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Dit is een uitgave van Dorpsbelang, Oranjevereniging, ’t Ponkje en Dorpshuis 
 
DORPSBELANG   Gaatse Zoodsma    

DORPSHUIS Inge v.d. Zee              

ORANJEVERENIGING Gretha Andela              

PONKJE   Bavius Bakker   

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 

 

Flieterpers, 

 
Op de foto aan de voorkant van dit blaadje ziet u de vakantiewoningen in Jan-

num. Deze woningen zijn eigendom van de Stichting Monumentenzorg Ferwer-
deradiel. Sinds 1 januari 2017  zijn Aldert en Anneke de Boer de beheerders van 

deze monumentale panden. Zij zijn ook de mensen die  “de Pen”  ter hand 
hebben genomen op de volgende bladzijde.  

 

Op 26 januari hebben we kunnen genieten van een verhaal uit 1781. Het Jan-
numer-verhalen comité heeft dit verhaal uit de kast getrokken in verband met 

de culturele hoofdstad Leeuwarden. Op vele plaatsen in de provincie werden 
verhalen verteld. In de kerk in Jannum werd dit verhaal voorgelezen door Pieter 

Kroodsma en de muzikale begeleiding werd gedaan door Aldert de Boer. Het 

verhaal is geschreven door Yvonne van Osch. Er werden ongeveer 90 belang-
stellenden, op de hooibalen, verwelkomt in de kerk. De collectebus zat vol.   

 
Het menu van Sjoerd is er niet, hij is in Swis, wel een menu van lekkertafelen.nl 

Er is de komende maand weer veel te doen in de Flieterpen, achterop dit blaadje 

vind je de agenda. Kredyt het teaterstik fan Stifting Achmea Culpa op 9 maart 
in it doarpshûs is útferkocht. Verenigingen hebben hun jaarvergaderingen in het  

Ponkje, Spyker of it doarpshûs. In Reitsum is nog een cyperse kat útfanhûs. 
Volgens het schema is in maart alweer de laatste vergadering van de Soos. Het 

wordt weer voorjaar want de Kaatsclub houdt binnenkort hun jaarvergadering. 
We hebben nog geen bericht ontvangen van dorpsbelang en oranjevereniging 

 

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. 

http://www.deflieterpen.nl/
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De Pen:  
         We zijn er veel, maar wonen er niet. 
 

En daarmee bedoelen we de terp van Jannum; een prachtig plekje!  
En wie zijn wé? Wij zijn Anneke en Aldert de Boer wonende te Ferwert en u ziet 

ons –zonder het te weten- vaak rijden tussen Ferwert en Jannum. Beide zijn we 

gepensioneerd; vitaal en fit! 
We hebben drie kinderen en drie kleinkinderen; de twee zoons wonen in Ferwert 

en de dochter in Groningen. 
Ruim een jaar doen wij nu de verhuur van de vier logementen op de terp van 

Jannum. We hebben daarvoor een meerjarige overeenkomst afgesloten met de 

Stichting Monumentenzorg Ferwerderadiel. We waren “vreemden” in de toeris-
tische sector, maar het bevalt ons prima. Het geeft veel voldoening om de gas-

ten hier op de terp een fijn verblijf te bezorgen. De gasten genieten van de fraai 
gerestaureerde huisjes, de terp en de omgeving. Wij en u zijn gewend aan deze 

omgeving, maar door de gasten die hier overnachten, besef je weer dat de 
omgeving uniek is! 

Het is altijd gezellig op de terp; de toeristen recreëren en zijn enthousiast. 

En… het wordt steeds drukker op de terp. De bezetting van de logementen is 
prima en verder zijn er  “onze” Amsterdamse weekend-bewoners en sinds kort 

de “nieuwe buren” in de boerderij, Jan en Karin Massier. Daarmee is de terp 
“bezet”  en we hebben gezellige contacten onderling. 

Samen met de Amsterdamse dames Yvonne en Mariëtte ontfermen we ons ook 

over het kerkje op de terp. Als we op de terp zijn en er verschijnen toeristen, 
dan doen we het kerkmuseum graag even voor hun open. 

We zijn er veel: logementen schoonmaken, klusjes in en rond de logementen 
en natuurlijk gasten ontvangen. Ze komen uit alle windstreken naar Jannum. 

Komt u gerust eens even een kijkje nemen op de terp, bijv. op de vrijdag (och-

tend of begin middag). 
Anneke en Adert de Boer  www.logementenjannum.nl  

 
 

                                                                            

http://www.logementenjannum.nl/
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Dichter fan fryslân ! 
 
Ein novimber 2017 waard Eeltsje Hettinga offisjeel beneamd ta Dichter fan 

Fryslân. Hjirby dogge wy jo it earste gedicht, 'In ferdwinen', fan de Dichter fan 
Fryslân takommen, frij foar publikaasje op papier of online. 

 

 
 

IN FERDWINEN 
 

 
He disappeared in the dead of winter W.H. Auden 
 

 

Inkeld labyrint binne de dagen  
in sykjen by in ferdwinen  

fan hy dy’t libben it libben sei, 
 

in lûd dat it hert fan hiel 
’t hielal tikjen en tromjen die, 

o, hoe’t alles kloppe, útlitten, 
 

fûl en klear yn ’e oere fan  

in jonkheid, sis, a knock 
knock knockin' on heaven's door. 

Yn in sykjen by in ferdwinen  

rint yn de romten achter toer en 
klok elk spoar dea en stomp, 

 

sa’t alle yn stegen en gloppen 
opfandele kamerabylden, oars  

net sizze as: ‘Nee, nee, net sjoen, 
 

nee, nee, net heard, nee, nee, 
wy witt’ fan neat’, dêr’t de stêd 

in spul fan mist en skimen is.  
 

Inkeld labyrint de dagen  

by in ferdwinen yn in sykjen  
sûnder ein, sa’t alle fragen  

 

sûnder útsjoch binne, blyn as 

dizze nacht de dize fan winter, 
omwaarjend oer kanalen en 

 
brêgen en tuorren en grêften,  

dôf foar it wurd dat it hert fan  
hiel ’t hielal tik en tromjen die. 

 

 

@ Eeltsje Hettinga 
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Voor een boeket, plant of andere opdracht al eens aan bloem-
boetiek ’t Blomke in Ferwert gedacht? 

 
Loop eens op Vrijhof 9 bij Janny en Hammy aan. 

Tel. 0518-411060 
 
                             (Woensdagmiddag gesloten) 
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‘t Ponkje 
 
Samen naar darts of formule 1 kijken in het Ponkje? Dat kan tegenwoordig! 

Hieronder een aantal data waarop naar darts gekeken kan worden:  
Donderdag 1 maart  19.30 uur 

Donderdag 22 maart   19.30 uur 

Donderdag 29 maart  19.30 uur 
Natuurlijk kan er ook gezamenlijk naar andere evenementen gekeken worden 

(olympische spelen, voetbal, etc.). Men is hiervoor van harte welkom in 
het Ponkje. 

 

Let op: er zijn voor deze momenten geen vaste tappers aanwezig. Wij gaan 
er vanuit dat de aanwezigen zelf zorgen voor het tappen.  

 

Menu 

Pasta Bolognese – Er zit een voordeel aan dit gerecht en een nadeel. Om met 

het laatste te beginnen; je moet er op tijd aan beginnen. De saus moet zo’n 
anderhalf uur inkoken en het hak- en snijwerk moet je er nog bij optellen. Maar 

als je die moeite neemt… succes gegarandeerd! En het voordeel is groot. Rond 
etenstijd is het meestal toch al hectisch genoeg. Op dat moment hoef je enkel 

de spaghetti te koken om er vervolgens een paar lepels van die heerlijke home 

made bolognesesaus met diepe smaak overheen te gieten. En dan heb ik het 
nog niet gehad over die lekkere geur die de hele middag in de keuken hangt… 

Heb je een kleiner huishouden? Maak dan toch de volle hoeveelheid en vries de 
helft in. Opgewarmd smaakt deze bolognesesaus nog beter. 

 
Ingrediënten: Pasta Bolognese 

500 gram spaghetti, 500 gram rundergehakt, 100 gram spek, in blokjes, 1 win-

terwortel (ca. 200 gram), in halve of kwart plakjes, 2 uien, grof gesnipperd, 3 
of 4 stengels bleekselderij, in plakjes, 4 teentjes knoflook, geperst, 1 blik toma-

tenblokjes, 400 milliliter gezeefde tomaat, 400 milliliter bouillon, 300 milliliter 
rode wijn, 2 theelepels oregano, 3 eetlepels olie, zout en peper en Parmezaanse 

kaas. 

 
Verhit de olie in een grote pan met dikke bodem. Bak het spek 2 minuten. Voeg 

ui, bleekselderij, wortel en knoflook toe en bak 4 minuten. Voeg het gehakt toe 
en rul het. Als het gehakt bruin is, voeg je de bouillon, wijn, tomatenblokjes, 

gezeefde tomaat en oregano toe. Laat anderhalf uur pruttelen op zacht vuur 

(eventueel met vlamverdeler). Roer zo nu en dan . Breng op smaak met zout 
en peper. Kook de spaghetti. Schep op elk bord spaghetti enkele lepels bolog-

nesesaus. Maak af met geraspte Parmezaanse kaas. https://lekkertafelen,nl 

https://lekkertafelen,nl/
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Stalling voor uw caravan, camper, boot, oldtimer,  
maar ook voor  agrarische- en landbouwmachines, 
in geïsoleerde loodsen. 
Tevens aanwezig:     wasplaats 
   stofzuiger 
   elektrisch voor het opladen van uw accu 
Wijbenga Stalling & Verhuur 
De Houwen 3 
9174 GA Ginnum  info@stallingencamperverhuur.nl 
Tel: 0519-339232  www.stallingencamperverhuur.nl 

 

 

 

Wijbenga Stalling 

mailto:info@stallingencamperverhuur.nl
http://www.stallingencamperverhuur.nl/
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Pijnacker Ferwert 
Huish.art. – Speelgoed – Textiel 

0518-412376 
 

 

 
 

 
 

 

Jan Kamma   Ferwert 

 
 

 

 
  



 12 

 

Uitnodiging voor iedereen in de Flieterpen en omstreken!!  

 

 
 

Filmavond op 15 maart 

in de kerk te Reitsum. 

De film :” God is not dead” , is een familie film. Duur: 2 uur 

 
We starten om 19.30 uur en in de pauze is er koffie of thee. 

 
Waar gaat de film over :Josh Wheaton, een vrome christen en eerstejaars 

student, schrijft zich in voor filosofielessen die gegeven worden door een 

dogmatische en argumentatieve atheïst. Professor Radisson eist dat al zijn 

studenten een verklaring ondertekenen dat God dood is, om te slagen. Josh 

weigert als enige in de klas dit te doen. De professor zet Josh daarom voor 

het blok: hij moet zijn standpunt verdedigen in een reeks debatten met hem 

en vervolgens beslissen de studenten wie er wint. 

God's Not Dead weeft meerdere verhalen over geloof, twijfel en ongeloof 

samen die leiden tot een dramatische oproep tot actie. De film zal kijkers 

opleiden, vermaken en inspireren om te ontdekken wat ze echt geloven over 

God en het zal belangrijke gesprekken en levens veranderende beslissingen 

ontsteken. (Ook op youtube is er een korte film van 3 min. te bekijken) 

Tagong en kofje fergees, oant 15 maart.  

Tige wolkom, út namme fan de gemeente Reitsum c.a. 
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Uitnodiging      De “Laatste Eer” te Reitsum. 

Graag willen we u uitnodigen voor de jaarvergadering op:  dinsdagavond 13 

maart 2018 in het Ponkje. Aanvang  20.00 uur 

Agenda: 

 Terugblik 2017 

 Ledenaanwas mogelijk?  

 Bestuurswisseling  

 Afscheid bode Durkje Schaafsma-Zoodsma 

 Introductie nieuwe bode: Clara Sijtsma 

 Vooruitblik en Regio ontwikkelingen 

 Rondvraag en borrel 

Als bestuur denken we in Clara Sijtsma een prima opvolger gevonden te heb-

ben. Zij verzorgt met grote  betrokkenheid en naar wensen van de nabestaan-

den,  de volledige uitvaart. Clara kan zich op deze avond aan u voorstellen. 

Vertellen over  haar werkwijze, over  nieuwe ontwikkelingen in de uitvaart en 

rouwverwerking.     

Oproep aan Flieterpers die nog geen lid zijn:   Wordt lid van deze mooie ver-

eniging die met respect door eigen mensen uw uitvaart  verzorgen. Lid wor-

den?  Bel dan Bavius Bakker: 06-4629563 

Clara Sijtsma, even voorstellen: in 2013 heb ik de stap gemaakt tot zelfstandig 

uitvaartbegeleider. Ik had de behoefte een beroep uit te oefenen waarbij ik 

dichter bij de mens kan zijn. Om dat te bereiken heb ik gekozen voor de 

vakopleiding Uitvaartbegeleiding van Meander. 

Door mijn jarenlange ervaring in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, 

terminale thuiszorg en mede door mijn ervaring als overledenenverzorgster, 

heb ik een veelzijdige blik op het regelen van een op maat gemaakte uitvaart. 

Persoonlijke aandacht, helderheid en rust zijn kernwoorden voor mijn 

onderneming. Met mijn kennis en ervaring zal ik een vertaalslag voor u maken 

met uw gevoelens en wensen en die van uw dierbare. Tevens zijn het geven 

van een luisterend oor, een warme hand of een schouder de dingen waar het 

in het leven om draait, zeker wanneer men van dichtbij in contact komt met 

de dood.  
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Betsjut foar jo de rounrinwyzer ek ol mear dan, 

ite en nei ’t húske gean? 

Dan witte jo ek ol wis, 

dat dit hiele gedoch gjin gewin is.. 

 

Derfoar moatte jo by Jehannes en Antsje wêze 

en noch efkes fierder lêze 

Want os jo no ferlet ha fan plastic, keunstdong, struisel os 

foer, ja sels in kroade is der net djoer. 

 

Boppedat komt ol dat foer op www.kringloopwijzer.nl  te 

stean en hoege jo net mear foar in foeroersicht nei Blije te 

gean. 

 

Foar in grutte service en in lytse priis 

binne wy mei eltse klant och sa wiis 
 

 

Psssst,………. foerierpels kosje mar € 25,00 de ton !! 
 

 
 

 

Oan ’t sjen by 

WIJBENGA’S VEEVOEDERHANDEL,  
BLIJE   
Tel. 0519-561414 / 561717 

  

http://www.kringloopwijzer.nl/
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Tappers- en bakkerslijst  (vrijdag en zaterdag)  februari t/m april 

 Zaterdag Vrijdag 

Tappen Bakken Tappen Bakken 

23-02   Ale Sip  Hans H. en 
Hilma  

24-02 Riemke en 

Ytsje J. 

Klaaske en Hiltje 

B. 

  

03-03 Gaatse Herman S. en 

Harmen 

  

10-03 Wouter F. Ypie en Silvia    

16-03   Cees V. Tietje W. en 
Klaas H. 

17-03 Sippie Dittie en Marja   

23-03   Theo  Lars en Sybren 

24-03 Cees D. Oane S en 

Sjoerd 

  

31-03 Marten Auke en Sara   

06-04   Boukje R. en 

Baukje S. 

Piet R. en Jo-

hannes de J.  

07-04 Sjouke S. en 
Piet S. 

David en Wieke   

14-04 Hylke Klaas en Dikkie   

20-04   Herman A.  Thea S. en Gré  

21-04 Fokke Jan Pier en 

Tietje R. 

  

Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 
B.v.d. ,  Dorpshuisbestuur 

 

 
 
 

 

Voor alle Ladies in de Flieterpen e.o. 
Zaterdag 21 april vanaf 19.30 uur in  

Dorpshuis de Fjouwer een Ladies Night! 

 
Verdere informatie volgt… 
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                                           Flieterpsterdyk 23  
9175 GG Reitsum                              9175 GG Reitsum 
                                                            0519-339362 
                                                            Boekingen: 
                                                            0519-785074 
 

 
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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Kaatsvereniging Nea Kwea  
 

Hallo leden, ouders, supporters en vrijwilligers! 

 
De jaarwissel is weer geweest en achter de schermen 

zijn de voorbereidingen voor het komende seizoen al-

weer in volle gang.  
Hierbij is jullie mening natuurlijk ook van grote waarde, 

zeker ook omdat we als vereniging weer graag een be-
roep willen doen op jullie tap- en blokjelooptalent. 

 
Er is weer een hoop nieuws te melden en te bespreken, daarom willen we 

u/jullie uitnodigingen voor de ledenvergadering van Nea Kwea. Deze vind 

plaats op 6 maart 2018 om 20:00 in De Spiker.  
 

Ha goeie, 
Wij ha al in pear wike in cyperse kat ûtfanhûs. Is der ien dy t syn kat kwyt 
is? It is in cyperse kat, brûn mei swarte strepen. Het is in hiel leaf bist, dus 
wol went oan minsken. At jim mear witte wolle kin jim belje mei: marja 
swart 339311 
 

 

 

Stifting Achmea Culpa 

 
 presentearret 9 maart 2018  foar jo yn Doarpshûs ‘De Fjouwer’ te Reitsum 

it suksesfolle teaterstik… 

  Kredyt  

            
 

Let op: Dit jier is der gjin toanielstik fan ús eigen ‘Blau Moandei’. Fandêr dit 
teaterstik yn Reitsum   

 

                          Voorstelling uitverkocht 

http://www.google.nl/imgres?q=kaatsen&um=1&hl=nl&sa=N&rlz=1W1GPEA_nl&biw=1280&bih=548&tbm=isch&tbnid=LFgtEMymOM70IM:&imgrefurl=http://kvdekolk.nl/kaatsen iets voor jou.html&docid=XpUyKTMeh67ZDM&imgurl=http://kvdekolk.nl/Media/Afbeeldingen/kaats.jpg&w=214&h=265&ei=VXKFT4jlCYPrOcvGldYI&zoom=1&iact=hc&vpx=352&vpy=137&dur=1024&hovh=212&hovw=171&tx=102&ty=130&sig=110208800035373474532&page=4&tbnh=166&tbnw=134&start=40&ndsp=15&ved=1t:429,r:6,s:40,i:201
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlj5fByOXWAhWEJVAKHfD7DfMQjRwIBw&url=https://www.vanplan.nl/uitje/kredyt-kultuerhs-de-klameare-workum-37702387&psig=AOvVaw2Ot2I4K_wIVUdG8qHjjdA3&ust=1507708097505254
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feb. t/m 
april 

Schoonmaaklijst Dorpshuis 

20-02 Sippie S. Jellie V. Ietsje H. 

27-02 Jitske R. Pietsje S. Ytje. H.  

06-03 Tjitske S. Durkje S.  

13-03 Irma R. Wiesje H.  Anna de B. 

20-03 Gré H. Dittie D. Cora M. 

27-03 Saakje Z. Richtsje F. Tietsje W. 

03-04 Margje v. K. Wieke de J. Andrea v/d 
W.  

10-04 Cisca V. Ypie F. Hilma M. 

17-04 Linda T. Alie K.  Hennie L. 

Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 

B.v.d. ,  Dorpshuisbestuur 

 

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

 
Maandag 19 februari  jenne Deelstra – Tietsje Reitsma 

Maandag 26 februari  Wilco v Kammen – Jan-Pieter Reitsma 
Maandag 5 maart  Wieke Marije Bakker – Nynke Hoekstra 

Maandag 12 maart  Wytze Bavius de Boer – Froukje Sierksma 
Maandag 19 maart  Johannes Bloem – Sytze hoekstra 

Maandag 26 maart  jan kooistra – Simen Bijma 

maandag 2 april  Riemke vd Velde – Nynke Schaafsma 
maandag 9 april  Alle Sierksma – Joeke Vellema 

maandag 16 april  Ytsia Teunissen – Ciska Reitsma 
maandag 23 april  JFP – ruurd de vries 
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TAPPERSLIJST ’t Ponkje 
Tap tijden 
Vrijdag:    21:00 – 0:00  Zondag: 20:00 – 23:00 

Zaterdag: 20:30 – 0:00 
 

Zaterdag 17 februari  CARNAVAL 

Zondag 18 februari  Fokke Sierksma – Wim de Groot 
Vrijdag  23 februari  Wouter Folkertsma – Sytse Hoekstra 

Zaterdag 24 februari  Jan Pieter Reitsma -Wilco v Kammen 
Zondag 25 februari  lonely boy 

Zaterdag 3 maart  Martzen Feenstra – Gretha Andela 

Zondag 4 maart   Jenne deelstra – hindrik fan’ terpwei 
Vrijdag 9 maart   Johannes bloem – Riemer Folkertsma 

Zaterdag 10 maart  Simen Bijma –  Jan Kooistra 
Zondag 11 maart  Marco Akkerman 

Zaterdag 17 maart  Ruurd De Vries 
Zondag 18 maart  Herman Akkerman 

Vrijdag 23 maart  Wieke Marije Bakker – Nynke Hoekstra 

Zaterdag 24 maart  Gerda Sierksma – Wytske Klijnstra 
Zondag 25 maart  Jelle Reitsma – Johannes Hoekstra 

Zaterdag 31 maart  Warner de Boer – Rene Folkertsma 
zondag 1 april   Sijmen C Zoodsma – Gaatze W Zoodsma 

vrijdag 6 april   Symen Johannes Hoekstra – Ruurd folkertsma 

zaterdag 7 apri l  Jan Sierksma – Abe Reitsma 
zondag 8 april   Sippie v Slooten   

zaterdag 14 april  Bavius Bakker 
zondag 15 april   Alle de Vries -  Minne Kooistra 

vrijdag 20 april   Jorrit akkerman – Abe kooistra 

zaterdag 21 april  Sijmen Hoekstra – Eline út aldtsjerk 
zondag 22 april   Oane Sierksma 

 

Peuterspeelzaal 'Oer de Brêge'  

Is uw peuter toe aan een nieuwe uitdaging? Dan voelt hij of zij zich vast thuis 

op onze peuterspeelzaal! Opgave is mogelijk vanaf 2 jaar en plaatsing vanaf 2 

1/2 jaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janne Dijkstra, ,  
e-mail: oerdebrege.aanmeldingen@gmail.com. 

 

mailto:oerdebrege.aanmeldingen@gmail.com
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23-02 Kaarten Dorpshuis 19.30 u 

01-03 Dart toernooi ‘t Ponkje 19.30 u 

06-03 Ledenvergadering “Nea Kwea” Spiker 20:00 u 

09-03 Stifting Achmea Culpa “Krediet” Dorpshuis 20:00 u 

13-03 Jaarvergadering “de laatste eer” ‘t Ponkje 20:00 u 

15-03 Filmavond  Kerk 19.30 u 

16-03 Soos Dorpshuis 14.00 u 

16-03 Kaarten Dorpshuis 19.30 u 

21-03 Referendum (gemeente) Dorpshuis 19.30-21.00 

22-03 Dart toernooi ‘t Ponkje 19.30 u 

23-03 Kaarten  Dorpshuis 19.30 u 

21-04 Ladies Night Dorpshuis 19.30 u 

 

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren op: 

Woensdag  14 maart  2018 
Bij Wieger Zoodsma  

Mailen kan ook: 

dorpsbode@deflieterpen.nl 

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

