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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 
 

 

Geachte Flieterpers, 
 

Deze dorpsbode is extra dik (komt dit door het mooie weer??).  Door het 
dorpsfeest eind deze maand, georganiseerd door de Oranjevereniging,  en de 

kaatsvereniging, de kaartvereniging en de andere vele stukjes zijn er dit keer 

32 pagina’s. Doet u mee aan de optocht van versierde wagens?  Lees dan de 
reglementen op de website nog eens goed door op blz. 21-23 of kijk 

op de website. 
 

Is dit de laatste optocht van versierde wagens in de Flieterpen?? Wij hopen 

van niet. De school zal in 2019 ophouden te bestaan, maar wij hopen dat de 
kinderen over 4 jaar weer meedoen aan een optocht. Dit jaar zijn er in ieder 

geval een record aantal versierde wagens opgegeven.  
 

Op de website  www.deflieterpen.nl staat deze dorpsbode geheel in kleur. 
 

De Pen  

 
Bedankt “Boss” Durk foar de oerdracht fan dé Pen, ús un hiele eare. No 

moasten wij ús effkes foarstelle; wij binne Anneke van der Bijl en Mark 

Kingma.  Anneke is benne yn t siekenhus fan Ljouwert, mar hat har hiele 

jeugd yn Ferwert wenne. Mark is benne en grut wurden yn Blije. Beide 

produkties van ’88 trouwens. Us middelbare skoalle ha we beide yn Dokkum 

dien, mar toen koenen we elkoar nog net. Dernei is Anneke nei Grins gien foar 

de study en Mark nei yn Ljouwert. We binne no 5 jier tegearre en ha earst yn 

Dokkum “de fugeltsjesbuurt” wenne. Op siek nei een keapwenning kaamen we 

yn Lichtaard te rjochte; wat een prachtig hûs en tún! As bern fietsten we der 

altiid al troch nei skoalle, nooit tocht dat we der wenje soenen. Mar sinds twa 

ier meie wij hiel graach wenje oan de Noardermieddyk yn Lichtaard; “oh de 

mailto:cees.erna@hetnet.nl
http://www.deflieterpen.nl/
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pleats van Sietse Prins” ’t plakje van Bart en Dineke” foar de Flierterpers oer 

ut algemien. Un soad misken út de omjouwing kinne ús pleats; “we ha dêr 

nog oppe heasolder boarte”. Foar ús altiid wer leuk om te hearren. De pleats 

is sinds 1827 te plak op de kadastrale kaarten fan Frieslan en is bouwt yn 

opdracht van Harsta State (Hegebeintum). De exacte datum is net bekent, 

mar der is wylst yn die 200 ier al un soad verbouwd. Oeral en nergens fine wie 

data en nammen krast van de verskate boulju. It neiskjirrige oan ús pleats is 

dat de oarspronkelikke namme net bekent is; we hawwe al wat socht, maar 

sûnder resultaat. Wellicht dat ien van jimme ergens nog wat yn de boeken 

had? 

Derneist binne we beide oant wurk; Anneke sit yn de geastlikke sûnenshelp, 

se behandelt misken mei o.a. burnout, depressies, angst en stress klachten 

om har sa ynsichten te jaan en sich wer better te fielen. Mark sit midden yn de 

omskeakeling van fêste baan nei ZZP-er. Hij wurket binnen de techniek as 

technisch tekenaar/projektbegelieder, mar hij draait syn hân ek net om foar 

storingen en oanpassingen oan machines. Wat hobbies betreft ha we 

natuurlijk ús hûs en ferbouwing wer we de measte tiid yn stekke. Anneke hat 

krekt it keatsen wer oppakt en we meie graag wat yn de tún omgrieme 

tegearre.  

Mark mei graag motorride en oan alde motoren/techniek knutselje.  

Dit wie t foar no, we draage de pen oer oan Sijmen en Eline yn Jannum (se sil 

yn september ferhuzje, dus bin we krekt op tiid) ;) 

Beste inwoners van De Flieterpen, 
 

Graag willen wij het nieuwe team van de vereniging dorpsbelang De Flieterpen 

aan u voorstellen. 
Ginnum  : Cees Douwes, voorzitter 

Reitsum : Nynke Schaafsma, secretaris 
Lichtaard : Mark Kingma, penningmeester 

Jannum  : Evie Vinken, nieuwe inwoners 

Ginnum  : Gaatse Zoodsma, beheer mailbox/ict 
 

De vereniging stelt zich ten doel de algemene belangen te behartigen van 
de dorpen Ginnum, Reitsum, Lichtaard en Jannum en haar inwoners.  

Heeft u vragen, opmerkingen en suggesties neem dan contact op met 
het bestuur via het volgende e-mailadres dorpsbelang@deflieterpen.nl  

Met vriendelijke groet, 

Bestuur dorpsbelang De Flieterpen 
 

mailto:dorpsbelang@deflieterpen.nl
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The  show! 

Vrijdagavond 29 juni 19.30 u feesttent Reitsum 
 

Tent open vanaf 19.00 u 

Entree € 5,- 

(basisschooljeugd en deelnemers GRATIS 
 

Laat zien wat je kunt! Kun je zingen, dansen, playbacken, toneelspelen, een muziekin-

strument bespelen of op een andere manier het publiek bespelen… geef je dan direct 

op voor de talentenjacht. 

 

 

Op de avond zelf mp3 bestand op USB 

inleveren. 

 

Opgave bij grethaandela@hotmail.com 
 

Na de talentenjacht een spetterend optreden van  
 

The Sunshine band 
 

 
 

Dit mag je niet missen!!! 

mailto:grethaandela@hotmail.com
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Beste Flierterp bewoners. 
 

Laat ik me even voorstellen. Ik ben Griet Terpstra Grafhorst en woon in 

Warnsveld, gemeente Zutphen. Mijn man en ik zijn afkomstig uit Friesland, 
spreken Fries, maar schrijven kan ik het niet. 

Als lid van het Kunstenaars collectief ,WAQ, Warnsveld kregen wij in februari 

de mogelijkheid een week gebruik te maken van de Atelierkerk Ginnum. Ik 
schilder, teken, werk met klei, steen en papier. Jaren begeleide ik mensen in 

een kunstzinnig proces. 
 

Als Terpstra heb ik wat met de terpen en als Grafhorst met de horsten de ho-
ger gelegen gebieden. Bij het aanbod om in de Kerk te mogen werken sprong 

mijn hart op en vrijwel direct wilde ik er gebruik van maken. Het leek me een 

mooi avontuur een week in de rust en " eenzaamheid" te zijn, om dan te erva-
ren waar het mij toe zou inspireren. 

Ik verdiepte me in de geschiedenis, het ontstaan van de terpen, de strijd met 
het water, een veilig heenkomen zoeken en ook de zee opgaan. Later kwamen 

de kerken binnen de gemeenschap, een plek om samen te komen, steun te 

vinden en verbinding te zoeken. 
In ben gaan vormgeven, het stromende water, de golven en vanuit de golven, 

boten. Zo koos ik voor het thema; "In schepen". Ook nu nog gaan vele men-
sen om verschillende redenen van wal, verlaten veiligheid en weten niet waar 

ze aankomen en of ze wel de oever bereiken. Ook in een kunstzinnig proces, " 
scheep je in ",verlaat je het bekende en is het een redelijk veilig avontuur, 

waar uiteindelijk ook iets uitkomt. Door, " het inschepen " verbond ik me meer 

en meer met de kerk in Ginnum. In het kunstzinnige proces, werkte ik met 
steengoed klei, porselein, aan golven, "bootjes" en zeiltjes. 

 
Ook takken en handgeschept papier, zo ontstonden er barkjes, luchtige ziele 

scheepje. In de Egyptische tijd stond het barkje voor, in twee werelden te 

kunnen " varen", de dag en nachtwereld verbinden. Mythologische bootjes 
voor de ziel. In Deense kerken en vroeger ook in protestantse kerken hangen 

bootjes aan het plafond. "Zijn we op koers"? 
Nog steeds zijn we op zoek naar de juiste koers, hoe gaan we met elkaar en 

de wereld om. Afgelopen week was ik in Ginnum, de kerk was gesloten, toch 

heb ik de prachtige  oude sleutel van de kerk mogen zien. Zo kreeg ik ook de 
Flierterp bode. Daar ligt voor mij " de sleutel" en inspiratie als ik week 28 van  

9....14 juli ga werken in de kerk. Hoe gaat de weg na "in schepen" verder in 
het onderkomen in de Kerk van Ginnum. 

Ik zou het fijn vinden jullie daar welkom te heten. 
Griet Terpstra Grafhorst.                                  www.greterpstragrafhorst.nl 
 

http://www.greterpstragrafhorst.nl/
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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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Ouder/kind partij 2018        Kaatsen 

 
Zaterdag 9 juni stond De Flieterpen weer in het teken van het jaarlijkse kaats-

hoogtepunt: de ouder/kind partij. Jong en oud(er) verzamelde rond half 10 op 
het kaatsveld, waar onder het genot van een kopje koffie de indeling bekend 

werd gemaakt. Donna & Anco loten meteen tegen een lastige tegenstander, 

Abe en Berend Jelle. Abe, een getalenteerd sportman wist Berend Jelle met 
enthousiasme aan te sporen tot mooie op- en uitslagen, waardoor de stand op 

2-2 kwam. Vanaf dat moment kaatsten Donna & Anco stabiel,  had Abe moeite 
met de opslagen van Anco en liepen Donna & Anco uit naar 5-2. Al met al toch 

een verassend vlotte overwinning voor vader en dochter. Jan en Ingmar, een 

partuur dat op het allerlaatste moment werd geformeerd, omdat er een afzeg-
ging was, speelde een puike wedstrijd tegen Carmen en Gerrit Jan, maar trok-

ken op 5-5/6-6 toch aan het kortste eind. De andere twee parturen die doorgin-
gen in de winnaarsronde waren Hiele en Jesse en Jildou en Symen. De overige 

4 parturen troffen elkaar in de verliezersronde. De finale in de verliezersronde 
ging tussen Marte & Matzen en Berend Jelle en Abe. Ondanks dat M&M goed 

speelden, gingen Berend Jelle en Abe er met de 3e prijs vandoor. De finale werd 

gespeeld tussen de eerdere winnaars Jildou & Symen Johannes en Donna & 
Anco. De zon brak door, het werd alsmaar warmer, de strijd was spannend en 

de beide parturen waren aan elkaar gewaagd. Voor sommigen tegen de ver-
wachting in liepen Donna & Anco uit naar een 5-3 voorsprong. De verassing 

hing in de lucht, maar Jildou & Symen Johannes kaatsten 2 fantastische eersten. 

Een paar platte opslagen van Jildou en 2 boppeslagen van Symen Johannes 
verder, was het ineens 5-5 en was de spanning volledig terug. Er werd amper 

nog gesproken op het veld, en alle 4 wilden graag winnen. De spanning was om 
te snijden. Donna & Anco wisten hun zenuwen in bedwang te houden. Het laat-

ste eerst waren ze heer en meester en verspeelden ze geen punten meer. Ze 

trokken de winst naar zich toe met als eindstand 5-5 en 6-0. Na de finales volgde 
de prijsuitreiking en mochten de kinderen een prachtige zilveren kaatswand in 

ontvangst nemen. Verder waren en hapjes en drankjes en voor iedereen een 
mooie groene drinkbeker op kosten van de sponsor ATO Bedrijfstrainingen. Zo-

als ieder jaar was het een mooie dag, met mooi weer, een royale sponsor en 
veel gezelligheid. We treffen elkaar volgend jaar weer!   

Grt Donna&Anco 

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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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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25  Maaie Wijbenga partij 
De bûnspartij op it Sjûkelân wie wer west, ek dit jier  mei in spannende finale, 
mar wer wie  it Minnertsgea dy’t mei de krânsen nei hûs gie. No wie it de 
beurt wer oan de leden fan Nea Kwea. 
Neidat  it  lotsjen west wie, de fjilden klear lein wienen (tige tank hulptroepen) 

koenen wy freedtemidei útein mei de jeugd. Piet sei al; De wyn wurdt wat 
krêfticher en op ‘e jûn sakket de temperatuer, dit betsjut yn beweging bliuwe. 
Sa waard der ek wer om elk buordsje striden. “Alles aan de hang” heart hjir 
dan ek by fansels. De útslagen fan dizze dei wienen as folgt. 
Welpen/pupillen:                               Junioren: 
1e priis:                                                  1e priis: 
2e priis:                                  2e priis:                                  3e priis 

 
 
 
 
 
25 Maaie Wijbenga partij 
It wie op ‘e nij prachtich simmerwaar, de klok sloech 9.30 oere dit betsjut: wy 
gean los.  Mei 8 partoeren binne wy útein gien. De ballen fleachen wer alle 
kanten út, sels op it skoalleplein wienen jo net feilich. Sawol by de manlju as 
by de froulju waard der boppe slein. Ek wie der in soad tuskenspul , dat mak-
ket it spultsje noch moaier om te dwaan en om nei te sjen. 
Doe’t alle wedstriden spile wienen , moast foardat de linen oprûme waarden  
de priisútrikking plakfine, want der moast noch troch in pear spilers fuotballe 
wurde. 
It wie by de froulju hiel spannend mar de krânsen gienen dizze kear nei : 
Froulju:                                                  Manlju: 
1e priis:                                                  1e priis: 
2e priis:                                                 2e priis: 
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Feest en Haring, 

 
Het dorpsfeest komt nu snel dichterbij. Velen van jullie zijn nog heel druk be-

zig met voorbereidingen, een versierde wagen of een daverend optreden aan 
het in studeren. Tijdens dit soort feestdagen is een broodje haring zo lekker. 

Dat ik me er deze keer even een klein beetje in verdiept heb. Afgelopen zon-

dag heb ik al even een voorproefje gehad al was dat nog geen nieuwe haring. 
Maar lekker was die wel. 

De veiling van het eerste vaatje nieuwe haring op de Scheveningse visafslag 
bracht dinsdagmiddag 12 juni een bedrag van 78.000 euro op. De koper was 

groothandel Makro. Het is de derde keer dat Marko het vaatje koopt. Ook in 
2010 en 2014 bracht de groothandel het hoogste bod uit. Vanaf vandaag (14 

juni) is de Hollandse Nieuwe weer overal te koop. 

Het haringseizoen start deze week traditiegetrouw met het veilen van het eer-
ste vaatje voor een goed doel. Vanaf 14 juni kun je net zoveel Hollandse 

Nieuwe eten als je wilt. Echt met een gerust hart, want nagenoeg alle haring 
is dit jaar MSC gecertificeerd. Dit label van de Marine Stewardship Council ga-

randeert dat de haring op duurzame wijze gevangen is zonder de voortplan-

ting in gevaar te brengen en met zo min mogelijk bijvangst. Nederland was in 
2006 het eerste land dat voor Noordzeeharing het MSC label mocht voeren en 

dit jaar volgt ook de rest van de Europese haringvisserij. Niet alle haring die 
gevangen wordt is ook Hollandse Nieuwe. Die naam is gereserveerd voor de 

haring die gevangen wordt in de zes weken tussen half mei en eind juni en 
bovendien lekker vet is. Na een magere winter eet de haring in het voorjaar 

zijn buikje rond aan voedzame plankton en wordt dan onder gunstige omstan-

digheden elke dag twee procent vetter. Allemaal gezond vet met veel omega 3 
vetzuren. Maar Hollandse Nieuwe moet ook op de traditionele manier worden 

gekaakt en gezouten - en direct na de vangst worden ingevroren. Hierdoor 
komt er een rijping op gang die de Hollandse Nieuwe zijn zo bijzondere smaak 

en textuur geeft. Haringliefhebbers eten Hollandse Nieuwe het liefst puur - 

eventueel met heel fijn gesnipperd uitje - zo van de kar of in ruitjes gesneden 
op een dun toastje. Maar de fijne smaak biedt ook ruimte voor culinair avon-

tuur. Beleg bijvoorbeeld toast van bruin stokbrood met wat waterkers, dunne 
reepjes haring en flinterdunne plakjes gemberbolletjes. Of snijd haringen in de 

lengte in vieren en steek ze met lange repen komkommer aan zigzag aan hou-

ten spiesjes. Heerlijk met wat sojasaus om te dippen.  
 

Broodje Haringsalade, 

ingrediënten. 
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Pijnacker Ferwert 
Huish.art. – Speelgoed – Textiel 

0518-412376 
 

 

 
 

 
 

 

Jan Kamma   Ferwert 
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 4 zoute haringen, in reepjes  

 1 appel, in kleine blokjes  

 1 sjalotje, gesnipperd  

 1 avocado, in blokjes  

 2 eetlepels citroensap  

 3 eetlepels olie    mespunt mosterd  

 4 pistolets, baguettes of kleine stokbroodjes, aan de bovenzijde inge      

sneden  

 1 gekookte biet, in kleine blokjes  

 2 eetlepels verse peterselie, gehakt  

BEREIDEN: Schep de haring, appel, sjalotje, verse gemalen peper en avocado 

door elkaar. Meng het citroensap met olie en mosterd en schep deze dressing 

door de haringsalade. 

Vul de broodjes met de salade, verdeel de blokjes rode biet erover en bestrooi 

ze met peterselie. 

VARIATIETIP: De bietjes kunnen ook door de salade gemengd worden. 

VERVANGENDE VIS: Gerookte paling   lekker ité Sjoerd  
 
Kaartclub Reitsum hat geweldich seizoen 

We ha ôfrûne seizoen wer 16 freedtejûnen noflik yn it doaprshûs sitten te 

kaarten. It dy bliken dat it oansteklik wurket, want begjin 2018 kamen de 80-

ers ek wer mei goed acht man foar ‘t ljocht. De klaverjassers skikten mei alle 

leafde wat yn, want der is neat moaier as in fol doarpshûs. Dan witte de frij-

willigers ek wer dat se net foar oardel hûnekop in hiele jûn fan hûs binne. 

Hichtepunt fan it seizoen wie 16 maart doe ’t der mar leafst 33 man (en frou) 

wienen. Dit wie mei te danken oan in ploegje Hantummers, die ’t yn it kader 

fan in útwiksellingsprojekt it paed nei Reitsum ek fûn ha. 

Fan ’t jier noch gjin wikseltrofee foar de 80-ers. Dat komt oar jier wer, want it 
doel is elke fjouwer wiken in kear te tachtigjen. 

De striid om de beker by it klaverjen wie ongemeen spannend. De úteinlike 
nûmer 2 tocht dat er healweis it seizoen de buit al binnen hie, en de úteinlike 

nûmer 3 tocht op trijekwart fan it seizoen it selfde. Mar dat wie bûten de 

waard rekkene. De bekende âld-Fryske sizwize “Waar twee honden vechten 
                                                                                  VERVOLG blz 19 
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Programma Dorpsfeest 2018 

29  Juni 

Vrijdag 
Vanaf 8:30 opstellen optocht 

Bewonder de optocht in het thema Film! 

 

9:30 Optocht 
10:30 Koffietijd 

 

13:00 Basisschool kinderen doen spellen 

 
Wie is het snelst tijdens de traditionele 

15:00 Veldloop! 
 

Vanaf 17:00 opstellen optocht 

17:30 Late middag optocht 
 

 
19:00 is de tent geopend 

19:30 Talentenjacht  

The Hollywood show 
Zingen, dansen, playback, cabaret...laat zien wat je kunt! 

 
Afsluiting met 

 Sunshine Band 
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Programma Dorpsfeest 2018 

 30 Juni 

Zaterdag 
Vanaf 9:00 opstellen optocht 

9:30 Optocht 
10:30 Koffietijd 

 

Zweet de alcohol eruit tijdens de 

11:00 Dorp - strijd om de Oscar 
Opgave in de tent   

 

14:00 Matinee met: Sander Metz  
 

16:00 Kinderdisco tot 12 jaar 

Wie wint de Oscar voor de mooiste outfit? 

 
Val in de prijzen tijdens de 

19:30 BINGO! 
 

Zaterdagavond eindigt het dorpsfeest met de top band   

Smûk! 
 

Zondag 1 July 

 11:00 Kerkdienst in de tent 
Met als thema:The lion king.  

Onder begeleiding van het korps van Nes 
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om een been, loopt de derde er mee heen” wie fan tapassing. Lolke van der 

Weg, ferlyne jier noch ferdienstelik 18e, naaide mei de beker út. It iene jier is 
it oare net. Lolke, fanôf dizze kant fan de Ie nogmaals tige lokwinske! 

Wa ’t ek meidwaan wol oan de spannendste competysje fan Noard-east 
Frysân, is fan herte wolkom. We begjinne wer op freed 21 september, en dan 

om de 14 dagen. It 80-jen giet 5 oktober los, en dan om de 4 wiken. 

 
Klaverjassen seizoen 2017 / 2018 

1 Lolke van der Weg       68.691  
2 Johannes Hoekstra       68.614  

3 Harry Steegstra       68.587  
4 Tine Reitsma       68.018  

5 Dikkie Hoekstra       67.661  

6 Tseard de Jong       66.436  
7 Eeltje Terpstra       66.017  

8 Wim de Groot       65.893  
9 Eelke de Jong       65.362  

10 Riekje Terpstra       65.132  

11 Fokke Sierksma       63.447  
12 Jelle Reitsma       62.738  

13 Eelke Kooistra       62.703  
14 David van der Zee       61.406  

15 Silvia Manzoni       60.437  

 
Reglementen optocht versierde wagens dorpsfeest 2018 
van De Flieterpen 
 
Tijdens de optocht van versierde wagens op het dorpsfeest 2018 zijn er uiter-

aard regels van kracht. Dit jaar zijn extra regels opgelegd vanuit de gemeente. 
De reglementen zijn niet bedoelt om af te schrikken maar om veiligheid van 

alle deelnemers en publiek te garanderen en er samen een leuke optocht van 

te maken. Tijdens de optocht van versierde wagens op het dorpsfeest 2018 
van De Flieterpen, georganiseerd door Oranjevereniging de Flieterpen op 29 

en 30 juni 2018, zijn de volgende regels van kracht: 

  

Voorschriften optocht vanuit de gemeente:    
   
De vergunning geldt uitsluitend voor de wegen in de gemeente Ferwerderadiel 
zoals aangegeven op de bijgevoegde routekaart op genoemde datum en gedu-

rende de vermelde tijden.                                       VERVOG blz 21 
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De vergunninghouder overlegt voor aanvang van de optocht een lijst van de 

bestuurders en eigenaren van de tractoren van de deelnemende versierde wa-
gens en andere motorvoertuigen aan de toezichthouder van de gemeente. 

De versierde wagens mogen maximaal 12 m lang, 2.6 m. breed en 4 m. hoog 
(met inbegrip van de op de wagen aanwezige personen) zijn. 

Het trekkend voertuig en de wagen moeten zijn voorzien van een onderschei-

dend en duidelijk zichtbaar nummer. De nummers moeten corresponderen met 
de lijst van bestuurders en eigenaren.  

De bestuurder van een getrokken of zelfrijdende wagen is tevens de contact-
persoon. Hij/zij is tevens verantwoordelijk voor de naleving van de voorschriften 

en is tijdens de optocht in de bezit van de voorschriften 
Deelnemers aan de optocht mogen geen alcoholhoudende dranken bij zich heb-

ben of op de wagens of voertuigen aanwezig hebben. Vanaf de wagens, voer-

tuigen of rijwielen mag niet in of naar het publiek worden gesproeid, gespoten 
of geworpen. 

De wagens, voertuigen of rijwielen mogen geen aanstootgevende teksten, af-
beelding(en), en / of voorstelling(en) vertonen. 

De wagens mogen buiten het rijden in de optocht slechts gebruik maken van 

de kortst mogelijk route van de stalling naar de opstelplaats en visa versa. 
Deelnemers mogen pas op de versierde wagens plaatsnemen als deze op de 

opstelplaats is gearriveerd. 
De vergunninghouder zorgt ervoor dat alle deelnemers tijdig in kennis worden 

gesteld van de voorschriften. 
De normale gedragsregels in het verkeer dienen in acht te worden genomen. 

De versierde wagens in de optocht moeten van een deugdelijke constructie zijn. 

De optocht moet zo compact mogelijk worden uitgevoerd. 
Achter de optocht rijdt een auto van de organisatie die er voor zorgt dat er geen 

ander verkeer tussen de optocht komt. 
 

Toevoeging vanuit de Oranje Vereniging:   
 
Alleen diegenen die zich voorafgaand aan de optocht hebben opgegeven bij de 

organisatie mogen deelnemen aan de optocht. 

Deelname aan de optocht geschiedt geheel voor eigen verantwoording. Een ge-
motoriseerd trekkend voertuig dient door deelnemers zelf verzekerd te worden, 

evenals de meegevoerde instrumenten en overige attributen.  
Elk gemotoriseerd, trekkend voertuig met gekoppelde aanhangwagen(s) en/of 

andere objecten, valt onder de Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen, die 

bij het motorvoertuig hoort. Dezelfde regels, die op de openbare weg gelden, 
gelden ook gedurende de optocht! Voertuigen die een verhoogd risico inhouden 

voor de deelnemers en/of publiek kunnen vóór of tijdens de optocht door de 
organisatie verwijderd worden.                                    VERVOLG blz 23 
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 Bêst Foer en…..net djoer!!  
 

Voeraardappelen in de aanbieding voor € 20,00 per ton.  
Snijmaïs met prima analyse…….  
Zaagsel met keuze uit een ruim assortiment  
tegen aantrekkelijke zomerprijzen  
als u tenminste voor scherp inkopen bent  
 

Aardappelpersvezels een doorvoercontract?? Gewoon doen!!  
Zo betaald u over alle vezels de laagste prijs van het seizoen en  
ontvangt u een korting van 1, 2 of 3 euro per ton  
 

LAVA 3 scoort alleen al op 3 punten:  
1. Houd de boxen droog en bacterievrij,  
     vooral tijdens warme zomerdagen  
2. Is super zacht voor de spenen  

3. Verrijkt de mest met mineralen en spoorelementen  
Kortom LAVA 3 presteert en U profiteert!!  
 

Voor de afhalers slechts € 178,00 per bigbag  
of 5 stuks thuisbezorgd voor slechts € 175,00 per bigbag  
 

Dinkel…… een strobrokje voor in diepstrooisel boxen.  
Prima vochtopname en geen risico op klebsiella en  
meer organische stof in de mest.  
Leverbaar in bigbags van ± 800 kg.  
 
Tot slot nog even dit:  
Weet dat er bij ons nog voldoende kunstmest zit.  
 

Service en kwaliteit ook tijdens onze vakantie,  
van 17 juni t/m 1 juli, want Gerben “rêd dermei”!  
 

 

WIJBENGA’S VEEVOEDERHANDEL  
BLIJE Tel. 0519-561414 / 561717  
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Het is uitdrukkelijk verboden om zich tijdens de optocht en tijdens het opstellen, 

met meer dan 1 persoon op een trekkend gemotoriseerd voertuig  te bevinden. 
Met andere woorden neem geen kinderen mee op een trekkend gemotoriseerd 

voertuig. 
De verantwoordelijke persoon voor een deelnemer dient de veiligheid te garan-

deren tijdens de optocht voor zowel de eigen personen binnen de groep, de 

andere deelnemers als het publiek. De verantwoordelijk persoon is in alle voor-
komende gevallen het aanspreekpunt.  

De jurering geschiedt door een onafhankelijke jury en vindt plaats tijdens het 
opstellen en gedurende de optocht.  

Gehuurde wagens doen niet mee voor de prijzen. 
Deelnemers die zich niet aan bovengenoemde reglement houden kunnen in het 

uiterste geval uitgesloten worden van deelname aan de optocht. 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie in over-
leg met de aanwezige jury. Dit besluit is bindend. 

Een prettige optocht toegewenst, Het bestuur van de Oranjevereniging 
 

Op zaterdag 14 juli organiseert het Ponkje een uitdagende zomeractiviteit:                             

Zeephandbal 
Met na afloop een gezellige BBQ! ,Locatie: Sportveld Reitsum. Tijd: We 
starten om 15.00 uur. Inschrijfgeld: € 5,- (excl. BBQ en consumpties)  
Aanmelden kan bij het Ponkjebestuur: 
Abe , Alle, Douwe, Jan, Marco, Evie  
 

Ouder-kind partij 
Ik heb met mijn vader gekaatst. 

Op zaterdag 9 juni in Reitsum. 

De eerste wedstrijd moesten we tegen Nelly en René. 

De tweede moesten we tegen Henner en Herman. 

Die twee wedstrijden hebben we gewonnen. 

Toen kwamen we in de finale. 

We moesten in de finale tegen Ylse en Nynke kaatsen. 

We hebben gewonnen en werden toen eerste. 

We kregen een krans en ik kreeg een kettinghangertje in de vorm van  

Een kaatsmof. 

 

Groetjes Saakje Marije  
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Kaatsvereniging Nea Kwea  
 
 

Aan alle  leden, ouders, supporters en vrijwilligers! 

 

De trainingstijden zijn als volgt: 

 

Welpen en Pupillen   

Maandag  18:00 tot 19:00 uur. 

Junioren   

Maandag 19:00 tot 20:00 uur. 

Dames en Heren  

Woensdag vanaf 19:30 uur. 

 

Datum’s wedstrijden: 
 

 22 en 23 Juni          Bauke Talsma partij 

 6 Juli                        Schaafsma Verkleedpartij. 

 7 Juli             Schaafsma Blijegeast nachtkeatsen. 

 20 en 21 Juli            Gebr. Folkertsma. 

 24 Augustus            Van Kammen partij 

 25 Augustus            Van Kammen Pearke Keatsen 

 

De wedstrijden beginnen op de Vrijdag om 17.00 uur.  

Op de Zaterdag om 9.30 uur. 

 

Graag de contributie overmaken : 

 

naar IBAN: NL59RABO 0320.201.813 t.n.v. St. Sportveld Flieterpen Reitsum 

(onder vermelding van naam en geboortedatum). 

 

T/m 17 jaar: € 7,50 

Vanaf 18 jaar: € 12,50 

 

 
 

 
 

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
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                                          Flieterpsterdyk 23  
9175 GG Reitsum                              9175 GG Reitsum 
                                                            0 

Boekingen:  
06 40473670 

                                                                    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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Tapperslijst: 
22 Juni          Vrijdags        17.00          Jan K & Alle S.  

23 Juni           Zaterdag     9.15            Hylke & Fokke  

                                            12.30          Herman A &  Jenne  

 

6  Juli             Vrijdags        17.00          Abe R & Symen Johannes  

7  Juli             Zaterdags    19.00           Hiltsje A &  Nynke S.          

 

20 Juli            Vrijdags        17.00         Jan S & Ruurd F  

21 Juli            Zaterdags     9.15           Herman S & Harmen A  

                       Zaterdags    12.30         Alle de Vries & Anna  

 

24 Aug           Vrijdags       17.00          Martzen & Gerda  

25 Aug           Zaterdags    10.00         Rene & Silvia Manzoni 

 

Schoonmaaklijst: 
Week 27    4   Juli        Tsjikke S & Tietsje R 

Week 29    18 Juli        Marianne D & Gretha 

Week 31    1   Aug      Maaike R & Nynke H 

Week 33    15 Aug      Froukje S & Wieke Marije 

Week 36    5   Sept.     Bestuur 

-De sleutel kan afgehaald worden bij Dittie Deelstra 

-Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b.     Het bestuur 

 

Aan alle inwoners van Lichtaard, Jannum, de 

Útsjoch en de Houwen: 

Vanwege het dorpsfeest wordt het oud papier eind juni niet bij u opgehaald. 

We vragen u dit zelf naar de container in Reitsum of Ginnum te brengen. 

Mocht dit niet lukken, dan is er vast een vriendelijke buurman of –vrouw die u 

hierbij kan helpen! 

Alvast bedankt! 

De schoolcommissie van kbs De Flieterpen 
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Tappers- en bakkerslijst  (vrijdag en zaterdag)  juni en juli 
 Zaterdag Vrijdag 

Tappen Bakken Tappen Bakken 

16-06 Sippie Dittie en 
Marja 

  

23-06 Minne Jitske R. en 
Tjitske S. 

  

30-06 Geen bakken i.v.m dorpsfeest  
 

07-07 Mark K. Bavius B. en 
Ruurd de V. 

Laatste keer bakken van 
het seizoen 

 

Juni  & juli Schoonmaaklijst 

19-06 Cisca V. Ypie F. Hilma M. 

26-06 Linda T. Alie K.  Hennie L. 

03-07 Maake M. Tine R. Marja S. 

10-07 Sippie S. Jellie V. Ietsje H. 

17-07 Jitske R. Pietsje S. Ytje. H.  
Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 

B.v.d. ,  Dorpshuisbestuur 

Let op:  De lijsten voor het nieuwe seizoen komen in de volgende 
dorpsbode!  
 
 

De Bak-Zomerstop! 

Zaterdag 7 juli is het de laatste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

keer bakken van dit seizoen! 

Deze middag/avond is alles voor een euro,  

m.u.v. de grote kipschnitzel, de zakken patat en natuurlijk het drin-

ken…Zaterdag 1 september beginnen we weer met het nieuwe baksei-

zoen!                                             Tot dan!  

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7l8Try9HMAhWInBoKHZg5BFcQjRwIBw&url=https://twitter.com/euroknallers&psig=AFQjCNEuHsLTP4W_6xXEiH_gzIoIAacrfQ&ust=1463041321744629
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9qPGLzNHMAhULvRoKHQcoBTQQjRwIBw&url=http://www.friturevogels.nl/nl/feesten.php&bvm=bv.121658157,d.bGs&psig=AFQjCNFYZAem8JzvgX2uC6_kNnw4p8f14Q&ust=1463041399927740
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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 23 juni   Warner de Boer – Rene Folkertsma 

zondag 24 juni   Sippie v Slooten 

zaterdag 30 juni   !DOARPSFEEST! 

zondag 1 juli    Alle de Vries   -Minne Kooistra 

zaterdag 7 juli   Jan Sierksma – Abe Reitsma 

zondag 8 juli   Oane Sierksma 

zaterdag 14 juli   Bavius Bakker 

zondag 15 juli   Gerard Talsma – Teake Wassenaar 

zaterdag 21 juli   Sijmen Hoekstra – Eline út aldtsjerk 

zondag 22 juli   Fokke Sierksma – Wim de Groot 

zaterdag 28 juli   Esther Spoelstra – Eelkje Vlaanderen 

zondag 29 juli   Jan Pier Sierksma –  Hylke Hoekstra 

zaterdag 4 augustus  Tsjitze P vd Velde – Herman Schaafsma 

zondag 5 augustus  Jenne deelstra – hindrik fan’ terpwei 

zaterdag 11 augustus  Douwe vd Meer – Auke Attema 

zondag 12 augustus  Marco Akkerman 

zaterdag 18 augustus  Jan Pieter Reitsma -Wilco v Kammen 

zondag 19 augustus  Herman Akkerman 

zaterdag 25 augustus  Martzen Feenstra – Gretha Andela 

zondag 26 augustus  Jelle Reitsma – Johannes Hoekstra 

 

SCHOONMAAKLIJST ’t Ponkje 

Graag de datum alvast in de agenda of telefoon zetten! 

  

maandag 18 juni jan kooistra – Simen Bijma 

maandag 25 juni Riemke vd Velde – Nynke Schaafsma 

maandag 2 juli Alle Sierksma – Joeke Vellema 

maandag 9 juli  Ytsia Teunissen – Ciska Reitsma 

maandag 16 juli JFP – ruurd de vries 

maandag 23 juli Gerda Sierksma – Bavius Bakker 

maandag 30 juli Minne Kooistra – Sippie v Slooten 

maandag 6 augustus Jenne Deelstra – Tietsje Reitsma 

maandag 13 augustus Wilco v Kammen – Jan-Pieter Reitsma 

maandag 20 augustus Wieke Marije Bakker – Nynke Hoekstra 

maandag 27 augustus Wytze Bavius de Boer – Froukje Sierksma 
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22-06 Bauke Talsma kaatspartij Spiker 17.00 u 

23-06 Bauke Talsma kaatspartij Spiker 09.30 u 

25-06 Henk van Loenen Kerk Ginnum Elke dag 

29-06 Dorpsfeest optocht Reitsum 09.00 u 

30-06 Dorpsfeest optocht Reitsum 08.30 u 

02-07 Irene van den Bosch Kerk Ginnum Elke dag 

06-07 Schaafsma kaatspartij Spiker 17.00 u 

07-07 Schaafsma kaatspartij Spiker 09.30 u 

09-07 Gré Terpstra Grafhorst Kerk Ginnum Elke dag 

14-07 Zeephandbal en BBQ Spiker 15.00 u 

16-07 Monique Bosch Kerk Ginnum Elke dag 

20-07 Folkertsma kaatspartij Spiker 17.00 u 

21-07 Folkertsma kaatspartij Spiker 09.30 u 

 

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren op: 

Woensdag  11  juli  2018 
Bij Wieger Zoodsma  

Mailen kan ook: 

dorpsbode@deflieterpen.nl 

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

