
 

 

 
 

 

 

 
  

Ik heb mijn wagen volgeladen?????  

 

december  2020      34ste jaargang nr. 11 
 
 

dorpsbode@deflieterpen.nl 
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Dit is een uitgave van Dorpsbelang, Oranjevereniging, ’t Ponkje en 

Dorpshuis 
DORPSBELANG  Hendrik Bijma 

DORPSHUIS Alice Andringa              

ORANJEVERENIGING Minne Kooistra  

PONKJE Abe Reitsma 

REDACTIE Wieger Zoodsma               

PENNINGMEESTER EN CORRESPONDENTIEADRES DORPSBODE:           
Erna Douwes, Bankrek.nr. NL82RABO 03078.29.146 t.n.v. Dorpshuis de Vlie-

terpen, inzake dorpsbode. Advertenties dorpsbode. cees.erna@hetnet.nl 
 

Wanneer je de dorpsbode krijgt zijn de plaatjes zwart/wit. Wil je de plaatjes en 
natuurlijk de rest van de dorpsbode in kleur zien? Ga dan naar de website van: 

www.deflieterpen.nl Je ziet dan de dorpsbode in pdf. 

 
Wilt u een evenement doorgeven dan kan dit via info@rmtnof.nl.  

Recreatie & Toerisme 
Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel. 
 

Flieterpers, 
Het is weer een rare maand: eerst gaat de coronabesmetting naar beneden, 

maar nu de eerste week van december, gaan de besmettingen weer omhoog. 
Bij ons in de Flieterpen gaat het tot nu toe goed. Er waren enkele maanden te-

rug enige besmettingen maar gelukkig zonder grote gevolgen.  

 
Toch moeten we voorzichtig zijn zegt onze burgemeester. Sinterklaas is op 

een goede manier gevierd, hiernaast vindt u een kort verslag. De kerst zullen 
we ook in eenzaamheid moeten doorbrengen volgens Rutte en de Jong. Mocht 

het aantal besmettingen niet omlaag gaan dan komen er strengere maatrege-

len. 
 

Het carbidschieten kan waarschijnlijk dit jaar ook niet doorgaan. Evenals het 
vuurwerk, wat al verboden was, met oud en nieuwjaar. Deze maatregelen 

doet men om de zorg te ontlasten en mogelijk minder gewonden in het zie-
kenhuis te behandelen. 

 

Ginnum heeft €1000,- gewonnen van de gemeente. U vindt dit in dit nummer. 
Hoe het bedrag wordt verdeeld ??  

De redactie wenst u een gezegende kerst en gelukkig nieuwjaar. 

mailto:cees.erna@hetnet.nl
http://www.deflieterpen.nl/
mailto:info@rmtnof.nl
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Ondanks de Corona, is de Sint toch afgereisd naar de  
Flieterpen. 
 

 

De kinderen kregen van te voren een kleurplaat, en mochten hun schoen op-
zetten in het dorpshuis. Er kwamen Pieten langs, om tegen de kinderen te 

zeggen dat ze niet moesten vergeten om hun schoen op te zetten in het 
dorpshuis. 

 

Op 5 december was het zo ver, de Sint ging met 2 Pieten langs alle kinderen 
die hun schoen hadden gezet. Zo kwamen ze ook bij ons langs. Jens vond het 

zo spannend, dat hij 
zich ging verstoppen 

onder de tafel.  
Rixt die het ook span-

nend vond ging toch 

even met de Sint en 
zijn Pieten op de foto. 

Toen Jens zag dat Rixt 
een cadeautje kreeg 

kwam hij toch onder 

de tafel vandaan, om 
ook zijn cadeautje in 

ontvangst te nemen.  
 

Tijdens pakjes avond 
hadden we eten be-

steld in het dorpshuis, 

dit werd zelfs naar 
Camping de Blijer 

Wadden gebracht door 
de Sint en zijn 2 Pie-

ten. Die blije gezicht-

jes van de kinderen, 
Prachtig. 

 
Namens Jens en Rixt, 

bedankt Sint en Pie-

ten! 
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Voor in de agenda: 

21 januari 2021 van 16:00 tot 17:30 
 

Wie lukt het om op tijd te ontsnappen? We spelen dit keer een escape room. 

Ben jij er als eerste uit? 
 

Ook kun je gaan verven op muziek! 
Wat voor kunstwerk wordt het? 
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GINNUM WINT 1.000 EURO. 
 
Door de enquête van het 

project ‘De Sociale Bouw-

markt’ van de gemeen-
teNoardeast-Fryslân en 

Dantumadiel in te vullen,  
maakte het dorp dat naar 

rato de meeste enquêtes 

heeft ingevuld kans op een 
cheque van 1.000 of 500 

euro.  
Vijf dagen voor de slui-

tingsdatum was Wester-
geest nog  koploper, ge-

volgd door Brantgum, 

Waaxens, Readtsjerk en 
Raard. 

Op 6 november (sluitings-
datum was 9 november) 

heeft Ginnum de koppositie 

overgenomen en niet meer 
uithanden gegeven! 

De hoofdprijs van 1.000 
euro is gewonnen door 

Ginnum!   
De 500 euro gaat naar 

Westergeest.  

 
De cheque voor Ginnum is op maandagochtend  7 december door wethouder 

Jouke Douwe de Vries overhandigd aan Silvia Manzoni . 
 

De 1.000 euro moet worden besteed aan de leefbaarheid in Ginnum.  Hiervoor 

hebben we al ideeën  maar is bij het ter perse gaan van de dorpsbode nog 
niet concreet.      

 
GINNUMERS BEDANKT !!!                                                                                                                                                                                          

Silvia en Cees 

 



 8 

 

  



 9 

Nieuws van dorpsbelang 
 
Belangrijk nieuws over de aanleg van glasvezel door Kabelnoord 

Op 3 december jl. heeft dorpsbelang een gesprek gehad met Kabelnoord. Zij 
zijn de partij die de aanleg van glasvezel in de Flieterpen gaat verzorgen. De 

bedoeling is dat Kabelnoord volgend jaar in de Flieterpen start met de aanleg 

van glasvezel en dat eind 2021 iedereen die zich aangemeld heeft, is aange-
sloten.  

 
Uit het gesprek met Kabelnoord kwamen verder de volgende belangrijke pun-

ten naar voren: 

 Hoe meer mensen mee doen, hoe groter de kans dat iedereen aange-

sloten kan worden.  

 Aanmelden kan nog steeds! Ga hiervoor naar de website van Ka-

belnoord: www.glasvezelvankabelnoord.nl  

 Aanmelden kan nog totdat de aannemer aan de slag gaat in de Flieter-

pen. 

 Besluit u op een later moment voor glasvezel te kiezen, dan betaald u 

een hoger bedrag dan u nu betaald voor de aanleg.  

 Mensen die zich al wel aangemeld hebben voor glasvezel van Kabel-

noord moeten er rekening mee houden dat ze eind volgend jaar aan-

gesloten worden. Het is daarom verstandig uw huidige abonnement 

niet meer te wijzigen i.v.m. de opzegtermijn van 1 jaar.  

 Na een jaar een abonnement te hebben gehad, is de opzegtermijn bij 

Kabelnoord 1 maand. 

 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die aan dorpsbelang stellen: dorpsbe-

lang@deflieterpen.nl  
 

 

 
 

Dorpsbelang de Flieterpen  
wenst u fijne kerstdagen  

en een mooie jaarwisseling toe!! 

 

http://www.glasvezelvankabelnoord.nl/
mailto:dorpsbelang@deflieterpen.nl
mailto:dorpsbelang@deflieterpen.nl
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                                                           Flieterpsterdyk 23   
9175 GG Reitsum                              9175 GG Reitsum 
                                                             

                                                                    0519-339362 
                                                             Boekingen:  
                                                             06 40473670 

         
Het adres voor: 
een receptie, bruiloftsfeest, verjaardagsfeest, vergade-
ring of personeelsfeest. 
 

e.c.t. BEDIENING AANWEZIG.` 
 
  

 

 

Flieterpsterdyk 12, Reitsum 

 

-Pad richting Kerk 

-Links aan de muur kosterij 

-In groene kast 
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Geen borrel maar wel een Nieuwjaars quarantaine Bingo!! 
De Flieterpen gaat thuis online via Zoom. 

 
Wanneer: 9 januari 

Tijd: 20:00 
Inleg: 10 euro per boekje 

(met twee of meer boekjes p.p. tegelijk spelen mag ) 

 
We spelen 5 rondes met prachtige prijzen van lokale ondernemers.  

Geef je op door een bericht te sturen via WhatsApp met daar in BINGO 
en jouw e-mailadres. Vervolgens ontvangt u verdere informatie. 

 

Opgeven kan bij: 
Gretha: 0610343732 
Ciska:   0654933203 

 
Deze bingo wordt georganiseerd uit naam van het dorpshuis.  
( geen what’ s app ? Dan mailen naar grethaandels@hotmail.com ) 

 

mailto:grethaandels@hotmail.com
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Beste Flieterpers, 

Afgelopen jaar is het helaas een jaar geweest met koningsdag op een andere 

manier en een afgelast dorpsfeest. 

We proberen er volgend jaar weer wat van te maken en hopen dan ook weer 

wat te kunnen organiseren. 

De oranjevereniging wenst iedereen fijne feestdagen en een beter 

maar vooral gezond nieuw jaar. 

 

groeten De oranjevereniging 

Minne Kooistra, Sjoerd van Slooten, Hiltsje de Boer,  

Elsanne Bijma, Sijbren Hilverda. 

 
Dorpshuis “de Fjouwer” 
 
Beste Flieterpers,  

De verbouwing van het nieuwe Dorpshuis is inmiddels gestart. Wij vinden het 

fijn om te zien dat de verbouwing leeft in de Flieterpen. Er zijn veel opgaven 
binnengekomen om te helpen met de werkzaamheden en om mee te denken. 

Een aantal vrijwilligers heeft al geholpen en mede daardoor is er al veel werk 
verricht. Zo zijn de meeste sloopwerkzaamheden inmiddels klaar.  

 

Op de Facebookpagina van Dorpshuis de Fjouwer zullen wij regelmatig een 
update plaatsen met foto’s. Jullie mogen ook gerust een kijkje nemen in het 

nieuwe dorpshuis! Hartelijke groet, Het Dorpshuisbestuur  
 

SCHOONMAAKLIJST ’t Ponkje   
Graag de datum alvast in de agenda of telefoon zetten! 
   

Maandag 21 december Elbrecht van der Veen – Silke Vlaanderen 
Maandag 28 december johan folkertsma – Riemer Folkertsma  

Maandag 4 januari                 Jan Kooistra – Simen Bijma  
Maandag 11 januari           Riemke vd Velde – Nynke Schaafsma  

Maandag 18 januari                Alle Sierksma – Ruurd Folkertsma 

Maandag 25 januari                JFP – ruurd de vries 
Maandag 1 februari                Gerda Sierksma – Bavius Bakker 

Maandag 8 februari                Minne Kooistra – Sippie v Slooten 
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Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 
B.v.d. Het Dorpshuisbestuur. 

 

Ook het schoonmaken gaat tijdens de gedeeltelijke Lock down gewoon door. 

Mocht het niet op dinsdag lukken dan graag i.o.m. Martha 06 4047 3670 een 

ander tijdstip afspreken.  

Peuterspeelzaal 'Oer de Brêge' Burdaard 
Is uw peuter toe aan een nieuwe uitdaging? Dan voelt hij of zij zich vast thuis 
op onze peuterspeelzaal! Opgave is mogelijk vanaf 1,5 jaar en plaatsing vanaf 

2 jaar. Voor meer informatie en / of om uw kind aan te melden kunt u contact 

opnemen met Hannie Haagsma via tel: 0511-543017, e-mail: info@tikokinder-
opvang.nl of kijk op www.tikokinderopvang.nl.  

 

Dec 20/Feb 21 Schoonmaaklijst Dorpshuis.  
Sleutel af te halen bij Jitske Reitsma. 

5-12-20 Gré H. Dittie D. Cora M. 

22-12-20 Saakje Z. Richtsje F. Tietsje W. 

29-12-20 Margje v. K. Wieke de J. Andrea 

05-01-21 Cisca V. Hilma M. Nel Schrier 

12-01-21 Linda T. Alie K. Hennie L. 

19-01-21 Maaike M. Tine R. Marja S. 

26-01-21 Hiltsje de B. Hiltsje A. Marijke 

02-02-21 Klaaske O. Annelies K. Petra B. 

09-02-21 Sippie S. Ietsje H.  

16-02-21 Jitske R. Pietsje S. Ytje H. 

23-02-21 Tjitske S. Durkje S.  

mailto:info@tikokinderopvang.nl
mailto:info@tikokinderopvang.nl
http://www.tikokinderopvang.nl/
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Stichting Monumentenzorg Ferwerderadeel 
 
De Romaanse kerk van Janum is rond 1300 gebouwd, maar het koor is ouder 

en dateert van ongeveer 1200. De kerk bestond uit twee delen. Het ene deel 
was bestemd voor de lekenbroeders van het klooster en het andere deel was 

bestemd voor de geestelijken. In de tweede helft van de 16e eeuw is er aan de 

kerk het nodige veranderd. 
 

In de loop van de tijd raakte de kerk steeds meer verwaarloosd. Tussen 1942 
en 1944 is hij onder leiding van architect J.J.M. Vegter gerestaureerd. Een bij-

komend voordeel was dat de bouwvakkers die bij de restauratie waren betrok-

kenen niet naar Duitsland konden worden gestuurd. De belangrijkste wijziging 
die Vegter heeft doorgevoerd was het aanbrengen van een hangende klokken-

stoel aan de westzijde van de kerk. Hier hangt nu de klok uit 1489 in. Verder 
heeft Vegter geprobeerd de kerk terug te brengen in zijn middeleeuwse staat. 

 
Na de restauratie moest voor het kerkgebouw een bestemming worden gevon-

den. In 1947 stichtte het Fries Museum er een dependance. Janum kreeg zo 

een kerkmuseum, met de op een na grootste collectie van sarcofagen, deksels 
en stenen grafkisten. De oudste stukken uit de collectie dateren uit de 12e 

eeuw. 
 

In 2001 heeft het Fries Museum de dependance afgestoten. Het beheer is nu 

in handen van de  Stichting Monumenten Ferwerdadeel. Zij heeft het museum 
onder haar hoede genomen en heeft ook het kerkgebouw gekocht in 2005, dat 

nog altijd in handen was van de Hervormde Gemeente Birdaard/Janum. 
  

Bij de kerk staan drie diaconie woningen uit de 17e eeuw. Een van deze is in 

particulier bezit. De andere twee zijn in 2001 gerestaureerd en zijn ingericht 
als vier vakantieverblijven voor mensen die landelijke rust zoeken. Vanaf 2001 

zijn de woningen verhuurd geweest.  
 

De huisjes zullen binnenkort worden verkocht. De stichting Monumenten Fer-
werderadiel heeft nog de kerk in Jannum in bezit en de kerktoren van 

Wanswert. De stichting wil zowel de toren van Wanswert als de Kerk in Jan-

num overdoen aan de gemeente Noardeast-Fryslân. Heeft u betere ideeën laat 
het ons dan weten via de mail van dit blaadje.    

 
Janum heeft wegens de bijzondere bebouwing een beschermd dorpsgezicht. 

Na de gemeentelijke herindeling van 1984 is aansluiting gezocht bij de Flieter-

pen. 
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Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 

 
Tappen en bakken gaat tijdens gedeeltelijke Lock down gewoon door. Vanaf   

17.00 kunt u bestellen 339362 en evt. laten bezorgen   

 
 
 

 

Tappers-en bakkerslijst (vrijdag en zaterdag) dec 2020 tot en met feb 2021 

Dec 

20/Feb 21 

Zaterdag Vrijdag 

Tappen Bakken Tappen Bakken 

19-12-20 Cees D. Oane S en 

Sjoerd 

  

02-01-21 René M 

en Jan M 

Silvia en 

Berendtsje 

  

08-01-21   Cees V. Tietsje W. een Klaas H. 

09-01-21 Hylke  Klaas en 

Dikkie 

  

16-01-21 Mark Auke en 

Sara 

  

22-01-21   Bouke R. 

en Baukje 

S. 

Piet R. en Johannes de J. 

23-01-21 Fokke Jan P. en 

Tietsje 

  

30-01-21 Minne Jitske R. en 

Tjikke 

  

05-02-21   Herman A. Thea S. en Gretha 

06-02-21 Alle Johan en 

Tjitske 

  

13-02-21 Sjouke en 

Piet 

David en 

Wieke 

  

19-02-21   Ale Sip Hans H. en Hilma 

20-02-21 Marianne 

en Hilde 

Ciska en 

Wieke M. 

  

27-02-21 Sippie Dittie en 

Marja 
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9 januari Nieuwjaars quarantaine BINGO online 20.00 u 

    

21 januari Flierewille  dorpshuis 
16.00 u 

17.30 u 

    

    

 

 
Foto: Hein Akkerman met een snoek van 1 meter en 3 cm gevangen in 

Burdaard 

 

 

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren op: 

 

Woensdag  13 januari 2021 
 

Bij Wieger Zoodsma  

 

              Mailen kan ook: dorpsbode@deflieterpen.nl  

file:///d:/Users/Wieger/Documents/Dorpsbode%20origineel/dorpsbode@deflieterpen.nl

