PROGRAMMA

Dorpsfeest
FERWERT-HEGEBEINTUM

8 T/M 12 SEPTEMBER 2021

Programmaoverzicht
WOENSDAG
Kermis
Straatversiering
18:30 - 20:00 u.

Ophalen bingo-puzzelroute

Meitinkhûs

DONDERDAG
Kermis
Straatversiering
16:00 - 17:00 u. en Ophalen bingo-puzzelroute
18:30 - 20:00 u.
‘s morgens

Peuteractiviteit

VRIJDAG
Kermis
Straatversiering
‘s morgens

Peuteractiviteit

08:45 - 12.00 u.

Basisschoolactiviteit

‘s morgens

Karavaan van de Vriendschap

12:00 u.

Kritebeker 2.0 strjittekeatsen

tot 20:00 u.

Inleveren bingokaart

ZATERDAG
10:00 - 13:00 u.
GRATIS draaimolen

Kermis
Straatversiering

11:00 u.

Prijsuitreiking straatversiering

voor gemeentehuis

vanaf 12:00 u.

Zeskamp

start bij gemeentehuis

10:00 - 16:00 u.

Open Monumentendag:
openstelling ‘Stap der ris Yn’

14:00 u.

Rondleiding historisch Ferwert

ZONDAG
16:00 u.

Sing-in

op het Vrijhof

Dit jaar organiseert de activiteitencommissie van DBFH weer het dorpsfeest van Ferwert en Hegebeintum. Net als vorig jaar, hebben we helaas
nog rekening te houden met verschillende coronamaatregelen. Hierdoor
is het voor ons niet mogelijk om een traditioneel tentfeest te organiseren.
Dit betekent echter niet dat er geen feest is in de dorpen, er staan leuke
activiteiten voor jong en oud(er) op het programma!

WOENSDAG 8 T/M ZATERDAG 11 SEPTEMBER

Kermis
Van woensdag t/m zaterdag staat de kermis op het terrein bij sporthal De Heechfinne met diverse attracties, waaronder een draaimolen, zweef, schiettent, joyride
en lucky cranes! Daarnaast zijn er suikerspinnen en oliebollen verkrijgbaar op de
kermis. Op zaterdag draait de draaimolen van 10:00 – 13:00 uur GRATIS voor de
kleintjes.

		

Straatversiering en puzzelroute

Dit jaar versieren maar liefst 9 deelnemers straten van Ferwert! De jury beoordeelt
de straatversiering op donderdag en daarnaast is er een publieksprijs te winnen.
De prijsuitreiking van de straatversiering vindt plaats bij het gemeentehuis voorafgaand aan de start van de zeskamp op zaterdag om 11:00 uur.
Om de versierde straten extra onder de aandacht te brengen is een bingo-puzzeltocht gemaakt, geschikt voor jong en oud. Bewonder tijdens de route de versierde
straten en bepaal welke jij de mooiste vindt door te stemmen voor de publieksprijs.
Onderweg los je puzzels op en kom je getallen tegen die afgestreept kunnen worden op de bingokaart. Iedere deelnemer krijgt een “snobberstaske foar ûnderweis”,
vol lekkernijen om tijdens de route van te genieten.
De route- en bingokaart en het “snobberstaske” kunnen opgehaald worden in het
Meitinkhûs aan de Hoofdstraat op woensdag 8 september tussen 18:30 en 20:00
uur, donderdag 9 september tussen 16:00 en 17:00 uur en donderdag 9 september tussen 18:30 en 20:00 uur. De route kan vervolgens op eigen gelegenheid
gelopen worden. Na het lopen van de bingo-puzzeltocht kun je de bingokaart en je
stem voor de publieksprijs inleveren in de gele bus bij Jellema Tweewielers aan de
Hoofdstraat. Het inleveren van de kaarten kan tot vrijdag 10 september 20:00 uur.
Er worden leuke prijzen verloot onder de juiste inzendingen.

DONDERDAG 9 SEPTEMBER

		

Peuteractiviteit

Op donderdag 9 en vrijdag 10 september is er feest voor de peuters op peuterspeelzaal ‘Lyts ûnderdak’! Het worden ochtenden vol muziek, dans en spelletjes.
Ook kunnen de kinderen zich laten schminken. Om het feest compleet te maken,
mogen de kinderen natuurlijk in hun mooiste feest- of verkleedkleren komen!

VRIJDAG 10 SEPTEMBER

		

Basisschoolactiviteit

Alle kinderen uit Ferwert en Hegebeintum die naar de basisschool gaan, mogen op
vrijdagochtend deelnemen aan een rariteitentocht en speelpark (verscheidenheid
aan activiteiten op de skeelerbaan met o.a. een stormbaan)!
De kinderen gaan eerst op de normale tijd naar school en lopen met de meesters
en juffen naar het feestterrein, waar zij om 8.45 uur worden verwacht. De kinderen
van Op ‘e Trije verzamelen op eigen schoolplein en starten met de rariteitentocht
door een deel van het dorp en de kinderen van Op Streek verzamelen op de skeelerbaan. Halverwege de ochtend krijgen de kinderen wat drinken en wat lekkers en
wisselen de kinderen van activiteit.
Vanaf circa 12.00 uur mogen de ouders/verzorgers de kinderen weer op komen
halen bij de skeelerbaan/het schoolplein van Op ‘e Trije.
NB Ook kinderen uit Ferwert en Hegebeintum die elders naar de basisschool gaan,
zijn van harte welkom om mee te doen. Zij kunnen zich opgeven bij Hilda Tjepkema: h.tjepkema@outlook.com.

Karavaan van de Vriendschap
Op vrijdagmorgen doet de ‘Karavaan van de Vriendschap’ van de AFÛK Ferwert aan!
Journalist en cultuurmaker Simon Vuijk en troubadour Bruno Rummler fietsen op de
bakfiets door Friesland om d.m.v. muziek en taal vriendschap te zaaien en jong en
oud laagdrempelig te verbinden.

Ze proberen op deze leuke manier eenzaamheid te verlichten en de samenleving
mooier en beter te maken. De verhalen die worden opgehaald worden later weer
gebruikt voor diverse activiteiten voor ouderen. Daarmee worden de verhalen niet
alleen vastgelegd maar ook doorgegeven.
Ze starten deze bijzondere tocht als eerste van een reeks, hier in Ferwert en wel
tijdens de spelochtend voor de kinderen in het WZC Foswert. Vervolgens fietsen
ze om 10:30 uur door via Reitsum, Raard en eindigen deze eerste aftrap van dit
bijzondere project in Dokkum.

Kritebekerkeatsen 2.0
Strjittekeatsen
Dit jaar gaat het kaatsen om de Kritebeker
in aangepaste vorm door! De Kritebeker
wordt verkaatst op de stenen voor het gemeentehuis. Word jij de nieuwe koning(in)?
Geef je op en trek jouw eigen lot op donderdag 9 september in de kroeg!
Opgave voor 8 september 19:00 uur bij
Folkert: 06-25249391.

ZATERDAG 11 SEPTEMBER

Zeskamp
Na de prijsuitreiking van de straatversiering om 11:00 uur, start om 12:00 uur
de spetterende zeskamp voor het gemeentehuis! Door heel Ferwert moeten de
deelnemende teams diverse opdrachten trotseren. Het belooft een spektakel te
worden met onder andere een stormbaan! Welk team uit Ferwert-Hegebeintum is
het sterkst, slimst en behendigst?
Geef jouw team bestaande uit zes personen op door vóór 7 september een mail
te sturen naar activiteiten.dbfh@gmail.com. Inleg is €10,00 per team en deelname
vanaf 12 jaar.

Openstelling 'Stap der ris Yn'
Tijdens de Open Monumentendag op 11 september is het mogelijk om van 10:00
tot 16:00 uur de plannen te bekijken waarmee voormalig café ‘Stap der ris Yn’
deelneemt aan het project Waddenkust K(l)eigoed. Eind dit jaar beslist een jury of
dit plan subsidie krijgt om de plannen uit te voeren.

Rondleiding historisch Ferwert
Nieuwsgierig naar de geschiedenis van Ferwert? Sluit dan aan bij de rondleiding
die om 14:00 uur door een gids wordt verzorgd. De start is op het Vrijhof en de
rondleiding duurt ongeveer een uur. Opgave is niet nodig!

ZONDAG 12 SEPTEMBER

		

Sing-in

Op zondagmiddag 12 september wordt een sing-in georganiseerd op het Vrijhof
om 16.00 uur.
Medewerking zal worden verleend door ds. Eelco van der Veer en een delegatie van
Excelsior. Samen zingen en luisteren naar muziek. Vanaf 15.30 uur staat de koffie
en thee klaar. Iedereen is van harte welkom!
Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de Liudgertsjerke.

Algemene informatie
➙	Deelname aan de activiteiten is op eigen risico. Tijdens de zeskamp is
EHBO aanwezig.
➙	Wij stellen het op prijs als iedereen de (dorps)vlag uithangt tijdens het
dorpsfeest.
➙	Tijdens het dorpsfeest worden foto’s gemaakt die geplaatst worden op
www.ferwertonline.nl en sociale media. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan verzoeken wij u om dit bij de activiteitencommissie te melden.
➙	Houd tijdens de activiteiten de geldende coronamaatregelen in acht en
blijf thuis bij klachten.

Zaterdag 11 september opent “Stap der ris Yn”
even zijn deuren tijdens de open monumentendagen!

Het voormalige café ‘Stap der ris Yn’ in Ferwert staat leeg sinds 2016. Een enthousiaste particuliere onderneemster heeft het leegstaande gebouw aan de Hoofdstraat 16 in Ferwert gekocht. Deze onderneemster heeft een bedrijf in Leeuwarden
en wil haar organisatie uitbreiden met de nieuwe locatie in Ferwert. Het pand zal
gerestaureerd worden om een nieuwe ontmoetingsplek te creëren voor dorpsbewoners en het aanbieden van woonruimte en dagbesteding voor cliënten met een
psychosociale beperking en een gedeelte van het leegstaand pand te verbouwen
tot hoogwaardige overnachtingsaccommodatie.
K(l)eigoed
Acht dorpen in de gemeenten Noardeast-Fryslân en Waadhoeke kregen een uitnodiging om mee te doen aan de prijsvraagfase van het project Waddenkust
K(l)eigoed. De dorpen konden aan de slag met het maken van een plan om een
door hun voorgedragen leegstaand karakteristiek pand te verbouwen tot hoogwaardige overnachtingsaccommodatie. Uiteindelijk komen vier tot zes panden in
aanmerking voor ondersteuning van maximaal 200.000 euro. Dorpsbelangen Ferwert Hegebeintum (DBFH) heeft de aanvraag ingediend voor “Stap der ris Yn” aan
de Hoofdstraat 16 in Ferwert. In december 2020 was de mogelijkheid om je aan
te melden. Het doel is het verbeteren van de leefbaarheid en omgevingskwaliteit in
de krimpgebieden Noordoost door het herbestemmen van erfgoed voor kwaliteitstoerisme langs de Waddenkust.
En op 11 september wil de onderneemster u alvast meenemen in de ontwikkelingen die ze aan het voorbereiden zijn voor de prijsvraag. U bent tussen 10.00 uur en
16.00 uur van harte uitgenodigd in het pand. Ze laten u dan tekeningen en ideeën
zien waarmee men zich gaat presenteren in oktober 2021. Een onafhankelijke jury
kiest eind dit jaar welke vier tot zes plannen subsidie krijgen en kunnen worden
uitgevoerd. De uitvoering is gepland in 2022 en 2023.
Tot 11 september aan de Hoofdstraat 16 in Ferwert.

Voor in de agenda!
1 oktober

Jaarvergadering DBFH (onder voorbehoud)

16 oktober
Waddenwandeltocht.
			We hopen drie prachtige routes van 10, 20 en 30 kilometer te
lopen rond de zeedijk, binnendijks maar ook in het prachtige gebied buitendijks.
29 oktober

Greppeltocht (datum onder voorbehoud)

Word lid van DBFH!
Onlangs hebben vrijwilligers van DBFH een ledenwerfactie gehouden in onze beide
dorpen en dankzij deze actie hebben we maar liefst ruim 80 nieuwe leden bij mogen schrijven! Daar zijn we heel blij mee, omdat wij met uw steun en support een
stevig draagvlak kunnen creëren en ook de komende jaren ons werk goed kunnen
blijven doen voor Ferwert en Hegebeintum.
Mocht u ons niet getroffen hebben bij de voordeur, maar wilt u wel lid worden van
Dorpsbelangen Ferwert-Hegebeintum? Graag! U kunt zich dan aanmelden via onze
website www.ferwertonline.nl via de button ‘Lidmaatschap’. Van harte aanbevolen!

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 DBFH. Wij moeten echter wel aan een bepaalde
hoeveelheid afvalglas voldoen willen we hiervoor in aanmerking komen. Werp daarom al uw afvalglas in de glasbak en draag zo uw steentje bij aan een beter leefmilieu.

