Hantum - Na drie jaar ‘zonder’ kon dit weekend eindelijk weer het 4H dorpenfeest worden
gevierd, het feest van de dorpen Hantumhuizen, Hiaure, Hantum en Hantumeruitburen.
Het feest in de feesttent in Hantum werd ingewijd met een optreden van het Hantumer duo
Klún en Knoffelhakke. De avond werd afgesloten met een Vinylavond, waarbij singles
konden worden uitgezocht en gedraaid. Met een opgave van maar liefst 23 versierde
wagens en enkele versierde fietsen werd het vrijdagochtend een mooie optocht. Er was hard
gewerkt aan de wagens, iedereen had er plezier in en de toeschouwers werden getrakteerd
op allerlei varianten van het thema ‘Seizoenen’.
Fietsen en wandelen
Vrijdagmiddag was er een fietstocht uitgezet en een wandelfotospeurtocht, waar veel
deelname voor was. Ook was er voetvolley op het sportveld en een knallende kinderdisco in
de feesttent door de eigen DJ Eelke.
Vrijdagavond was er een pubquiz waar maar liefst 31 teams (plus nog een aantal spontane
binnenlopers) aan meededen. Na afloop konden de voetjes van de vloer bij duo de
Hitsingers.
Na een voor velen kort nachtje was het de volgende dag tijd voor de traditionele zeskamp.
Een sportveld vol mensen, de één nog fanatieker dan de ander, die in groepjes leuke,
uitdagende en vooral teamspelletjes speelden.
Vierkamp
Voor de kinderen was er tegelijkertijd een vierkamp, waarin de vier seizoenen terug
kwamen. En voor de inwoners die de zeskamp wilden overslaan, was er jeu de boules, wat
een gezellig clubje mensen bij elkaar bracht die nog lang na kletsten op het veld. De lunch in
de tent werd druk bezocht, en met het prachtige weer werd iedereen in de middag door de
feestcommissie nog op een ijsje getrakteerd.
De burgemeester bracht zelfs nog een bezoekje aan de feestende dorpsgenoten.
‘s Avonds reden de versierde wagens en fietsen nog een ronde in optocht.

Winnaars
Het Safari seizoen kreeg de prijs voor de versierde fietsen. Bij de wagens was er een derde
prijs voor Boer zoekt vrouw, een tweede prijs voor Fortnite seizoen 4 en de eerste prijs ging
naar Vivaldi. Bij de jeugdwagens was de eerste én publieksprijs voor Wintersportseizoen, de
tweede prijs voor Broedseizoen en de derde prijs voor Winter Wonder Keet.
Ook een aantal straten hadden het thema verwerkt in de versiering. De eerste prijs ging naar
de Dorpsstraat met Zij zoenen. de tweede prijs was voor de Master Beymastrjitte en de
derde prijs voor de Titus Conradistraat. Een eervolle vermelding was er voor de Smidstrjitte.
Na de prijsuitreiking werd de familie Vrieswijk bedankt voor hun jarenlange inzet om het
feest tot een succes te maken.
Zaterdagavond kon er wederom gedanst worden, op de muziek van Once, een feestband die
de sfeer er al snel in had. Zondag volgde ter afsluiting een tentdienst met medewerking van
muziekvereniging de Bazuin uit Holwerd.
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