
Feest 4H-dorpen meer dan geslaagd! 
 
Het leek alsof de bewoners van de 4H-dorpen Hantum, Hantumhuizen, Hantumeruitburen en de 
Hiaure nog nooit zo fanatiek waren geweest, want al een week voor het feest hingen de vlaggetjes in 
de dorpen al vrolijk te wapperen in de zomerwind. Klaar voor het feest dat pas over 4 dagen zou 
beginnen. 
 
Op de donderdagavond van het één na laatste weekend in juni, barstte het dorpsfeest in de dorpen 
los met een spetterende playbackshow in de tent. Schitterende, grappige, gevoelige en sfeervolle 
acts wisselden elkaar in een hoog tempo af, de toon was gezet en deze prachtige show was een 
geweldige opmaat voor een schitterend feest. 
Eerder op de avond visten de basisschoolkinderen de hele vaart in Hantumhuizen leeg in een 
onderlinge viswedstrijd. 
 
Traditiegetrouw volgde op de vrijdagochtend de optocht 
voor versierde wagens. 21 Praalwagens  waren door de 
verschillende buurten en jongerengroepen in elkaar 
geknutseld. Het thema van dit dorpsfeest was Spelletjes en 
het is bewonderenswaardig om te zien hoe creatief 
dorpsgenoten met dit thema om gaan. Wat te denken van 
een wagen met als thema Overspel? Of van een hele 
creatieve wagen met als thema Ter land Ter Zee en in de 
Lucht? In deze wagen zaten nog allerlei andere, politieke,  
sportieve en liefdesspelletjes verstopt. Prachtig was ook de 
hele mooie Bingomolen en de landelijke wagen rondom het 
Boerendarts. Eigenlijk te veel om op te noemen en terecht 
dat er zoveel publieke belangstelling voor deze optocht was. 
 
Op de vrijdagmiddag streden de kinderen van de basisschool tegen elkaar in een fraai uitgezet 
spellencircuit. Ook de topper van het dorpsfeest van twee jaar geleden: het teatsen werd met succes 
herhaald. 
’s Avonds was er een sfeervol optreden van het in deze regio onbekende cabarettrio Twee Boeren en 
een Dominee. Twee rasechte boeren en een heuse dominee wisten het publiek uitstekend te 
vermaken met ludieke verhalen en prachtige liedjes. Mooi dat de dominee in de zaal zijn collega 
van de 4H-dorpen ontdekte en opmerkte dat ze zelfs hetzelfde uiterlijk hadden! 
 
Nadat op de zaterdagochtend bij de herhaling van de optocht van de versierde wagens de prijzen 
bekend waren gemaakt, maakten alle inwoners zich op voor een sportief spektakel op het sportveld. 
In een geweldig georganiseerde zeskamp bleken de bewoners van de Terpen, tot hun eigen 
verrassing, uiteindelijk de sterksten. De 50-plussers wisten zich ondertussen uitstekend te 
vermaken in een eigen puzzel- en behendigheidscircuit. 
 
Als in een heus stadion kwamen de feestvierders van de 4H-dorpen ’s avonds bijelkaar in de tent 
om op een groot scherm de wedstrijd Nederland - Rusland te aanschouwen. Helaas werd de 
wedstrijd verloren, maar na de eerste klanken van de band 2Hot4You sloeg deze mineurstemming 
al gauw over in een geweldige feeststemming en werd er tot vroeg in de nacht gedanst, gesprongen 
en gefeest. 
 
Op zondagmiddag werd het prachtige dorpenfeest afgesloten met een tentdienst met als thema: 
‘Wa komme der op it feest fan God?’ Op een beeldende wijze maakte dominee Boomsma het thema 
duidelijk en ondersteunden de leden van brassband Euphonia van Ternaard deze dienst op een 
sfeervolle en voortreffelijke wijze. 
Onder het genot van een kopje koffie konden de dorpsgenoten nog even napraten over het 
geslaagde dorpsfeest. En dat ze het toch zo getroffen hadden met het weer, het kon niet beter! Op 
naar het volgende feest!  
 
 



De uitslagen: 
 
Viswedstrijd 
1.  Jarieke Overdijk (55cm) 
2.  Simon Jan Dijkstra (53cm) 
3.  Sabine Visser (34cm) 
     De grootste vis was 21 cm en werd gevangen door Jarieke Overdijk. 
 
Playback show 
1.  Lienke Feenstra met een nummer van Pia Douwes uit een musical 
2.  Marianna Denkers, Sietske de Vries en Sippy Hiemstra met het nummer Think  
      van Aretha Franklin 
3.  Dream Team, bestaande uit Broer Douma,  Owe Dijkstra, Bjinse Lawerman, Klaas Jansma en Jelle Auke  
      Vrieswijk met een medley. 
Beste dansact was voor de Mysterie Guest, oftewel Thomas de Vries. 
 
Vrijdagmorgen de optocht 
Versierde wagens: 
1.  Overspel 
2.  Bingo van Hiaure 
3.  Boerendarts 
 
Publieksprijs (dit jaar 2 vanwege exact hetzelfde aantal voorkeurstemmen) 
Overspel 
Ter land ter zee en in de lucht. 
 
Fietsen: 
1.  Hingelje van Rixt en Oane Sijens 
2.  Donald Duck kwartet van Pastorielân 
 
Straatversiering 
1.  De Terpen met ganzenbord 
2.  Pastorielân met Donald Duck kwartet 
3.  Master Beymastrjitte met ‘spulstjes van eartiids’ 
 
Eervolle vermelding voor de Heerewei met Fryske sporten. 
 
Kinderspelen 
Uitslag spelletjesmiddag: 
1e team 5: Spanje (299 pnt) 
 Bestaande uit: Jan Arjen, Nynke, Franke, Sabine, Sjoukje en Zente) 
2e team 9: Zweden  294 pnt 
3e team 2: Oostenrijk 273 pnt 
4e team 7: Rusland 263 pnt 
5e team 3: Nederland 260 pnt 
6e  team 10: Frankrijk 256 pnt 
7e team 8: Italië  237 pnt 
8e team 6: Polen  235 pnt 
9e  team 4: Portugal 228 pnt 
10e team 1: Zwitserland 224 pnt 
 
Teatsen 
Uitslagen: 
Poule 1  
1 Froukje Hof   2 Jelke Lei 

Botte Hijma    Anneke Veenema 
Wytse Kuipers    Theunis Vrieswijk 

Poule 2  
1 Steven Smits   2 Annet Zijlstra 

Ayold Wiersma    Alie Bos 
Jacco Posthumus   Ruurd Toren 
 
 



Poule 3  
1 Jochum Ludema  2 Grytsje Visser 

Reinder Smits    Jan Nutma 
Sippie Hiemstra   Jitske Toren 

Poule 4  
1 Ieteke Posthumus  2 Klaske van der Weide 

Elbrich Lolkema   Jeroen Haanstra 
 Wietse van der Woude   Mariska van der Woerdt 
Poule 5  
1 Jelle van der Galien  2 Elgar Boersma 

Sape Woudman    Johannes van der Hout 
Nanda Sijtsma    Pier Hiemstra 

 
Zeskamp 
1e   prijs: de Terpen 
2e  prijs: Heerewei 
3e  prijs: Hiaure 1 
 
50+ spelen 
1e   prijs: Hille Postma en Jan Mays 
2e  prijs: Lolke van der Meulen en Griet Tilma 
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