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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 
 

Koningsfeest 2018 

Ook dit jaar werd het koningsfeest gevierd in de Flieterpen. Al 

vroeg in de morgen werd er door dorpsgenoten de laatste hand 

gelegd aan de taarten voor de wedstrijd. In de tussentijd werden 

de letters opgehangen voor de auto puzzel tocht. Het belooft een 

prachtige dag te worden.De eerste deelnemers van de taartwedstrijd komen al 

binnen druppelen. De een na de andere heerlijke taart word klaargezet. Re-

cepten van dr. Oetker tot overgevlogen ideeën uit Nieuw Zeeland. Allemaal de 

moeite waard om te bekijken en te proeven! Gemaakt door jong en oud. De 

jongste deelnemer is zelfs nog maar 3 jaar! Wellicht kok in spé? De Jury be-

staande uit Rene Manzoni  en Gretha Andela. Zij hadden de mooie taak om de 

taarten te proeven en te beoordelen. Nadat de jury klaar was, werden de taar-

ten aangesneden en gegeten onder het genot  van een kopje koffie of thee. 

De winnaar voor de kinderen was Laura met haar worteltaart. Bij de volwasse-

nen was het Donna en Marthe met hun twee lagen taart! Alle deelnemers be-

dankt voor het bakken en tot volgend jaar!! 

Liters koffie later werd het tijd voor de puzzeltocht. Een route over buitenwe-

gen waarbij gezocht moest worden naar letters. Hierbij werden leuke woorden 

gevonden en uitgeleverd. De snelheid zat er in! Er waren creatieve deelnemers 

die onderweg letters vonden die andere deelnemers niet hebben gezien. De 

puzzelrit vragen waren het beste gemaakt door Wieke Marije, Helma en 

Tietsje en Minne, Alle, Johannes en Wietske. Overige waren Harm en Durkje 

voor hun komst en Hielke en Sybren die maar liefst 1,5 uur over de route heb-

ben gedaan. 

Eenmaal in het dorpshuis was het tijd voor een snack en een borrel. Samen 

met live muziek gemaakt door Yust-us werd het een feestelijke afsluiting. Alle 

deelnemers, vrijwilligers en bezoekers bedankt voor een geslaagde dag!Groe-

ten Oranjevereniging 

mailto:cees.erna@hetnet.nl
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De Pen 
Wij zijn Durk en Tjitske Oberman. ik Tjitske Bouma ben geboren in Harlingen 
en voer met mijn ouders op een schip in Holland en ging bij tijd en wijle naar 

een schippersschool in Amsterdam en Krommenie tot mijn 8e jaar en vanwege 
de leerplichtwet  gingen wij aan vaste wal in Amsterdam wonen waarna mijn 

ouders besloten naar Friesland te verhuizen in Makkum. Zij waren van Friese 

komaf ik heb 4 jaar de Huishoudschool bezocht in Bolsward. En werkte in 
Bloemkamp als leerling ziekenverzorgster tot ik Durk ontmoete in Harlingen. 

  
Wij trouwden in 1970 en streken  neer in een klein huisje in Kimswerd daar 

werd onze oudste en enige dochter Mirjam geboren. Na een jaar kregen we in 

Harlingen een huis en daar is Marcus geboren. In Harlingen zijn we nog een 
keer verhuist alwaar onze Samuel en Benjamin zijn geboren. Durk werkte bij 

de Gemeente aldaar als chauffeur maar omdat hij voor zijn trouwen op de 
grote rit zat, trok hem dat weer aan en kwam hij bij een verhuisbedrijf in Sur-

huisterveen en wij verhuisden mee naar Augustinusga. Toen dat bedrijf failliet 
ging zijn we naar Dokkum verhuist, maar bleven zoeken naar een eigen huis 

dit lukte dan in 1989 hier in Lichtaard waar wij tot nu geen enkele spijt van 

hebben gehad en nu als gepensioneerden met veel plezier wonen. 
 

No nog eefkes un stikje oer de boss himsels sis mar Durk ik bin oprjuchte yn 
Ternaard net yn internaat  (sa as myn skwoanmem eerst tocht) mar gewoan 

Ternaard ‘k bin altyd vrachtwain chauffeur west prachtig wurk o sa nei ’t zin 

mar ja no bin ik mei pensjoen en rommelje wat om ’t hiem en hûs hinne, ‘k ha 
ek een hobby fiskje en dus beregesellig oan t wetter sitte mei de freunen van 

club “Heak yn ’t bekje” at se no bite as net gesellig is ’t atyd wol !!! sa no ist 
wol genoch west en jouwe wij de pen troch oan  Mark en Anneke 

Hertlike Groetnis van Durk en Tjitske 
 

Op zaterdag 14 juli organiseert het Ponkje een uitda-
gende 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   06-14346709 
Alle   06-11985173    
Douwe   06-49659773   
Jan  06-18483252 
Marco   06-51012636 
Evie   06-28616609  
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De leukste Fryske kroechkwis fan Fryslân komt nei Tale-
paviljoen MeM yn Ljouwert! 
 

Op freedtemiddei 1 juny om 14:30 oere organisearret Praat mar Frysk fan de 

Afûk wer in Fryske kroechkwis. Diskear yn it Talepaviljoen MeM yn de 
Ljouwerter Prinsetún.  

 
Meidwaan? Jou dy mei dyn team (1-6 persoanen) fan hjoed ôf oan op fia 

praatmarfrysk@gmail.com. Dielname is fergees. 

 
Der is muzyk, der is bier, wyn en fris en fansels de leukste fragen oer Fryslân, 

Ljouwert en it Frysk. De presintaasje is yn hannen fan stand-up comedian 
Douwe Gerlof Heeringa. 

 
De Fryske Kroechkwis wurdt mei mooglik makke troch Sonnema Berenburg, 

Weidenaar Worst, Drukkerij Van der Eems en de Afûk. Graach oant sjen op 

freed 1 juny yn Talepaviljoen MeM yn Lân fan Taal! 
 

Praat mar Frysk organisearret sûn 2013 al Frysk kroechkwissen rûnom yn de 
provinsje. De Fryske kroechkwis yn Talepaviljoen MeM is alwer de 11e edysje. 

Praat mar Frysk is in kampanje fan de Afûk mei as doel Friezen bewust te 

meitsjen fan harren twataligens en harren dêr grutsk op te meitsjen. 
 

Foar mear ynformaasje sjoch op www.praatmarfrysk.nl. 

 

 “Freerk Kamma, de witte Papoea, terug in Wierum” 

Over een Wierumer onder de Papoea’s  tussen 1932 en 1962,  en                                                            
zijn latere werk als gedreven cultureel antropoloog in Nederland.   

Dit project is onderdeel van de serie manifestaties getiteld ‘Leeuwarden Fries-
land, culturele hoofdstad van Europa 2018’ (LF2018) 

Rode draad  is het levensverhaal van een dorpsjongen (1906-1987) die na zijn 
eerste baantjes van matroos en bakkersknecht zich schoolt tot gediplomeerd 

zendeling, met zijn gezin woont en werkt op het toenmalige Nederlands 
Nieuw-Guinea. Naderhand studeert en promoveert hij in Leiden en werkt als 

cultureel antropoloog. De levenswijze van de oorspronkelijke bevolking van   

                                                                                        Verder blz. 7 
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Nieuw Guinea heeft hem zozeer aangegrepen dat hij zich zijn verdere leven 

onvermoeibaar inzet voor hun cultuur en belangen. Tegelijkertijd blijft hij zich 
sterk verbonden voelen met Wierum. De veelzijdigheid van dr. F.C Kamma 

komt naar voren in de tentoonstelling    

FREERK KAMMA, DE WITTE PAPOEA 

Plaats:                 Museumkerk Wierum, Hoofdstraat 17, 9141 TR Wierum                                                                

Openingstijden: Vrijdag, zaterdag, zondag, 13 – 17 uur,  2 juni – 15 sep-
tember 2018 

De openingsplechtigheid vindt plaats op zaterdagmiddag 2 juni,  gevolgd door 

een groot multicultureel gebeuren van zang, dans en toneel op het Kerkplein 
te Wierum.  

Voor verdere omlijsting zorgen lezingen, themakerkdienst, kinderactiviteiten,  

wandelroute  en de onthulling van een herinneringsplaquette op de plek van 

het  geboortehuis van Kamma. Alle activiteiten zijn rolstoeltoegankelijk. 

Meer informatie:  www.museumkerk.nl  of  www.dorpwierum.nl   

         
Freerk Kamma neemt liederen        Het (verbouwde) skûtsje “De jonge Freerk”                      
van Papoea’s op met de band-                       waarmee het gezin Kamma voer in de  
recorder.            schooljaren van Freerk. 
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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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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 
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Het menu 
Pannen, 
Ik heb zo langzamerhand een heel legioen aan pannen in de keuken staan. 

Een grote en een kleine wok, een grillpan, verschillende sauspannen,  een 
mosselpan, een hapjespan en koekenpannen in verschillende maten. En dan 

natuurlijk een grote soeppan en een degelijke set roestvrij stalen kookpannen 

van minstens vijfentwintig jaar oud. Die voldoen nog prima en zien er nog net-
jes uit ook. Dat geldt niet voor mijn koekenpannen. Daarvan heb ik er in de 

loop der jaren heel wat versleten. Goedkope en dure, na een paar jaar is de 
antiaanbaklaag versleten en kun je ze weggooien. Niet erg milieuvriendelijk, 

temeer omdat er in die antiaanbaklaag stoffen zitten die moeilijk afbreekbaar 

zijn. Eigenlijk zijn wat dat betreft de ouderwetse plaatstalen koekenpannen 
het beste, maar die zijn weer moeilijk te hanteren. Sinds kort heb ik een koe-

kenpan met een keiharde keramische antiaanbaklaag. Minder belastend voor 
het milieu en hoger te verhitten, zodat je er ook vlees mooi bruin in kunt bak-

ken. Wel met een beetje boter natuurlijk voor een lekker sappig resultaat. Ik 
heb er bijvoorbeeld prima biefstuk en heerlijke karbonades in gebakken. Op 

hoog vuur, zodat de buitenkant snel bruin werd en ze van binnen nog lekker 

rosé waren. Lekker met een salsa verde met veel munt erdoor, want jus ma-
ken blijft moeilijk in een koekenpan met antiaanbaklaag. Dat wil gewoon niet 

goed, want ja een vork gebruiken in zo'n mooie pan is streng verboden na-
tuurlijk.   Maar dit terzijde. 

Het gras voor huis bij Piet in het weiland begint al flink te wuiven, ik denk dat 

de Gebr.Folkertsma de machines en tractoren wel aan kunnen slaan. 
Groengras 1e snee, en prachtig mooi mals lamsvlees is een mooie combi voor 

moederdag. 
De dorpsbode komt volgens Sippie de week na Moederdag pas uit, naar op de 

zondag erna is het ook een heerlijke maaltijd. 

En Moederdag is het elke dag. 
Lamskoteletten met rucola pesto  

4 personen, 30 min  
Ingrediënten, 

 400 g lamskoteletten      (ook te bereiden op de bbq natuurlijk) 

 olie in een verstuiver (4 koffielepels) 

 1 citroen 

 1 eetlepel pijnboompitten 

 2 teentjes knoflook 
 200 g rucola 

 2 eetlepels olijfolie 
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 voor erbij 

 500 g haricots verts of prinsessenboontjes 

 1 sjalot, gesnipperd 

 1 koffielepel boter 

 1 tomaat 

 800 g gekookte aardappelen 

Bereiden; Kruid de koteletten met een snufje zout en versgemalen peper. 
Laat een grillpan goed heet worden, verstuif er wat olie op en bak de kotelet-

ten aan beide kanten. Grill ze niet te lang, 5 minuten per zijde is qua tijd wel 
goed. Een beetje roze van binnen houden is gewoon het lekkerst. De baktijd is 

echt ook afhankelijk van de dikte van de kotelet, en je persoonlijke voorkeur 

van rose of well done. 
Boen de citroen schoon en rasp de schil. Doe een lepel citroenrasp en twee 

koffielepels citroensap in de blender. 
Rooster de pijnboompitten en pel de knoflook. Doe ze bij de citroen en voeg 

er de rucola, de olijfolie en 2 eetlepels water aan toe. Mix tot een gladde pasta 
en breng eventueel op smaak met wat extra peper. Maak de haricots verts of 

prinsessenboontjes schoon en stoom of kook ze gaar. Fruit de sjalot in de bo-

ter. Snijd de tomaat in blokjes en bak ze kort mee. Voeg er de prinsessen-
boontjes aan toe.  

Serveer de koteletten met de pesto, de boontjes en de aardappelen. 
Extra benodigd; 

Blender, en dat is geen pan… haha.   Lekker ite, Sjoerd 

Op 29 en 30 juni 2018 is het dorpsfeest in de Flieterpen. 
   Een gouwe ouwe… een gloed nieuwe, 

 

In de volgende dorpsbode volgt het programma!  

 

het thema is:                              FILM 
En deze keer weer met een optocht in thema 

De oranje vereniging 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR4768nq3XAhUCCcAKHYS7DVEQjRwIBw&url=http://www.wijheemstede.nl/doelgroep/alle-leeftijden/naar-film-heemstede/&psig=AOvVaw3UCRMWw-Mi6aSQLKaUIqEM&ust=1510169971704484
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Maitiid  

Binne jo op syk nei in túnkroade ?  
Wy ha ús oanpost oan ’e moade  
mei allerhande kleuren  
om de boel es flink op te fleuren.  

In protsje potgrûn os túnmodder derbei,  
miskien ek noch in sekje keunstdong mei  
en dan op nei in sinnige dei.  

Foar de grútferbrûker, leverje wy de keunstdong fuort yn ’e strooier  
Dat is foar jo beurs aardig tûker, dus ik soe sizze “dat kin net mooier”  

Ek de lanboufolie leverje wy op maat,  
foar bulten langer os 50 meter  
geane wy mei jumborollen op ‘n paad  
tot 20 meter breed, dus ik sau segge “dat ken niet beter”  

Wat wol better kin, nei ús sin  
binne de striebrokjes yn ’e boxen  
freegje derom nei “Grob” en “Dinkel”  
dat is makke fan skjin strie en dat hawwe wy in ’e winkel  

Bliuwe jo dochs leaver seachsel en Lava3 struien  
Dan kinne wy dat ek gemixt leverje  
Dat is twa dingen struie en 1 kear wurk….. freegje mar oan Durk!!  

En os jo noch mear fragen ha,  
gean dan nei Johannes en Antje ta  
want die meitsje it as it heal kin  
eltsenien nei ‘t sin.  

WIJBENGA’S VEEVOEDERHANDEL, BLIJE  
Tel. 0519-561414 / 561717 
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                                          Flieterpsterdyk 23  
9175 GG Reitsum                              9175 GG Reitsum 

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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Tappers- en bakkerslijst  (vrijdag en zaterdag)  mei t/m juli 
 Zaterdag Vrijdag 

Tappen Bakken Tappen Bakken 

19-05 Riemke en 
Ytsje J. 

Klaaske en 
Hiltje B. 

  

26-05 Gaatse Herman S. 
en Harmen 

  

02-06 Sjouke S. en 
Piet S 

David en 
Wieke 

  

09-06 Hylke Klaas en Dik-
kie 

  

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. 

  

14-07 Cees D. Oane S en 
Sjoerd 

Laatste keer bakken van 
het seizoen 

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

 

 

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. 

 

Danke wol allegear! 
 

Ik woe graach elsenien tige tank sizze foar alle oandacht dy’t ik krigen ha nei 
myn heupoperaasje. 

Kaarten, blommen, appkes en besite. It wie geweldich 
Groeten fan Pietie 

 

mailto:oerdebrege.aanmeldingen@gmail.com
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Mei t/m 
juli 

Schoonmaaklijst 

22-05 Irma R. Wiesje H.  Anna de B. 

29-05 Gré H. Dittie D. Cora M. 

05-06 Saakje Z. Richtsje F. Tietsje W. 

12-06 Margje v. K. Wieke de J. Andrea v/d W.  

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 

 

Ponkjefiskjen 
 

Op vrijdag 1 juni vindt het jaarlijkse 
Ponkjefiskjen weer plaats.  

Van 19.00 uur tot 20.30 uur kunnen de 

hengels in het water. 
 

Locatie is de Holwerter Feart (bij de Jan-
numerbrug) 

 

Om 21.00 uur vindt de prijsuitreiking 
plaats in het Ponkje.  
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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 19 mei  Jan Pieter Reitsma -Wilco v Kammen 

zondag 20 mei   Jenne deelstra – hindrik fan’ terpwei 
zaterdag 26 mei  Martzen Feenstra – Gretha Andela 

zondag 27 mei   Marco Akkerman 
zaterdag 2 juni              Simen Bijma –  Jan Kooistra 

zondag 3 juni   Herman Akkerman 

zaterdag 9 juni   Ruurd De Vries 
zondag 10 juni   Jelle Reitsma – Johannes Hoekstra 

zaterdag 16 juni  Gerda Sierksma – Wytske Klijnstra 
zondag 17 juni   Sijmen C Zoodsma – Gaatze W Zoodsma 

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 

 

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

maandag 21 mei Wilco v Kammen – Jan-Pieter Reitsma 

maandag 28 mei Wieke Marije Bakker – Nynke Hoekstra 
maandag 4 juni Wytze Bavius de Boer – Froukje Sierksma 

maandag 11 juni  Johannes Bloem – Riemer Folkertsma 

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 
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22-05 Fiskjen “Heak yn’t bekje” Hege Brêge 19.30 u 

25-05 Wijbenga partij De spiker 17.00 u 

26-05 Wijbenga partij De spiker 09.30 u 

01-06 T’ Ponkjefiskjen, Jannum 
Holwer-

terfeart  
19.00 u 

01-06 Fryske kroechkwis Leeuwarden 14.30 u 

02-06 De witte papoea Wierum 13.00 u 

07-06 Fiskjen “Heak yn’t bekje” De Traan 19.30 u 

09-06 ATO Ouder/Kind partij De Spiker 09.30 u 

29-06 Dorpsfeest optocht Reitsum 09.00 u 

30-06 Dorpsfeest  Reitsum 10.00 u 

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren op: 

Woensdag  13  juni  2018 
Bij Wieger Zoodsma  

Mailen kan ook: 

dorpsbode@deflieterpen.nl 

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

