
Oranjevereniging Oosthem e.o. 

Verslagen activiteiten 2017 

 

Koningsdag 2017 

26 april - Koningsnacht 

In 2017 heeft het Bestuur de gok genomen om de Oriënteringsrit op de avond voor Koningsdag te organiseren. 
Deze gok bleek goed uit te pakken! Met 32 auto’s was de opkomst zeer goed te noemen, geweldig! Mac de Wâlden 
had weer een mooie route uitgezet met vele cryptische vragen en dubieuze rekensommen maar uiteindelijk zijn alle 
deelnemers weer keurig in het Himsterhûs gekomen. De podiumplaatsen waren onder de leden van de 
Oranjevereniging als volgt verdeeld: 

1. Susanne Slot, Jantsje Rypma en Marije Hitzert 
2. Anneke Schraa, Ytje Wijbrandi en Anne Bakker 
3. Wypke Feenstra en Sytze de Vries 

Nadat de uitslag van de Oriënteringsrit bekend was gemaakt was er live muziek in It Himsterhûs van de Hitsingers. 
Ook dit was voor het eerst; live muziek op Koningsnacht. Voor een eerste keer was het een zeer geslaagde avond, 
voor volgend jaar hebben we veel inspiratie opgedaan en hopen we (veel) meer Oosthemmers in It Himsterhûs te 
ontmoeten op Koningsnacht! 

27 april - Koningsdag 

Op Koningsdag was het terras van It Himsterhûs om 10.30 uur geopend en begon het Oosthemmer korps Hâld Moed 
te spelen waardoor menig Oosthemmer zich naar It Himsterhûs begaf. Hâld Moed gaf – zoals altijd - een prachtig 
concert ten gehore en ondertussen kon iedereen genieten van een drankje met oranjekoek, aangeboden door It 
Himsterhûs en de Oranjevereniging.  

Om 11.00 uur was er een vrijmarkt voor de kinderen georganiseerd, er waren zes deelnemers die hun kleedje neer 
hebben gelegd en spullen hebben verkocht, geweldig! Naast de vrijmarkt voor de kinderen was het ook voor de 
volwassenen heerlijk toeven in en rondom It Himsterhûs. Vele Oosthemmers hebben daar de hele dag heerlijk 
gezeten onder het genot van een borrel.  
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Boottocht 2017 

Vrijdag 19 mei   

Op vrijdag 19 mei was het weer zover; de Oranjevereniging organiseerde de traditionele boottocht voor de 50-
plussers van Oosthem, Nijezijl en omkriten. Er waren vele enthousiaste deelnemers, ze waren circa kwart voor tien 
aanwezig op de Klifrak, die lag aangemeerd aan de Opslag in Oosthem. Het was een gezellige groep mensen waarvan 
de leeftijden varieerden van – even ruim – 50 tot 100 jaar. Nadat de kapitein iedereen welkom had geheten, werden 
de trossen losgegooid.  
 
Namens de Oranjevereniging heette Lammert Wiersma namens het bestuur van de Oranjevereniging iedereen van 
harte welkom. Als eerste stond er voor iedereen koffie en cake klaar. Het smaakte prima en de eerste borrels werden 
er al snel achteraan besteld. De heer Steenaart had ook dit jaar de trekharmonica mee genomen en wist alle 
aanwezigen te trakteren op prachtige melodieën van echte scheepsliederen. Tussen de middag was er een goed 
verzorgde lunch met soep en belegde broodjes, ook dit ging er rijkelijk in. Het schip voer via Heeg en Woudsend 
richting Langweer. Vanaf daar zette hij koers richting de Goeingarijpster en Terkaplester poelen, om vervolgens via 
Terhorne weer richting Sneek te varen. Daarna kwam de boot aan in IJlst en zette de Klifrak de route voort door 
naar onze geliefde dorpen Nijezijl en Oosthem.  
 
Nadat het bestuur eenieder hartelijk bedankte voor hun aanwezigheid en wenste iedereen wel thuis, meerde de 
Klifrak weer aan in Oosthem. Hierna ging iedereen weer huiswaarts en werd geconcludeerd dat het een zeer 
geslaagde dag is geweest.  
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Kleintje Oosthem 2017 

Zaterdag 17 juni   

Vanaf 16.00 uur ging Kleintje Oosthem 2017 los! Het bestuur had een divers programma opgesteld; voor iedere 
leeftijden wat wils. Er werd gestart met een spelletje voor de kinderen, voor hen was een hindernisbaan bedacht 
waarbij balans, snelheid en balgevoel op de proef werden gesteld. Met een pingpongballetje in de lepel trotseerden 
de kinderen de hindernisbaan, aangemoedigd door familie en vriendjes. Uiteindelijk was de uitslag van dit spelletje 
als volgt – verdeeld in de oudere en jongere kinderen: 
 
Jongere kinderen: 

1. Hidde Holstein 
2. Rafael de Witte 
3. Stein Eilander 

 
Oudere kinderen: 

1. Joyce Toonstra 
2. Bareld van der Zee 
3. Fenna van der Zee 

 
Na de kinderspelletjes was er tijd voor heel heerlijk broodje hamburger, een patatje mayo en een drankje. De 
Oranjevereniging maakte zich gereed voor de ‘battle’ van de buurten. Zoals bekend, is deelname aan Kleintje 
Oosthem een mooie opstap naar de Dorpsfeesten van 2018, immers, de punten worden meengenomen! Deze druk 
werd door alle buurten gevoeld en de rivaliteit was daarmee als vanouds aanwezig.  
 
De coaches trapten af met het spelletje ‘mei de tosken bleat’. De coaches kregen een mondstuk in wat maakte dat 
praten of articuleren lastig werd. De eerste deelnemer had echter bedacht dat schreeuwen het weer gemakkelijker 
maakte en dit betekende dat het spelletje iets gemakkelijker werd dan vooraf gedacht. Los daarvan was het een 
hilarisch spel en hebben alle aanwezigen smakelijk gelachen om de coaches met de mondstukken; echt mei de 
tosken bleat. In de tabel op pagina 4 vind je het aantal verdienden punten per buurt. 
 
Nadat de coaches zich volledig hadden gegeven voor de buurt waren de buurtgenoten aan de slag. Er was een 
prachtig dartpodium in It Himsterhûs neergezet en de hele zaal was aangekleed. Met een prachtige lichtshow, 
professionele camera’s en een fantastische showmaster gingen de Easthimmer Dartkampioenschappen van start. 
Iedere buurt mocht in 45 worpen proberen om zoveel als mogelijk punten te scoren. De scoren liepen nogal uiteen 
in de eerste ronde: zo was de laagste score van de Sjampions slechts drie punten (Marije H.) en was de hoogste 
score maar liefst 74 punten (Jelco S.). Het was daarnaast fantastisch om te zien hoe iedere buurt op originele wijze 
opkwam, met eigen muziek en helemaal in stijl. De teams waren ook samengesteld waar jong en oud mee deed en 
dat is precies het idee van dit soort dagen, super! Na de eerste ronde bleek dat veel buurten erg dicht bij elkaar 
zaten voor wat betreft de score, daarom is besloten om een werkelijk finale in te lassen waar iedere buurt de 
allerbeste darters van de buurt in mocht zetten. Dit resulteerde in een echte 180er van Peter T. (Om Ùtens)! De 
uitslagen van Kleintje Oosthem staan op de volgende pagina, inclusief de punten die iedere buurt meeneemt naar 
2018. 
 
Na de spelletjes was er livemuziek van de band Smûk! Kleintje Oosthem werd fantastisch afgesloten en er werd 
alvast gefantaseerd over de Dorpsfeesten 2018 door de verschillende buurten….Nog even geduld! 
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EINDKLASSEMENT KLEINTJE OOSTHEM 2017 

Buurten 

Aantal verdiende punten  

Mei de Tosken 
Bleat Dartspel  

Totaal aantal 
punten 

Rangschikking 
Kleintje 

Oosthem 

Punten  
Dorpsfeesten  

2018 

Smileys   2 3 + 2 7 5 2 

Sjampions 5 5 + 5 15 2 5 

Skernessen 6 4 + 4 14 3 4 

Roeken 3 2 + 3 8 4 3 

Om Útens 4 6 + 6 16 1 6 
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Agenda 2018 

Donderdag 26 april 

Koningsnacht 

 

Vrijdag 27 april 

Koningsdag 

  
Donderdag 14 juni tot en met zondag 17 juni 

Dorpsfeesten Easthim  

 
 
 
 


