Jaarverslag 2021
2021 een bijzonder jaar waarin we nog steeds een aantal activiteiten aangepast hebben moeten
organiseren. Bijzonder aan het afgelopen jaar was dat we een aantal activiteiten twee keer hebben
georganiseerd. We hadden namelijk niet alleen een kerstbingo maar ook een heuse paasbingo. Als kers op
de taart hebben we in 2021 maar liefst twee keer de dorpsfeesten kunnen vieren.
2021 trapten we af met de VVV pubquiz. Dit jaar niet gezamenlijk in het dorpshuis, maar gezamenlijk,
corona-proof, digitaal. Maar liefst 20 teams durfden de uitdaging aan te gaan om de eerste prijs binnen te
slepen. Een erg gezellig en hier en daar educatieve avond!
Wegens het grote succes van de digitale kerstbingo in 2020, hebben we op 3 april 2021 een digitale
paasbingo georganiseerd. Naar schatting waren er ongeveer een honderd mensen die deze avond aan het
bingo-en waren. Een groot aantal deelnemers maakte ook dit keer weer gebruik van het borrelpakket,
samengesteld met en door onze eigen Doarpswinkel. Het doel van deze paasbingo was opnieuw het
ondersteunen van onze (jaarlijkse) lokale ondernemers. Een geslaagde avond die zeker voor herhaling
vatbaar is! Voor de kleinste jeugd kon helaas het paaseieren zoeken in het Epemabos niet doorgaan. Het
alternatief was eieren schilderen. Wat hebben alle kinderen hun best gedaan, iedereen kreeg dan ook een
zakje paaseieren van de paashaas voor mee naar huis.
Zoals elk jaar, is er de vrijdag of zaterdag voor Moederdag de mogelijkheid om de mooiste plantjes in te
slaan. Omdat onze Coronaproof Merke vin 2020 zo goed aan heeft geslagen hadden we besloten het dit
jaar op precies dezelfde manier te organiseren. Dus geen mogelijkheid om de plantjes op het
dorpshuisplein te kopen maar wel kon u vooraf een bestelling plaatsen, die het VVV onder leiding van
Opper-blomke-specialist Willy, vervolgens bij u thuis kwam brengen. Ook dit jaar was het weer een groot
succes en stonden de tuintjes in Ysbrechtum er weer kleurrijk bij. Willy, ontzettend bedankt!
De Friese Elsteden-fietstocht ging op pinkstermaandag helaas niet door. Daarom bedachten we om een
fietstocht voor onze leden uit te zetten op 24 mei 2021. Er waren vier verschillende routes: 7, 15, 20 en 60
km. Ongeveer 27 bikkels gingen echt door weer en wind om één van deze routes te fietsen. Een paar uur
later, met een nat pak, een fietsband armer, een ervaring rijker en met een medaille op zak, kon iedereen
lekker genieten van een welverdiend drankje.
Het VVV is vanaf het begin van het jaar bezig met de voorbereidingen van de dorpsfeesten. De corona
maatregelen bleven onzeker waardoor we na lang wikken en wegen hebben moeten besluiten om kleintje
dorpsfeest dit jaar opnieuw op de agenda te zetten (26 juni 2021). De grote dorpsfeesten hebben we
verplaatst naar september 2021. Positief aan deze aanpassing: dit jaar hadden we het geluk dat we twee
keer dorpsfeesten mochten vieren. Een week voor de start van kleintje dorpsfeest bleek dat op 26 juni grote
versoepelingen in de Coronamaatregelen zouden plaatsvinden. Deze versoepelingen hebben deze dag
alleen nog maar mooier gemaakt. Er werd namelijk gekaatst door jeugd A en jeugd B, iedereen kon in de
middag elf oudhollandse spelletjes spelen en aan het eind van de middag stonden drie mannen, uit het
bestuur van het VVV, achter de BBQ om iedereen van zijn bestelde vlees te voorzien. Bediening liep rond
voor zowel de drankjes als het eten. Na het eten kon iedereen uitbuiken met achtergrond muziek van
zangeres Sandra en gitarist Jan Jetze van It Takes Two. Een echt feest!!
Dik twee jaar nadat we voor de laatste keer onze driedaagse dorpsfeesten konden vieren, was het dan
eindelijk zover om het draaiboek (dat ook al 2 jaar op de plank lag) tot uitvoering te brengen. Langzaam
zag je in de voorbereidende week dat steeds meer dorpsbewoners het dorpsfeest gevoel kregen. Straten
werden namelijk versierd, vrijwilligers hielpen met de voorbereidingen bij het dorpshuis, de zweefmolen
begon met opbouwen en in verschillende straten stonden de straatgroepsapps roodgloeiend om de
deelnames aan de activiteiten te bespreken. Ysbrechtum kwam steeds meer in de feeststemming! Het
thema van dit jaar was: TIJD.

Op donderdagavond, 23 september, startten dan de daadwerkelijke dorpsfeesten met een
loopgroepenoptocht door de straten van Ysbrechtum. Wat zaten hier mooie creaties tussen! Van Nonnen
tot Willem van Oranje, alles kwam voorbij. De jury kwam uiteindelijk met de definitieve beoordeling dat
de Worpstrjitte met de formule 1, de meest creatieve vertaling van het thema TIJD had. De rest van de
avond verliep rustig met een live loting, voldoende gezelligheid, drankjes en de eerste rondjes in de
zweefmolen. Een goede opwarmer voor de tweede dag van de dorpsfeesten.
Deze tweede dag begon met de spelletjes voor de basisschoolkinderen en was er weer een mooie
voorstelling van InkiPinki voor de allerkleinste kinderen. Ook gingen de Jeu de Boulers traditiegetrouw de
onderlinge strijd aan. Uiteraard was de mogelijkheid om te genieten van de lekkerste dorpsfeesten
oliebollen. Om 13.00 uur gingen jong en oud kaatsen tijdens de kraker van het jaar: ‘de kermispartij’.
Nadat de kaatsers klaar waren met kaatsen stond er krachtvoer, een stamppot buffet, op hun te wachten.
Helaas moesten we ons nog houden aan bepaalde Coronamaatregelen waardoor we zowel vrijdagavond
als zaterdag avond hebben gewerkt met ‘het testen voor toegang’. Iedereen met een geldige QR-code kon
samen met Sander Metz tot 00.00 zijn of haar beste dansmoves laten zien. Het was een Feestje met een
hoofdletter F.
Nieuw dit jaar waren de zaterdagochtend spelletjes voor de kinderen, een kleine 5 kamp. Ze konden
onder andere vlaggetjes steken en pijl en boog schieten. Zaterdagmiddag was het dan tijd voor de echte
5-kamp, dé strijd tussen de straten van Ysbrechtum. De spelletjescommissie had weer mooie spelletjes
bedacht waarmee de straten fel tegen elkaar konden strijden. Er werd namelijk volop geschoten met
onder andere de pijl en boog, gelasergamed, spijkerbroek hangen en bubbel voetbal, wat voor veel
hilarische momenten zorgde. Ook een rode draad spel was weer aanwezig, waar behendigheid en
snelheid een grote rol speelden.
Nadat de spelletjes waren afgelopen, werd er volop gebruik gemaakt van de snackwagen die inmiddels op
het dorpshuisplein stond. Het dorpshuis ging voor heel even dicht zodat iedereen zich kon voorbereiden
op de quiz die 's avonds in het dorpshuis plaatsvond. Dit jaar was het namelijk zo dat de straat die het
beroemde bordje ‘sterkste en slimste straat van Ysbrechtum’ in ontvangst mocht nemen, niet alleen goed
moest presteren op de 5 kamp. Ook een goede prestatie bij de quiz was enorm belangrijk en telde mee in
de algehele puntentelling. Drie dames, Anniegriet, Dineke en Nynke hadden een perfecte quiz gemaakt en
waren prachtig verkleed de quiz aan het presenteren.
Het bordje met de welbekende tekst werd uiteindelijk gewonnen door de Keet! Na deze spannende quiz
werden de dorpsfeesten onder begeleiding van Weima en van de Werf feestelijk afgesloten.
Na de dorpsfeesten is het even rustig geweest met de VVV activiteiten. Op 24 november 2021 kwam hier
verandering in. Het Tryater kwam namelijk op bezoek in ons dorpshuis met het stuk ‘Vader en Zoon’. Zo’n
63 mensen kwamen dit stuk bewonderen, wat 20 jaar geleden ook al eens is gespeeld. Joop Wittermans
en zijn zoon Mads Wittermans spraken toen al af om dit stuk, precies 20 jaar later, weer te spelen. En zo
gebeurde het. Helaas was de horeca van het dorpshuis dicht in verband met de Coronamaatregelen.
Napraten en borrelen zat er dus helaas niet in.
18 december 2021 vond opnieuw een digitale kerstbingo plaats. Een kleine 100 fanatieke bingo’ers
pakten hun bingo kaarten erbij, in de hoop één van de mooie prijzen te bemachtigen. Dit jaar werd ook de
superronde gespeeld, waar de deelnemers een luxe van der Valk overnachting konden bemachtigen. De
één had meer geluk dan de ander, maar ondanks dat was het een gezellige avond. Dit jaar pakte het VVV
de bingo iets professioneler aan met een heuse studio. U moet zich voorstellen dat er verschillende
beeldschermen stonden met microfoons en verschillende camera’s. Dit alles was niet mogelijk geweest
zonder de ondersteuning van Jochem Miedema. Ontzettend bedankt!
Net zoals vorig jaar stond Ysbrechtum in de donkere dagen echt even in het licht. Veel dorpsbewoners
hadden hun best gedaan om hun huis en tuin het mooist te versieren. Helaas kan er maar één huis de
bijpassende prijs van ‘mooist versierde huis en tuin van Ysbrechtum 2021’ winnen. Dit jaar ging de prijs
naar Hendrik Jan Jellema en Yvonne Verburg. Dank aan alle dorpsbewoners voor het verlichten van ons

dorp, hopelijk is iedereen nu al aan het nadenken hoe zijn of haar huis in december 2022 versierd gaat
worden.
Helaas konden we ook dit jaar niets organiseren op 31 december omdat we opnieuw in een lockdown
zaten. Laten we positief blijven en er van uit gaan dat we volgend jaar wel iets kunnen doen op deze
bijzondere dag.
Wij zijn elke keer weer ontzettend blij en dankbaar dat u met zoveel enthousiasme mee doet aan de
activiteiten. Ontzettend veel dank! Op naar 2022 waar weer veel activiteiten op de planning staan.
Hopelijk hoeven we deze niet meer met aanpassingen te organiseren.
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