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Dit is een uitgave van: Dorpsbelang, Oranjevereniging, ’t Ponkje en 

Dorpshuis. Redactie Wieger Zoodsma. 
Penningmeester en mailadres voor advertenties en bezorging: 

cees.erna@hetnet.nl  bankrekening nummer. NL82RABO 03078.29.146 
t.n.v. Dorpshuis de Vlieterpen, inzake dorpsbode. Advertenties dorpsbode. 
 
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,  
Wat een prachtige zonnige weken hebben we gehad en hopelijk zet dit weer 

de hele zomer door. De eerste snee is er bij iedereen af en sommigen zijn 

zelfs al met de tweede bezig! 
De coronamaatregelen zijn al aardig versoepeld en daardoor kunnen er al wat 

activiteiten georganiseerd worden. Zie de redelijke gevulde agenda.   
De eindredacteur is weer thuis en naar omstandigheden gaat het goed. Hij 

heeft zijn werkzaamheden nog niet volledig opgepakt. Vandaar dat zijn assis-
tenten deze dorpsbode nog maken. Desondanks veel plezier met het lezen van 

deze dorpsbode.  

 

 

Het oude dorpshuis 
Het oude dorpshuis wordt verbouwd. Na jaren fantaseren is dan eindelijk het 

moment gekomen dat we onze plannen kunnen gaan uitvoeren in de gerefor-
meerde kerk van Reitsum. Graag houden we jullie op de hoogte van het reilen 

en zeilen van de verbouwing.  
De afgelopen 30 jaar was de kerk aan de Flieterpsterdyk 23 in gebruik als 

dorpshuis en daarom functioneel, praktisch en met liefde ingericht. Wij willen 

graag een boutique hotel met koffiebar beginnen. Wat is nou eigenlijk een 
boutique hotel? Een boutique hotel (heeft niets met een ‘winkel’ te maken) is 

een klein hotelletje met vaak maar een paar kamers en een eigentijdse, vaak 
luxueuze, inrichting. Elke kamer heeft een andere uitstraling en sfeer. Een 

boutique hotel is niet aangesloten bij een keten en streeft een hoog serviceni-

veau na. Nou ja, wij zullen onze eigen draai geven aan het serviceniveau en 
inrichting en ik weet nog niet hoe luxueus en sjiek het wordt. Wij zijn zelf niet 

bepaald sjiek dus dat deel wordt nog een uitdaging. 

mailto:cees.erna@hetnet.nl
http://www.deflieterpen.nl/
mailto:info@rmtnof.nl
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De sloop van het dorpshuisinterieur in de kerk is bij het ter perse gaan van de 

dorpsbode al begonnen. Wat we zelf kunnen doen, doen we zelf. Het systeem-
plafond hebben we eruit gehaald en het originele schrootjesplafond is weer in 

zicht. Dit willen we graag behouden. De kerkbanken en het tapijt zijn uit de 
‘krêke’ gehaald. Er kwam een mooie oudgroene kleur tevoorschijn op het bo-

venste deel van de zuidgevel. Die kleur gaat later vast terugkomen in de kerk, 

want o, zo mooi! Het Ponkjegebouw is gesloopt, de consistorie blijft uiteraard 
behouden en zal dienst doen als ontbijtzaal. 

Aan de buitenzijde van de kerk zal niet veel veranderen, behalve dat de zuid-
gevel een metamorfose zal krijgen. De zuidgevel is later aan de kerk gebouwd 

en past qua uitstraling niet bij de oorspronkelijke kerk. Samen met de architect 
is besloten de zuidgevel een moderne look te geven, totaal in contrast met de 

rest van de kerk.  

In het voorste deel van de kerk komen twee kerksuites voor twee personen. 
Deze suites zullen als eerste gebouwd worden. Tegelijkertijd met de bouw van 

de suites, wordt het dak van de consistorie gerenoveerd en zullen kerk en con-
sistorie voorzien worden van isolatie en vloerverwarming. Met een beetje ge-

luk kunnen de eerste suites in de loop van 2022 verhuurd worden aan toeris-

ten. Afhankelijk van de liquide middelen beginnen we dan met de bouw van 
nog twee suites aan de achterzijde van de kerk. 

 
Ik noemde al even de koffiebar. In de kerk is veel mogelijk maar door het ka-

rakter van het gebouw, met haar grote en hoge kerkramen, zijn er ook beper-

kingen. Door de locatie van de kerkramen ben je beperkt in het indelen van de 
muren van de kamers en op de begane grond kun je niet naar buiten kijken. 

Toch is het gelukt een indeling te maken (op papier althans) waarbij ook reke-
ning is gehouden met lichtinval, uitzicht naar buiten/buren zonder het karakter 

van de kerk aan te tasten. De gemeenschappelijk ruimte (lobby) blijft relatief 

groot, ook omdat we van alle kanten zonlicht in het schip van de kerk willen 
vangen. De koffiebar vormt een mooie invulling van de gemeenschappelijke 

ruimte en is toegankelijk voor inwoners, passanten en de klanten van de 
naastgelegen winkel en B&B. De kruisbestuiving van de diverse bedrijfsonder-

delen zorgt, samen met het behouden van de toegankelijkheid van de kerk, 
voor een complete beleving. We kregen al regelmatig mensen in de winkel die 

een speciale band hebben met de pastorie of met de kerk. Door de kerk toe-

gankelijk te houden voor dorpsbewoners en oud-bewoners, hopen we een bij-
drage te leveren aan de leefbaarheid en het behoud van de historie van deze 

mooie plek. Dominee J. Ploos van Amstel speelt een grote rol in de historie 
van deze kerk. We willen ‘Ploos’ en zijn jonkvrouw zeker een plek geven in de 

kerk, maar omdat onze kennis over de Doleantie tekort schiet, hebben we 

daar t.z.t. hulp bij nodig.  
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Voor nu genoeg verteld. Kom gerust langs in de kerk als je de vorderingen wilt 

zien, afscheid wilt nemen van het ‘oude dorpshuis’ of om vragen te stellen. 
Wees welkom, wel op eigen risico. 

Op Instagram en Facebook plaatsen we met enige regelmaat foto’s en fimpjes, 
volg kerksuites_noord_friesland (instagram). 

Groetnis, Dorian & Anco 

PS: fotocredits foto uit 1953 Lammert Damsma.  
Iemand toevallig nog oude foto’s van de kerk/pastorie? Mail ze naar: info@bij-

depastorie.nl Dank! 
 

 
 

Dorpshuis: We mogen weer open! 
 
Wij willen iedereen bedanken die, tijdens de periode dat we dicht zijn ge-
weest, eten bij het dorpshuis hebben besteld! Nu we weer open mogen, stop-

pen we met het bezorgen van de snack. Jullie zijn meer dan welkom om de 

snack op te halen of om in het dorpshuis te blijven eten.  
 

Op zaterdag is het dorpshuis open van 17:30 tot 22:00. Op zondag is het 
dorpshuis open van 19:00 tot 22:00.  

 
Wij moeten ons ook aan de geldende regels houden en rekenen op jullie 

begrip hiervoor.  

 

mailto:info@bijdepastorie.nl
mailto:info@bijdepastorie.nl
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Agenda van de algemene ledenvergadering van De Laatste Eer. 

Op dinsdag  29 juni om 20.00 uur in het dorpshuis. 

Wegens de coronaregels vragen wij u om u voor de vergadering op te geven 

bij Anny Vellema via  e-mail: b.vellema@telfort.nl.  Bij verkoudheid of andere 

klachten graag thuis blijven en ter plaatse graag u naam en telefoonnummer 

invullen. Graag voor 26 juni! 

 

1 Welkom en Opening 

2 Notulen en jaarverslag 

3 Financiën jaarverslag 

4 Ledenadministratie 

5 Lezen van de namen van de overledenen in 2020 met aansluitend een mo-

ment van stilte. 

6 Korte pauze  

7 De wet bestuur en toezicht rechtspersonen ook wel WBTR genoemd. Riemke 

v.d.  Velde en Anny Vellema gaan hier wat uitleg over geven.  Wat betekent 

dit voor onze vereniging? 

8 Bestuurswissel: Jelle Reitsma treed af als algemeen lid en…… 

9 Rondvraag. 

10 Sluiting 

 

mailto:b.vellema@telfort.nl
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Nieuws van dorpsbelang De Flieterpen  

 
Subsidie voor kleine leefbaarheidsinitiatieven 

 
Er is altijd wel een reden om iets leuks te doen in de Flieterpen. En nu hele-

maal met het eind van de coronacrisis in zicht! 

Bedenk een mooie actie om de Flieterpen weer te laten bruisen en vraag sub-
sidie aan uit het Noodfonds van de provincie. Ongetwijfeld borrelen er meteen 

al allerlei ideeën op bij jullie. 
 

Via Extra steun uit Noodfonds voor kleine initiatieven – Mienskip-
Subsidies & Regelingen-Subsidies-Provincie-Fryslan. 

 

kunnen jullie subsidie aanvragen van maximaal 500 euro. 
Wanneer het initiatief past binnen de voorwaarden van de regeling, wordt het 

bedrag binnen 2 weken na indienen overgemaakt. De regeling loopt door tot-
dat het budget op is. 

 

Inzameling oud papier 
 

Op 25 en 26 juni kunt u het oud papier weer inleveren. De containers staan 
weer bij Van Kammen in Ginnum en op de hoek in Reitsum 

 
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 

 

Per 1 juli 2021 geldt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). 
De wet is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te 

verbeteren. 
Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aanspra-

kelijkheid. 

Helaas blijken zaken als  ‘een greep uit de kas’ en  ‘vriendjespolitiek’ vaker 
voor te komen dan we denken. De wet gaat dat tegen door procedures en ver-

antwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te leggen. 
Bekijk de mogelijkheden om er aan te voldoen  door de informatie te zoeken 

op internet onder: 

 
doarpswurk  informatie en stappenplan WBTR 

 
 

Alle verenigingen  en stichtingen moeten aan de wet voldoen. 
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AED’s in de Flieterpen 
 
AED GINNUM, Gorrit en Berendtje  AED REITSUM, Kosterij

  

 

AED LICHTAARD, Cees en Ciska           AED JANNUM, Abe en Alice 
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Kaatstrainingen. 
 

 

De jeugd ,dames en heren trainen op woensdag-

avond, Riemer en Donna zijn bereid gevonden de 

trainingen bij de jeugd te verzorgen. 

 

De trainingstijden zijn als volgt: 

 

Welpen en Pupillen  Woensdag  17.00 tot 18:00 uur. 

Junioren  Woensdag 18:00 tot 19:00 uur. 

Dames en Heren Woensdag vanaf 19:30 uur. 

 

 

De peildatum voor de jeugd is 1 Januari. Je leeftijd op deze dag be-

paalt bij welke groep je traint en speelt.  

 

 

*Bij de junioren begin je met kaatswant en harde bal te kaatsen. 

 

Wordt jij in 2021 Bij wie speel je? 

8 jaar Welpen 

10 jaar Pupillen 

12 jaar Junioren 

16 jaar Dames en Heren 

 

 

 

Let op Let op nieuw rekeningnummer: 

 

Graag de contributie voor de eerste wedstrijd overmaken naar 

IBAN:NL50RABO0362362734 t.n.v. Kaatsvereniging Nea Kwea.  

(onder vermelding van naam en geboortedatum). 

 

T/m 15 jaar:   € 7,50,-  /   Vanaf 16 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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Datums  wedstrijden: 

 
18 & 19  Juni            Talsma partij 
3 Juli                         ATO ouder/kind partij 
16 &17 Juli                Folkertsma partij 
14 Augustus             Wijbenga/Schaafsma partij/nachtkeatsen 

27 & 28 Augustus    Van Kammen partij pearkekeatsen 
 

De wedstrijden beginnen op de Vrijdag om 17.00 uur. 
en op de Zaterdag om 11.00 uur. 

Op 3 juli begint de ouder/kind partij om 10.00 uur. 
14 Augustus 15.00 uur jeugd en + 19.00 uur nachtkeatsen. 

 

De tapperslijst & schoonmaaklijst staan vermeld in deze dorpsbode. 
 

*De ringen van de kransen graag inleveren bij Jenne. 
 

Wij hopen met elkaar weer op een sportief en gezellig kaatsseizoen! 
 
Bestjoer Nea Kwea. Jenne, Johannes, Ruurd, Alle, Hiltsje, Nynke.  

 

 

 
Voor in de agenda: 

24 juni 2021 van 16:00 tot 17:30 
Bij ons nieuwe dorpshuis! 

 
Het is de laatste Flierewille voor de zomervakantie.  

Wat doen we: 

Sport en Spring de zomer in! 
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TenToonsTelling:  “Van alles waT” 
 

 

 

Deze tentoonstelling is zeer bijzonder en is voor jong 
en oud. Te zien zijn vele rariteiten maar ook alles 
wat te maken heeft met eten en drinken uit de vervlo-
gen tijd.  Behalve dat, is Het één grote mix met vele 
verbazingwekkende voorwerpen, zoals schelpen, fos-
sielen, mineralen en nog veel  meer. Dit mag u niet mis-
sen. 
 
In het kerkje van Jislum ( bij Birdaard).    
Begint in het weekend van 10/11 juli en dan elk week-
end tot en met 28/29 augustus van 13.00 tot 17.00 uur.                                                          
De enTree is € 2.50 P.P. en komt ten goede aan het 
kerkje.  
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Oranjevereniging 

Doarpsfeest 2021. 

Noch altyd kin we hjir neat oer sizze. 
Ot we witte ot it troch gjit, of net trochgjit, 

krije jim hjir fuort berjocht oer. 
Alles is der klear foar, mar ot it net mei, gjit it oer, 

en losse we it ôf. 
 

Bestjoer oranjeferiening. 

 

 
Tapperslijst "Nea  Kwea" 2020 

 

   

              
18 juni 

 
Vrijdag 17.00 Gerda & Bavius 

 

19 juni 
 

Zaterdag 11.00 Sippie van S & Oane 
 

   
13.30 Herman A & Johan F 

 
       
3 Juli 

 
Zaterdag 10.00 Marten & Maaike    

13.00 Margje & Hilde 
 

       
16 juli 

 
Vrijdag 17.00 Jorrit & Symen Johannes 

 

17 juli 
 

Zaterdag 11.00 Irma &  Alice 
 

   
13.30 Esther & Eelkje 

  

14 aug  
 

Zaterdag 15.00 Harmen & Herman S 
 

   
17.30 Tp & Riemke 

 

   
20.30 Johannes &Wiesje 

 

27 aug 
 

Vrijdag 17.00 Martzen & Gretha 
 

28 aug 
 

Zaterdag 10.00 Alle de V & Anna  de B 
 

   
13.00 Ype & Martha 

 

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

Schoonmaaklijst: 
  

 
 

week 25 21 juni 
 

Dittie & Esther.  
 

week 27 5 juli 
 

Klaaske & Ytsje J.  
 

week 29 19 juli 
 

Tsjikke & Tietsje R.  
 

week 33 16 aug 
 

Maaike M & Nynke H. 

week 35   
 

30 aug 
 

 
Bestuur 
 

*De sleutel kan afgehaald worden bij  Erwin & Froukje Kikstra. 
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 “Juny, is de moaiste moanne”  
 
Noch net te hyt,  
mar ek net mear sa kâld  
de wyn hat ús noch wol ris te fiet  
mar lokkich, binne wy net fan sâlt  
Dat ferkeapje wy wol alle dagen  
súveringssâlt foar de kij  
en feefoersâlt foar os it foer net rotsje mei  
sa hawwe boer en ko beide gjin klagen  
Binne de bisten dochs net hielendal fit  
dan kinne jo it bêst wat goeie mais byfuorje  
Johannes en Antje witte wol wer’t die sit,  
want dat gegriem mei sûnens moat net lang duorje  
Miskien noch wat ierpels derby  
en it wurd in wier feest foar de kij.  
It moaiste gers krije jo mei Novurea  
bettere kwaliteit en langer grien  
sa dat jo straks tinke: hé ja  
hjir is al in hiele tiid lyn dat bêste guod oer dien  
Nije striebrokjes hawwe wy foar in skerpe priis  
prachtig spul, in brokjes mar ek in grús  
Fertroud, want wy geane net oer ien nacht iis  
En fanôf € 160,00 leverje wy al by jo thús  

 
Mear witte,  
 
WIJBENGA’S VEEVOEDERHANDEL, BLIJE  
lit jo nea mei de brokken sitte !!  
Tel. 0519-561414 / 561717 
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Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 

B.v.d. Het Dorpshuisbestuur. 
 
 

 

 
 

Graag i.o.m. Martha 06 4047 3670 een tijdstip afspreken. 

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

 
 

Tappers-en bakkerslijst (vrijdag en zaterdag) juni 2021 tot en met juli 2021 
Sleutel afhalen bij Martha Dijkstra 06 4047 3670 

 Juni/Juli 21 Zaterdag Vrijdag 

Tappen Bakken Tappen Bakken 

19-06-21 Riemke en 
Ytsje 

Klaaske en 
Hiltsje 

  

26-06-21 Cees D. Oane S. en 
Sjoerd. 

  

03-07-21 René M en 
Jan M. 

Silvia en Be-
rendtsje 

  

10-07-21 Hylke Klaas en Dikky Laatste keer bakken (ovb) 
 

Juni 21/Juli 21 Schoonmaaklijst Dorpshuis.  
Sleutel afhalen bij Martha Dijkstra. 

15-06-21 Margje v. K. Wieke de J. Andrea v/d W. 

22-06-21 Cisca V. Hilma M. Nel Schrier. 

29-06-21 Linda T. Alie K. Hennie 

06-07-21 Maaike M. Tine R. Marja S. 

Grote schoonmaak 
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Pijnacker Ferwert 
 

Huish.art. – Speelgoed – Textiel 

0518-412376 
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TAPPERSLIJST t’ Ponkje 

 
Tap tijden 

Zaterdag 20:00 – 22:00                Zondag: 19:00 – 22:00 
 

Zaterdag 19 Juni Bavius Bakker 

Zondag 20 Juni  Gerard Talsma – Teake Wassenaar 
Zaterdag 26 Juni               Sijmen Hoekstra – Eline út aldtsjerk 

Zondag 27 Juni  Fokke Sierksma – Wim de Groot 
Zaterdag 3 Juli                           Esther Spoelstra – Eelkje Vlaanderen 

Zondag 4 Juli  Jan Pier Sierksma –  Hylke Hoekstra 
Zaterdag 10 Juli Tsjitze P vd Velde – Herman Schaafsma 

Zondag 11 Juli  Jenne deelstra – hindrik fan’ terpwei 

Zaterdag 17 Juli Douwe vd Meer – Auke Attema 
Zondag 18 Juli   Marco Akkerman 

Zaterdag 24 Juli Jan Pieter Reitsma -Wilco v Kammen 
Zondag 25 Juli  Herman Akkerman 

 

Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 
B.v.d. t’ Ponkjebestuur. 

 
 

 
SCHOONMAAKLIJST ’t Ponkje 

Graag de datum alvast in de agenda of telefoon zetten! 

   
Maandag 14 Juni Gerda Sierksma – Bavius Bakker 

Maandag 21 Juni Minne Kooistra – Sippie v Slooten 
Maandag 28 Juni Jenne Deelstra – Tietsje Reitsma 

Maandag 5 Juli Wilco v Kammen – Jan-Pieter Reitsma 

Maandag 12 Juli                    Wieke Marije Bakker – Silke Vlaanderen 
Maandag 19 Juli            johan folkertsma – Riemer Folkertsma 

Maandag 26 Juli                      Jan Kooistra – Simen Bijma 
Maandag 2 Aug                       Alle Sierksma – Ruurd Folkertsma 

 

Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 
B.v.d. t’ Ponkjebestuur. 
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Jannumerwei 4                                
9175 GH Reitsum 
                                                                                                                              

0519-339362 

                                                          
Boekingen:  

                                                        06 40473670 

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

e.c.t. BEDIENING AANWEZIG.` 
 
 

  Opritverkoop in Ginnum! 
 

Op zaterdag 26 juni a.s. van 10.00 tot 13.00 uur organiseren we een oprit-

verkoop in Ginnum.  
 

Woon je niet in Ginnum, maar heb je nog genoeg spullen om te verkopen, 

dan ben je natuurlijk van harte welkom! Overleg dan zelf even met de be-

woners welke oprit/parkeerplaats je mag gebruiken.  

 

Wil je meedoen? Stuur dan even een appje aan Riemke (06-57748211), zo-

dat we een idee hebben hoeveel deelnemers er zijn en waar je te vinden 

bent.  

Op facebook komt t.z.t. een kaartje met de locatie van de deelnemers.  
 

Dus ruim je zolder voor de zomer lekker op en doe mee! 
 

Hiltsje en Riemke 
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18 juni  Talsma partij – jeugd 17.00 uur Sportveld 

19 juni Talsma partij – heren/dames 11.00 uur Sportveld 

24 juni Flierewille slotactiviteit  16.00 -17.30 

uur 

Dorpshuis 

25 en 26 
juni  

Oud papier   Reitsum/ 
Ginnum 

26 juni  Opritverkoop  10.00 – 13.00 
uur 

Ginnum 

29 juni  Ledenvergadering De Laatste 

Eer 

20.00 uur  Dorpshuis 

3 juli  ATO ouder/kind partij  10.00 uur Sportveld 

9&10 juli Dorpsfeest    

Va.10 juli  Tentoonstelling ‘van alles wat’ 13.00 – 17.00 

uur 

Kerk 

Jislum 

16 juli  Folkertsma partij – jeugd  17.00 uur  Sportveld 

17 juli  Folkertsma partij – heren/dames  11.00 uur  Sportveld 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren op: 

Juli/augustus 

Woensdag  14 juli 2021 
Bij Wieger Zoodsma  

              Mailen kan ook: dorpsbode@deflieterpen.nl  

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

