
Koningsdag 2016 

27 april  
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 stond KinderTheater Flater klaar met de show ‘de Reuzen en de Druppels’. De bovenzaal zat lekker 

vol met een groep enthousiaste kinderen die in opperste concentratie zaten te kijken en luisteren. Prachtig om te 

zien hoe de acteurs de aandacht van alle kinderen vast konden houden!    

Naast het theater 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. Na het ‘relaxen’ op 

het terras werd het ’s avonds tijd om in actie te komen tijdens de Oriënteringsrit. Ook dit jaar was 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 gekomen. De podiumplaatsen 

waren als volgt verdeeld: 

1. Fokelien en Wally – zie foto 

2. Martin de Jong en consorten 

3. Erwin Schippers en consorten 
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Dorpsfeesten 2016 

Donderdag 16 juni   

Bonte avond! 

De strijd tussen de buurten ging donderdagavond meteen van start, iedere buurt bracht een geweldige act ten 

tonele waarin muziek uit diverse decennia aan bod kwam met ondersteuning van DJ Meint. De Roeken, Smileys, 

Om Útens, Sjampions en Skernessen namen allemaal op hun eigen wijze muziek uit de 60’s, 70’s, 80’s en 90’s mee 

in hun act. De Roeken maakten er een live toneelstuk van waarin Ynskje en Beitske op humoristische wijze naar 

vele nummers uit de verschillende decennia refereerden; âlderwets yn in nij jaske. De Skernessen maakten er een 

fantastische liveshow van middels een echte Oosthemmer band, wat was het mooi om te zien en horen dat er 

zoveel talent in ons dorp woont! De Smileys gaven ook een prachtige rockshow met mooie effecten; bijvoorbeeld 

Thijs die in de nok van de tent hing als gitarist van ACDC. Hepie en Hepie gaven uit naam van de Sjampions weer 

een hilarische show weg die werd afgesloten door het geweldige duo Meat Loaf. Ten slotte was er natuurlijk nog 

Om Útens met een gelikte show, geheel in stijl van James Bond! Alle nummers passeerden de revue en mede 

dankzij de goede choreografie was Om Útens ook dit jaar weer de nummer 1. De onafhankelijke jury heeft aan 

ieder team punten toebedeeld en aanvullend met de beoordeling van de publieksjury was dit de einduitslag, 

inclusief de toebedeelde punten: 

1. Om Útens - 7,7 punten 

2. Smileys en Sjampions - 7,5 punten 

4. Roeken - 7 punten 

5. Skernessen - 5,2 punten 

 

Na de einduitslag van de Bonte Avond stonden Tjeerd Abma en band al klaar en is de eerste avond al dansend en 

zingend afgesloten! Heerlijk om na zo’n bonte avond livemuziek in de tent te hebben en meteen lekker los te gaan, 

wij vonden het een aanrader!  

Vrijdag 17 juni   

Olympische Spelen basisschoolkinderen de Twine 

Geheel volgens traditie waren 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. 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 kwam meteen gezellig mee. De kinderen waren rond 9 uur in Oosthem. 

Brandweerman Cees nam de kleintjes van groep 1 tot en met 3 mee en deze kinderen kwamen vol enthousiasme 

aan, een prachtig gezicht. De ouderen kinderen kwamen op de fiets en konden hun fiets in een wereldstad 

parkeren.  
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Na het warme onthaal gingen de kinderen meteen van start met de spelletjes. Zaklopen, spijkerslaan, eendjes 

vissen, ei gooien en spijkerpoepen: het kwam allemaal voorbij. De kinderen waren bloedfanatiek en mede dankzij 

de vele vrijwilligers werd deze ochtend een groot succes. Om 12 uur kregen alle kinderen lekkere patat en een 

vaantje als aandenken en in het kader van de Olympische gedachte; meedoen is belangrijker dan winnen.  

 

 

 

 

 

Klaverjastoernooi  

Ook dit jaar organiseerde Annie Boschma het Oosthemmer Klaverjastoernooi in de tent. Een kleine 40 deelnemers 

meldden zich in de tent voor een boompje klaverje en ook dit keer was dit weer ouderwets gezellig. Hieronder de 

top 5: 

1. Haitze Osinga – 7073 punten 

2. Tinus de Jong – 6922 punten 

3. Hans Meinen – 6908 punten 

4. Kerst Kornelis – 6731 punten 

5. Bart Schuurmans – 6716 punten 

 

VriMiBo en Oosthemmer Kampioenschap Keezen 

Een VriMiBo in combinatie met het eerste echte Oosthemmer Kampioenschap Keezen! Dit toernooi was voor alle 

leeftijden en er was van iedere generatie zo ongeveer een afgevaardigde dat zich uitte in 44 deelnemers, prachtig! 

Luko Koopman en Sytze de Vries hadden de organisatie in handen en dit liep, zoals wij van hen gewend zijn, 

vlekkeloos. Een supertoernooi en een geweldige opkomst, over twee jaar maar weer!? Wij zitten er stevig aan te 

denken.... 

Op de eerste plaats van het Keeztoernooi is Abe Zijsling geëindigd en hij won 1 hele kilo Keez. Op de 2e plaats 

eindigde Douwe van Slooten, ook hij ging er vandoor met 1 kilo Keez. Op de laatste plaats eindigde beginnend 

Keezer Meike de Jong, hij won een heerlijke pot echte Pindakeez. Ten slotte eindigde op de een-na-laatste plaats 

Fetsje Posthuma, zij won ook een pot Pindakeez.  
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Battle of the Coaches – Balte as in Wylde 
Balte as in Wylde: het ziet er zo simpel uit maar in de praktijk bleek het toch heel erg lastig. Na drie dagen 

uitgebreid testen door de technici van het bestuur bleken de koptelefoons en de hardrock muziek perfect op elkaar 

afgestemd waardoor je echt niet hoorde wat je teamgenoot schreeuwde. Hilariteit alom en de meest gemakkelijke 

woorden werden hier en daar niet geraden en dat is nou precies waar het om ging. De uitslag was als volgt: de 

Smileys op 1, gedeeld 2e de Sjampions en Skernessen, op 4 de Roeken en op 5 Om Útens.  

 

Baakman & Co - Mad Piano Party 

Wegens groot succes in 2014 moesten we deze geweldige pianoshow ook dit jaar weer boeken. Zullen we ze ook 

maar vast voor 2018 vastleggen? Wat een fantastisch feest hebben deze pianomannen er weer van gemaakt en 

dat kan natuurlijk alleen maar met ons eigen enthousiaste Oosthemmer publiek. Ge-wel-dig.  

Zaterdag 18 juni   

Bolswardervaart race voor de kinderen @ de Opslag 

Het waaide hard en het was ietwat fris maar toch waren er meerdere gegadigden die meededen aan de 

rubberbootrace. Een prachtig gezicht zo op de vroege zaterdagochtend; de ouders, pakes’s en beppe’s en verdere 

toeschouwers ‘langs de lijn’ met een bakje koffie met oranjekoek en de kinderen in een mooie versierd drijvend 

exemplaar die aan het strijden waren voor de eer en de felbegeerde prijs. Het snelste opblaasbare en drijvende 

object kreeg een prijs, daarnaast was er natuurlijk ook een originaliteitsprijs.  Hieronder de uitslagen: 

Jonge jeugd 

1. Demi en Mark 

2. Feije Ferwerda en co 

3. Aniek en Riemer  

4. Team Duckstart 
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Oudere jeugd - tot en met 12 jaar 

 

1. Thijs en Michiel, Dennis en Evert 

2. Isa en Lian – team Oranje 

3. Tialda, Isa en Wiesanne 

4. Gerda, Cornelis en Sinterklaas 

 

Mark en Demi zagen er met hun opblaasboot in Hawaii stijl het allermooist uit, zij waren dus niet alleen het snelst 

maar ook het mooist en wonnen de originaliteitsprijs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drakenbootrace door de buurten @ de Opslag 

Naast de kinderen mochten ook de buurten mochten tegen elkaar strijden in een zelf gefabriceerde drakenboot, 

inclusief drakenkop, trommelaar, etc. Met zes personen en een trommelaar moesten de buurten zo snel mogelijk 

een parcours afleggen over de Bolswardervaart. Voor de beoordeling gold de snelheid van de race en natuurlijk 

wordt het uiterlijk van de drakenboot ook beoordeeld, het oog wil ook wat. Er was 1 drakenboot die voor wat 

betreft het ontwerp er met kop en schouders bovenuit stak: de drakenboot van de Sjampions. Wat een fantastisch 

Drakenboot was dat! Het bleek na afloop dat deze boot niet alleen erg mooi was, maar ook nog een keer heel erg 

snel. De uitslag van de Drakenbootrace was daarom als volgt: 

1. Sjampions  
2. Smileys  
3. Skernessen  
4. Om Útens 
5. Roeken  
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Harses skraabje   

De bollebozen van de buurten mochten hun IQ weer op de proef stellen onder de geweldige leiding van onze 

quizmaster Sytze de V. Terugkerend onderdeel van 2014 was in onder andere ‘Easthim Eartiids’ en daarnaast 

waren er nog vele andere onderdelen die meerdere hersencellen deden rammelen. Weet u nog hoe hoog de toren 

van de Johanneskerk is? Hieronder de uitslag! 

1. Skernessen 

2. Om Útens 

3. Roeken 

4. Sjampions 

5. Smileys 

 

Skeef yn de Panty  

De 50-plussers zaten letterlijk Skeef yn de Panty! Wie het eerste met een panty over het hoofd de kegels 

omgooide, de ballonnen kapot maakte en daarna het kaarsje uitblies ging er met de winst vandoor. Een hilarisch 

spel waarbij de Skernessen als winnaars uit de bus kwamen.  

1. Skernessen 

2. Om Útens 

3. Smileys 

4. Sjampions 

5. Roeken 

 
Kantelen! 
 

Kantelen was het prachtige actiespel dat bedacht was door onze eigen Taeke; zoals alleen hij dat kan. Hoewel we 

enige vertraging hadden werd het kantelspel alsnog een geweldig actiespel. Het bleek niet eenvoudig te zijn om 

droog en zonder te vallen de klus met het team te klaren! De uitslag van dit laatste spel van de zeskamp was als 

volgt: 

1. Sjampions 

2. Skernessen 

3. Smileys 

4. Roeken 

5. Om Útens 

 
Prijsuitreiking 
 

Na lang rekenen, rekenen, rekenen en daarbij het nuttigen van een klein drankje kon het bestuur de einduitslag 

bekend maken. Jan bedankte namens het Bestuur alle vrijwilligers die eraan bij hebben gedragen om het 

dorpsfeest een succes te laten zijn. Op de volgende pagina vindt u de tabel met daarin de einduitslagen en de 

eindklassering: de Sjampions waren numero 1 in 2016! 
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Buurt Smileys Sjampions Skernessen Roeken Om Útens 

Kleintje Oosthem 4 6 2 4 6 

Bonte Avond 5 5 2 3 6 

Balte as in Wylde 6 5 5 3 2 

Drakenbootrace 5 6 4 2 3 

Harses Skraabje 2 3 6 4 5 

Skeef yn de Panty 4 3 6 2 5 

Kantelje 4 6 5 3 2 

      

Joker 
Drakenbootrace 5 Skeef yn de Panty 

3 
Kantelje 5 Kantelje 3 Drakenbootrace 3 

Totaal aantal punten 35 37 35 24 32 

Rangschikking 2 1 2 5 4 

 

 

Troubadour Jeen Waterlander 

Of je nu het kampioenslied wilde zingen of de laatste plaats toch echt even moest verwerken, met Jeen 

Waterlander werd het voor iedereen uiteindelijk weer een groot feest. Een fantastische opwarmer voor de ‘grote 

band’ die later die avond zou spelen.    

Straight on Stage   

Samen met de zes rockers van Straight on Stage beleefde jong en oud een topavond, wat een topband! De 

mannen speelden oude rock en blues in een jong jasje, en dit was de perfecte mix voor een geweldige afsluiter 

van de Oosthemmer dorpsfeesten voor alle leeftijden! Het Bestuur was 100% tevreden!  
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Zondag 19 juni   

Tentdienst 

Onder leiding van Drs. R. Tuitman en met de muzikale omlijsting van Hâld Moed werden op 19 juni de 

Dorpsfeesten op feestelijke wijze afgesloten. ‘Fan wa bist do der ien?’ was het thema en dat sprak alle aanwezigen 

natuurlijk aan. Het voltallige bestuur was aanwezig en de tent was goed gevuld. De opbrengst van de collecte was 

€ 331,70 en ging naar het goede doel Stichting Ambulance Wens, gekozen door het bestuur van de 

Oranjevereniging. 

Na afloop van de dienst was er koffie en thee met wat lekkers en daarna werd de tent door vele vrijwilligers – 

Grutte Pieren- gereed gemaakt voor afbraak.  

 

 

 

 


