Keatsferiening De Lege Geaen
Programmaboekje

Voorwoord
40 jaar kaatsen in de LEGE GEAEN onder de naam Keatsferiening
De Lege Geaen. Dat moet gevierd worden natuurlijk!
We doen dit met de ‘Legeanster keatsdagen 2018’.
Tijdens dit jubileumweekend organiseren we tal van activiteiten voor breed
publiek op en rond het kaatsveld. In dit boekje kunt u lezen hoe ons jubileumprogramma eruit ziet. Iedereen is van harte welkom!
Oant sjen,
Jubileumcommissie: Margriet Adema, Jan de Groot, Thijs Bijma, Willem Twijnstra en Gauke ZIjlstra

Expositie in de kerk
Gerrit Koudenburg en Harm van Gelderen hebben een expositie over 40 jaar
KF DLG samengesteld in de kerk van Goënga. De afgelopen 40 jaar hebben
we heel wat gepresteerd met z’n allen en daarvan is het één en ander bewaard
gebleven: wedstrijdlijsten, posters, filmbeelden, kaatsmateriaal, wisselbekers,
bijzondere prestaties en nog veel meer moois. Dus komt dat zien!
Oproep:
Voor de expositie zijn Harm en Gerrit nieuwsgierig naar jouw mooiste prijs!
Dus vragen we alle leden (jeugd en senioren) en oud-leden de prijs waarop ze
het meest trots zijn in te leveren bij Harm of Gerrit. De inleverdata zijn:
- Dinsdag 5 juni op de competitieavond voor senioren;
- Woensdag 6 juni op de competitieavond voor jeugd.
Openingstijden expositie:
- Donderdag 14 juni 19.30 – 20.30 uur;
- Vrijdag 15 juni 15.30 – 16.00 uur;
- Zaterdag 16 juni 10.00 – 11.00 uur;
- Zaterdag 16 juni 12.30 – 13.00 uur;
- Zondag 17 juni 11.30 – 12.00 uur.
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DORCAS: Ons goede doel tijdens de ‘Legeanster keatsdagen’
Tijdens ons jubileum feest is DORCAS onze partner. DORCAS is een organisatie
die werkt aan een blijvende verandering in het leven van de allerarmsten
https://dorcas.nl/.
Op verschillende manieren willen we geld inzamelen voor DORCAS:
- Zaterdag 16 juni zullen de vrijwilligers van DORCAS de kantine beheren en
gaat de opbrengst deze dag dan ook naar DORCAS;
- Zaterdag 16 juni organiseren we samen met DORCAS een markt op en rond
Het kaatsveld;
- Er wordt hier en daar een kleine extra bijdrage gevraagd voor de activiteiten
Die we organiseren;
- Er staat een melkbus op het veld voor een vrijwillige bijdrage.
 Donderdag 14 juni: de start!
19.30 - 20.30 uur Receptie en expositie in de kerk
We openen het jubileum met een receptie voor genodigden en vrienden van
KF DLG in de kerk in Goënga. Vanuit het PC-Kafee à la KF DLG wordt uitgebreid
stilgestaan bij de opening van de expositie over de historie van de vereniging.
Opgeven voor de receptie kan bij Margriet Adema: margrietadema@gmail.com /
06-1517 3127.
Programma:
- Presentatie Marten Molenmaker;
- Opening Margriet Adema;
- Muziek door partuur Willem Twijnstra;
- PC Kafee door Sjoerd Hofstee met als gasten Gerrit Koudenburg en
Harm van Gelderen;
- Loting afdelingspartij door Gerrit van der Leeuw;
- Oranjekoek in de kaatskantine.
20.30 uur Kaatsdemonstratie
Na het officiële gedeelte volgt een demonstratiewedstrijd door het winnende
PC-partuur van 2004: Johan Abma, Pieter Scharringa en Daniël Iseger. Zij
zullen kaatsen tegen Sibbele Lootsma, Jan Hospes en een andere oud-topper
als vervanger voor de helaas geblesseerde Gerrit Flisijn. Voorafgaand aan de
demonstratie kunt u inzetten op de eindstand. Deelname kost € 1,- DORCAS
krijgt 50% van de totale pot en de andere 50% gaat naar de winnaar.
21.30 – 23.00 uur Ouderwets gezellige nazit
We sluiten deze avond af in de kaatskantine met een ouderwets gezellige nazit.
Voor een lekkere versnapering wordt gezorgd! De hele avond wordt muzikaal
omlijst door lokale sterren.
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 Vrijdag 15 juni: speciaal voor de jeugd

15.30 uur Expositie & inleg in de kerk
Deze dag staat in het teken van de jeugd. Om 16.00 uur beginnen we met een
jeugdpartij. Inleg is € 2,- p.p. inclusief 50 cent voor DORCAS. Voor het innen
van de inleg zitten de jeugdcommissieleden in de kerk. Een mooie kans om onze
jeugd en ouders ook te laten genieten van de expositie.
16.00 uur Kaatsen
De jeugdcommissie organiseert een prachtige jubileum partij voor onze
jeugdleden. We kaatsen in 4 klassen:
- Kabouters;
- Welpen;
- Pupillen;
- Schooljeugd.
Voor alle deelnemers is er een herinneringsvaantje en een verassende goodybag.
Opgeven kan bij de jeugdcommissie: jc.kfdlg@gmail.com
en er zijn mooie prijzen te winnen!
18.00-19.00 uur Pannenkoeken
Na twee omlopen te hebben gekaatst willen we graag met de kinderen pannenkoeken eten. Hierbij rekenen we op de hulp van onze ouders. Bij elke catagorie
hebben we een aantal bakkers nodig. Opgeven kan bij Thijs Bijma:
jc.kfdlg@gmail.com
19.30 uur Kaatskamp
De kaatspartij zal overvloeien in het kaatskamp. Kinderen kunnen na het kaatsen
samen met hun ouders een tent opzetten bij de kaatskantine. Na de prijsuitreiking
en de pannenkoeken kan het kaatskamp echt beginnen!
Opgeven voor het kaatskamp kan bij Thijs Bijma.
- 19.30 uur Tenten opzetten en diverse activiteiten;
- 20.00 uur Avondprogramma met o.a. groepsspel, kampvuur, spooktocht,
vuurwerk;
- 24.00 uur Tandenpoetsen/slapen;
- 07.30 uur Opstaan;
- 08.00 uur Ontbijt & ochtendactiviteit;
- 09.00 uur Tenten opruimen.
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 Zaterdag 16 juni:
Grote Legeanster Kaatsdag voor iedereen vanaf 14 jaar!
Reünie
Onze vereniging kent een grote betrokkenheid van de leden. De afgelopen 40
jaar heeft die betrokkenheid ons gebracht waar we nu staan. Dit jubileum is een
mooi moment om onze leden, oud-leden, dorps- en streekgenoten van harte uit
te nodigen om dit met ons te vieren. Het officiële reüniegedeelte organiseren we
middels een ‘rondleiding expositie’. Informeel kan natuurlijk ook:
- Deelnemen aan de afdelingwedstrijd of de DEL-wedstrijd;
- Deelnemen aan de kofferbakverkoop;
- Een kijkje nemen op het kaatsveld;
- Samen feestvieren met de band Zachte Berm direct na afloop van het kaatsen.
Iedereen is van harte welkom!
10.00 uur Rondleiding expositie
Gerrit Koudenburg en Harm van Gelderen hebben een expositie van 40 jaar
KF DLG tentoongesteld in de kerk. Zij vertellen er graag over en u bent van harte
welkom bij deze rondleiding. Opgeven kan bij Harm van Gelderen:
tsjemlan99@ziggo.nl / 0515 - 521130
11.00 uur Kofferbakverkoop
Kopen of verkopen uit de kofferbak. Een mooie rommelmarkt op het parkeerterrein bij het kaatsveld. Kom rommelen tussen de spullen van een ander en sla
je slag. Je kunt bij ons ook een plaats reserveren om je spullen te verkopen.
Zowel leden en niet leden kunnen zich hiervoor aanmelden bij Willem Twijnstra
willemtwijnstra30@gmail.com / 06-55792919. De ‘Parkeerkosten’ bedragen € 2,-,
natuurlijk ten bate van DORCAS. Ook onze jeugdleden worden van harte
uitgenodigd om mee te doen!
11.00 DORCAS in actie
De vrijwilligers van DORCAS draaien op deze kaatsdag de kantine. Daarnaast
zullen er een aantal mensen van DORCAS op en rond het kaatsveld zijn die hun
ambachten/kunsten vertonen: glaskunst, manden vlechten, kaatssokken breien,
poon roken en muziek maken.
Op het veld staat een melkbus: Uw donatie voor DORCAS is welkom!
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11.00 uur Afdelingspartij / 1e prijs kaatswant!
We nodigen kaatsers/verenigingen/dorpen uit om een partuur te vormen
bestaande uit een A-kaatser, een B-kaatser en een C-kaatser, uitgaande van de
klassen die we hanteren tijdens het federatie kaatsen.
We rekenen op veel parturen uit de verschillende plaatsen waarmee wij via onze
leden als vereniging een connectie hebben (Poppenwier, Sibrandabuorren, Gauw,
Goënga, Sneek, Grou, Reduzum, Balk, Heerenveen, Boazum, Scharnegoutum,
Reahûs, Itens, Easterein, Amsterdam, …).
Ook andere verenigingen zijn natuurlijk van harte welkom!
Ons doel is dat er 20 parturen op de lijst komen en dat we een prachtige kaatswedstrijd zullen beleven.
- Verliezers 1e omloop stappen op in de d.e.l.-wedstrijd, die om 13.00 uur start;
- Inleg € 10,- per partuur / 50% voor DORCAS;
- Opgeven voor 14 juni 16.00 uur;
- Opgeven via de KNKB-site of bij
Gauke Zijlstra: rodefietstassen@gmail.com / 06-4811 4866.
13.00 ‘Freonen fan KF DLG partij’ dames & heren
Zaterdag 16 juni organiseren we naast de afdelingswedstrijd een door-elkaarloten-(DEL)partij. Wij zouden het superleuk vinden als ook jij je opgeeft en deelneemt aan deze door elkaar wedstrijd genaamd: Freonen fan KF DLF Partij.
- Aanvang 13.00 uur;
- Inleg € 3,- p.p. / 50% voor DORCAS;
- Door elkaar loten;
- Minimaal 2 klassen: A (Zie richtlijn Afdelingswedstrijd A-kaatsers en
B-kaatsers)
- en B (Zie richtlijn Afdelingskaatsen C-kaatsers incl. dames), zodat iedereen
zoveel mogelijk op zijn of haar eigen niveau kan kaatsen;
- Zowel leden als niet-leden;
- Opstap vanuit de Afdelingpartij; dit zijn de deelnemers die de eerste omloop
verliezen;
- Deelnemers aan onze competitie worden persoonlijk gevraagd om mee te
Doen en om een vriend (geen lid van onze vereniging) mee te nemen;
- Leeftijd vanaf 14 jaar;
- Opgeven voor 14 juni 21.00 uur;
- Opgeven via KNKB-site of bij
Gerrit van der Leeuw: gvdleeuw@kpnmail.nl / 0515 – 521375.
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11.00 – 23.00 uur Feest & live-muziek
Het kaatsveld wordt omgetoverd tot een festivalterrein. Naast het kaatsen, de
kofferbakverkoop en de activiteiten van DORCAS zal er een pizzabus, de kop
van jut, baarch oan ’t spit en een workshop beeldhouwen zijn.
Na de prijsuitreiking zal de band Zachte Berm de dag afsluiten met een spetterend optreden. Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis.

 Zondag 17 juni: De afsluiting

12.00 uur Bern-âlderpartij
Deze partij is speciaal voor leden: of het kind is lid, of de ouder of allebei.
Er wordt gekaatst in verschillende klassen, waarbij het motto ‘meedoen is
belangrijker dan winnen’ van toepassing is.
Opgeven kan tot woensdag 13 juni 19.00 uur bij de jeugdcommissie:
jc.kfdlg@gmail.com. De klassen waarin gekaatst worden zijn:
-

Kabouters;
Welpen;
Pupillen;
Schooljeugd;
Jeugd.

17.00 uur BBQ
Om 17.00 uur wordt de barbecue aangestoken. Iedereen die een hapje mee wil
eten moet zich hiervoor opgeven voor woensdag 13 juni 20.00 uur bij Thijs Bijma:
thijsbijma@hotmail.com / 06-5513 3687 Deelname kost € 7,50 en afrekenen moet
ter plaatse.
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Opgaveformulier (uitknippen en inleveren):
(namen………………………..)

O

iets bijzonders voor de expositie

O

receptie 14/6 19.30 uur

(namen: ………………………...….….)

O

jeugdpartij 15/6 16.00 uur

(namen: ……………………………….)

O

pannenkoeken bakken 15/6 17.30 uur (namen: ……………...…….)

O

kaatskamp 15/6 19.30 uur (namen: …………….……………………)

O

rondleiding expositie 16/6 10.00 uur

O

verkoper bij kofferbakverkoop 16/6 11.00 uur (namen: ……..….….)

O

afdelingspartij 16/6 11.00 uur (namen: ……………….……………..)

O

freonen fan KF DLG partij 16/6 13.00 uur

O

bern-âlderpartij 17/6 12.00 uur (namen: ……………………………)

O

BBQ 17/6 17.00 uur (namen: …………………..…………………....)

O

helpen bij kaatskamp

(namen: ……………………………….)

O

helpen bij klaarmaken veld

(namen: ……………………………....)

O

helpen in de kantine/tent

(namen: ……………………...………..)

O

helpen bij ………. (eigen voorstel)

(namen: ……………...)

(namen: ………….…..)

(namen: ……...……………….)

Ingevuld door: …………………………………………....
Telefoonnummer: ………………………………………..
Inleveren voor woensdag 13 juni 18.00 uur bij
 Margriet Adema Boeijengastrjitte 46 Gauw (margrietadema@gmail.com)
 Jan de Groot, It Mediel 9 Goënga
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