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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   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 
 

In de vorige editie stond al een lijst van personen die je kan benaderen bij 

hartfalen, in deze editie staat hij nog een keer vermeld. In verband met de pri-
vacy is publicatie op de website niet toegestaan. Het is dan ook de bedoeling 

dat u deze bladzijde eruit haalt en naast uw telefoon legt. Op de foto ziet u 
enkele mensen tijdens de cursus ongeveer twee jaar geleden. 

 
De privacy wetgeving is moeilijk, je weet eigenlijk niet wat wel en niet mag. In 

het begin zijn wij er van uitgegaan dat telefoonnummers er niet in mogen. Nu 

zijn er enkele die hun nummers erin hebben staan: zij hebben toestemming 
gegeven om dit te publiceren. 

 
Nu de dorpsbode weer klaar is gaan we weer heerlijk genieten van het nazo-

merweer met temperaturen boven de 20 graden en dat op 10 oktober. In 

1976 was het net zo’n jaar: droge zomer en prachtig mooi herfstweer. 
 

Als u deze dorpsbode leest is de “Loadsrock” in Ginnum al achter de rug en is 
de 60e  verjaardag van Margje weer goed gevierd. De kunstenaars in de kerken 

van Ginnum en Lichtaard zijn ook weer vertrokken, en de Jannumer kerk gaat 
deze winter weer dicht. 

 

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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Pizzaworkshop! Pizzaworkshop! 
 
Op zaterdag 3 november wordt er weer een 

pizzaworkshop gegeven door onze eigen piz-

zaiolo René Manzoni.   
Waar: In dorpshuis De Fjouwer. Voor wie: 

Voor pizzaliefhebbers die willen  leren pizzabak-

ken op traditionele wijze. 

Tijd: 17.00 uur.  Kosten: Voor slechts €15,-  

per persoon leert Manzoni je de kneepjes van 

het vak en kun je je eigen pizza maken en proe-

ven. 

Opgave: Vóór 27 oktober bij Ytsje Jansma Ytsjejansma@gmail.com 

 
I.v.m. het gebruik van een echte houtoven kunnen er maar een beperkt aantal  

pizzaliefhebbers meedoen. Dus geef je snel op, vol=vol! 

 

Taeke van der Meer “Ek hjir noch in kear” 
 

Vrijdag 9 november treedt Taeke van 

der Meer op in het dorpshuis met de 

voorstelling : “Ek hjir noch in kear”.  

 
‘Lytse Teake’, die zijn repertoire zelf 

schrijft, bewijst bij alle optredens weer 
een hoogtepunt te zijn voor een ieder 

die van lachen en gezelligheid houdt. 

 
Wilt u hier bij zijn ? 

Kom dan vrijdag 9 november naar 
dorpshuis ‘de Fjouwer’ te Reitsum. De 

voorstelling begint om 20:00 uur. 

Entree :  € 7,50  
 

 
De zaal gaat om 19:30 uur open.  

Oant sjen!  
 

 

mailto:Ytsjejansma@gmail.com
https://www.rtvnof.nl/wp-content/uploads/2018/10/Taeke-van-der-Meer.jpg
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Aan de leden van kaatsvereniging “Nea Kwea” 
 
Het ledenbestand van de kaatsvereniging wisselt elk jaar. We willen hier wat 

meer lijn in brengen. 
 

Iedereen die dit jaar heeft gekaatst heeft ook contributie betaald en is in 2018 

lid van “Nea Kwea”. Opzegging van het lidmaatschap kan jaarlijks voor 31 de-
cember d.m.v. een email naar kaatsen.neakwea@gmail.com .Zonder opzeg-

ging loopt het lidmaatschap automatisch een jaar door. 
 

De contributie dient voor 1 mei overgemaakt te worden op IBAN NL59 RABO 

0320 2018 13 ten name van Stichting Beheer Sportveld Reitsum onder vermel-
ding van naam en geboortedatum. 

 
De contributie bedraagt: 

Voor jeugdleden t/m 17 jaar: € 7,50 
Senioren vanaf 18 jaar: € 12,50 

 

 

 
 

mailto:kaatsen.neakwea@gmail.com
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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 

 

 

Hap Snap wandeltocht 2018, zeer geslaagd! 
 

De 4e editie van de Hap Snap ging met stralend weer van start. 275 wande-
laars werden onderweg cultureel vermaakt met o.a. muziek, dans, proeven en 

beleven op het boerenerf, speurtocht, theater en genieten vanaf het water!  
 

Deelnemers kwamen, na de nodige kilometers wandel genot, opgetogen bin-
nen op de terp van Jannum. Daar kon men nog even heerlijk buiten nagenie-

ten met een warme hap, drankje en muziek. De organisatie bedankt alle vrij-

willigers, artiesten, talenten, bewoners van de terp en niet te vergeten de 
wandelaars! 

Ook waren we erg blij met de fotograaf van deFlieterpen.nl ! 
Wij organiseren, over 2 jaar, voor jullie graag de 5e editie, van de Hap Snap. 

 

Oant sjen, het Hap Snap team, Anco Hoekema, Hans Kroodsma, Wiesje Hoek-
stra en Irma Reitsma 
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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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Nieuws van het Dorpsbelang 

 

Contributie 
 

Eind oktober/ begin november komen wij bij leden van het Dorpsbelang langs 
om de jaarlijkse contributie op te halen. Graag zouden wij de contributie in het 

vervolg automatisch willen innen, daarom willen wij u vragen om daarvoor een 
machtiging te ondertekenen. Mocht u het achteraf niet eens zijn met de in-

casso dan kunt u altijd binnen acht weken storneren. Wanneer u niet middels 

een automatische incasso wilt betalen dan rekenen wij administratiekosten. 
De contributie bedraagt 3 euro voor eenpersoons huishoudens en 6 euro voor 

meerpersoonshuishoudens.  
 

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  
Reitsum:   Nynke Schaafsma  

Jannum:    Evie Vinken  
Lichtaard:  Mark Kingma  

 

 

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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                                                           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 



 18 

 

Okt. t/m 
dec. 

Schoonmaaklijst 

16-10 Margje v. K. Wieke de J. Andrea v/d 
W.  

23-10 Cisca V. Ypie F. Hilma M. 
 

30-10 Linda T. Alie K. Hennie L. 
 

06-11 Maake M. Tine R. Marja S. 
 

13-11 Sippie S. Jellie V. Ietsje H. 
 

20-11 Jitske R. Pietsje 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. Richtsje F. Tietsje W. 
 

 
 Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 

B.v.d. ,  Dorpshuisbestuur 

 

GEZOCHT!        
Het dorpshuis is op zoek naar ‘nieuwe’ bakkers voor op de vrijdagavond of de 

zaterdagmiddag! 
 

Heb je zin om ons vrijwilligersteam te versterken? Geef 

je dan op bij Hiltsje Akkerman 
e-mail:  hiltsjez@hotmail.com  

mailto:hiltsjez@hotmail.com
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizotfX74nMAhUBhA8KHWcKCX4QjRwIBw&url=http://www.vakantietsjechie.cz/hollandse snack avond.htm&bvm=bv.119028448,d.ZWU&psig=AFQjCNF-4lgLa5hbPFTy1vIofimaKFOhCg&ust=1460577007643000
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Tappers- en bakkerslijst  (vrijdag en zaterdag)  okt. t/m dec. 

 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 Dikkie 
 

  

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 
 

  

Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 

B.v.d. ,  Dorpshuisbestuur 

 

19-10   Theo  en Lou-
rens B. 

Lars en Sy-
bren 

20-10 Hiltsje A. Bavius B. en 
Ruurd de V. 

  

27-10 Marten Auke en Sara  
 

 

02-11   Boukje R. en 

Baukje S. 

Piet R. en Jo-

hannes  J 

03-11 Ytsje J. Klaaske en 
Riemke 

  

10-11 Wouter Silvia en Be-
rendtsje  

  

16-11   Anneke v/d B. Mark K en 
Sietske H. 

17-11 Cees D. Oane S en 
Sjoerd 

  

24-11 Gaatse Herman S. en 

Harmen 
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TAPPERSLIJST ’t Ponkje 
Tap tijden 
Vrijdag:            21:00 – 0:00  Zondag: 20:00 – 23:00 

Zaterdag: 20:30 – 0:00 
vrijdag 19 oktober  Johan Folkertsma - Sybren Hilverda  

zaterdag 20 oktober  Sijmen Hoekstra – Eline út aldtsjerk 

zondag 21 oktober  Jan Pier Sierksma –  Hylke Hoekstra 
zaterdag 27 oktober  Esther Spoelstra – Eelkje Vlaanderen 

zondag 28 oktober  Marco Akkerman 
vrijdag 2 november  Wouter Folkertsma – Sytse Hoekstra 

zaterdag 3 november  Tsjitze P vd Velde – Herman Schaafsma 

zondag 4 november  Herman Akkerman 
zaterdag 10 november  Douwe vd Meer – Auke Attema 

zondag 11 november   Jelle Reitsma – Johannes Hoekstra 
vrijdag 16 november  Johannes bloem – Riemer Folkertsma 

zaterdag 17 november  Jan Pieter Reitsma -Wilco v Kammen 
zondag 18 november  Sijmen C Zoodsma – Gaatze W Zoodsma 

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 

 

SCHOONMAAKLIJST ’t Ponkje 
maandag 22 oktober Minne Kooistra – Sippie v Slooten 

maandag 29 oktober Jenne Deelstra – Tietsje Reitsma 
maandag 5 november Wilco v Kammen – Jan-Pieter Reitsma 

maandag 12 november Wieke Marije Bakker – Nynke Hoekstra 
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 
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19-10 Kaarten dorpshuis 19.30 u 

20-10 Het slimste dorp van Friesland dorpshuis 20.00 u 

25-10 CPB dorpshuis 19.45 u 

26-10 Ouderen Soos dorpshuis 14.00 u 

02-11 Kaarten dorpshuis 19.30 u 

03-11 Pizzaworkshop dorpshuis 17.00 u 

09-11 
Taeke van der Meer  
“Ek hjir noch in kear” 

voorstelling 

dorpshuis 
19.30 u 

20.00 u 

19-11 Kaarten dorpshuis 19.30 u 

19-11 Uitdelen kleurplaten kinderen School  

29-11 CPB dorpshuis 19.45 

01-12 Sinterklaasfeest kinderen dorpshuis 
17.00 u - 

19.00 u 

 

                 

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren op: 

Woensdag  14 november  2018 
Bij Wieger Zoodsma  

Mailen kan ook: 

dorpsbode@deflieterpen.nl 

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

