
Oranjevereniging Oosthem e.o. 

Verslagen activiteiten 

 

Koningsdag – maandag 27 april  

Op 27 april was het terras van It Himsterhûs om 10.30 uur geopend begon het Oosthemmer korps Hâld Moed te spelen 

waardoor menig Oosthemmer naar It Himsterhûs werd ‘gelokt’. Hâld Moed gaf een prachtig concert ten gehore en 

ondertussen kon een ieder genieten van een drankje met oranjekoek, aangeboden door It Himsterhûs en de 

Oranjevereniging. Het korps werd door voorzitter Wybren Feenstra gehuldigd voor hun eerste prijs op het Open 

Nederlands Fanfare Kampioenschap; een fantastische prestatie die is beloond met een mooi lied en een geldcheque.  

Hoewel de weersvoorspellingen slecht waren bleek het prachtig weer te zijn! Vanaf 11.30 uur begonnen de spelletjes voor 

de kinderen met als thema ‘ontdek je spel’. De kinderen werden in zes groepjes van zes kinderen ingedeeld, een mooie 

opkomst. Ieder groepje mocht zelf een spelletje bedenken met behulp van attributen en rekening houdend met een 

aantal spelregels welke waren bedacht door de Oranjevereniging. De groepjes mochten na het bedenken van de 

spelletjes de spelletjes van elkaar uitvoeren en deze beoordeling volgens een aantal richtlijnen. Ook was er een ware jury: 

Maria, Janet, Hilke, Lisa, Marjolein en Erika testten en beoordeelden ieder spel. Tijdens de spelletjes kregen alle kinderen 

drinken en wat lekker. De kinderen hadden creatieve spelletjes bedacht, zo was er een hindernisbaan, een hockeyspel en 

een kegelspel. Maar: er kan maar een groepje de winnaar zijn: Tialda, Fenna, Michiel, Hisse, Lars en Rafal hadden het spel 

‘knock your socks off’ bedacht. Bij dit spel was het de bedoeling om een sok bij elkaar uit te trekken. De winnaars kregen 

allen een entreebewijs voor het zwembad Swimfun in Joure en daarnaast nog snoep.  

Naast de spelletjes de kinderen was ook voor de volwassen heerlijk vertoeven op het terras van het Himsterhûs; het was 

prachtig weer. Vele Oosthemmers hebben daar de gehele dag heerlijk gezeten onder het genot van een borrel. Na het 

‘relaxen’ op het terras werd het ’s avonds tijd om in actie te komen tijdens de Oriënteringsrit. Met zo’n 22 auto’s was ook 

hier de opkomst 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 terug gekomen. De podiumplaatsen 

waren als volgt verdeeld: 

1. Bestuurder Antje Feenstra, kaartlezers Sytze de Vries en Wypke Feenstra 

2. Bestuurder(ster) Anneke Schraa, kaartlezer Ytsje Wybrandi 

3. Bestuurder Folkert Posthuma, kaarlezer(ster) Fetsje Posthuma 

 

  



Boottocht – donderdag 21 mei 

Op donderdag 21 mei was het weer zover; de Oranjevereniging oranje organiseerde de traditionele boottocht voor de 

50-plussers van Oosthem,  Nijezijl en omkriten. Er waren 51 personen die zich opgegeven hadden, ze waren circa half tien 

aanwezig  op de Klifrak, die lag aangemeerd aan de Opslag in Oosthem. Het was een gezellige groep  mensen waarvan 

de leeftijden varieerden  van 56 tot 96. Nadat de kapitein iedereen welkom had geheten, werden de trossen los gegooid.  

 

Namens de Oranjevereniging heette Jan van der Zee iedereen van harte welkom en hij wist als een echte weerman te 

voorspellen dat het weer alleen maar beter zou worden. 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 twee trekharmonica’s mee 

genomen en wist een ieder 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. Doordat het weer wat aantrekkelijker was geworden  nam men ook buiten even 

plaats om te genieten van de doortocht door het centrum van Sneek. Daarna kwamen we al weer aan in IJlst en zette de 

Klifrak de route voort door naar onze geliefde dorpen Nijezijl en Oosthem. Ook hier werd er nog even gespeeld op de 

trekharmonica en werd er zelfs even gezongen door een aantal enthousiaste dorpsgenoten. 

 

Nadat Jan van der Zee een ieder hartelijk bedankte voor hun aanwezigheid en wenste iedereen wel thuis, meerde de 

Klifrak weer aan in Oosthem . Daar aangekomen werd er besloten om een groepsfoto te maken, zodat we een mooie 

herinnering op de camera konden vastleggen. Hierna ging een ieder weer huiswaarts en kunnen we stellen dat het een 

zeer geslaagde dag is geweest.  



Verslag Kleintje Oosthem – zaterdag 13 juni  

Op zaterdag 13 juni werd voor de tweede keer Kleintje Oosthem in de ‘nieuwe stijl’ georganiseerd: in en rondom It 

Himsterhûs met na afloop live muziek. Vanaf 16.00 uur was er een mooi programma samengesteld, zowel voor de 

buurten als voor de kinderen. Met behulp van de buurtcoaches waren alle teams uiteindelijk goed gevuld en kon de strijd 

om de Kleintje Oosthem bokaal weer met veel enthousiasme gestreden worden. 

Om 16.00 uur werd er gestart met de spelletjes voor de kinderen: een hindernisbaan voor de kinderen van vier tot en met 

zeven jaar en de voetbalschijf voor de kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Op de hindernisbaan mochten de kinderen 

geblinddoekt koekhappen, ballen in een emmer deponeren en daarna snoephappen. Een mooie baan waar hard 

gestreden (en lekker gegeten werd). De volgende kinderen gingen er met de prijzen vandoor: 

Naam Tijd Plek op de ranglijst 

Jorn van der Zee 1.21,69 1 

Mark Sybrandy 1.36,69 2 

Stijn Eilander 1.59,01 3 

 

Na de hindernisbaan mochten de oudere kinderen proberen om zoveel mogelijk punten te scoren op de voetbalschijf. Dit 

mochten ze doen door de ballen te gooien of te schoppen. Het bleek niet gemakkelijk om de ballen te schoppen dus de 

meesten kinderen kozen ervoor om te gooien. Na een ware shoot-out zag het podium er als volgt uit: 

Naam Aantal punten Plek op de ranglijst 

Rick Zijsling 800 1 

Marjolein Tuitman 600 2 

Isa de Jong 500 3 

 

Nadat de prijzen voor de kinderen waren verdeeld mochten de buurten los met het eerste spelletje. Ook zij mochten 

punten gaan scoren door na een zigzag parcours op de voetbalschijf te gaan schieten. Dit bleek niet gemakkelijk te zijn, 

Om Útens eindigde uiteindelijk in de min: niet gescoord en wel strafpunten. De Smileys bleken uiteindelijk over de 

meesten voetbalkwaliteiten te bezitten, zij scoorden totaal 75 punten. 

De voetbalschijf werd opgevolgd door de pingpongestafette. Doel bij dit spel was om een pingpongpal in een gootje een 

parcours af te leggen in de zaal van It Himsterhûs. Het parcours bleek niet gemakkelijk te zijn maar het bleek wel een 

ontzettend leuk spel om naar te kijken, de pingpongbal is menige malen uit het gootje gevallen wat natuurlijk 

strafseconden betekende. De Sjampions waren uiteindelijk het meest behendig met de pingpongbal, coach Sytze 

noteerde een mooie eerste plek met zijn team. De Skernessen noteerde een derde plek, een knap resultaat aangezien zij 

als eerste moesten beginnen.  

Het laatste spel was het coachenspel ‘de Siamese Twaling’. Na de benodigde eigenschappen als snelheid, 

doeltreffendheid en behendigheid kwam het nu aan op de samenwerking tussen coach en (tijdelijke) partner, tact en 

expressie. Het tweetal mocht in 1 trui gezamenlijk woorden uitbeelden die drie teamleden vervolgens moesten raden. 

Iedere buurt kreeg 12 woorden en de buurt die in de kortste tijd de meeste woorden goed had, had gewonnen. Na een 

geweldig schouwspel heeft coach Hans met tijdelijke partner Anneke de eer van Om Útens hoog gehouden, de coaches 

Jaco en Ynskje noteerden een mooie tweede plek.  

  



Toen was het tijd voor de uitslag! Een moment dat het bestuur niet snel zal vergeten….Het gebak was al opgegeten door 

de Roeken maar uiteindelijk bleek dat er een gedeelde eerste plek was en dat de Roeken hier niet bij hoorden. Klein 

foutje, overkomt de besten zullen we maar zeggen. Hieronder ziet u de einduitslag van Kleintje Oosthem en een overzicht 

van de punten die meegenomen worden naar de Dorpsfeesten 2016. 

EINDKLASSEMENT KLEINTJE OOSTHEM 2015 

Buurten 

Aantal verdiende punten  

Voetbal- 

schijf 

Pingpong  

estafette 

Siamese 

Twaling 

Totaal 

aantal 
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Rangschikking 

Kleintje 

Oosthem 

Punten  

Dorpsfeesten  

2016 

Smileys   6 3 3 12 2 4 

Sjampions 3 6 4 13 1 6 

Skernessen 4 4 2 10 3 2 

Roeken 5 2 5 12 2 4 

Om Útens 2 5 6 13 1 6 

 

Na de enerverende prijsuitreiking is het nog lang gezellig geweest in It Himsterhûs, menigeen is blijven hangen en heeft 

kunnen genieten van de live muziek van Bruno Rummler: het was een geweldige avond! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


