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

Dorpshuis 
DORPSBELANG   Gaatse Zoodsma    
DORPSHUIS Mariëlle Brouwer              

ORANJEVERENIGING Gretha Andela              

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 
 

Geachte Flieterpers 
 
De herfst heeft zijn intrede gedaan, na een prachtige zomer met vele hoge 

temperaturen.  We hebben kunnen genieten van dit prachtige weer, maar nu 

is de R weer in de maand en kunnen de mensen die het nodig hebben in no-
vember weer een griepprik halen. 

 
Op de voorkant van dit blaadje ziet u enkele foto’s van pentekeningen van Al-

bert Martin uit de 19e eeuw. De eerste tekening is van de kerk van Jannum. 
Door de eeuwen heen is deze niet veel veranderd. Op de andere tekening ziet 

u het toegangspad naar de boerderij op de terp in Jannum. In de loop der tij-

den is dit pad veel breder geworden en lijkt het huis naast de kerk een eindje 
verder te staan. Misschien tijdens de afgraving verplaatst naar de kerk? 

 
In Blije zijn ze de komende weken nog bezig om “klaai werom te bringen” . 

Het culturele landschapsproject Sense of Place wil in samenwerking met de in-

woners van Blije de “klaai werom bringe” naar de terpen die zijn afgegraven in 
de vorige eeuw. De meeste terpen zijn voor de oorlog al afgegraven. 

 
Teake van der Meer heeft op 9 november zijn laatste optreden gehad in 

Reitsum. De ruim 80 jarige Westereinder deed zijn stukjes in twee bedrijven 
en ondertussen werd er ook nog gewisseld in verschillende personages. Het 

was een leuke avond al konden er hier en daar nog wel een paar personen bij. 

Misschien komt er in de volgende dorpsbode nog een verhaal. 
 

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. 

 

mailto:cees.erna@hetnet.nl
http://www.deflieterpen.nl/
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Koersbal in het dorpshuis 
 
Heb je zin in een ontspannen en gezellige middag. 

Kom dan op vrijdagmiddag (eens in de twee we-
ken) om 14.00 naar dorpshuis “De Fjouwer” en 

speel mee met onze nieuwe activiteit  

 

KOERSBAL.  

 

Wat koersbal precies is kun je zien op : www.koersbalheenweg.nl/uitleg. 
 

 

We zijn inmiddels op 2 november gestart, maar nog niet in competitieverband. 
Vervolgens spelen we om de twee weken, om precies te zijn op de middagen 

voorafgaand aan het kaarten. 
 

Laat je verrassen en kom een keer geheel vrij-
blijvend kennismaken met KOERSBAL en lijkt 

het je leuk, kun je gewoon mee doen. 

 
 

 
 

 

 
 

Voor meer informatie of opgave kun je contact opnemen met Wim Koehorst 
telefoonnummer 0519-785151 of via e-mail w.koehorst@telfort.nl. 

Van harte welkom. 

 
 

http://www.koersbalheenweg.nl/uitleg
mailto:w.koehorst@telfort.nl
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Oan ús leden fan de boeren- en boerinnenploech Reitsum 
en omkriten. 
 

 

Hjir einlings wer in berjocht fan ús. We ha no 
wat betocht wer at jimme de doar net plat 

rinne.  
Geel, Verstappen, laagste prijs garantie, 

consument, vers, reklame op tv, alles in huis! 

Wêr tinke jimme dan oan? Justum, de Jumbo. 
Wij sil nei de Jumbo yn Dokkum.(ien fan it 

bestjoer hat dêr in konneksje, die persoan wol 
graach by har yn e familje.)Miskien bin der 

ûnder ús leden wol guon die noch noait yn in 
supermerke west ha. Soe my gjin nij dwaan. 

 

At wy der binne kin we ek sjen hoe at ús eigen molke yn de skappen leit . 
Wy wolle jimme graach foar dizze excurzje útnoegje. 

 

 
Wannear : Moandei 26 novimber 

Hoelet : 18.45 oere  by it doarpshûs wei. 
We moatte 19.00 oere by de Jumbo Dokkum wêze. 

 

 
Nei ôfrin (om 21.00 oere hinne) kinne we dan noch efkes yn’t ponkje neiprate. 

Wa at gjin ferfier hat, efkes skilje mei ien fan ús. 
Graach opjaan bij Tine, til.: 339298 (oars krije jim gjin kofje) 

 

Oant dan!    Albert, Fokke, Tine en Gre 
  

 

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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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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Sinterklaasfeest! 
Sinterklaas komt volgende maand weer in Nederland aan  
en ‘de  Flieterpen’ wil hij natuurlijk niet overslaan! 

Kleurplaatwedstrijd   

Alle kinderen (tot 12 jaar) in de Flieterpen krijgen 
maandag 19 november een kleurplaat op school of 

in de brievenbus. Kleur deze kleurplaat op je aller-
mooist en maak kans op een leuke prijs! De kleur-

platen kunnen tot woensdag 28 november worden 
ingeleverd in het dorpshuis (ook in de brievenbus) 

en worden gejureerd door de Zwarte Pieten. De uit-

slag wordt zaterdag 1 december tijdens de Pieten-
disco bekendgemaakt, want....  

 
Pietendisco  

 

De Pieten hebben weer zin om met ons een feestje te bouwen! Alle kinderen 
tot 12 jaar zijn van harte uitgenodigd op zaterdag 1 december van 17:00 

uur tot 19:00 uur om met elkaar te dansen, spelletje te doen, patat te eten 
en je eigen “TaaiTaaipop”te versieren.  Kom vooral verkleed, dan wordt het 

pas een echte Pietendisco!  Doe je best! En tot dan!  
Het dorpshuisbestuur 

 
Beste Flieterpers, 

 

Hjir efkes in krabbeltsje fan Wiebe en Annie. 

Nei sawat 60 jier hawwe wij Ginnum ferlitten wér’t wy 
in protte leafde en leed meiinoar dield hawwe. 

 
Mar wy sjogge werom op in mooie en goede tiid. 

In nije faze yn ús libben is oanbrutsen. 

Foarearst wenje wy no foar in tiid yn Jislum oan’t wy wat oars fine. 
Wy bliuwe wol ferbûn mei de Flieterpen. 

 
Us nije adres is:   

                         Jislum 

 
Groeten fan Wiebe en Annie  
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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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MENU                    van Sjoerd 

 
Brrrrrr…… 

 
Ik kijk door een natgeregend raam naar buiten, binnen brandlekker de kachel. 

Gisterenavond toch nog een paar zingende kinderen aan de deur, leuk. 

 
Sint-maarten…Sint-Maarten de koeien hebben …… 

 
Het is nu echt herfst, het is buiten koud en er waait een gure wind. Echt tijd 

voor stamppot! Heel traditioneel misschien, maar tegelijkertijd ook eigentijds 

en duurzaam. Je bespaart energie omdat je voor stamppot alles in één pan 
bereidt. 

 
En de basis voor stamppot zijn van oudsher echte seizoensgroenten uit eigen 

land. Een lekkere andijviestamppot gaat er nu wel in.  
Lekker makkelijk ook door de week. Je hoeft eigenlijk alleen aardappelen te 

koken. Neem voor smeuïge stamppot echt kruimige aardappelen en reken 

voor stamppot op 1,25 tot 1,5 kilo voor 4 personen. In kleine blokjes gesne-
den zijn ze al in 10 tot 15 minuten gaar.  

 
Intussen bak je de spekblokjes die je zelf snijd van een stukje mager rook-

spek. Kant en klre spekblokjes en met name spekreepjes zijn te klein gesne-

den naar mijn zin en bestaan soms zelfs uit aan elkaar geplakte stukjes vlees 
en vet. Uit zelf gesneden spekblokjes smelt ook lekker wat vet, dat je later 

door de stamppot kunt roeren.  
 

Voor het gemak kun je uitgaan panklare andijvie 400 gram voor 4 personen 

maar ik neem liever een grote krop, die ik na het wassen in brede repen snijd. 
Soms vervang ik de andijvie ook wel door veldsla of rucola. 

Gebruik voor het fijnmaken van aardappelen een stamper en geen mixer. Met 
een mixer wordt de puree lijmachtig. Roer zoveel melk of kookvocht en spek-

vet of boter door de gestampte aardappelen dat het een smeuïge puree 
wordt. 

 

Roer er dan hand voor hand de andijvie door en warm de stamppot door tot 
de andijvie begint te slinken. Geef de spekjes en eventueel nog een stuk rook-

worst er apart bij. Of vervang de spekjes en worst voor een stamppot zonder 
vlees door cashewnoten of pinda’s die je even roostert in een droge koeken-

pan. Het is even wennen weer zo’n stamppot, maar dan kunnen we er weer 

een winter lang op variëren.  
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Andijviestamppot met rookworst en spekjes 
 
Ingrediënten  

1 kg kruimige aardappelen, geschild en in kleine, gelijke stukjes 
2 kleine rookworsten 

25 gram boter(+ extra) 

150 ml melk 
1 kleine struik andijvie (ca. 350 g) gewassen en fijn gesneden 

Uitgebakken spekjes (liefst zelf gesneden van een stukje gerookt spek) 
Bereiden:  

Stoom de aardappelen met de rookworsten (zonder verpak-

king) in de gaatjesschaal met de dicht schaal eronder 25 
minuten op 100 graden 

Doe de boter en de melk in een kookpan en schep de ge-
stoomde aardappels erop. Stamp ze fijn met een stamper of 

gebruik een pureeknijper. 
Klop de puree met de mixer of garde luchtig. Verwarm op 

laag vuur tot de puree door en door warm is.  

Schep er vlak voor het serveren de andijvie en de in plakjes 
gesneden rookworst door en garneer met de spekjes 

 
Variatietip :Vervang de andijvie door rucola en het spek door zongedroogde 

tomaat. Breng de puree, voordat de rucola erdoor gaat, op smaak met wat 

grove mosterd.                                               Lekker ité Sjoerd 
 

WhatsApp buurtpreventie 

 

 

Vanuit de DDFK gemeente zijn hiervoor bor-
den beschikbaar gesteld.  Deze borden wor-

den bij de toegangswegen van de Flieterpen 
geplaatst.  

Meedoen binnen de Appgroep van jouw buurt 

? Stuur even een appje naar de dorpsverte-
genwoordiger van het dorpsbelang in jouw 

dorp.   
Ginnum:   Gaatse Zoodsma – 06 22 72 69 43 

Reitsum:   Nynke Schaafsma  -0655 77 15 92 

Jannum:    Evie Vinken – 06 28 61 660 9 
Lichtaard:  Mark Kingma – 06 13 35 53 23 
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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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Nov. t/m jan. Schoonmaaklijst Dorpshuis  

20-11 Jitske R.  Pietje S. Ytje H. 

27-11 Tjitske S. Durkje S.  

04-12 Irma R. Wiesje H. Anna de B. 

11-12 Gré H. Dittie D. Cora M. 

18-12 Saakje Z. Richtje F. Tietje W. 

25-12 Margje v.K. Wieke de J. Andrea v/d W. 

01-01 Cisca V. Ypie F. Hilma M. 

08-01 Linda T. Alie K.  Hennie L. 

15-01 Maaike M. Tine R. Marja S. 

22-01 Sippie S. Jellie V. Ietsje H. 

 
Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 
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Tappers- en bakkerslijst  (vrijdag en zaterdag)  november t/m janu-

ari 

 Zaterdag Vrijdag 

Tappen Bakken Tappen Bakken 

 

30-11   Herman A.  Thea S. en 
Gretha 

01-12 Sjouke S. en 
Piet S. 

David en 
Wieke 

  

08-12 Hylke Klaas en Dik-

kie 
 

  

14-12   Ale Sip  Hans H. en 

Hilma  

15-12 Fokke Jan Pier en 

Alle S. 

  

22-12 Minne Jitske R. en 
Tjitske S. 

  

28-12   Cees V. Tietje W. en 

Klaas H. 

29-12 Sippie Dittie en 

Marja 

 

  

05-01-

19 

Abe K. en 

Jorrit A. 

Bavius B. en 

Ruurd de V. 

  

11-01   Lourens B. Lars en Sy-
bren 

12-01 

 

Marten Auke en Sara   

19-01 Riemke en 

Ytsje J. 

Klaaske en 

Hiltsje A. 

  

25-01   Boukje R. en 
Baukje S. 

Piet R. en 
Johannes  J. 

26-01 Wouter Silvia en Be-

rendje  

  

 

Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 

B.v.d. ,  Dorpshuisbestuur 

  

24-11 Gaatse Herman S. en 

Harmen 

  



 22 
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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 24 november             Martzen Feenstra – Gretha Andela  

zondag 25 november  Sippie v Slooten 
vrijdag 30 november  Wietze Bavius – Froukje Sierksma 

zaterdag 1 december  Simen Bijma –  Jan Kooistra 
zondag 2 december  Alle de Vries   -Minne Kooistra 

zaterdag 8 december  Ruurd De Vries 

zondag 9 december  Oane Sierksma 
vrijdag 14 december  Wieke Marije Bakker – Nynke Hoekstra 

zaterdag 15 december  Gerda Sierksma – Wytske Klijnstra 
zondag 16 december  Gerard Talsma – Teake Wassenaar 

zaterdag 22 december  Warner de Boer – Rene Folkertsma 
zondag 23 december  Jenne deelstra – hindrik fan’ terpwei 

dinsdag 25 december  1e kerstdag (vrijwillegers) 

woensdag 26 december             Fokke Sierksma – Wim de Groot 
vrijdag 28 december  Symen Johannes Hoekstra – Ruurd folkertsma 

zaterdag 29 december  Jan Sierksma – Abe Reitsma 
zondag 30 december  Marco Akkerman 

zaterdag 5 januari  Bavius Bakker 

zondag 6 januari  Herman Akkerman 
vrijdag 11 januari  Jorrit akkerman – Abe kooistra 

zaterdag 12 januari  Alle Sierksma 
zondag 13 januari  Jelle Reitsma – Johannes Hoekstra 

zaterdag 19 januari  Sijmen Hoekstra – Eline út aldtsjerk 

zondag 20 januari  Sijmen C Zoodsma – Gaatze W Zoodsma 
vrijdag 25 januari  Sietske Hoekstra – Symen Hoekstra 

SCHOONMAAKLIJST ’t Ponkje 
maandag 19 november Wytze Bavius de Boer – Froukje Sierksma 
maandag 26 november Johannes Bloem – Riemer Folkertsma 

maandag 3 december jan kooistra – Simen Bijma 
maandag 10 december Riemke vd Velde – Nynke Schaafsma 

maandag 17 december Ytsia Teunissen – Ciska Reitsma 

maandag 24 december JFP – ruurd de vries 
maandag 31 december Gerda Sierksma – Bavius Bakker 

maandag 7 december Minne Kooistra – Sippie v Slooten 
maandag 14 december Jenne Deelstra – Tietsje Reitsma 

maandag 21 december Wilco v Kammen – Jan-Pieter Reitsma 

maandag 28 december Wieke Marije Bakker – Nynke Hoekstra 
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21-11 Verkiezingen dorpshuis 
07.30 u- 

21.00 u 

29-11 CPB dorpshuis 19.45 

30-11 Koersbal dorpshuis 14.00 u 

30-11 Kaarten dorpshuis 19.30 u 

01-12 Sinterklaasfeest kinderen dorpshuis 
17.00 u - 
19.00 u 

05-12 Sinterklaas in school school 08.30 u 

14-12 Koersbal dorpshuis 14.00 u 

14-12 Kaarten dorpshuis 19.30 u 

22-12 
Kerstviering alle vrouwen uit de 

Flieterpen 
dorpshuis 19.45 u 

28-12 Koersbal dorpshuis 14.00 u 

28-12 Kaarten dorpshuis 19.30 u 

 

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren op: 

Woensdag  12 december  2018 
Bij Wieger Zoodsma  

Mailen kan ook: 

dorpsbode@deflieterpen.nl 
  

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

