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Keatsferiening Mei Elkoar Nij Libben

Wytgaard/Wirdum

Bestuur

bestuurkvmenl@live.nl

Arnold Jorna, voorzitter
Rini Pijper, secretaris
Hylke Andringa, algemeen lid
Angela Terra, jeugdcontactpersoon
Catrien Schuurman, penningmeester / ledenadministratie

06 22 55 35 86
058 - 255 24 86
06 30 69 62 61
06 52 35 19 33
06 53 67 81 11

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nr. 40003936
Banknummer: NL33RABO0131691899
email-adres
Bestuur
bestuurkvmenl@live.nl

Jeugd commissie
Ledenpartij commissie

jeugdcommissiekvmenl@live.nl
ledenpartijmenl@live.nl

Commissies
Materialen commissie:
Alfred Hoekstra
Andries Miedema
Oane de Haan
Jeroen Hemstra

Jeugd commissie:
Ilse Blümers
Marijke Boersma
Saskia Mulder

Financieel Beheer:
Menno Deelstra

Competitiekaatsen jeugd:
Organisatie:
Hannie van Wijngaarden
Perklizzers:
Ale Terpstra
Wietze van Wijngaarden
Bram van Wijngaarden

Ledenpartij commissie:
Hylke Andringa
Watze Jorna
Pieter Deelstra
Annerinska Hoogterp
Wytske Jongbloed

Perk-leg commissie:
Sipke Deelstra
Appie de Ruiter
Watze Roorda
Jan Andringa
Germ Faber
Ruurd Deelstra

Trainers:
Berend Riemersma
(tel. 06 34 83 56 79

Keet:
John Efdé

Redactie commissie:
Piter Andringa (opmaak)
Trienke Poelstra

Muorrekeatsen:
Angela Terra
Wilma Abma

Catrien Schuurman
(ook ledenadministratie)

PR/Sponsor commissie:
Ruurd Deelstra
(tel. 06 53 40 43 06)
Pieter de Bos
Kransenmakers:
contactpersoon
Ymkje Roorda 058 2552541
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Website
www.menlkeatsen.nl
Verhuur
Oane de Haan
Tel. 058 - 2552149
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Lidmaatschap MENL 2015
Tarief

Senioren
€ 22,Jeugd (t/m 17 jr) € 22,- (incl. zomertrainings- en recreatiefaciliteiten)
Het derde jeugdlid uit één gezin is gratis.
Donateurs
€ 22,-

Aanmeldingen / wijzigingen / beëindigen:
per mail
bestuurkvmenl@live.nl
of schriftelijk:
Catrien Schuurman, Hegedyk 14, 9089 BN Wytgaard.
o.v.v. volledige naam, adres, geboortedatum,
telefoonnummer(s) en emailadres.
Betaling lidmaatschapfaktuur: binnen 14 dagen na faktuurdatum
onder vermelding van lidnummer(s).
N.B.

Leden die willen deelnemen aan federatie- en/of KNKB-activiteiten worden ondergebracht bij een andere vereniging. Hiervoor gelden KNKB-regels; kaatsers uit Wirdum
worden dan in Wergea lid en de kaatsers uit Wytgaard zullen lid worden in Reduzum.
Het contributiegeld aldaar zal door de vereniging worden betaald, mits er minimaal
drie wedstrijden worden gespeeld.

Inleg ledenpartijen:

Senioren: € 4,00

Jeugd: € 2,00

Spelregels Muurkaatsen 1 tegen 1
Het spel
Na de opslag moeten beide
spelers om de beurt de bal
slaan. Het is de bedoeling om
ervoor te zorgen dat je
tegenspeler de bal niet weer
terug op de muur tussen de
lijnen kan slaan.
Punten scoren
Alleen degene die opslaat
kan een punt scoren.
Als speler 1 de bal niet weer
op de muur binnen de lijnen
kan krijgen, scoort speler 2
een punt als hij had opgeslagen.
Als speler 1 had opgeslagen,
wordt er van opslag
gewisseld en krijgt geen van
beide een punt.

Wie als eerste 11 punten
heeft, heeft een set.
Degene die als eerste 2 sets
heeft, is de winnaar.
Mocht het voorkomen dat
beide spelers een set winnen,
wordt er een derde set
gespeeld. In deze set gaat het
erom wie als eerste 7 punten
heeft, waarbij er sprake moet
zijn van 2 punten verschil.
De opslag
Er wordt opgeslagen binnen
het opslagvak.
De bal moet op de terugweg
vanaf de muur weer in het
veld komen over de opslaglijn.
Als de bal niet over de
opslaglijn komt of achter de
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achterlijn stuit, wordt de
opslag opnieuw gedaan.
De opslag mag maar één keer
over gedaan worden.
Als de bal aan de zijkant
naast het veld komt, mag de
opslag niet over worden
gedaan en mag de ander
opslaan.
De lijnen
Als een bal op de lijn komt, is
de bal in. Als de bal op de
opslaglijn komt bij de opslag,
is de bal voor.
Hinderen
Bij zowel opzettelijk als
onopzettelijk hinderen wordt
er een nieuwe bal (let)
gespeeld.

FAN DE FOARSITTER

april 2015

Fan de foarsitter...

INHOUD

Dit is it twadde ‘stikje fan de foarsitter’ dat ik skriuwe mei.
It earste jier fan ús nije bestjoer is alwer foarby en it is foarby flein! Oan it begjin
fan it jier moasten wy allegearre ús taken in bytsje útfine, doe einlings bruts it
keatsseizoen oan en dan bin je echt los. Wy ha besletten om net grutte feroaringen troch te fieren, mar om it earst sa goed as mooglik wer op de rit te krijen. Dit
is neffens ús aardich slagge. Oan it ein fan it jier de nijjiersgearkomst mei de priisútrikking fan it kompetysje- en ledekeatsen en dan alwer foarút sjen op it nije seizoen. It fljocht foarby.
Undertusken yn oerlis bliuwe mei ferskate partijen, sa as it Doarpsbelang. Want sa
as elkenien wit en de measten ek al sjoen hawwe, is it sportfjild feroare. Ein 2014
binne de âlde keten opromme en binne de nije keatsmuorre en it nije ûnderkommen pleatst. Dizze wike binne de liedingen oansluten en juster (21 maart) ha wy
mei in ploechje frijwilligers it terras der wer yn straten!
It is in moaie gearwurking mei de Merkekommisje, Oant No Ta en it Doarpsbelang
en wy binne tige bliid mei it resultaat. It wurdt echt prachtich. Meikoarten de
keuken der noch efkes yn pleatse en de kleuren en linen op de keatsmuorre en
de baan en dan kin it nije keatsseizoen begjinne!
Wy binne benijd hoe ’t it muorrekeatsen, offisjeel it ‘one wall handball’, rinne sil
hjir yn Wytgaard. Wy hawwe der in spesjale kommisje foar ynset om dit op te pakken: de regels útsykje, de ballen oanskaffe en de iepening en clinic organisearje.
As wy dan dit jier ek wer wat moaie simmerse dagen krije, wurdt it grif wer in
moai keatsseizoen.
Oant sjen op it keatsfjild!
Arnold Jorna

Spulregels Muorrekeatsen
Fan de foarsitter
Notulen Ledenvergadering 28 maart 2014
Notulen Ledenvergadering 21 november 2014
Jaarverslag 2014
Ferslach 2014 jeugdkeatsen
Kompetysjekeatse / nieuwe trainer
Ontmoeting met het nieuwe bestuur
Kaatswantenverhuur jeugd
Jeugdkaatsen Seizoen 2015 / Federatiekaatsen / KNKB 2015
Keatsmuorre / Seizoen 2015: Aktiviteiten senioren
Programma 2015 (Jeugd en Senioren )
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2
3
5
10
14
17
19
21
23
25
27
28

(adfertinsje)

Openingstijden: dinsdag-, woensdag-, vrijdag- en zaterdagmorgen
van 8.30 – 12.00 uur en woensdagmiddag van 16.00 –18.00 uur
Supermarkt Deelstra Meekeshof 1 9089 BC Wytgaard 058-2551707
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Notulen van de Voorjaarsvergadering
kaatsvereniging Mei Elkoar Nij Libben
vrijdag 28 maart 2014
In de Twirre te Wytgaard.
Aanwezig: 18 leden en 5 bestuursleden
Afwezig met kennisgeving:
Jitske Andringa, Marijke Tiesema,
Wiesje Lemsma, Piter Andringa
Arnold: PR/Sponsor com.
Website
Catrien: Verhuur
Materialen com.
Keet
Arnold geeft aan dat de samenwerking
met de commissies erg belangrijk is.

1) Opening door de voorzitter:
Fijn dat er zo’n grote opkomst is!
2) Notulen najaarsvergadering
Er zijn geen opmerkingen. Er is nog
een extra vergadering geweest in
december 2013. Daar zijn geen notulen van, maar Simon Feersma Hoekstra
heeft een verslagje gemaakt en dat
staat in het nieuwe kaatsboekje.
In januari is de overdracht van het
oude bestuur naar het nieuwe
geweest. Het nieuwe bestuur heeft
een taakverdeling gemaakt en die
staat ook in het boekje.
Ieder bestuurslid is contactpersoon
geworden van een commissie:
Angela: Jeugd com. (+contact met
hun perkleggers!)
Trainers
Rini:
Redactie com.
Kransenmakers
Hylke: Financieel beheer
en ledenadministratie
Ledenpartij com.
Perk-leg com.

3) Ingekomen stukken / mededelingen
Catrien geeft uitleg over de kaatsmuur
en het nieuwe onderkomen.
Er komen 4 units en 2 daarvan zijn
voor de kaatsclub, een uitgiftehok en
een materialenhok. De andere 2 units
worden gebruikt door ‘Oant no ta’ en
de Merkekommissie.
De kaatsmuur zal voor de start van het
nieuwe seizoen geplaatst worden. Wat
betreft de units is het wachten op de
vergunning. Het bestemmingsplan
moet nog gewijzigd worden. De financiering gaat via het Dorpsbelang.
De kaatsmuur is van beton en voldoet
aan de eisen van de KNKB.
In juni, tijdens de midzomernachtpartij, willen we de muur officieel ope5

K E AT S N I J S M.E.N.L.

kunt dan zelf bepalen waar een deel
van de opbrengst naar toe gaat en
daar mogen meer mensen aan mee
doen voor de club.
- De post op de Friesland Bank gaat
naar de Rabo.
- Ontvangen contributie: is nog een
open post, waarschijnlijk komt 1/3
deel daarvan binnen.
- de website moet nog betaald worden
- winst: 1700 euro
- vermogen: 15000 euro
We zijn blij als bestuur dat Menno de
financiële administratie wil doen.

nen, door een clinic te organiseren.
Jeroen meldt dat het materiaal allemaal bij hem ligt. Eerst moeten de
zeecontainers naar de parkeerplaats;
het uitgiftehok gaat waarschijnlijk
naar het basketbalveldje. Dit is tijdelijk; tot het nieuwe onderkomen klaar
is. Catrien houdt Jeroen op de hoogte.
Voor het uit-en inruimen van de ruimtes worden vrijwilligers gevraagd.
Appie en Alfred zullen Jeroen in ieder
geval helpen om de boel te schiften.
Jeroen vraagt Oane de Haan ook om
te komen helpen.
Ruurd vraagt naar de verlichting. Het
Dorpsbelang heeft een plan de deur uit.
We stellen voor om 1 keer in het jaar
een najaarsvergadering te houden. De
leden gaan hiermee akkoord. Jeroen
oppert het idee om deze dan aantrekkelijk te maken ( loterij o.i.d.).

Website:
Andrea en Ernestine zijn er fanatiek
mee bezig geweest. 2 Mannen hebben
voor 600 euro een site gemaakt die er,
volgens kenners , voor dat bedrag
beter uit had moeten zien. De taak
van het bestuur is nu om de site te
onderhouden. Cor vraagt of er ook
een contract is en Arnold geeft aan
dat Andrea daar nog naar zou zoeken.
Watze: “zorg er voor dat de site up-todate blijft”.
Paulina: “misschien een idee om het
kaatsboekje er op te zetten”.
Er moet een link zijn naar Twitter en
Facebook, de uitslagen moeten er op
en de punten van de competitie. We
proberen er iets moois van te maken.

4) Jaarverslag
Dit is er niet. Menno geeft aan dat het
wel belangrijk is om dit te maken.
5. Kascontrole:
Cor Wispelwey en Watze Jorna geven
hun goedkeuring, het zag er netjes uit.
Hylke gaat Tjibbe Boonstra vragen om
de volgende keer in de kascommissie
plaats te nemen.
Watze blijft er in.
- De ledenpartijen zijn niet kostendekkend.
- De hoge kosten zitten in de attenties
(chocoladeletters) en de vergaderkosten (dit zijn eigenlijk de kosten
voor de website en hadden onder
incidentele kosten gemoeten).
- Wat betreft de lotto-opbrengsten: je

- Keatskeet: Jeroen vraagt of er ook
nog geld geïnvesteerd moet worden
in het onderkomen. Er komen nog
wel onkosten wat betreft: koelkast,
werkplank, kasten…
- Zoals het nu lijkt hoeft er geen
nieuw materiaal aangeschaft te wor6
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Hannie vraagt of de wc in de nieuwe
unit ook gebruikt kan worden. We
moeten de wc zelf schoonmaken na
de tijd, misschien een ouder. We proberen het dit jaar.

den, Paulina heeft 3 emmers met
allerlei soorten ballen.
- De extra bijdrage voor de wintertraining van de jeugd en de zomertraining van de volwassenen schaffen we
af. Paulina geeft aan dat als je
betaalt, je misschien een stok achter
de deur hebt om te gaan, waarop
Arnold aangeeft dat als het gratis is,
je sneller gaat.
- De wintertraining: de kinderen en
Gerard zijn enthousiast. Het is 6 keer,
aansluitend op de zomertraining. Er
zijn ook wat kinderen uit Wirdum bij.
Helaas is de zomertraining tegelijk
met het voetbaltrainen. We hopen
dat ze er bij blijven. Catrien geeft
aan dat we als bestuur blij zijn met
trainers en dat het soms lastig is om
het goed op elkaar af te stemmen.

7. Rondvraag
Bennie: Hij geeft aan dat hij blij is met
dit bestuur en hoopt dat het een
mooi seizoen wordt.
Peter: Kunnen we in de toekomst weer
bij de KNKB aansluiten? Er zijn kinderen die naar een andere kaatsvereniging gaan, omdat ze dan KNKB-wedstrijden kunnen kaatsen. Financieel
staan we er beter voor en we zouden
dan kunnen werken met een dubbele
ledenlijst. Dan zou je alleen af hoeven te dragen voor mensen die weg
gaan te kaatsen.
Catrien geeft aan dat de jeugd kans
moet hebben om KNKB te kaatsen,
maar dat de vrijwilligers, de partijen
die we door de KNKB toegewezen krijgen dan moeten helpen organiseren.
Cor zegt dat kinderen die een voorbeeld hebben en potentie hebben,
federatie en KNKB moeten kunnen
kaatsen, maar dat kan hier niet.
Menno zegt dat dit een punt voor de
najaarsvergadering is. Je moet dan
bedenken wat je wilt en onder welke
voorwaarden je lid wilt zijn van de
KNKB. Hij geeft aan dat we altijd
terug kunnen bij de KNKB.
Cor zegt dat je ook niet met de federatie mee kunt doen als de vereniging niet lid is van de KNKB.
Menno: Je kunt je vandaag opgeven
als vereniging en morgen weer
afmelden. Er is geen ondergrens voor

6. Dit seizoen:
- Er zijn 5 ledenpartijen en een straatkaatspartij gepland. Voor de
Midzomernachtpartij moeten we nog
iets leuks bedenken. (uitnodigen
sponsors, opening kaatsmuur…..kortom een leuke kaatsavond)
- Dinsdagavond trainen voor volwassenen
- Woensdagavond competitiekaatsen.
Het is niet motiverend als je op het
veld komt en er zijn niet genoeg.
Hoe krijg je genoeg deelname:
Twitter, op de site, groepsapp,
enquête bij de leden langs om te vragen wie wil en op welke avond, tegelijk met het competitiekaatsen van de
jeugd ( je hebt bij de jeugd wel hulpouders nodig!), om 20.15 na het competitiekaatsen van de jeugd…….
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Oane of die ook komt helpen volgende week zaterdag.
Hij vraagt zich af of het ook een idee
is om de jeugd weer bij het kaatsen
te betrekken in samenwerking met
de oudste en middelste club. De eerste kaatspartij is op zaterdag 26 april
om 13.00 uur.
Watze: Wat betreft de kaatsmuur:
- Clinic voor de jeugd en volwassenen.
- Speciale partijen.
- Altijd open.
Boukje: Hoe lang bestaat de kaatsclub? Dit gaan we uitzoeken.
Paulina: Wordt de ledenlijst ook nog
bijgewerkt. Hylke geeft aan dat hier
aan gewerkt wordt. Het is misschien
handig dat Menno, Paulina en Hylke
hier met zijn drieën eens naar kijken.
Is het ook een idee dat er een vaste
fotograaf komt. Arnold neemt dit op
zich. Het is ook handig voor de site.
Ymkje: Geeft aan dat de Koningspartij
voor iedereen is dus ook voor niet
leden.

het aantal leden. Als we twee partijen van de KNKB toegewezen krijgen,
dan kost dit geld. Financieel en organisatorisch is het goed om dit in
beeld te hebben. Belangrijk is wel
dat er dan weer een KNKB-commissie
komt. Vanuit het dorpsbelang werd
dit ook aangekaart: De KNKB zou
mooi gebruik kunnen maken van
onze dubbele muur.
Ymkje geeft aan dat ze het jammer
vindt dat er geen jeugd meer is die
meedoet aan de federatiepartijen.
Peter vraagt zich af of er nog over een
samenwerking met WWS wordt
nagedacht. Hij denkt daarbij aan
afstemming van activiteiten, ledenadministratie en website. Je kunt elkaar
versterken, het is kostenbesparend
en je kunt gebruikmaken van elkaars
vrijwilligers. Als het kaatsen begint is
het voetbal bijna afgelopen.
Misschien dat er een gesprek met
WWS kan komen om te kijken wat er
te halen valt.
Jeroen: Het materiaal moet gesorteerd
en geschift worden. Hij gaat dit doen
met Alfred en Appie en hij vraagt

De vergadering wordt gesloten. De
eerste consumptie is voor de club.

www.menlkeatsen.nl
de site fan keatsferiening Mei Elkoar Nij Libben
foto’s en útslaggen fan de ledepartijen en it lêste nijs...
foar berjochten en ynformaasje: <a_jorna@hotmail.com>

Folgje ús ek op FACEBOOK - Mei elkoar nij libben!
9

K E AT S N I J S M.E.N.L.

Verslag najaarsvergadering 21 november 2014
Afmeldingen: Ruurd Deelstra, Trienke Poelstra, Marten
Kalsbeek, Paulina Boonstra, Bennie Jaspers, Pieter
Deelstra, Ype Duhoux
Er zijn 16 leden aanwezig; een mooie opkomst.

bekend zijn
over het muurkaatsen. Deze
zijn nog niet
bekend.
- Hylke en Catrien hebben een taak
geruild. Hylke wordt contactpersoon
voor de keet en Catrien heeft het
financieel beheer en ledenadministratie op zich genomen.
- Catrien geeft informatie over de kaatsmuur en het onderkomen. Het
onderkomen is prachtig en voor de
opslag en berging hebben we een
grote ruimte tot onze beschikking. De
wanden zijn van kunststof dus daar
kunnen we geen spijkers in slaan.
Voor de lijnen moeten er dus kapstokken komen. De riolering moet nog
worden aangelegd, dit wordt door
het dorpsbelang geregeld. Na de winter moet er gestraat worden en moet
de keuken in het uitgiftehok worden
geplaatst. T.z.t. vragen we hier vrijwilligers voor. In het uitgiftehok komt
zeil, dit wordt gedaan in overleg met
het dorpsbelang.
- De invulling van de kaatsmuur is nog
niet bekend. Wij denken aan een
aparte commissie die gaat helpen bij
de opening, bij het regelen van een
clinic en die partijen gaat organiseren.
- De zeecontainer moet nog leeg en de

1. Arnold opent de vergadering.
2. Notulen voorjaarsvergadering:
- Jeroen vraagt of er ook een partij
komt i.s.m. JCW. Wij hebben 8 of 22
mei in de planning. We moeten nog
overleggen met het bestuur van de
jeugdclub.
- Baukje: Hoe lang bestaat de club?
Nij Libben Wytgaard is opgericht op
1-6-1945. Mei Elkoar Wurdum is opgericht op 8-8-1923.
Gefuseerd 24-2-1984.
3. Ingekomen stukken/mededelingen:
- De kaatsagenda voor 2015 wordt
vastgesteld (zie achterin)
- Jeroen stelt voor om aan het begin
van het seizoen met de commissies
een overleg te plannen, dit omdat we
de voorjaarsvergadering afgeschaft
hebben.
- Ymkje vraagt hoe de vergaderingen
gepland zijn. Het ene jaar is de vergadering in Wurdum en het andere jaar
in Wytgaard.
- Fokke Sjoerd vraagt naar de revanche
merkepartij. Dit is een nieuwe partij
en t.z.t. bekijken we hoe we dit gaan
organiseren. Appie geeft aan dat
deze partij ook voor niet-leden is en
dat we dat dus wel moeten melden.
- Watze Jorna vraagt of er al datums
10
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was. Thijs Andringa heeft aangeboden om zich hier op te storten. Hij
heeft een nieuwe site gebouwd, deze
ziet er prachtig uit. We moeten nu
zorgen dat deze up-to-date blijft en
dat de foto’s meteen na een partij op
de site komen.
- Er is een Facebookaccount aangemaakt dat gelinkt is aan de site.
Aanmelden voor een ledenpartij kan
niet via Facebook. Dat moet gewoon
via de ledenpartijcommissie. We
besluiten om zowel Nederlands als
Fries op de site te gebruiken.
- Sponsorcommissie: Arnold geeft aan
dat sponsoring jaarlijks doorloopt.
Misschien moeten er wel weer nieuwe
sponsoren gezocht worden. Dit gaat
dan in overleg met Ruurd.
- Ledenpartijcommissie: Watze Jorna
geeft aan dat de deelname soms wat
tegenviel, maar dat het mooie partijen waren met leuke prijzen en goed
weer.
- Wytske Jongbloed en Annerinska
Hoogterp hebben dit jaar de prijzen
geregeld. Dit hebben ze fantastisch
gedaan. Vooral de prijzen voor de
jeugd vielen erg in de smaak. Volgend
jaar proberen we sponsorpartijen te
organiseren i.s.m. Wytske en
Annerinska.
- Financieel gaat het goed. De ledenpartijen draaien ongeveer quitte. Als
we sponsorpartijen gaan organiseren,
kunnen we ook wat meer met de prijzen doen.
- Pyt geeft aan dat het niet om winst
gaat.
- Financiële commissie: We staan er
goed voor. Er moet natuurlijk nog wel

banken moeten nog bij Aan Jongbloed
uit de schuur worden gehaald. Op 6
december gaan we hier mee aan de
slag met hulp van Jeroen Hemstra en
Age-Wybren Jongbloed (zorgt voor
een tractor en kar).
- De zeecontainer gaat naar Reinier
Visser en Cees Verbeek. Voor de groene keet is nog geen bestemming. We
plaatsen nog een oproep en anders is
Marktplaats misschien een idee.
- Simon vraagt of we ook nagedacht
hebben over het plaatsen van zonnepanelen. Misschien kan Catrien dit
nog meenemen naar het dorpsbelang.
- Bauke geeft aan dat Oant no Ta misschien duizend euro bij moet dragen
aan het nieuwe onderkomen. Dit is bij
ons niet bekend.
- Fokke Sjoerd vraagt of de prijsuitreiking in de Twirre blijft. Catrien geeft
aan dat er verder niets verandert.
- Baukje vraagt of er ook een toilet
aanwezig is. Het zijn er zelfs twee.
We moeten deze zelf schoonmaken.
4. Het jaarverslag wordt voorgelezen.
- Simon geeft aan dat het toch wel prettig is om het jaar nog eventjes voorbij
te laten komen op deze manier.
- Pyt vraagt of wij ook aandacht
besteed hebben aan het overlijden
van Wiesje Lemsma. We hebben een
kaart gestuurd en Catrien en Rini
waren aanwezig bij het afscheid.
5. Evaluaties van de commissies.
- Website: Arnold vertelt dat er in eerste instantie twee heren mee bezig
zijn geweest, maar al snel bleek dat
deze website niet vriendelijk genoeg
11
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dat ze meteen betalend lid worden.
Het derde jeugdlid uit een gezin blijft
wel gratis.
- Materialencommissie: Jeroen weet
niet hoe het materiaal er bij staat,
maar als de nieuwe berging ingericht
wordt, komen we vast dingen tegen.
- Perk-leg commissie: Appie geeft aan
dat de perken er dit jaar weer mooi
bij lagen. Teatsen was een mooie uitdaging. Misschien organiseren we dit
jaar wel weer een partij i.s.m.
Pypskoft.
- Kransencommissie: Ymkje geeft aan
dat er geen bijzonderheden zijn. We
spreken af dat de kransen die na een
partij eventueel overblijven, niet
zomaar mee gegeven moeten worden. Maar weggooien is ook zonde.
We hebben dit jaar één keer een speciale krans gemaakt voor Gerard en
Annie Roorda die 60 jaar getrouwd
waren. Dit werd heel erg op prijs
gesteld.
Er wordt nog even kort gediscussieerd
of we iedere partij wel kransen moeten hebben. We besluiten om het zo
te houden.
Arnold bedankt alle vrijwilligers voor
hun inzet!

geïnvesteerd worden in het nieuwe
onderkomen. Het financieel verslag
van 2014 wordt besproken in de jaarvergadering in oktober 2015. Tsjibbe
Boonstra en Watze Jorna zitten in de
kascommissie.
- Jeugdcommissie: Paulina is er uit. Ilse
Blümers is er nieuw bijgekomen en
regelt nu met Saskia en Marijke de
jeugdzaken. Marijke vertelt dat het
ouder-en kindkaatsen een groot succes
was. Ook het diplomakaatsen en het
begjinnersspul waren zeer geslaagd.
Het is misschien een idee om voor de
jongste kaatsers ook iets te organiseren
tijdens de ledenpartijen.
Er is niet veel animo bij de oudere
jeugd. De jongeren hebben het druk
met andere dingen. We hopen ze via
Facebook nu ook te bereiken. Het is
misschien ook handig dat zij een
groepsapp hebben. Dan kunnen ze
gemakkelijk afspreken. Het is ook een
idee om ze mee te laten kaatsen met
de Heren B.
De jeugdcommissie heeft dit jaar ook
geassisteerd bij de trainingen. Onze
trainers Gerard en Jitske zijn gestopt
en het bestuur is op zoek naar nieuwe trainers.
De trainingsavond voor de jeugd zal
weer op dinsdag zijn. We weten nog
niet of er wintertraining voor de
jeugd zal zijn.
De vergadering stemt in met het voorstel om het eerste jaar voor nieuwe
leden niet meer gratis te doen. Wij
hebben hiertoe besloten, omdat de
nieuwe leden overal aan mee doen
(training, begjinnersspul, ouder-en
kindkaatsen) en het dus ook logisch is

6. Uitreiking van de prijzen:
Angela deelt de prijzen uit. In de
bekers is per ongeluk 2013 gegraveerd
i.p.v. 2014. Volgend jaar zal dat verbeterd worden. De uitslag is:
Heren A
1. Pyt Roorda
2. Arnold Jorna
Hylke Andringa
12
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6 p.
6 p.
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Heren B
1. Fokke Sjoerd Mulder
2. Bauke Jonbloed
3. Age-Wybren Jongbloed

5 p.
4 p.
3 p.

Dames
1. Helen Schaap
2. Femke Koopmans
Catrien Schuurman

7 p.
6 p.
6 p.
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7. Rondvraag:
- Baukje vraagt naar de bal bij het
muurkaatsen. Er is een speciale bal,
een soort straatkaatsbal, maar dan
kleiner. Zij heeft in een hal gekaatst
in Spanje waar een kaatswand aanwezig was. Erg leuk, volgens Baukje.
Arnold sluit de vergadering met de
mededeling dat de eerste twee consumpties van de club zijn.

Competitiekaatsen
1. Ilse Blümers
2. Angela Terra
3. Wilma Abma
Pyt, Fokke Sjoerd en Helen gingen dus
met de wisselbeker naar huis en een suikerbrood. Ilse kreeg een mooi pakket.

13
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Jaarverslag 2014
December 2013
Tijdens een extra vergadering melden
5 personen zich aan om in het
bestuur van de kaatsvereniging te
stappen: Arnold, Hylke, Angela,
Catrien en Rini. Andrea en Ernestine
worden bedankt voor hun geweldige
inzet.

Maart
Bestuursvergadering:
De website is klaar en moet nu opgestart worden.
De kopij voor het boekje moet opgestuurd worden naar Trienke.
De voorjaarsvergadering wordt besproken.

Januari 2014
De overdracht van het oude naar het
nieuwe bestuur vindt plaats. Daarna
hebben we de 1e bestuursvergadering. De taken worden verdeeld en
het seizoen wordt besproken.

28 Maart
De voorjaarsvergadering in de Twirre
werd druk bezocht.
26 April
We hadden een prachtige Koningspartij
met enthousiaste kaatsers en mooie
kransen en prijzen. Daarna zijn er tot
de zomervakantie nog 3 partijen georganiseerd. Het Begjinnersspul en
Diplomakaatsen waren in juni. De
Midzomerpartij was dit jaar een teatspartij die we georganiseerd hebben in
samenwerking met Pypskoft.
Iedere woensdagavond was er competitiekaatsen voor de ouderen. De
dames die hier aan meedoen hebben
een whatsappgroep en kunnen zo
mooi afspreken.
Ook voor de jeugd was er competitiekaatsen en trainen.
Over de website waren we niet tevreden en gelukkig heeft Thys Andringa
de kennis en het talent om er iets
moois van te maken.
Vanaf mei wordt er op maandagmiddag weer fanatiek gekaatst door een
groepje dames, o.l.v. de al even fanatieke coach Gerard Roorda.

Februari
Angela is aanwezig bij de vergadering
van de jeugdcommissie en de trainers
Gerard van der Kooi en Jitske
Andringa. Er wordt weer wintertraining gegeven in de Twirre door
Gerard. Voor de trainingen op het
veld plaatsen we een oproep in de
folder van Deelstra Supermarkt voor
een hulptrainer bij de jongste groep.
Catrien heeft overleg met het dorpsbelang in verband met het nieuwe
onderkomen. Voordat dat geplaatst
kan worden, moeten de oude containers verplaatst worden. Wij moeten
ze leeg halen, D.B. regelt het verplaatsen. Er is nog geen datum
bekend.
We maken een groeps-/bestuursapp,
zodat we elkaar goed op de hoogte
kunnen houden van dingen die geregeld moeten worden.

14
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Oktober
Dit jaar hebben we niet meegedaan
aan de Grote Clubactie. We hadden
geen rekening gehouden met de
actie. Voor volgend jaar moeten er op
tijd mensen geregeld worden als we
daar aan meedoen.
Ondertussen zijn we druk op zoek naar
nieuwe trainers voor de jeugd.
Op 11 oktober is Wiesje Lemsma overleden. Wiesje heeft jaren in het
bestuur gezeten en zou voor ons de
ledenadministratie bijhouden maar
door haar ziekte moest ze daar mee
stoppen. Op 18 oktober hebben we
afscheid van haar genomen.

Augustus
Door wisseling van bank en onduidelijkheden over de pinpas konden de
facturen pas in augustus bezorgd
worden. Volgend jaar hopen we dat
weer voor het start van het nieuwe
seizoen te doen.
De website is opgeleverd, aan ons de
taak om deze up-to-date te houden.
September
Op 11 september was de slotavond
voor de jeugd: de Ouder- en
Kindpartij. Tijdens deze partij werden
de prijswinnaars van het afgelopen
seizoen bekend gemaakt. Joey
Dijkstra ging met twee bekers naar
huis, die van het competitiekaatsen
en de beker van de ledenpartijen
Jeugd A. Hilde Mulder won de beker
van de B Jeugd.
De keet en de container zijn van het
sportveld gehaald. Het materiaal is
geschift en tijdelijk opgeslagen. Zo
gauw het nieuwe onderkomen klaar
is kan de boel daar geïnstalleerd worden.
Het seizoen werd afgesloten met de
straatkaatspartij in Wurdum. De weergoden waren ons goedgezind afgelopen jaar want alle partijen die op
de planning stonden konden gekaatst
worden.

November
Tijdens de bestuursvergadering hebben
we besloten om het komende seizoen met dezelfde mensen door te
gaan. Er zal dus geen bestuurswisseling plaatsvinden.
Het afgelopen jaar hebben we de
bewoners van Wurdum en Wytgaard
zoveel mogelijk op de hoogte gehouden door iedere keer een verslag in
de dorpskrantjes te plaatsen. Zo
hopen we niet alleen de leden maar
ook de bewoners van de dorpen op
de hoogte te houden van het kaatsgebeuren.
Wij kijken terug op een mooi seizoen
en hopen dat ons dat in 2015 met de
hulp van alle vrijwilligers weer gaat
lukken.

15
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Begjinnersspul 11 juni 2014
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was spannend want er waren twee parturen met evenveel punten. Terwijl
iedereen nog wat limonade kreeg stonden de bekers en medailles al klaar.
Door de kransencommissie waren weer
twee prachtige kransen gemaakt met
echte EK-hamsters erin. Iedereen was
vanmiddag winnaar, maar toch was er
één partuur dat de meeste punten had
gehaald: dat waren Jesse en Hidde. Zij
kregen een beker en een krans, de
tweede prijs was voor Amalia en Silke
ook een mooie beker en de derde
bekers waren voor Mirthe en Max.
Sjoerd, Niels, Theo, Oane Jan, Norah en
Fedde kregen allemaal een medaille
aan een lint.
Bedankt jongens en meiden, heiten en
memmen, broers en zussen wij hebben
weer genoten van jullie allemaal.
De jeugdcommissie

Vanmiddag hadden we 12 enthousiaste
meiden en jongens op het sportveld
staan om het begjinnersspul te kaatsen.
Dit jaar waren er 5 kinderen van groep
3-4 die zich hadden opgegeven dus
hadden we de jongste kinderen die
ook al mee trainen gevraagd om ook
mee te doen.
De temperaturen waren zomers en de
kinderen kaatsten heel erg sportief.
We hadden twee opslag- / kaatslijnen
neergelegd zodat er van verschillende
afstanden kon worden gekaatst. Vaak
is het toch nog moeilijk om de bal in
het perk te krijgen en dan natuurlijk
om hem eruit te slaan. Toch lukte het
af en toe al aardig.
Met hulp van ouders, broers en zussen
ging het vliegend en na een uur hadden ze al twee potjes gekaatst. Toen
moesten de punten worden geteld, het

17
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Afsluiting jeugd kaatsen 2014

het parkeerterrein stond om 21.00 uur
was alles van het veld. De wisselbekers
voor het competitie kaatsen en de
ledenpartijen waren uitgereikt en
iedereen ging tevreden naar huis. Het
was een geweldig mooie avond met
heel veel positieve energie. Wij hebben er met z’n allen van genoten, wat
een leuke afsluiter voor zo’n mooi
kaatsseizoen.
De jeugdcommissie,
Saskia, Marijke, Hannie en Paulina

Donderdag 11 september op het
kaatsveld van Wytgaard.
Om 18.30 uur stonden er 32 kinderen
samen met hun ouders, pake, omke,
tante of kennis klaar om te kaatsen. Er
lagen 16 perken klaar dus iedereen
kon tegelijk kaatsen. Nieuw dit jaar
was dat onze jongste jeugd ook mee
mocht doen. Enthousiast ging iedereen van start. Na dik een uur was er
limonade, koffie en thee voor iedereen. Het tweede potje zijn we begonnen met voor ieder een spel aan de
telegraaf en dat was maar goed ook
want om 20.30 uur was het al aardig
schemerig en was bijna iedereen klaar.
Voor alle kinderen was er nog een ijsje
en een koker met lichtstaafjes die het
goed deden omdat het al donker
begon te worden. Ook kregen de kids
nog een lekkere lollie en een button
met een telegraaf erop. Alle ouders en
kinderen hebben met elkaar het materiaal opgeruimd in de container die op

Diplomakaatsen 2014

om te zien hoe enthousiast de kinderen
zijn en toch ook wel balen als het even
niet lukt.
Na het opruimen was het tijd voor een
ijsje en natuurlijk de diploma-uitreiking.
Er stonden weer mooie letters op de
diploma’s en het was dan ook dit jaar
weer een geslaagde avond. Dit mede
dankzij de inzet van de vrijwilligers
voor het klaarleggen van het veld en
het helpen tijdens de avond zelf.

Donderdag 19 juni 2014 was het weer
tijd voor het jaarlijkse diplomakaatsen.
Met 18 kinderen was er een mooie
opkomst. En gelukkig was het ook
weer een redelijk weertje.
Het diplomakaatsen bestaat altijd uit 6
onderdelen en ook dit jaar konden de
kinderen hun prestaties laten zien op
de 6 verschillende onderdelen; zoals
opslaan en uitslaan, maar ook hardlopen en balgooien hoort erbij. Mooi

Tot de volgende keer!!
18
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Competitiekaatsen 2014

Tijdens de najaarsvergadering was de
uitreiking van de prijzen. De top 3 had
een speciale uitnodiging gekregen en
deze waren ook bijna alle 3 aanwezig.
Super!

Ook al is de opkomst niet zo groot,
het enthousiasme is niet minder. Dit
seizoen hebben we bijna elke week
wel kunnen competitiekaatsen, doordat er genoeg kaatsers was. Toch weer
beter in vergelijking met vorig seizoen.
We hadden dan ook weer een winnaar
bij het competitiekaatsen van de
dames.
De heren lieten het helaas nog steeds
afweten.

De winnaar van het competitiekaatsen
kreeg een mooie mand van Deelstra.
De uitslag;
1. Ilse Blümers
2. Angela Terra
3. Wilma Abma

28 punten
19 punten
16 punten

N.B. Als je niet wilt dat er foto's van jou of je kinderen
op de website komen (of in het kaatskrantje), dan
moet je dit even doorgeven via bestuurkvmenl@live.nl.

Even voorstellen:
de nieuwe trainer!

bij muurkaatsvereniging De Wiide
Stege. Ook heb ik een schoolkaatsproject georganiseerd voor OBS it Tredde
Sté in Jirnsum, daar heb ik 8 lessen
gegeven om de basisschool kinderen
kennis te laten maken met het spelletje. Nu ga ik hier aan de slag als trainer,
ik heb er veel zin in en hoop jullie
binnenkort te zien op het veld!

Hallo, mijn naam is Berend Riemersma,
ik ben 20 jaar en kom uit Jirnsum. Ik
studeer op het Cios in Heerenveen,
daar volg ik Groot profiel Voetbal, ik
heb een aantal jaar bij Vv Irnsum training gegeven, en zit nu bij
Heerenveense Boys als trainer en trainerscoördinator.
Vorig jaar heb ik mijn kaatstrainer 3
op het Cios gehaald en heb stage
gelopen bij Kaatsschool Mid-Fryslan en

groeten,
Berend Riemersma
06 34835679
19
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Een ontmoeting met……
Op een maandagavond in maart schuif ik aan bij het nieuwe bestuur:
Rini, Hylke, Angela, Arnold en Catrien.
Hoe gaat het met dit bestuur, ze zijn er zo in gestapt. Voor ons een verrassende
beweging maar hoe voelde dit voor hun? Een jonge ploeg, komen er ook nieuwe
dingen boven ‘borrelen’? Zijn ze dingen tegen gekomen waar ze niet op gerekend hadden? En zijn er nog nieuwe ontwikkelingen?
Verder komen er nu dingen op ons pad,
zoals het nieuwe onderkomen en de
nieuwe kaatsmuur. We zijn er achter
gekomen dat Wiesje Lemsma veel werk
heeft verricht voor de club, ontzettend!
We hebben dit nu in kaart en op de rit.
We zijn geen gekke dingen tegen gekomen, maar er gaat wel tijd zitten in bijvoorbeeld het organiseren van het
jeugdkaatsen, het zoeken naar een trainer, de daadwerkelijke begeleiding van
het jeugdkaatsen. In januari, februari en
maart zijn wij druk bezig met het

Deze verrassende wending was wel een
spontane actie, maar voor ons niet echt
een verrassing. We hebben elkaar opgezocht want, ‘at it op ‘e kont giet dan
krije we it net wer’. Het voelt goed om
dit met elkaar te dragen. In deze samenstelling voelt het als een vorm van ontspanning en daarom doen we het ook.
Het eerste jaar hebben we getracht te
handhaven, frisse ideeën waren er
genoeg. Uiteindelijk is hieruit de
‘Midzomerpartij (teatsen)’ in samenwerking met het Pypskoft voortgekomen.
21
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in onze commissies! We willen laagdrempelig voor de mensen in onze dorpen zijn, dat is ons doel. Momenteel zijn
we niet van plan om actie te ondernemen richting de KNKB, omdat we eerst
onze eigen planning en activiteiten
goed op de rit willen hebben. We hebben besloten dat we geen voorjaarsvergaderingen meer beleggen, als uitnodiging voor het kaatsseizoen sturen wij
ons Keatsnijs.
Op de nieuwe site (een ontwikkeling op
zich - www.menlkeatsen.nl) staat de
kaatsagenda, foto’s, het laatste nieuws
en de uitslagen, zodat iedereen op de
hoogte kan blijven.
Trienke Poelstra.

komende seizoen en dankzij de vrijwilligers in de commissies draait het dan ‘s
zomers goed! Een nieuwe ontwikkeling
voor het komend seizoen is de kaatsmuur. Er komt een commissie die waarschijnlijk een clinic gaat organiseren om
met deze muur ‘yn de kunde te kommen’ en dan hebben we ook het nieuwe
onderkomen dat nog ingericht moet
worden. Er komt een keuken in, het terras moet nog aangelegd worden en het
materiaalhok moet ook nog in gebruik
genomen worden. Deze activiteiten
doen we samen met het dorpsbelang,
‘Oant no ta’ en met de merkecommissie.
Verder zijn we erg blij met de aanwas
van nieuwe jonge leden, onze nieuwe
jeugdtrainer en met alle actieve mensen

Verhuur kaatswanten jeugd.
Ook dit jaar is het weer mogelijk om
een kaatswant te huren.
Wij willen het voor de jeugd van onze
vereniging mogelijk maken om met
een kaatswant te spelen. Een kaatswant kost al snel € 70,- en dit kan een
belemmering zijn voor beginnende
kaatsers die eerst eens willen proberen.

Na één seizoen moet de beslissing
worden gemaakt om door te gaan
zonder want of er zelf één aan te
schaffen.
De borg voor de kaatswant is € 50,en verdere informatie is te verkrijgen
bij Saskia tel. 058 2550897.

Er zijn nog wanten beschikbaar!
Kinderen kunnen een kaatswant voor
één seizoen ‘huren’ voor een bedrag
van € 15,-. Met zo’n want kaatst het
vast comfortabeler, ook al leer je de
sport (technisch) beter door eerst met
de ‘blote’ hand te werken….

(Er wordt in principe gewerkt op volgorde van
aanvraag, alleen nieuwelingen krijgen voorrang.)
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Jeugd 2015
Simmertrening

Federatie ‘Mid Fryslan’

vanaf dinsdag 14 april
16.00-17.00 / 17.00-18.00 / 18.00-19.00
(nader bericht volgt nog).

Agenda Wedstrijden 2015
3
10
17
24
30
7
14
21
28

Begjinnersspul (groep 3 en 4)
op woensdag 10 juni 15.00 uur.

Diplomakeatsen (vanaf groep 5)
op donderdag 25 juni 18.45 uur.
(onder leiding van Angela Terra)

Kompetysjekeatsen jeugd
vanaf donderdag 21 mei
NB. opgave vóór 18.45, start 19.00 uur

mei
mei
mei
mei
mei
juni
juni
juni
juni

Akkrum
Ljouwert (LKC)
Raerd
Jirnsum
Reduzum
Grou
Wergea
Akkrum
Húzum

aanvangstijden en opgave:
www.federatiemidfryslan.nl

Slotdei (ouder-kind-partij)
10 september

‘Fuort te keatsen!’

Deelname aan federatie en/of KNKB
vereniging die aangesloten is bij de
KNKB (MENL is dat niet). Voor kaatsers
uit Wytgaard is dat Reduzum, kaatsers
uit Wirdum/Swichum moeten lid zijn
van de vereniging uit Wergea.

Kinderen die opslag C beheersen en
diploma C hebben gehaald, kunnen
meedoen aan het federatiekaatsen.
De federatie kan gezien worden als
een opstap naar de KNKB.
Aan KNKB-wedstrijden kun je meedoen als je op beide onderdelen een
D hebt gehaald.

Als je wilt dat wij (MENL) voor jou de
contributie betalen moet je op z’n
minst aan 3 activiteiten van de KNKB
of van de federatie meedoen.

Federatiekaatsen is in wedstrijdvorm
kaatsen met kinderen van verschillende verenigingen in het midden van
Fryslân. Op deze manier ontmoet je
leeftijdsgenoten die ook kaatsen.
De federatiepartijen worden allemaal
op zaterdag gespeeld om 13.00 uur.
Wel moet je lid zijn van een kaats-

Let op! De data van de wedstrijden
staan hierboven. De aanvangstijd en
de eventuele wijzigingen worden op
de site geplaatst.
Voor vragen kun je terecht bij het
bestuur.
25
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Ambachtsbakker Sybesma
staat niet alleen klaar met brood en banket, maar ook met andere aanbiedingen, zoals:
* Ontbijtservice, een hele verrassing om deze te ontvangen,
leuk voor huwelijk/geboorte of verjaardag of zomaar.
* Cijfertaarten, de nultaart bij een geboorte, of een leuke kindercijfertaart.
* Cijfertaarten van krenten en suikerbrood, graag vroegtijdig bestellen.
* Kadomand naar eigen keuze op te vullen, kan vanaf 10 euro tot 50 euro.
* Fototaarten, een foto kan op een taart of oranjekoek geplaatst worden,
(foto graag digitaal aangeleverd via onze email).
Hebt u ideeën of vragen, bel ons gerust.

Ambachtsbakker Sybesma
Hylearderpaed 1 9031xw Boksum
Tel: 058-2541323 of 06-38770942
Email: bakkerijsybesma@hetnet.nl
Maandags gesloten.

MEDEDELINGEN / SENIOREN

april 2015

Kaatsmuur!!
Erg trots zijn we dat zo'n kleine vereniging zo'n mooie kaatsmuur heeft. De kaatsmuur moet nog geschilderd worden in de door ons gekozen kleuren, maar daarna
kunnen we los. Zelf hebben we nog niet zoveel ervaring met muurkaatsen en daarom zijn we ook blij dat we iemand hebben gevonden die ons hiermee kan helpen.
Deze week zijn we begonnen met het geven van muurkaats-clinics op de basisscholen van Wirdum en Wytgaard onder begeleiding van Henk ter Haar. We
hopen zo ook de jeugd enthousiast te krijgen voor dit mooie spel. Ook voor de
volwassenen willen we activiteiten organiseren rondom de kaatsmuur. Hierbij kunt
u denken aan een clinic, een competitie en ideeën zijn natuurlijk altijd welkom.
De kaatsmuur willen we feestelijk en sportief gaan openen tegelijk met het
nieuwe onderkomen.
Kijk op www.menlkeatsen.nl voor het laatste nieuws betreffende de opening en
de activiteiten.
Angela en Wilma

Kompetysjekeatsen

Kransen recycling!

foar senioren is wer op de

woansdeitejûn
om 19.30!
We begjinne op 22 april,
eltse wike oan’t de
simmerfakânsje ta.
Doch allegear mei, dan wurdt it
wer gesellich op it fjild.

Frouljuskeatsen
Moandeitemiddeis is der krekt as ôfrûne jierren wer it frouljuskeatsen, fan 13.00 oant
15.00 oere op it sportfjild yn Wytgaard.
Eltsenien is wolkom en net-leden meie
earst efkes in pear kear ‘besykje’...
27

Wolle jim de hoepels wer
ynleverje by my, dan kinne we
se dit jier wer brûke.
By need helje we se sels wol
op! Tige tank alfêst.
Ymkje Roorda: 058-2552541.

Mocht je vorig jaar geen
mail van de ledenpartij hebben
ontvangen, stuur dan je
e-mailadres naar
ledenpartijmenl@live.nl,
dan zetten we je ook in de lijst.
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Programma Jeugd en Senioren 2015
Datum

Activiteit.

27 april maandag

Aanvang
11.00
13.00
11.00
13.00
11.00
13.00
15.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Wytgaard

10 juni

Jeugd
Senioren
zondag
1e ledenpartij
Jeugd
Senioren
zondag
2e ledenpartij
Jeugd
Senioren
woensdag Begjinnersspul voor groep 3 en 4

25 juni

donderdag Diplomakaatsen vanaf groep 5

18.45 uur

Wytgaard

21 juni

vrijdag

Midzomerpartij: Teatsen!

13.00 uur

Wytgaard

28 juni

zondag

3e ledenpartij

Wytgaard

23 aug

zondag

revanche merkepartij

Jeugd 11.00 uur
Senioren 13.00 uur
13.00 uur

6-sept

zondag

4e ledenpartij

Jeugd 11.00 uur
Senioren 13.00 uur
18.45 uur

Wytgaard

17 mei
7 juni

Koningspartij

Locatie

10 sept donderdag Slotdei: Ouder en Kind partij
20-sept zondag

Straatkaatsen

9 okt

Jaarvergadering in de Twirre

vrijdag

Wytgaard
Wytgaard
Wytgaard

Wytgaard

Wytgaard

Jeugd 11.00 uur
Senioren 13.00 uur

Wirdum

20.00 uur

Wytgaard

• Let op: Opgave voor de ledenpartijen tot woensdagavond 19.00 uur.
Opgave bij voorkeur via de e-mail: ledenpartijmenl@live.nl
Wijzigingen voorbehouden: volg www.menlkeatsen.nl

@kvMENL Volg Kaatsvereniging MENL op twitter en je
vergeet nooit weer een ledenpartij! Daarnaast blijf je op de
hoogte van alle ontwikkelingen rondom MENL!
28

(adfertinsje)

Piskhoarnedyk 3 9088 BX Wirdum 058 - 288 94 60 / 06 51616319 pandringa@hetnet.nl
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UW PEUGEOT
EN HAAIMA
Net zoals er over het kaatsen, de Elfstedentocht, het fierljeppen of het skûtsjesilen wordt
gesproken… Zo wordt er ook over Haaima gesproken. Want Haaima, met vestigingen in
Wurdum, Burgum, Leeuwarden en Franeker, is een begrip in Fryslân. Daar wordt iedere klant
op maat bediend. Prachtige personenauto’s, bestelwagens… Haaima lost elk mobiliteitsprobleem op. Bij Haaima vindt u alles voor de heilige koe! Samen halen wij het beste uit uw
auto. Dat is ècht Haaima!
AUTO HAAIMA: NIETS IS BETER.

HAAIMA

www.autohaaima.nl

PEUGEOT DEALER
Haaima Wurdum Werpsterdijk 1 - Tel.: (058) 255 13 02
Haaima Leeuwarden Saturnusweg 6 - Tel.: (058) 288 20 18
Haaima Franeker James Wattstraat 4 - Tel.: (0517) 39 76 00
Haaima Burgum Mr. W.M.O. van Veenweg 34 - Tel.: (0511) 46 98 22

