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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. 
 

Achte Flieterpers, 
 

En toen werd het weer winter in 2021! Wie had dit nog verwacht? Ûs Piet ? 
Er zouden pakken sneeuw naar beneden komen, maar op het plaatje hiernaast 

kunt u zien dat dat niet het geval was. Wel werd er ‘s maandags code rood af-
gegeven: niemand mocht de deur uit! Maar waarom eigenlijk niet, in de Flie-

terpen was alles goed bereikbaar, maar wel koud! 

 
Het corona tijdperk blijft voorlopig nog bestaan. Vele verenigingen kunnen 

geen ledenvergadering houden. Dat is lastig, de verenigingen zouden hun ver-
antwoording ook kunnen publiceren in deze dorpsbode. Je kunt ook overwe-

gen om dit via teams te doen. Vrijwel iedereen heeft een computer.  

 
De afgelopen week is van Kabelnoord een medewerker (uit Den Haag) langs 

de deuren geweest om te vragen of Kabelnoord mocht graven in de tuin. Ook 
moest hij even weten waar de kabel het huis in moest. Ja dit gaat over de 

glasvezelkabel, je moet wel even een handtekening zetten.  
 

In deze dorpsbode dit keer geen menu, maar wel Flierewille, en op 6 maart is 

er weer een carnavalsbingo. De sportveldencommissie is opgeheven, Een be-
richt van de familie Pranger, en een bericht van de logementen in Jannum.  

mailto:cees.erna@hetnet.nl
http://www.deflieterpen.nl/
mailto:info@rmtnof.nl
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Donderdag 18 maart staat er weer een Flierewille gepland. Misschien kunnen 

we elkaar dan weer ontmoeten in het dorpshuis.  

 
2021 Nije ronde , Nije kânsen !! 
Oan alle leden, sponsors, frijwilligers en supporters, 
Lâns dizze wei wolle wy jim op ‘e hichte bringe fan it folgjende: 

It meanen fan it fjild is wer yn behear fan de gemeente en sa komt der as test 
kommend seizoen in robotmeaner op gps op it Sjûkelân by de Spiker te riden. 

 

Trochdat der by de sportfjildkommisje no ien fan harren wichtichste taken 
fuort falt, hawwe wy as bestjoeren yn oerlis besletten de sportfjildkommisje op 

te heffen en it keatsbestjoer in offisjele feriening te meitsjen. Hjir heart ek in 
nij rekkeningnûmer by.  

 
De jierfergadering sil wat letter yn it jier plak fine. At it wer mei, sille wy in da-

tum fêst lizze en dan sil dit yn‘e groepsapps en doarpsboade fermeld wurde. 

Foarearst: sjoch nei elkoar om en bliuw sûn. 
It keatsbestjoer, 

Wilco, Ruurd, Johannes, Jenne, Alle en Nynke. 
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Logementen Jannum 

  
Het is zo ongeveer vier jaar terug, dat wij (Anneke en Aldert de Boer – Fer-

wert) ons in de Flieterpster Dorpsbode voorstelden als de nieuwe verhuurders 
van de logementen op de terp in Jannum. De tijd vliegt, we rijden al weer 

meer dan vier jaar iedere week diverse malen van Ferwert naar Jannum v.v. 

 
Vanaf 2017 huurden wij de vier logementen van de Stichting Monumentenzorg 

Ferwerderadeel met de mogelijkheid om ze weer te verhuren aan toeristen. 
We hebben dat met veel plezier gedaan. Onze gasten zijn vrijwel altijd heel 

enthousiast over hun verblijf op de terp; het weidse uitzicht, de rust, het 

kerkje en de knusse huisjes. 
 

Vorig jaar hadden we een gesprek met de Stichting en zij gaven aan dat zij de 
vier logementen wel wilden verkopen. Ons huurcontract liep nog tot 1-1-2022. 

De Stichting heeft ons hun situatie uitgelegd en gevraagd of wij als huurders 
van de huisjes, interesse hadden om de huisjes over te nemen. 

 

Vervolgens heeft de Stichting een makelaar opdracht gegeven voor een taxatie 
en verdere contacten omtrent de verkoop liepen via de makelaar. Uiteindelijk 

is het er nog vrij vlot van gekomen en per 30 december 2020 zijn wij de 
nieuwe eigenaren geworden van de logementen.  

 

In de acte van levering heeft de Stichting enkele specifieke voorwaarden op la-
ten nemen om de huidige situatie op de terp voor nu en voor de toekomst, zo-

veel mogelijk te waarborgen. Voor zo ver door ons te overzien, heeft de Stich-
ting dat goed gedaan; overigens waren we ook zonder die voorwaarden van 

plan dit prachtige plekje vooral te laten zoals het is. 

 
We hadden het zelf een half jaar terug niet kunnen bedenken, maar zo is het 

gegaan en nu zijn we niet alleen verhuurder maar ook eigenaar. We hopen dat 
we nog wat jaren (en dan zonder corona-crisis) in goede gezondheid in en 

rond de huisjes op de terp bezig kunnen zijn. 
                                                                   

We sille der goed op passe! 

 
Aldert en Anneke de Boer 

 
 

 

 
 



 6 

 
Bêst Foer en…..net djoer!!  
 
Hea en strie  
mais en bostel  
kule yn rollen  
as út ‘e bult  
brokjes foar de kij,  
de skiep en de lamkes  
de hin en de knien  
ja sels foar de hûn en de kat.  
 
Mar ek foar seachsel  
houtkrullen, mealt strie  
vlas, striebrokjes  
plastic en keunstdong  
kroaden, amers en foarken  
 
en wit ik wol net wat allegearre mear.  
Geane jo nei Johannes en Antje  
steane jo fersteld, kear op kear!!  
 
en……..  
der binne ek wer foerierpels  
tsjin in betelbere priis !!  
 
WIJBENGA’S VEEVOEDERHANDEL  
BLIJE Tel. 0519-561414 / 561717 
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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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SCHOONMAAKLIJST ’t Ponkje 
Graag de datum alvast in de agenda of telefoon zetten! 
   
Maandag 15 februari Jenne Deelstra – Tietsje Reitsma 
Maandag 22 februari           Wilco v Kammen – Jan-Pieter Reitsma 
Maandag 1 maart  Wieke Marije Bakker – Silke Vlaanderen 
Maandag 8 maart johan folkertsma – Riemer Folkertsma 
Maandag 15 maart Jan Kooistra – Simen Bijma 
Maandag 22 maart Alle Sierksma – Ruurd Folkertsma 
Maandag 29 maart JFP – ruurd de vries 
Maandag 5 april Gerda Sierksma – Bavius Bakker 
Maandag 12 april Minne Kooistra – Sippie v Slooten 
 

 
 
 
 

 

Klasse 
 

Juf, mag ik wat vragen? 
Niet over mijn sommen hoor, 
die snap ik. En ik hoef geen goede raad. 
Wilde alleen maar, na al die weken, 
vragen hoe het gaat. 
En meester, mag ik wat zeggen? 
Niet over het huiswerk hoor, 
dat deed ik. En zelfs de extra taak. 
Wilde alleen maar laten weten 
dat ik het mét u beter maak. 
Meester, juf, wat ik bedoel, 
petje af hoor. Voor de filmpjes en gesprekjes 
en de opdrachten online. 
Wilde gewoon maar even zeggen 
dat jullie grootmeesters/-juffen zijn. 
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Ja, ja daar zijn we weer!   

En dit keer met een Carnaval bingo. Dat betekend verkleden!! Haal je ver-
kleed kleding maar van zolder en leef je uit. We gaan elkaar weer zien!  Zo 

vieren we toch nog carnaval met elkaar. Wie is het leukst/gekst/origineelst 
verkleed? Er zijn weer veel prijzen te winnen! 

Wanneer: 6 maart  Tijd: 20:00 
Waar: online via Teams 

Pakket 1 

Houdt het simpel 
10 euro 

Pakket 2 

Super fan 
17,50 euro 

Pakket 3 

Fanatieke Bingo speler 
25,00 euro 

1 boekje = 5 ron-

des  
 

 

1 boekje = 5 rondes 

 5 loten = extra kans 
op prijzen 

 

1 groot boekje met 3 velden  

= 5 rondes 
+ 2 loten 

+ officiële bingo stift! 
Zo blijf je lekker stippen 
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Bingo stift  - €2,00 p.s.  

Losse loten  - €2,00 p.s. 
Maak kans op extra prijzen. 

 
Wie gaat er met een tablet vandoor? En wie wordt de loser van de bingo?  

 

Geef je op door een bericht te sturen via WhatsApp Ciska: 0654933203 
met daarin BINGO en jouw e-mailadres.  

Wacht niet te lang want VOL = VOL. 
 

Deze bingo wordt georganiseerd uit naam van het dorpshuis.  
Reclame van de prijzen 

De prijzen worden gesponsord door de volgende be-

drijfen : 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
                                

logementen Jannum                                                               
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Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 
B.v.d. Het Dorpshuisbestuur. 

 

Ook het schoonmaken gaat tijdens de gedeeltelijke Lockdown 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.  

 

Jan 21/mrt 21 Schoonmaaklijst Dorpshuis.  
Sleutel af te halen bij Jitske Reitsma. 

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.  

02-03-21 Irma R. Wiesje H. Anna de B. 

09-03-21 Gré H. Dittie D. Cora M. 

16-03-21 Saakje Z. Richtsje F. Tietsje W. 

23-03-21 Margje v. K. Wieke de J. Andrea v/d W. 

30-03-21 Cisca V. Hilma M. Nel Schrier 

mailto:info@tikokinderopvang.nl
mailto:info@tikokinderopvang.nl
http://www.tikokinderopvang.nl/
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Als de stilte komt  
 

Nu ’t rouwrumoer rondom jou is verstomd, 
de stoet voorbij is, de schuifelende voeten, 
nu voel ik dat er ’n diepe stilte komt 
en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten. 
En telkens weer zal ik je tegenkomen, 
we zeggen veel te gauw: het is voorbij. 
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen, 
niet wie je was en ook niet wat je zei. 
Ik zal nog altijd grapjes met je maken, 
we zullen samen door het stille landschap gaan. 
Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken, 
raak je mijn hart nog duidelijker aan. 
 

– Toon Hermans 
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Pijnacker Ferwert 
 

Huish.art. – Speelgoed – Textiel 

0518-412376 
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Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 

 

Tappen en bakken gaat tijdens de lockdown gewoon door. Vanaf 17.00 kunt u 

bestellen 339362 en evt. laten bezorgen. 

Tappers-en bakkerslijst (vrijdag en zaterdag) jan 2021 tot 
en met maart 2021 

 Jan/mrt 21 Zaterdag Vrijdag 

Tappen Bakken Tappen Bakken 

23-01-21 Fokke en 

Marko A. 

Jan P. en 

Tietsje 

  

30-01-21 Minne Jitske R. en 

Tjikke 

  

06-02-21 Alle Johan en 

Tjitske 

  

13-02-21 Sjouke en 

Piet 

David en 

Wieke 

  

20-02-21 Marianne en 
Hilde 

Ciska en 
Wieke M. 

  

27-02-21 Sippie Dittie en Marja   

06-03-21 Abe K. en 

Jorrit 

Bavius en 

Ruurd de V. 

  

13-03-21 Gaatse Herman en 
Harmen 

  

20-03-21 Riemke en 

Ytsje 

Klaaske en 

Hiltsje 

  

27-03-21 Cees D. Oane S. en 

Sjoerd 
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AGENDA 
 

 

26 februari 
Oud papier wegbrengen naar Gin-

num/Reitsum 
Hele dag  

27 februari 
Oud papier wegbrengen naar Gin-
num/Reitsum 

Hele dag   

6 maart Carnaval Bingo online teams thuis 
20.00 u  

 

18 maart Flierewille opdracht???????? dorpshuis 
16.00 u 

17.30 u 

 
   

 

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren op: 

Woensdag  10 maart 2021 
Bij Wieger Zoodsma  

              Mailen kan ook: dorpsbode@deflieterpen.nl  

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

