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 VOORWOORD

Van de voorzitter

Hallo Ferwerters en Hegebeintumers,
 
Grut Doarpsfeest
Yes! Het is bijna weer zover: dorpsfeest!! Omdat Leeuwarden Kulturele Haadstêd 
is, hebben we dit jaar ‘grut’ dorpsfeest met onder andere versierde wagens. Ik 
ben zeer benieuwd naar het resultaat van de maandenlange voorbereidingen van 
de wagenbouwers.
 
Wow!
Over voorbereidingen gesproken: de activiteitencommissie van Dorpsbelangen 
Ferwert Hegebeintum (DBFH) is ook al sinds eind vorig jaar bezig met de voorbe-
reidingen van het komende dorpsfeest. Met als resultaat het mooie programma 
dat hier voor u ligt. Dat wordt een prachtig dorpsfeest!
 
65 jaar dorpsbelang
We hebben nog een feestje te vieren: dit jaar bestaat Dorpsbelangen Ferwert 
Hegebeintum (voorheen PAFH) 65 jaar. Voor mij het teken dat we leefbaarheid 
in onze dorpen zeker al 65 jaar belangrijk vinden. Ik zeg: “op naar de 100 jaar!”
 
Nu Feest!
Ik wens jullie allen een prachtig feest toe! 
 

Met hartelijke groet,

Marcel Steegstra
Voorzitter dorpsbelangen 
Ferwert Hegebeintum



 DONDERDAG 13 SEPTEMBER 2018
Peuteractiviteit
Op donderdagochtend is er om 9.30 uur voor alle peu-
ters van 2-4 jaar uit Ferwert en Hegebeintum een pop-
penkastvoorstelling van Tomke in obs Op’e Trije. Daarna 
kunnen de kinderen geschminkt worden en is er nog tijd 
voor disco! Het feest is pas compleet als de peuters ver-
kleed komen. De inloop is om 9.15 uur. We verwachten 
dat de ochtend rond 11.30 uur afgelopen zal zijn.

Kinderactiviteit
Alle kinderen uit Ferwert en Hegebeintum die 
naar de basisschool gaan mogen op donderdag-
ochtend deelnemen aan een heuse: ELFSPELEN-
TOCHT! De kinderen gaan eerst op de normale 
tijd naar school en lopen met de meesters en juf-
fen naar het feestterrein, waar zij om 9.00 uur 
worden verwacht. In groepjes wordt -in en rondom de feesttent- het parcours van 
de Elfspelentocht afgelegd. Er moet natuurlijk worden geklúnd onderweg, maar 
er is ook koek en zopie en na afloop voor alle dappere deelnemers een leuke 
verrassing! Vanaf ca. 11.30 uur mogen de ouders/verzorgers de kinderen weer 
op komen halen.

Nb.: Ook kinderen uit Ferwert en Hegebeintum, die elders naar de basisschool 
gaan zijn van harte welkom om mee te doen. Zij kunnen zich om 9.00 uur melden 
in de feesttent.

Gezellige ouderenmiddag 
In samenwerking met de activiteitencommissie van 
Interzorg en het Open Bejaardenwerk organiseren 
wij een gezellige middag in de zaal Ut en Thús van 
Woonzorg Centrum Foswert. Wij ontvangen u graag 
om 14.30 uur met een kop koffie of thee en wat lek-
kers. Daarna gaan wij onder leiding van Kees Bos de 
muzikale bingo spelen. Hierbij wordt er niet gespeeld 
met getallen, maar met Nederlandstalige liedjes uit de goede, oude tijd. Er zijn 
mooie prijsjes te winnen. Een middag met plezier en gezelligheid! De entree voor 
deze middag bedraagt € 5,- Heeft u vervoer nodig? 
Neem dan even contact op met Tineke de Vries: tel -840087 / 06-52091640



Ringrijden
Donderdagavond is het tijd voor een stukje oude Friese 
cultuur: ringrijden. Diverse aanspanningen en ook deel-
nemers onder het zadel doen hun best zoveel mogelijk 
punten te verzamelen door met een stok een ring te ste-
ken die in een ‘handje’ gestoken is. Het parcours loopt 
door de Foswerterstrjitte en terug via de Marrumerweg 
en (stukje) Hegebeintumerdyk. Uiteraard zijn er prijzen voor de deelnemers met 
de hoogste punten, maar ook voor het schoonste geheel. Het thema is ook hier: 
Fryslân! Aanvang: 18.00 uur, toegang vrij. Deelnemers kunnen zich opgeven bij: 
activiteiten.dbfh@gmail.com

 VRIJDAG 14 SEPTEMBER 2018
Optocht
Een optocht van de versierde wagens staat dit jaar opnieuw in de planning. Het the-
ma is: Fryslân! Buurtverenigingen, sportclubs, vriendenclubs of natuurlijk individu-
eel: iedereen is welkom om mee te doen. We hebben veel aanmeldingen gekregen 
en rekenen op de creativiteit van de deelnemende versierde wagens, fietsers en 
lopers! Deelnemers kunnen zich vanaf 09.00 uur opstellen op de Pypkedyk (rich-
ting Hegebeintum). De optocht start om 09.30 uur en volgt de route: Underom -  
Mr. Boeleswei - Hegebeintumerdyk - Burg. Esselinkstraat - Prof. Heymans-
straat - Joh. Wildeboerstraat - Hoofdstraat - Marrumerweg - Foswerterstraat -  
Hegebeintumerdyk - feesttent 

Wij verzoeken bewoners aan de route dringend om auto’s e.d. tijdens de optocht 
te verwijderen in verband met de breedte van enkele versierde wagens.

Kritebeker-kaatsen
Voor inwoners en oud-inwoners van Ferwert en Hegebeintum is de kaatspartij 
om de Kritebeker de meest prestigieuze kaatspartij van het jaar. De kaatspar-
tij zal op het feestterrein worden gehouden en begint om 10.00 uur. Opgave 
is mogelijk tot donderdag 13 september 19.00 uur bij Wikke van der Meij  
(tel.: 06-22860011) of bij Jan Swart (tel.: 06-27084946). De minimum leeftijd 
voor deelname is 14 jaar. De prijzen, die beschikbaar gesteld worden door Top-
slagerij Schreiber, zullen vrijdagavond in de feesttent worden uitgereikt.

Nb: mochten de weersomstandigheden hiertoe aanleiding geven, dan kan het  
kaatsen worden verplaatst naar het kaatsveld en kan ook de aanvangstijd wijzigen. 



Spelshow Ik hou van Fryslân en Frysk feest 
met DJ Johan Terpstra 

Tijdens dit avondje wordt er gestreden in de ‘Ik 
hou van Fryslân’-quiz. De teams worden flink 
aan de tand gevoeld over hun kennis op het ge-
bied van televisie, muziek, actualiteiten, sport, 
taal en algemene Friese weetjes. Bekende 
spelonderdelen zoals het spellingsspel, het verjaardagsfeest, geen ja/geen nee 
en het raden van bekende nummers komt aan bod. En natuurlijk zal het draaiend 
rad prominent aanwezig zijn en nemen we het bordje ‘alles kwijt’ mee naar de 
finale. Aan het einde van de avond zal één team de winnaar zijn van ‘Ik hou van 
Fryslân’. Een prachtige trofee is een mooie beloning voor de sterkste groep.  
Nb.: Opgeven teams is niet nodig, kom gewoon naar de tent!

Na de finale (om ca. 22.30 uur) start -tot in de late uurtjes- het 
Fryske feest met DJ Johan Terpstra, bekend van radiozenders 
als WaterstadFM, RadioNL en tegenwoordig Omrop Fryslân. 
Deze rasentertainer weet van elke gelegenheid een knalfeest 
te maken. De jaren ‘90, zero’s en uiteraard de gezelligste feest-
muziek zijn zijn specialiteit, maar hij is ook helemaal thuis in de 
hedendaagse Top 40. 

Trek op het Fryske feest je allermooiste, gekste of foutste Friese out-
fit aan; we willen de tent vullen met een zee aan pompeblêden!!! Voor 
de meest origineel uitgedoste SUPERFRIES en SUPERFRIEZIN is er een 
leuke prijs! 

Op deze avond zal ook de prijsuitreiking van het Kritebeker-kaatsen plaatsvinden.
Aanvang: 20.30 uur, entree: € 5,- p.p.

 ZATERDAG 15 SEPTEMBER 2018
Optocht
De herhaling van de optocht van versierde wagens gaat om 10.30 uur van 
start. Deelnemers kunnen zich om 10.00 uur opstellen in de Foswerterstraat 
(richting Foswert). Route: Marrumerweg - Hoofdstraat - Reinderslaan - Camming-
hastraat - Meekmastraat - Great Sminia - Joh. Wildeboerstraat - Hoofdstraat -  
Hegebeintumerdyk. De optocht eindigt hier waarna de versierde wagen en auto’s 
nabij de tent kunnen worden geparkeerd.



Matinee/prijsuitreiking optocht 
Aansluitend aan de optocht gaat het feest verder in 
de tent met Bruno Rummler! Hij is al geruime tijd een 
vernieuwende troubadour uit Friesland en vindt het 
geen probleem als ‘human jukebox’ te improviseren, 
verzoekjes te doen en jong of oud te entertainen 
met de energie waarop hij zijn nummers brengt. De 
prijsuitreiking van de optocht van versierde wagens 
vindt tijdens het matinee plaats. 

***Eetcafé ’t Hoekje viert het dorpsfeest 
vanaf 16.00 uur met optredens van 
topband de Suskes en Jelle Jitze***

Proost! Feestband 
’s Avonds is het podium voor de 
feestband PROOST! De dame en he-
ren van deze band zetten met liefde, 
passie en veel plezier elk feest op 
zijn kop! Een explosieve en ener-
gieke show waarin maar liefst 120 
superhits je om de oren vliegen. Het 
zeer brede repertoire bestaat uit de 
lekkerste meezingers, golden oldies, 
de nieuwste top40-hits en de grootste partyhits! De show is daarnaast rijkelijk 
voorzien van confetti shooters, CO2 jets en stage flames! Het dak gaat er geheid 
af! 

Toegangskaarten kosten € 10,- in de 
voorverkoop en zijn verkrijgbaar bij 
Warenhuis Pijnacker (Hoofdstraat 46, 
Ferwert). ’s Avonds aan de tent (vanaf 
21.00 uur) betaalt u € 15,- entree. 

Het programma begint om 21.30 uur, tent open om 21.00 uur. Vol = vol!



ATTENTIE - munten PAFH
Alleen tijdens het komende dorpsfeest 2018 kunt u nog de gele munten met 
daarop het PAFH-logo inleveren in de feesttent. Volgend jaar (2019) zullen 
deze niet meer geldig zijn. Heeft u nog gele munten liggen thuis? 
Tijdens dit dorpsfeest kunt u deze nog inleveren voor een consumptie. 
Houdt u er s.v.p. ook rekening mee bij uw aankoop van munten tijdens dit 
feest. U kunt na afloop geen munten inleveren; er wordt hiervoor geen geld 
teruggeven door de kassa. 

DORPSVLAGGEN
Ben je trots op je dorp en wil je dit uitdragen als 
een echte ambassadeur? Dat kan! 
Bestel een dorpsvlag van Ferwert of Hegebein-
tum voor aan de gevel. En natuurlijk wappert 
deze vlag ook tijdens het aanstaande dorps-
feest! 

De prijs is € 15,00 per stuk. U kunt hiervoor 
een mail sturen naar infodbfh@gmail.com

 ZONDAG 16 SEPTEMBER 2018
Kerkdienst
Het dorpsfeest wordt om 16.30 uur 
afgesloten met een tentdienst, voor-
gegaan door ds. Eelco van der Veer. 
Het thema van deze middag is: ‘In 
de tent, uit de tent.’ Gospelkoor The 
Young Christian Singers zorgt voor de 
muzikale omlijsting van deze dienst. 
U bent vanaf 16.00 uur uitgenodigd 
voor een kopje koffie/thee of een 
glaasje ranja. 

Graag uw aandacht voor het volgende:



ALGEMENE INFORMATIE

•  Het feestterrein is ook dit jaar weer aan de Hegebeintumerdyk, naast de sport-
hal.

•  De kermisattracties worden verzorgd door de familie Wolters uit Marrum. 
Tijdens het dorpsfeest draait de draaimolen voor kinderen gratis.

•  Deelname aan de activiteiten is op eigen risico, er is EHBO aanwezig.
•  Bezoekers die op de fiets komen wordt vriendelijk verzocht om deze te stallen 

op het feestterrein en niet in de aangrenzende straten.
•  Wij stellen het op prijs dat iedereen de (dorps)vlag uitsteekt tijdens het dorps-

feest.
•  Roken in de feesttent is niet toegestaan. Op het feestterrein is een rokerstent 

aanwezig.
•  Wij schenken geen alcohol aan personen onder 18 jaar! U kunt worden gevraagd 

om u te legitimeren en adviseren u daarom een identiteitsbewijs mee te nemen.
•  Tijdens het dorpsfeest worden foto’s gemaakt, welke zullen worden geplaatst 

op de www.ferwertonline.nl en social media. Mocht u hier bezwaar tegen heb-
ben i.v.m. de privacywetgeving, dan verzoeken wij u om dit bij de activiteiten-
commissie te melden.

WORDT LID VAN DBFH!
Wordt nu lid van DBFH! 
Voor slechts 12 euro per jaar steunt u het werk van DBFH.

Steun DB - Glas in de glasbak!
De Gemeente heeft een subsidieregeling ingesteld, waarbij de opbrengst 

van het glas uit de glasbak ten goede komt aan DB 
Ferwert/Hegebeintum. Wij moeten echter wel aan een 
bepaalde hoeveelheid afvalglas voldoen willen we hier-
voor in aanmerking komen. Werp daarom al uw afval-
glas in de glasbak en draag zo uw steentje bij aan een 
beter leefmilieu. 


