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Dit jaar is voor het eerst de viswedstrijd voor de jeugd gecombineerd met de 
jaarlijkse dorps BBQ. En nu op een zaterdag, maar op een vrijdag vanaf 4 
uur. De locatie was dit keer het trapveldje. Ideaal, dicht bij de sloot met veel 
vis en dichtbij de jeu de boules baan.  

 
De organisatie is druk bezig geweest 
om alles in goede banen te leiden. Op 
donderdag werd de grote tent door vele 
vrijwilligers opgezet. Vrijdagochtend 
werden de boodschappen gedaan en 
alle puntjes op de i gezet. Door 
verschillende dames in het dorp waren 
heerlijke cakes gebakken, zo kon het 
genieten al om 4 uur beginnen.  

 
 

 
 
 
De jeugd begon 
met een stoere 
knapzak vol 
proviand aan de 
viswedstrijd.  
Er werden veel 
vissen gevangen. 
 
 
 



De eerste prijs ging dit jaar naar Johannes, 
hij had de meeste cm aan vis gevangen. De 
tweede prijs naar Bennie en de derde prijs 
naar Sietse. Mooie prijsjes werden in 
ontvangst genomen. Lenie stelt een 
wisselbokaal ter beschikking. Vanaf volgend 
jaar worden de namen van de prijswinnaars 
gegrafeerd in een bokaal. Hoe mooi is dat! 
 
 
 
 
 
 
 

Er was ook een stevige competitie op de 
jeu de boules baan. In tweetallen werd 
tegen elkaar gespeeld. Het was duidelijk te 
zien dat een aantal dorpsbewoners goed 
had geoefend in de weken vooraf aan de 
wedstrijd. Het was een leuke en sportieve 
bijeenkomst. Helaas moest iedereen het 
op een rennen zetten om snel onderdak te 
zoeken. De regen kwam met bakken uit de 
hemel.  
 

 
 
 
De gelukkige winnaars waren Aafje 
en Marian (verscholen achter het 
cadeau).  
 
 
 

Om een uur of 6 werd het gezellig druk in de tent. Ongeveer 60 inwoners, 
inclusief de (bijna) nieuwe inwoners, waren present. De BBQ was heet en het 
vlees werd gebakken door chefkoks Hotze, Gerrit en Ronald. Natuurlijk waren 
er ook lekkere vegetarische burgers. Samen met verschillende salades was 
het een heerlijke maaltijd.  
 
In de loop van de avond zong iedereen in volle borst mee. Vooral het lied 
“Aan de Goingarijpster Poelen” was favoriet. Toen kwamen de houtblokken 
tevoorschijn en werd het traditionele spijkerslaan door jong en oud beoefend. 
Het was de afsluiting van een geslaagd feest, dat mede mogelijk is gemaakt 
door Edith, Gerrit, Hammy, Hotze, Joke, Poldek, Sistra, Ulbe, Ronald en nog 
meer vrijwilligers die een handje hebben geholpen.  


