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Voor al uw:

Nieuwbouw
Verbouw
Renovatie
Bouwmaterialen
VCA gecertificeerd

Mulierlaan 2a • 8749 TA Pingjum
Tel. 0517 - 57 93 30 • Fax 0517 - 57 96 77
info@nieuwenhuis-bouma.nl
www.nieuwenhuis-bouma.nl

Voor woningen met lage 
maandlasten kijk op 
www.woneninludinga.nl
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Beste leden,

Ten tijde van dit schrijven hebben we net de toespraak gehad van Mark Rutte, 
met de mooie slot woorden “let een beetje op elkaar”. In tijden van crisis ont-
staat vaak verbroedering. Niemand praat meer over stikstof, niemand praat meer 
over Turken, Marokkanen of Nederlanders, ook praten we niet meer over of het 
kabinet het goed of slecht doet. In tijden van crisis is Nederland meer één dan 
dat het de jaren hiervoor was. Topsporters die aanbieden als oppas te funge-
ren, burgers die het geld van de afgelaste voorstelling niet terugeisen, omdat 
ze begrijpen dat de culturele sector het geld nodig heeft. Gek genoeg betrap 
ik mezelf op het gevoel dat ik trots ben op het feit dat ik een Nederlander ben.

Maar tijdens dit schrijven zie ik daarin ook overeenkomsten met de KV. Waar wij als 
KV ook een verbindende factor spelen in het dorp. En waar verbroedering ontstaat 
in de vorm van vrijwilligers die ons helpen bij het leggen van het veld, als keurmees-
ter, helpen met opruimen, mensen die soep voor ons maken of taarten bakken. 
En als de eerste bal op zondag tijdens de merke wordt geslagen voel ik ook dat 
trotse gevoel, dat alles er weer spic en span bijstaat, dat we het weer met z’n allen 
hebben gefl ikt. Gelukkig hebben wij als KV geen crisis nodig om te verbroederen. 

Maar toch is er een kleine crisis in onze kaatswereld, de ledenaantallen lopen 
overal achteruit, er is slecht aan goede trainers te komen, de aanwas wordt 
steeds kleiner en de grote verenigingen krijgen een regio functie. Als we dan 
naar onze eigen vereniging kijken doen we het lang niet slecht. We bestaan al 
bijna 125 jaar. Ons ledenaantal is stabiel, het bestuur bestaat uit een mix van 
jonge honden en ervaren rotten. Daarnaast hebben wij sterke sponsors met een 
tal van ondernemers uit de regio en de Bân die ons steunen. Maar toch doe 
ik een beroep op eenieder die dit leest, maar vooral op onze jeugd. Wij zou-
den jullie met veel meer op het veld willen zien, dan wat we nu zien. Maar hier 
hebben wij jullie hulp bij nodig! Want wat hebben jullie nodig om weer op het 
veld te komen? En samen met ons die mooie sport te beoefenen, iedereen 
op zijn of haar niveau en na afl oop een gezellig samen zijn voor eenieder die 
dat wil. Als wij als KV daar iets in kunnen betekenen om jullie als jeugd weer 
in grote getalen te mogen ontvangen horen wij dat als bestuur heel graag!

Tot slot wil ik eindigen met de woorden “let een beetje op elkaar” en hopelijk zie ik 
jullie allen gezond en wel weer op ons mooie kaatsveld! 

Namens het bestuur van KV. Jan Reitsma,
Albert Reinsma



Kaatsvereniging “Jan Reitsma” 
Pingjum
Afdeling K.N.K.B, opgericht in 1896
Secretariaat: Lammert Scheltesstraat 4, 8749 GV  Pingjum
E-mail: info@kvjanreitsma.nl
Website: www.kvjanreitsma.nl, beheer: R. Bartels, e-mail: bartelsrah@gmail.com

Samenstelling bestuur (8 personen):

Voorzitter / Jeugdzaken:
A. Reinsma
Inthiemasingel 21, 8711 BP  Workum, 06-51988991
E-mail: albert_reinsma@hotmail.com

Vice-Voorzitter/ Compensatiekassen heren
J. Tigchelaar
Lammert Scheltesstraat 8, 8749 GV  Pingjum, 0517-579 445
E-mail: jappie.tigchelaar@ziggo.nl

Secretaris:
I. Kuiper
Lammert Scheltesstraat 4, 8749 GV  Pingjum, 06-42365452
E-mail: igorkuiper@hotmail.com

Penningmeester:
A. Osinga
Taede Zijlstrastrjitte 24, 8748 GD  Witmarsum, 06-18063974
E-mail: andrysosinga@hotmail.com

Kantine:
R. de Jong
Lammert Scheltesstraat 3, 8749 GT  Pingjum, 0517-579 637
E-mail: dejong53@hotmail.com

Algemene Zaken:
J. Visser
Molenlaan 2, 8749 GE  Pingjum, 06-12103667
E-mail: johanpingjum@gmail.com
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Algemene Zaken:
S. Wind
Kleine Huisterweg 2A, 8749TJ  Pingjum, 0517-579215
E-mail: sjoukjewind1961@outlook.com

Algemene Zaken/ Dames:
E. Klik
Grote Buren 36, 8749GG  Pingjum, 0517-579602
E-mail: edelsmederij.klik@home.nl

Jeugdcommissie: E-mail: jc.kv.jan.reitsma@gmail.com
Voorzitter: A. Reinsma, Inthiemasingel 21, 8711 BP  Workum, 06-51988991
Penningm: D. Lubberts, Pibemalaan 14, 8749 GS  Pingjum, 06-14814612
Secretaris: F. Folkertsma, Pibemalaan 1, 8749 GR  Pingjum, 0517-579 482
Algemeen: G. Faber, L. Scheltesstraat 5, 8749 GT Pingjum, 0517-579347
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Wedstrijdagenda 2020 KV Jan Reitsma
Let op: ten tijde van het plaatsen van deze wedstrijdagenda zijn, door het 
Corona-virus, beperkende maatregelen van kracht. De KNKB heeft aange-
geven in ieder geval de wedstrijden tot 20 juni af te gelasten. Onze leden-
partijen mogen, met de maatregelen van nu, vanaf 1 juni weer hervat wor-
den. Mochten de beperkende maatregelen verlengd worden, dan worden 
de leden daar van op de hoogte gesteld middels e-mail, Facebook en onze 
website.

Vrijdag 8 mei  Start competitie kaatsen  Aanvang:  19:00

Donderdag 21 mei  Hemelvaartspartij   Aanvang:  11:00

Zondag 24 mei  KNKB Heren 2e klas VF onbeperkt Aanvang:  10:00

Dinsdag 2 t/m vrijdag 5 juni   Straatkaatsen   Aanvang:  ?

Zaterdag 13 juni  KNKB jongens kaatsen Afd + herk. Aanvang:  10:00

Zondag 14 juni  2de ledenpartij   Aanvang:  11:00

Zaterdag 27 juni  Speciale ledenpartij  Aanvang:  ?

Zaterdag 18 juli  Gezamenlijke LP te Witmarsum Aanvang:  13:00

Zondag 19 juli  KNKB meisjes Afd + herk.  Aanvang:  10:00

Zaterdag 15 augustus   Federatie Welpen/pupillen en Aanvang:  10:00

  schooljeugd

Zaterdag 29 augustus  Lyts Penjumer Merke  Aanvang:  11:00

Zaterdag 5 september  Penjumer Merke ledenpartij Aanvang:  10:00

Zondag 6 september  KNKB Heren hoofdklasse VF Aanvang:  11:00
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Ledenpartijen, Competitie en Training:
KV Jan Reitsma organiseert naast de ledenpartijen ook  trainingsavonden en een compe-
titie op de vrijdagavonden. Voor de Seniorencompetitie zal er weer gespeeld worden voor 
de felbegeerde wisselbeker en de eeuwige roem. Opgave ter plaatse bij Jappie Tigche-
laar.

Let op: Een eventuele start wordt meegedeeld via Facebook, e-mail en onze website.

Kaatsen voor Dames 2020
Beste Kaatsdames,  

Het is bijna weer zover! Kaatsen! Voor dames vanaf 14 jaar. Ben je lid van de vereniging of 
wil je dat worden? Dan kun je op vrijdagavond mee kaatsen en strijden om de felbegeerde 
wisselprijs. De winnares 2017 was Dorina Lubberts, 2018 Feikje Folkertsma en in 2019 
Lieke Odinga. Wil jij hem in 2020 winnen? Ga er voor! Wij starten om 19.00 uur. Kom even 
eerder zodat de parturen uitgezet kunnen worden. 
De kosten voor het hele seizoen zijn € 5,00. Graag de eerste avond contant meenemen. 
Voor vragen kun je contact op nemen met Elske Klik 0517-579602 of elskeklik@gmail.com. 
Alvast een hele  sportieve en gezellig zomer toegewenst.

Let op: Een eventuele start wordt meegedeeld via Facebook, e-mail en onze website.

Ledenpartijen:
Opgave voor de ledenpartijen t/m de donderdag voorafgaande aan de wedstrijd tot 20.00 
uur bij iemand van het bestuur. Dezelfde avond óf vrijdagavond vindt dan ook de loting 
plaats om 20.00 uur in de kantine. Vaak is er in de kantine de week ervoor ook al een inte-
kenlijst aanwezig voor de eerstkomende wedstrijd. Opgave kan ook via de website of per 
e-mail: info@kvjanreitsma.nl. Let op een bevestigingsmailtje!

Belangrijke data:
19-09-2020 Vrijwilligersmiddag  16:00 uur   Kantine
05-02-2021 Kaarten/sjoelen 20.00 uur  Dorpshuis ‘De Nije Bân’
05-03-2021 Algemene ledenvergadering 20.00 uur  Dorpshuis ‘De Nije Bân’
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Kienstra Bestrating

Jos Kienstra,  Telefoon: 06 - 50 62 34 45
E-mail: info@kienstrabestrating.nl

Internet: Http://www.kienstrabestrating.nl

   

 
   
  

www.beukerevents.nl tel. 0631973232
Verhuurt alles om uw feest compleet te maken!

Beuker Events



De indeling van keurmeesters voor de K.N.K.B. wedstrijden
Het is weer zover, het seizoen 2020 zit er weer aan te komen. Maar eerst wil ik 
jullie allemaal bedanken voor de inzet van vorig jaar, dik voor elkaar!
Ook dit jaar zijn ons weer K.N.K.B. wedstrijden toegewezen, ik doe wederom 
een beroep op jullie om alles zo gladjes mogelijk te laten verlopen. Zonder jullie 
hulp is het niet mogelijk om deze wedstrijden te organiseren.
Als u staat ingedeeld op een datum welke u niet past, probeer dan zelf te ruilen 
met iemand anders. Wij proberen het voor u weer zo aantrekkelijk mogelijk te 
maken, met broodjes, soep en koffi  e. Verder verzoeken wij u om een kwartier 
voor aanvang van de wedstrijd op het veld aanwezig te zijn. 

Tot ziens op het veld!   
Jappie Tigchelaar.

Zaterdag 24 mei: KNKB Heren 2e klas VF onbeperkt Aanvang: 10:00
AFGELAST IVM MAATREGELEN CORONAVIRUS

Zaterdag 13 juni: P.B. van Popta partij:  Aanvang: 10:00
KNKB jongenskaatsen Afd. + herk.
AFGELAST IVM MAATREGELEN CORONAVIRUS

Zondag 19 juli: KNKB Meisjes Afd. + herk. Aanvang: 10:00 
S. Akker, R. Bartels, J. de Best, J. Brander, A. Dijkstra, M. Dil, Durk P. Hilarides, C. 
de Jong, H. Nesse, H. Mulder, G. Roff el, Geke Reitsma, Jouke van Dijk, 
Jouke Visser

Zaterdag 15 augustus: KNKB Schooljongens kaatsen VF  Aanvang 10:00
T. Bartels, S. van den Berg, J. de Boer, Jouke van Dijk, K. Dijkstra, 
H. Folkertsma, Martsje de Jong, Mariëlle Postma, M. J. Postma, M. Roff el, 
S. Roff el, M. van Schaik, L. Gerritsma, L. Odinga, A. Lok, T. de Witte, 
Isa Siemensma, L. Arensman, Alie Visser, J. Gerritsma

Voor de Heren Hoofdklasse partij op 6 september (de Merke) zullen de leden 
nog persoonlijk worden benaderd en gevraagd om als keurmeester te fun-
geren op deze dag.
nog persoonlijk worden benaderd en gevraagd om als keurmeester te fun-
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ÛNTWERPSTUDIO FAN IT NOARDEN!

WY ÛNTWERPE IT YNTERIEUR FAN HUZEN, 
KANTOAREN, WINKELS EN LOGO & IDENTITY 

FOAR BEDRUIWEN.

BIST OP SYK NEI ADVYS OF IN MOAI 
ÛNTWERP. DAN BIST BY ÚS OP IT JUSTE 

ADRES, DE RIEGEWEI 12A IN PINGJUM. 

KOM RIS DEL!

INAMATT • RIEGEWEG 12A PINGJUM • INFO@INA-MATT.COM • +31517 579717

WWW.INA-MATT.COM
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Federatie Wunseradiel-Bolsward-Workum
Programma 2020
JEUGDWEDSTRIJDEN in zes of acht klassen (minimaal 4 parturen van 2 kaatsers bij 
welpen/pupillen/schooljeugd/jongens/meisjes):

Welpen: 7 t/m 9 jaar geboren in de jaren 2010, 2011 en 2012.
Pupillen: 10 en 11 jaar geboren in de jaren 2008 en 2009.
Schooljeugd: 12 en 13 jaar geboren in de jaren 2006 en 2007.
Jongens/Meisjes: 14 t/m 16 jaar geboren in 2003, 2004 en 2005.

De wedstrijden beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.
Met uitzondering van de afdelingswedstrijd te Exmorra (zaterdag 30 mei) en de wedstrijd 
voor scholen te Makkum (woensdag 27 mei) zijn het door-elkaar-lotings wedstrijden.
Voor de jongens-/meisjescategorie is er een wedstrijd in Witmarsum (27 juni), Workum (4 
juli), Lollum (18 juli), Pingjum (15 augustus) en Hartwerd (22 augustus).

Let op: I.v.m. het coronavirus volgen we de richtlijnen van de KNKB. Dat betekent dat de 
wedstrijden tot 20 juni a.s. niet doorgaan.

JEUGDWEDSTRIJDEN
za.  9 mei : Arum     aanvang 13.00 uur
za. 16 mei  : Gaast     aanvang 13.00 uur
za. 23 mei  : Kimswerd    aanvang 13.00 uur
wo. 27 mei  : Makkum (schoolkaatsen)   aanvang 13.30 uur
za. 30 mei  : Exmorra (afdeling)   aanvang 13.00 uur
za.  6 juni : Bolsward    aanvang 13.00 uur

za. 13 juni : Schettens 
za. 27 juni : Witmarsum
za.  4 juli  : Workum
za. 18 juli : Lollum
za. 25 juli : Burgwerd
za.  1 aug. : Cornwerd
za. 15 aug. : Pingjum
za. 22 aug. : Hartwerd
za. 29 aug. : ? (slotwedstrijd)    aanvang 13.00 uur



Merke 2019 - 1e prijswinnaars

Jeugd: Sara en Jort 50+: Tjerk - Henk - Jelle
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OVERIGE WEDSTRIJDEN
De aangifte voor deze wedstrijden is via de website van de K.N.K.B. vóór 18.00 uur
op de woensdag vóór de wedstrijddag of rechtstreeks bij de organiserende vereni-
ging.

DAMESWEDSTRIJDEN (aan deze wedstrijden kunnen ook kaatsters uit 
de meisjescategorie deelnemen):

Geen wedstrijden.

HERENWEDSTRIJDEN (aan deze wedstrijden kunnen ook kaatsers uit de 
jongenscategorie deelnemen):

za.  6 juni : Exmorra (Bruniapartij del)   aanvang 11.00 uur
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Hallo allemaal,
Nog een paar weken en dan begint het kaatsseizoen 2020 weer! 
Ja zo begint meestal het stukje maar helaas dit jaar is alles anders en nog on-
zeker. Het is nu midden april en kunnen helaas nog niet zeggen hoe het balletje 
gaat rollen.

De jeugd zou in maart los met een Clinic Muurkaatsen o.l.v. Janny Yntema maar 
dit kon helaas door de corona situatie niet doorgaan. En nu zouden in mei de trai-
ningen op het veld beginnen. Maar hier kunnen we nu nog geen informatie over 
geven. Dit in eerste plaats door de corona situatie en in de tweede plaats door het 
ontbreken van een trainer. Bij het probleem trainer hebben we als jeugdcommis-
sie hulp gekregen van de KNKB d.m.v. het project welpen2020.
Echter dit project staat nu i.v.m. de corona situatie ook stil.

Wij als jeugdcommissie hopen snel de draad weer te kunnen oppakken en zullen 
alle jeugdleden (en ouders) persoonlijk op de hoogte houden hoe en wat en wan-
neer we weer los kunnen.
Jullie horen dus nog van ons!

Afgelopen jaar hebben 8 kabouters (de jongste jeugd) les gehad van Dorina 
Lubberts. Na een spelletje tikkertje om de warm te worden gingen we aan de slag. 
Ballen gooien, rollen en tegenhouden.
En de werpshuttles met de mooie linten eraan waren ook een succesnummer.
Spelletjes doen om balvaardigheid te krijgen en ze kennis te laten maken met het 
spel kaatsen.
Komend jaar willen we het “begin spel“ van kaatsen bij de kabouters introduceren. 
Wanneer we kunnen starten met deze lessen is nog niet duidelijk en ook hier zal 
de jeugdcommissie de kabouters en hun ouders z.s.m. van op de hoogte stellen 
wanneer we meer weten.

De jeugd stond op de woensdagavond om 18.30 klaar om te beginnen aan de 
trainingen. Andrea de Jong heeft de jeugd weer veel geleerd. Na afl oop van de 
training was het tijd voor de competitie. Elke woensdagavond weer een andere 
maat met wie je de strijd aan ging.
De strijd om de felbegeerde wisselbeker is gewonnen door Bas Wierda, tweede 
Sara Piller en derde Mariana Faber.
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Ook hebben Douwe en Mariana Faber, Sara Piller en Bas Wierda meegedaan 
aan wedstrijden (KNKB en Federatie) op andere kaatsvelden en zijn er mooie 
prijzen behaald. 
Bij de familie Faber werd de gevel al aardig vol 

Mocht u zoon/dochter het ook leuk vinden om aan de federatie - dan wel KNKB- 
wedstrijden mee te doen, neem dan contact op met de jeugdcommissie zodat wij 
u hierover kunnen informeren.

Helaas heeft Henderika van der Woude i.v.m. gezondheidsomstandigheden haar 
taak als secretaris van de jeugdcommissie moet opzeggen. Feikje Folkertsma die 
al algemeen bestuurslid was neemt dit stokje over.
Bedankt voor je gedane werk Henderika.

Al me al hopen we dat we snel los kunnen op het veld en mooie wedstrijden met 
elkaar kunnen spelen. 
Want het is een machtige sport dat Keatsen!!!!

Groeten,
Jeugdcommissie KV Jan Reitsma

Iedereen die geboren is voor 1 januari 2013 kan jeugdlid worden van kaatsver-
eniging Jan Reitsma. Voor de jeugd die na deze datum is geboren, is er een 
speciale groep, dit zijn de “kabouters”.
Als jeugdlid van de kaatsvereniging Jan Reitsma kan je zowel deelnemen aan 
de trainingen, ledenpartijen, de federatiepartijen en de KNKB-wedstrijden. Als 
kabouter kun je alleen deelnemen aan de trainingen in de zomer.
Van jou wordt tijdens de trainingen en wedstrijden verwacht dat je in sportkleding 
en sportschoenen (en met een lach) op het veld verschijnt.

o  Alleen de jeugdleden betalen contributie, welke € 12,50 per jaar bedraagt.
 o  De kabouters betalen een éénmalige bijdrage van € 5,00 per jaar.

Gelieve het contributiegeld en/of de eenmalige bijdrage voor de Kabouters 
over te maken op bankrekeningnummer: 
NL05 RABO 0106 9314 07 t.n.v. K.V. Jan Reitsma te Pingjum o.v.v. ‘contri-
butie 2020’.

Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk opgezegd worden voor 1 januari van het 
komende jaar bij de secretaris van de Jeugdcommissie via e-mailadres:
jc.kv.jan.reitsma@gmail.com 



De Hollandse Kus
Proeflokaal van Distilleerderij Trappenburg

eens in de twee á drie weken geopend, voor data en tijden zie:

www.dehollandsekus.nl

fles Limoncello of Pingjummer Beerenburg kopen?
Bel:  0517-579660  /  06-57755600

Of gebruik de deurklopper bij de “Artiesteningang”

als we thuis zijn, doen we open!



Heren A: Bouke Willem, Michel (k), 
Sjoerd Atze  

Heren B: Melvin, Johannes (k), 
MichielSjoerd Atze  Michiel
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Sponsorclub de Bân
Pingjum, maart 2020

Aan nieuwe leden van “ De Bân “,

De lente komt er aan!
Kaatsers komen weer naar buiten om te trainen en hun  eerste wedstrijden te 
kaatsen. Over ruim een maand begint het kaatsseizoen, we zien er naar uit. 

Dit jaar wordt alweer de 22ste keer dat we Kaatsvereniging Jan Reitsma een 
bedrag zullen aanbieden en we vertrouwen erop dat dit opnieuw €1.500,- kan 
zijn. Daar worden de prijzen en eretekens van de Heren Hoofdklassepartij op 6 
september tijdens de Penjumer Merke van bekostigd.
We vragen u om een bijdrage van 45 euro, met meer zijn we natuurlijk ook heel 
blij, zodat wij, sponsorclub De Bân, wederom deze prijzen kunnen aanbieden.
Wij zorgen dan voor een nofl ik plakje voor 2 personen inclusief een natje en een 
droogje op ons terras.

U kunt het bedrag storten op rekeningnummer NL 11 RABO 0101266014  t.n.v.
KV Jan Reitsma Pingjum met de vermelding “De Bân”.
Alvast  onze hartelijke dank,

Mei groetnis út Penjum,
Paulus en Cobi Groenendijk

Merke 2019 - 1e prijswinnaars
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Kantinediensten 2020
Ook in het nieuwe seizoen doet de kaatsvereniging een beroep op de vrijwilligers 
om de kantine draaiende te houden.

Ria de Jong is, zoals u gewend bent, de motor achter onze gezellige kantine. Er 
is opnieuw dit jaar een onderverdeling gemaakt in een bardienst en een schoon-
maakdienst. Op elke wedstrijddag en tijdens de vrijdagavond- competitie blijft één 
bestuurslid eindverantwoordelijk tot het sluiten van de kantine.

De kantinedienst begint een half uur voor aanvang van de wedstrijd.

De aparte schoonmaakdienst zal in principe om 19.00 uur op de maandagavond 
na de wedstrijd gedraaid worden of in onderling overleg op een ander tijdstip.

Het is belangrijk dat wanneer iemand verhinderd is, hij of zij ZELF de 
kantinedienst ruilt met een andere vrijwilliger!! 
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Kantinerooster 2020
Donderdag 21 mei 10.30 - 14.00 uur  N. Visser & K. Adema

 14.00 - 18.00 uur  J. van Dijk & R. Tigchelaar

Zondag 24 mei 09.30 - 13.30 uur  M. Osinga & M. Dijkstra

 13.30 - 18.00 uur  M. Noordmans & M. Okkema

Zaterdag 13 juni 09.30 - 13.30 uur  F. Folkertsma & Y. Sieswerda

 13.30 - 18.00 uur  A. de Jong & D. Lubberts

Zondag 14 juni 10.30 - 14.00 uur  J. Tigchelaar & N. Akker

 14.00 - 18.00 uur  T. Abma & R. de Jong

Zaterdag 27 juni 13.30 - 18:00 uur  S. Elgersma & L. Folkertsma

 18.00 - ?  Het bestuur

Zondag 19 juli 09.30 - 13.30 uur  L. Odinga & F. Folkertsma

 13.30 - 18.00 uur  L. Gerritsma & G. Stegenga

Zaterdag 15 augustus 09.30 - 13.30 uur  N. Arendz & S. Dil

 13.30 - ?   Het bestuur

Zaterdag 29 augustus 10.30 - 14.00 uur  H. v/d Meer & R. de Jong

 14.00 - 18.00 uur   J. van Dijk & J. Tigchelaar

Schoonmaakrooster 2020
Vrijdag 22 mei Het bestuur

Maandag 25 mei  P. Altena & B. Rosendal

Maandag 15 juni M. Noordmans & Y. van Dijk

Maandag 29 juni C. de Jong & F. Folkertsma

Maandag 20 juli Y. Sieswerda & K. Adema

Maandag 17 augustus A. Brandsma & N. Arendz

Maandag 31 augustus P. Altena & I. Folkertsma
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Contributie
De contributie bedraagt:  € 25,00 senioren,  € 12,50 jeugd
Inleg ledenpartijen  €   5,00 senioren,  €   2,00 jeugd

Het lidmaatschap van de kaatsvereniging kan alleen schriftelijk opgezegd wor-
den voor 1 januari van het nieuwe seizoen bij de secretaris of de penningmees-
ter van de vereniging. Bij latere opzegging zal het bestuur slechts bij buitenge-
wone omstandigheden anders besluiten.

Het is zeer belangrijk dat u bij adreswijziging ons op tijd informeert!

Contributie kan overgemaakt worden op IBANnummer: 
NL11 RABO 0101 2660 14 ten name van KV Jan Reitsma te Pingjum.

De meeste leden hebben de kaatsvereniging gemachtigd om de contributie 
automatisch te incasseren. Dit zal dit jaar per 1 mei plaatsvinden. Heeft u nog 
geen automatische incasso, dan kunt u contact opnemen met A. Osinga (pen-
ningmeester) tel. 0618063974.

Bij dit boekje zit uw ledenkaart. Deze ledenkaart is persoonsgebonden en biedt 
u op vertoon ervan vrij toegang tot de Heren Hoofdklassepartij op zondag 6 
september 2020.
Alleen degene wiens naam op de kaart vermeld staat, heeft toegang tot de 
Hoofdklassepartij!

Aangifte voor KNKB wedstrijden:
Aanmelding gaat uitsluitend via de website van de KNKB, de kaatsers dienen 
zich zelf op te geven via www.knkb.nl. Daar kun je jezelf voor een wedstrijd 
aanmelden bij ‘wedstrijdagenda’. Door het bondsnummer en de geboortedatum 
in te vullen, wordt je automatisch aangemeld bij de KNKB en zie je direct dat je 
op de lijst staat. De sluiting van de aangifte is op de maandag voor de wedstrijd 
om 14.00 uur. 
De loting wordt door de KNKB gedaan en zal maandagavond na 23.00 uur direct 
op de site staan. (Op de website van de KNKB is ook een duidelijke handleiding 
voor de aangifteprocedure aanwezig)

De aangifte van de afdelingsparturen wordt door de secretaris van de vereniging 
gedaan.



Dames A: Marije en Matty (k) Dames B: Lieke (k) en ElskeDames A: Marije en Matty (k) Dames B: Lieke (k) en Elske
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Training
Er kan ook buiten de vaste wedstrijd- en trainingstijden getraind worden op het 
kaatsveld. Zo kan men voor gebruik van materialen een sleutel voor de garage 
afhalen bij Ria de Jong. Nadien wel weer netjes opruimen. Er is geen toegang 
tot de kantine mogelijk, wel voor de toiletten. Het kaatskanon kan alleen in on-
derling overleg met een bestuurslid worden gebruikt!!

Merke 2019 - 1e prijswinnaars
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Jubileumcommissie Kaatsvereniging 
Jan Reitsma Pingjum 125 jaar!

In 2021 bestaat de kaatsvereniging Jan Reitsma 125 jaar. Een unieke leeftijd die 
we niet zo maar willen laten voorbijgaan. Bovendien heeft de kaatsvereniging al-
tijd een zeer prominente plaats in het sociale gebeuren van ons dorp ingenomen.

Vandaar dat het bestuur van de kaatsvereniging een jubileumcommissie heeft be-
noemd die extra aandacht aan dit heuglijk gebeuren moet geven. Zitting in deze 
jubileumcommissie hebben:
Paulus Groenendijk (vzt), Hendrik Brandsma (secr), Reinder Huisman (pmstr), 
Yvonne Sieswerda, Elske Klik en Johan Visser.

Hoe het programma er in 2021 precies uit gaat zien is nog niet helemaal be-
kend, maar het voornemen is het hele jaar de kaatsvereniging extra in de 
belangstelling te brengen.

Punten die zeker een plaats zullen krijgen zijn o.a.:
 o Opening jubileumviering met aangepaste toneelvoorstelling
 o Fototentoonstelling ( dorpshuis )
 o Reunie met gezamenlijke maaltijd ( op vrijdag )
 o.Ledenkaatsen ( op zaterdag )
 o Hoofdklassekaatsen ( zondag )
 o Ledenpartijen krijgen een speciaal accent

Met het uitwerken van bovenstaande en wat er allemaal aan vast zit zijn we druk 
doende. 
Natuurlijk hopen wij dat er heel veel belangstelling zal zijn voor deelname aan 
genoemde activiteiten.
Noteer en reserveer alvast voor 2021 in uw agenda: 

Penjumer Merke 3, 4, 5 september!

Wij houden u op de hoogte door middel van informatie via De Halsbân.

De jubileumcommissie
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BREED INZETBAAR
EN STABIEL OP ELK TERREIN

   LOONWERK
   GEWASBESCHERMING
   GRONDVERZET
   INFRASTRUCTUUR
   OP- EN OVERSLAG
   RIJPLATENVERHUUR

0517 39 22 55 | WESTRA.NL
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