
Bij de kinderspelen zijn de kinderen verdeeld in twee groepen. Groep 1 
t/m 4 en groep 5 t/m 8 

 

 



Donderdag 23 juni:  
 

 
 
 
18.45 uur Muziek en Drumband door het dorp 
 
19.30 uur Startschot dorpsfeest bij Dorpshuis de Terp 
 
20.15 uur Opening dorpsfeest door voorzitter gevolgd door de 

openingsact van de Feestcommissie 
 
20.30 uur Toneelvereniging de Bûnte Flinters voeren een klucht op 

 met als titel: In gekkehûs yn ’t sikehûs. 
  Regisseur: André Beeksma 

  
 Geen voorverkoop, toegang feesttent  € 5,00  
 Jeugd  basisschool toegang   € 2,00 

 

 

Rûzje oer puddinkjes, ferkearde 

spuiten, in typiske dokter, 

skjinmaksters dy't  yn suster- 

klean omrinne, opstannige 

pasjinten, klepperhoutsjes, 

ûnderbesetting???   

In pear stekwurden wêryn wy  

jim mei nimme wolle yn dizze 

klucht op in hiele “gewoane” dei 

yn it sikehûs.  

It stik is skreaun troch Wilma Renes Leertouwer en oerset yn it Frysk troch Gurbe 

Dijkstra.  



 

Vrijdag 24 juni:  
 

 
 
 
7.30 uur  De versierde wagens mogen zich opstellen aan de Foeke 

Sjoerdsstrjitte, De Terp en de Langgrousterwei. Van 7.45 
uur tot aan het vertrek van de optocht worden de wagens 
door de jury beoordeeld. Graag de straten autovrij maken. 

 
9.00 uur  Vertrek optocht richting Nes om de bekende route te rijden. 

In Paesens houden we een hele korte stop om de prijzen 
bekend te maken. 

 
12.00 uur We zijn terug in Oosternijkerk.  
 Voor de liefhebbers is de tap in de feesttent open en voor 

een hapje kunt u bij de snackwagen terecht. 
 
13.30 uur Kinderspelen op het feestterrein. 

De kinderen worden verdeeld in twee groepen. Groep 1 t/m 
4 en groep 5 t/m 8. 
De kinderen die meedoen krijgen allemaal consumptie-
bonnen om iets lekkers te kopen. Aansluitend is de 
prijsuitreiking op het feestterrein. 

 
14.00 uur Teatsen op het sportveld, (vanaf voortgezet onderwijs). 

Prijsuitreiking na afloop op het 
sportveld. 

 
19.00 uur  Kinderdisco in de feesttent 
 
21.00 uur  Muziek in de feesttent met 
 sfeerband BUTTERFLY . 
 Toegangsprijs  € 10,00 
 Voorverkoop  €   7,50 
  
  
Meer info over de voorverkoop staat achter in de feestgids.  



Zaterdag 25 juni:  
 

 
 
 
9.30 -11.00 Het nieuwe muziekprogramma "In libben fol Muzyk" van 

Anneke Douma. Samen met haar live combo, waar ook 
onze dorpsgenoot Sjerk Faber deel van uitmaakt, 
brengen ze bekende hits, luister- en meezingliederen ten 
gehore. 

 
11.00 uur Doorlopend schminken op het feestterrein en de hele 

  dag zijn er attracties als een boksbal, zweefmolen, 
  draaimolen, ballenbad en springkussen.  

 
11.00-13.15 Matinee in de feesttent m.m.v. Auke en Ellen. 
 
14.00 uur Survival run (zeskamp maar dan anders) 

De buurtteams leggen in teamverband een parcours 
door het bos af,  waar men diverse hindernissen moet 
trotseren. Laat je niet afschrikken want de hindernissen 
zullen niet zwaarder zijn dan voorheen de zeskamp. Elk 
team bestaat uit 8 personen met minimaal 2 dames.  
Deelname vanaf het voorgezet onderwijs. 

   
  Welke buurt is het sterkst en snelst? We zullen het zien!! 
  Kleding advies: lange broek en oud schoeisel. 
 
 



 

16.30 uur Prijsuitreiking van de buurtversieringen, versierde  
  wagens en survivalrun. 
 
18.30 uur Opstellen versierde wagens voor de rondgang door het 

dorp (2 x)  
 
19.00 uur Vertrek versierde wagens 
 
21.00 uur Muziek in de feesttent met topband THE PERFECT 

SHOWBAND 
  Toegangsprijs  € 13,00 
  Voorverkoop   € 10,00 
  
Meer info over de voorverkoop staat achter in de feestgids 

 
 

Zondag 26  juni:  
 

 
 
 
10.00 uur  Kerkdienst in de tent. Het belooft een bijzondere dienst 

te worden met medewerking van ds. Geert van Wieren 
en Gospelband Ichtus uit Franeker.  

   
  Deze enthousiaste gospelband telt 4 leden: een gitarist, 

een bassist, drummer en een zangeres.  
  Tevens worden de accordeon en mondharmonica 

regelmatig van stal gehaald en vaak wordt er 
meerstemmig gezongen. 

  Deze groep maakt popmuziek gestoken in een eigen 
jasje en veelal voorzien van eigen teksten in het Frysk!!! 
Engels en Nederlands. De band brengt een zeer 
gevarieerd repertoire; van ballad tot rock, en ook de 
kinderen worden niet vergeten........ 

 
  Na de dienst, zal het feest worden afgesloten door de 

feestcommissie en is er koffiedrinken in de tent. 
  
 



Algemene / organisatorische zaken:  
 

 
 
 
Wij vragen u om op vrijdagmorgen 24 juni geen huisvuilcontainers aan 
de weg te zetten. In overleg met de gemeente is geregeld dat de 
huisvuilroute van 24  juni naar woensdag 22 juni is verschoven. 
 
 
In week 22, vanaf 30 mei komen wij huis aan huis een bijdrage vragen 
voor het dorpsfeest. 
 
 
Het opgeven van de versierde wagens kan vóór 13 juni bij Janneke 
Themmen, bij voorkeur per email: jthemmenwestra@gmail.com of  
telefoonnummer 0519-321370 
 
 
Het opgeven van de teams voor de survivalrun kan vóór 13 juni bij 
Dieta Holwerda, dorpsbelang@oosternijkerk.com, of telefoonnummer 
0519-242212. Opgave via de voorzitters van de buurtverenigingen. 
Teams bestaan uit 8 personen met minimaal 2 dames. Jongens van 
13-15 jaar blijven jongens en kunnen niet doorgaan voor een dame. 
Elk team stelt een teamcaptain aan en elke buurtvereniging zorgt voor 
een jurylid bij een hindernis. 
 
 
Voorverkoop van kaarten voor de bands van 19.00-20.00 uur in 
dorpshuis "de Terp" op: 
Dinsdag    14 juni a.s. 
Donderdag  16 juni a.s. 
 
 



 

Tot Slot: 
 

 
 
 
Reglement chauffeurs van de optocht  
 

1. De opstelling moet gebeuren tussen 07.30  en 08.15 uur. Te 

beginnen op de Foeke Sjoerdsstrjitte. Aanwijzingen van de 

organisatie met betrekking tot het opstellen dienen te 

worden opgevolgd. 

2. Bij vertrek om 09.00 uur moet iedereen op de versierde 

wagens aanwezig zijn: dit om vertragingen te voorkomen. 

3. Tijdens het rijden de afstand onderling niet te groot laten 

worden. Kijk uit voor fietsers aangezien deze wendbaarder 

zijn dan grote combinaties. 

4. In Paesens-Moddergat blijven wij hooguit 20 minuten, dus 

tijd voor uitgebreid koffiedrinken bij familie etc. ligt niet 

geheel in de planning. Zorg ervoor dat iedereen op tijd 

gereed is voor vertrek. 

5. Deelnemen aan de optocht is geheel voor eigen risico.  

6. Chauffeurs die deelnemen aan de optocht hebben de 

verantwoordelijkheid voor een gehele combinatie, daarom is 

alcoholgebruik ten strengste verboden. Mocht er 

geconstateerd worden dat men zich niet aan de regels 

houdt, dan wordt de wagen uit de optocht gehaald. De 

chauffeurs ontvangen nog een brief van de gemeente met 

nadere regelgeving. 

7. Op zaterdagavond start de optocht om 19.00. De opstelling 

vindt plaats om 18.30 op dezelfde plaats als vrijdagochtend. 

 

Een veilige en geslaagde optocht toegewenst. 



Woordzoeker : 
 

 
 

____________________________________________________ 
DORPSFEEST  ZINGEN   DANSEN 

TONEELVOORSTELLING SURVIVALRUN  BUURTTEAMS 

FEESTTENT  VOORVERKOOP  TOEGANGSPRIJS 

SCHMINKEN  ZWEEFMOLEN  BALLENBAD 

KINDERDISCO  FEESTGIDS  OPTOCHT 

PARCOURS  ZESKAMP   KERKDIENST 

SFEERBAND  MATINEE   MUZIEK 

BIER   JURY   HINDERNIS 

STARTSCHOT  REGISSEUR 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Maak jij tijdens het komende dorpsfeest een 
KNOTsknetTERGEKKE,SUPERLACHWEKKENDE, NIET-MEER- 

BIJ-TE-KOMEN-van-het-lachen Foto? Dan is hier je kans om daar zelf 
mee “in the picture” te komen!! 

 
 

Mail je plaatje na het feest naar jthemmenwestra@gmail.com en 
misschien win jij dan wel een té gek prijsje! 

 
 
. 

 



 


