep enthousiaste vrijwilligers 
wordt georganiseerd. Een hele prestatie, dat 
mag gezegd worden, want het valt ook de 
Oosthemmers op dat menig feest in de buurt 
ter ziele is gegaan omdat er te weinig 
vrijwilligers en/of bezoekers zijn om het 
feest tot een succes te maken. In Oosthem is 
dit niet aan de orde; er zijn nog vijf 
enthousiaste buurten die ieder jaar – er is 
zelfs een Kleintje Oosthem - met elkaar 
strijden om de eer als zijnde beste buurt.  
 
Het gemêleerde gezelschap wordt 
aangestuurd door voorzitter Jan van der Zee. 
Jan maakt in 2016 zijn tweede dorpsfeest mee 
en vertelt vol enthousiasme over de 
Oosthemmer Dorpsfeesten. Jan en zijn 
collega bestuursleden staan te popelen om te 
beginnen. 

Dorpsfeesten Oosthem 2016 

16, 17, 18 en 19 juni 

 
 

Zoals Jan zegt: ‘nu kan ons enthousiasme ook 
eindelijk weer in de praktijk ingezet worden’. 
Dat de Oosthemmer Dorpsfeesten bijzonder 
zijn is een gegeven, maar in 2016 zijn ze toch 
weer iets meer bijzonder aangezien dit de 
eerste Dorpsfeesten zijn waarbij de 
Oosthemmer basisschool East Kime is 
gesloten. Een pijnlijk gegeven maar de 
Oranjevereniging haalt de basisschool tijdens 
de dorpsfeesten op vrijdagochtend weer heel 
even terug; net als vroeger. 
 
Vol enthousiasme vertelt Jan over het 
programma tijdens de dorpsfeesten en 
eerlijkheid gebiedt te zeggen, er is voor ieder 
wat wils. Het Nederlands Elftal passeert even 
kort de revue daar de Oranjevereniging bij 
voorgaande edities ook live EK of WK 
voetbal toonde in de tent maar het moge 
helder zijn dat dit in 2016 niet aan de orde is. 
Wat er wel en als vanouds op het programma 
staat, is de Bonte Avond. De avond waarbij 
de buurten strijden om de eerste punten van 
de zeskamp. De buurten hebben een 
opdracht van het bestuur gekregen, er moet 
muziek uit de 60’s, 70’s, 80’s en 90’s in 
verwerkt worden en verder mogen ze de act 
vrij invullen. Het bestuur belooft spektakel. 
 
Op vrijdag en zaterdag zal de zeskampstrijd 
voortgezet worden maar tussendoor is er ook 
tijd voor live muziek en spelletjes voor de 
kinderen. 
 

 

Zo heeft Jan met zijn collega’s de Mad Piano 
Party, Tjeerd Abma, Straight on Stage, DJ 
Meint en Troubadour Jeen Waterlander 
weten te strikken. De Oranjevereniging gaat 
nog een stapje verder voor wat betreft de 
activiteiten: er staat een Klaverjas toernooi en 
tevens een waar Keeztoernooi op het 
programma. Jan benoemt nog dat je hiervoor 
niet per se lid of donateur van de vereniging 
te zijn; zo kunnen onder andere de IJlsters 
ook weer ervaren hoe het is om een 
dorpsfeest te hebben.  
 
Hoe het kan dat het Oosthemmer Dorpsfeest 
nog bestaat? Het bestuur gooit het op de 
grote betrokkenheid en het enthousiasme van 
de leden en donateurs en daarbij ook het 
besef van al die mensen dat dit dorpsfeest 
moet blijven bestaan. Ook benoemen ze de 
groep ‘oud-Oosthemmers’ die lid of donateur 
zijn, ze wonen niet meer in het dorp maar 
leveren wel degelijk hun bijdrage. Het mag 
gezegd worden: Jan is klaar voor de 
Dorpsfeesten (‘it sil heve’) en met hem zijn 
collega bestuursleden Lammertien, Wytske, 
Taeke, Lammert, Sytze en Rob. Het bestuur 
hoopt alle leden, donateurs en andere 
belangstellenden op het feestterrein te 
ontmoeten en roept aan de bewoners van 
Oosthem op om het dorp te versieren. 
Geweldig: zo’n klein dorp en zo’n geweldig 
tentfeest.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It sil heve! 

Links: het bestuur van de Oranjevereniging Oosthem, van links naar rechts Sytze de Vries, Wytske Posthuma, Rob Kuin, Jan van der Zee, Lammert 

Wiersma, Lammertien Modderman en Taeke van Popta.   

Rechts: een sfeerimpressie van de Oosthemmer Dorpsfeesten in 2014 met op de achtergrond de kerktoren van de Johanneskerk in de steigers. 

Intekenlijsten 

Wy komme der 
oan! 
Zonder geld geen 

feest! Omdat wij de 
Oosthemmer feesten 

en haar prachtige 
tradities graag in ere 

houden komt het 

bestuur ook dit jaar 
met de intekenlijsten 

bij alle leden en 
donateurs langs zodat 

we onze Dorpsfeesten 

kunnen financieren. 
Naast deze inteken-

lijsten gaan we op 
vrijdag- en zaterdag-

avond ook entree 
heffen bij bezoekers 

die geen lid en geen 

donateur van de 
Oranjevereniging zijn. 

Zo kunnen we ook in 
2017 en 2018 weer 

leuke activiteiten 

organiseren.   

 
.  
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Vrijdag 17 juni 
 

900 uur 
Olympisch onthaal de Twine 
Geheel volgens traditie zijn er dit jaar weer spelletjes voor de 

basisschoolkinderen op het sportveld! De Oranjevereniging vond het zo 

jammer dat er met het sluiten van de East Kime geen spelletjes meer zouden 

zijn en heeft contact gezocht met het bestuur van basisschool De Twine uit 

IJlst. Dit is de  school waar de Oosthemmer kinderen vorig jaar naar toe zijn 

gegaan. Het bestuur van de Twine heeft samen met de Oranjevereniging 

niet alleen een sport – en speldag voor de Oosthemmer kinderen van De 

Twine georganiseerd maar de hele school komt meteen gezellig mee. 

Basisschoolkinderen die niet op de Twine zitten maar wel een band met 

Oosthem hebben en mee willen doen kunnen aangemeld worden via 

oranjevereniging.frl.  

 

De kinderen - of: Olympiërs -  komen tussen 900 en 930 uur aan in 

Oosthem. De groepen 1 tot en met 3 worden vervoerd in een stoere 

brandweerwagen van brandweerman Cees en groep 4 tot en met 8 komt op 

de fiets. Wij vinden dat de kinderen een geweldig onthaal verdienen en 

willen iedereen oproepen om een erehaag in Oosthem (vanaf de feesttent) 

te vormen zodat de kinderen zich echte Olympiërs voelen. Kom jij ook? 

 
930 – 1300 uur 
Kinderspelletjes de Twine 
Na het onthaal gaan de kinderen om 930 uur meteen van start met de 

spelletjes. Zaklopen, spijkerslaan, eendjes vissen, ei gooien en 

spijkerpoepen: het komt allemaal voorbij. Kom gezellig langs om de kinderen 

aan te moedigen en mee te genieten! 

 
1330 – 1700 uur 
Klaverjastoernooi  
Ook dit jaar organiseert Annie Boschma het Oosthemmer Klaverjastoernooi 

in de tent. Iedereen kan meedoen dus geef je snel op via de e-mail bij Annie 

Boschma (a.boschma@zonnet.nl) of via oranjevereniging.frl. Inleg € 3,- 

 

Donderdag 16 juni 
 

1900 uur 
Tent open 
De koffie staat klaar! Het bestuur en de  bardiensten van Hâld Moed zijn klaar voor de Dorpsfeesten 2016 of nog beter gezegd: wy steane te skraabjen! 

 
1930 uur 
Bonte avond! 
De strijd tussen de buurten gaat donderdagavond meteen van start, iedere buurt brengt een geweldige act ten tonele waarin muziek uit diverse decennia aan bod 

komt. De Roeken, Smileys, Om Útens, Sjampions en Skernessen gebruiken allemaal op hun eigen wijze muziek uit de 60’s, 70’s, 80’s en 90’s in hun act. Een externe 

tweekoppige jury zal de acts beoordelen en daarnaast heeft het publiek ook een stem: dit jaar hebben we een ware publieksjury! De Bonte Avond wordt ook dit jaar 

weer muzikaal ondersteund door DJ Meint. 

 
2130 uur 
Tjeerd Abma en band 
Na de einduitslag van de Bonte Avond wordt het tijd om de ontlading van ons af te dansen. Na een geweldig avond waarin muziek centraal staat wil je natuurlijk 

meteen de heupen los gooien. Tjeerd Abma en band zorgen voor een geweldig stukje live muziek zodat de eerste avond een gegarandeerd succes wordt! 

 

 

 
 
1530 uur 
VriMiBo en Oosthemmer Kampioenschap Keezen 
Een VriMiBo in combinatie met het eerste echte Oosthemmer 

Kampioenschap Keezen! Voor alle leeftijden en iedereen die zin in heeft een 

borrel en/of gezelligheid. Enige wat je mee hoeft te nemen is een ‘goed sin’. 

Je mag je opgeven via onze website oranjevereniging.frl. Opgeven bij de 

tent mag uiteraard ook maar wees er snel bij  want vol = vol!  

Organisatie in samenwerking met master Keezer Luko Koopman. 

 
1930 uur 
Battle of the Coaches – Balte as in Wylde 

Nadat de Pindakeez is uitgedeeld gaan we verder met de Battle of the 

Coaches, zij mogen de eer van de buurt verdedigen en gaan schreeuwen tot 

ze schor zijn, ofwel: Balte as in Wylde. Een geweldig spel dat garant staat 

voor grote hilariteit! 

 
2130 uur 
Baakman & Co - Mad Piano Party 
Wegens groot succes in 2014: deze geweldige pianoshow moesten we ook 

voor dit jaar weer boeken. Met de Mad Piano Party word je overdonderd 

door het enthousiasme van de muzikanten en het enorme repertoire dat zij 

in huis hebben. Je kunt zelf nummers aanvragen, voordat je het weet staat 

de hele tent op z’n kop!  

Entree niet-leden en niet-donateurs € 7,50 

 

 

http://www.oranjevereniging.frl/
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Wij hebben hulp nodig! 

Help ons met het opbouwen en opruimen  
van de tent 
Op maandag 13 juni gaat het bestuur vanaf 1300 uur 

starten met het opbouwen en inrichten van de tent. Je 

kunt je voorstellen dat dit een hele klus is dus alle hulp is 

heel mooi meegenomen! Ook bij het afbreken en 

opruimen van de tent kunnen we wel wat extra handjes 

gebruiken, na de tentdienst op zondag ben je dus ook van 

harte welkom. Vele handen maken licht werk! 

930 uur 
Tent open 
We starten zaterdag met een fijn bakje verse koffie of thee met een stukje 

Oranjekoek van Bakkerij de Witte. Dit allemaal voor slechts voor 1 muntje! 

Ben je iets later uit bed omdat je gisteravond ietwat skeef in de panty zat? Je 

kunt ook meteen naar de Opslag lopen, hier staat de koffie, thee, limonade 

en Oranjekoek namelijk ook keurig voor je klaar.  

 
1000 uur 
Bolswardervaart race voor de kinderen @ de Opslag 
Versier je rubberboot, opblaasbare krokodil of nog iets anders dat drijft èn 

opblaasbaar is en race alleen of met 1 vriendje/vriendinnetje/broer/nichtje/... 

zo snel mogelijk over het parcours over de Bolswardervaart!  

We racen in drie leeftijdsgroepen: van 8 t/m10 jaar, 11 t/m12 jaar en 13 t/m 

15 jaar. Het dragen van een zwemvest is verplicht, als je mee wilt doen dien 

je zelf een zwemvest mee te nemen. Je mag maximaal 1 peddel gebruiken, 

iedere aandrijving anders dan een peddel is niet toegestaan en leidt tot 

diskwalificatie. Het snelste opblaasbare en drijvende object krijgt een prijs, 

daarnaast is er natuurlijk ook een originaliteitsprijs.   

 
1100 uur 
Drakenbootrace door de buurten @ de Opslag 
We gaan verder met de zeskamp! De buurten mogen tegen elkaar strijden in 

een zelf gefabriceerde drakenboot, inclusief drakenkop, trommelaar, etc.  

Met zes personen en een trommelaar – ook hier geldt: zwemvest verplicht – 

moeten de buurten zo snel mogelijk een parcours afleggen over de 

Bolswardervaart. Voor de beoordeling geldt de snelheid van de race en 

natuurlijk wordt het uiterlijk van de drakenboot ook beoordeeld, het oog wil 

ook wat. De uitslag van de Drakenbootrace telt mee in het zeskamp 

klassement.  

 
1300 uur 
Harses skraabje   
Geen zeskamp zonder harses skraabje! De bollebozen van de buurten mogen 

hun IQ weer op de proef stellen onder de geweldige leiding van onze 

quizmaster Sytze de V. Terugkerend onderdeel van 2014 is in ieder geval 

‘Easthim Eartiids’ dus pak de oude fotoboeken er vast maar bij.... 

 

1400 uur 

Skeef yn de Panty  
De 50-plussers zitten letterlijk Skeef yn de Panty! Wie het eerst de kegels 

omgooit, de ballonnen kapot maakt en het kaarsje uitblaast gaat er met de 

winst vandoor.  

 
1500 uur 
Kantelen! 
Nee, we gaan nog niet kantelen in de zin van ‘borrelen’ want de strijd tussen 

de buurten is nog niet gestreden! Alhoewel: ‘dronken’ over een kantelmuur 

en met een gevulde beker in de hand weer terug over diezelfde kantelmuur 

komt al wel een beetje in de buurt. Prachtig actiespel bedacht door onze 

eigen Taeke zoals alleen hij dat kan. Een geweldige afsluiter van de zeskamp 

waarbij niet gepiepelt kan worden. 

 

1630 uur 
Prijsuitreiking 
Na drie dagen strijden is het dan zover, de prijsuitreiking! Welke buurt gaat er 

dit jaar vandoor met de felbegeerde slagroomtaart, de taart waar we het 

allemaal voor doen? Onder de bezielende leiding van voorzitter Jan van der 

Zee zal de einduitslag bekend gemaakt worden. Zou het bestuur het deze 

keer in 1 keer goed doen? De spanning stijgt… 

 
1700 uur 
Troubadour Jeen Waterlander 
Of je nu het kampioenslied wilt zingen of de laatste plaats toch echt even 

moet verwerken, met Jeen Waterlander wordt het beide keren uiteindelijk 

weer een groot feest. Jeen heeft een breed repertoire voor alle leeftijden, een 

garantie voor een geweldige middag en avond.   

 
2100 uur 
Straight on Stage   
De zes jongens van Straight on Stage hebben een gezamenlijke passie: 

rocken als een malle! Samen met o.a. Hyper Hielke en Sexy Skildert zal jong 

en oud een topavond beleven, voor rockliefhebbers de manier om die oude 

klassiekers weer eens op een frisse manier te beluisteren. Oude rock en blues 

in een jong jasje, het bestuur weet het zeker: de perfecte mix voor een 

geweldige afsluiter van de Oosthemmer dorpsfeesten voor alle leeftijden!  

Entree niet-leden en niet-donateurs € 10,00 

Zaterdag 18 juni 
 

Zondag 19 juni 

 
1330 uur 
Tentdienst 
Net als onder andere de bonte avond, de spelletjes voor de basisschoolkinderen en de 

zeskamp staat de tentdienst ‘krekt as foarhinne’ op het programma voor de 

zondagmiddag. Onder leiding van Drs. R. Tuitman en met de muzikale omlijsting van 

Hâld Moed sluiten we de Dorpsfeesten feestelijk – en dus in stijl – af.  

 

De opbrengst van de collecte gaat naar het door het bestuur van de Oranjevereniging 

gekozen goede doel Stichting Ambulance Wens. 
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Even voorstellen…..  

De buurten en hun coaches  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Om Útens 

Coach Hans Sikma 
Nog een paar weken en dan is het alweer zover: de beroemde, 

beruchte, gezellige Oosthemmer Dorpsfeesten staan dan weer op 

stapel. Het bestuur heeft weer een zeer enerverend en veelzijdig 
programma weten samen te stellen, hulde alvast hiervoor.  

Maar: onze interne advies deskundige heeft diverse haken, ogen en 
ook hiaten in het spelregelvoorschrift kunnen ontdekken waar wij 

gebruik van zullen maken dus dat belooft spektakel te worden en zal 

ongetwijfeld weer voor verhitte discussies zorgen op het ‘moment 
suprême’.  

 
Wij als Easthimmers Om Útens zijn dan ook alweer druk bezig met 

de voorbereidingen om te proberen onze (bijna) ongeslagen status 
van het afgelopen decennium te prolongeren. En ik kan u verzekeren 

dat onze tegenstanders alles maar dan ook werkelijk alles uit de kast 

moeten halen om onze kampioen aspiraties tegen te houden. 
Eigenlijk kan dat maar op een manier en dat is door ons te piepelen 

bij het laatste zeskampspel zoals twee jaar geleden helaas is 
voorgevallen... 

 

Maar goed, de huidige coaches van onze zeer gewaardeerde 
gerespecteerde tegenstanders hebben plechtig beloofd dat dat niet 

weer zal voorvallen en daar gaan we dan ook maar van uit. Je moet 
tenslotte altijd positief blijven over je tegenstanders alhoewel dat 

soms niet gemakkelijk is kan ik u verzekeren... 

 
In ieder geval geven wij vol gas op alle onderdelen en hopen op een 

paar onvergetelijke dagen. 
 

Wij hebben er zin in en vergeet niet wat James altijd zegt: Shaken, 
not stirred!!! 

 

Smileys 

Coaches René Sybrandy en Marco Damstra   
 
Hier een bericht van titelverdediger de SMILEYS .......  

 

De voorbereidingen draaien bij ons op volle toeren!!! Op alle onderdelen worden door ons 

team creatieve specialisten ingezet die zich alleen maar bezighouden met hun eigen 

discipline voor de aankomende ‘buurtstrijd’. Wekelijks worden alle vorderingen gescreend 

door de coaches en zo ontstaat er een stijgende lijn van prestaties richting het hoogte 

punt; de Oranjefeesten Oosthem. Daar moet dan alle inzet weer getoond worden aan de 

concurrentie en het publiek, dat belooft weer wat!!  

 

De spanningen lopen alweer hoog op en gezien de voorbereidingen en de daarbij 

aanwezige professionaliteit en klasse in ons team zullen de overige buurten weer serieus 

rekening met ons moeten houden.     

 

De SMILEYS wensen het bestuur en de overige teams veel succes met de verdere 

voorbereidingen en de uiteindelijke feesten zelf. Hopelijk wordt het een zonnig weekend!! 

 

Sjampions 

Coaches Jeltsje Posthuma en  
Antje Feenstra  
 
Twee nieuwe coaches voor de buurt, 

de drie dagen is wat het duurt.  

Alle buurten hebben de teams weer geformeerd, 

allemaal zo skerp als een mes hebben wij in de vorige jaren wel 

geleerd. 

Met al een terechte Sjampionnenbeker in huis van Kleintje Oosthem 

vorig jaar,  

wordt het ook dit jaar voor onze collega buurten weer hartstikke 

zwaar. 

Nu al een paar punten voor, 

oké samen met Om Útens maar die moeten de keiharde zeskamp 

eerst maar door. 

De Smileys twee jaar terug kampioen, 

maar eens zien of ze het dit jaar wel kunnen doen? 

Want met deze twee coaches van dit feest, 

krijgt dit topteam weer helemaal de geest! 

De buurt is al druk in de weer, 

jong en oud helpen dit keer. 

Iedereen veel succes dit jaar,  

op een leuk, sportief en gezellig weekend maar! 

 

Skernessen 
Coaches Wally Hoekstra en Jacob de Vries  
 
Foarich jier by Kleintje Oosthem wienen we noch net yn ús beste dwaan. 
Derom ha we al betiid de hollen by elkoar stutsen en ús harses skrabe. 

We gean folle kracht foarút! 

Net allinich yn’t drakeboatsje, we sille ek balte, kantelje en at 't moat skeef yn de panty. 
We ha der nocht oan! 

 

Roeken 

Coaches Ynskje Kroes en Jaco van der Zee 
 
Wij krije opdracht fan it bestjoer, 4 decennia wat in toer, 

we moatte der nog efkes oer stinne mar mei dit stik grutte kâns dat we winne!! 

 

De Drakenbootrace anno 1986 

Herkennen jullie deze nog nog? 
 
Deze foto’s wilden we jullie niet onthouden, op basis van deze mooie herinneringen heeft 
het bestuur bedacht dat we in 2016 de Bolswardervaart weer op moeten!  

 
Op de foto’s zie je de botenrace waarbij de boten zelf gemaakt zijn, bijvoorbeeld van melk- 

en sinaasappelsappakken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wil je meedoen of heb je vragen/opmerkingen? 

Neem contact op met het bestuur! 
Het bestuur is via de e-mail goed bereikbaar. Mail naar 

oranjevereniging@outlook.com en je krijgt zo spoedig mogelijk 
een reactie. Daarnaast kun je de bestuursleden tijdens de 

dorpsfeesten natuurlijk ook in de tent aanschieten.  
 

Houd onze site www.oranjevereniging.frl in de gaten! Webmaster 
Taeke actualiseert deze met grote regelmaat.   

en opruimen van de tent kunnen we wel wat extra handjes 

gebruiken, na de tentdienst op zondag ben je dus ook van harte 

welkom. Vele handen maken licht werk! 
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