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

Dorpshuis 
DORPSBELANG  Hendrik Bijma 

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 
 

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. 
 

Flieterpers, 
 

De gehele zomer zijn er meerdere kunstenaars in de kerk van Ginnum ge-
weest, meestal alleen, maar zo nu en dan ook met twee of meerdere perso-

nen. Ze komen van verre o.a. uit Baarn, Diepenveen, Amersfoort en Amster-
dam. Sommige zijn schilders, maken keramiek of aardewerk of maken muziek.  

 

Door het coronavirus zijn er bijna geen activiteiten in de Flieterpen en dat 
geldt de komende vier weken in heel Nederland, zei Rutte en de Jong afgelo-

pen dinsdag. Activiteiten in ‘t Ponkje zijn helaas ook niet toegestaan alleen de 
bakkerij op zaterdag in het dorpshuis gaat gewoon door.  

 

Het dorpshuis “de Fjouwer” gaat verhuizen, de gemeente is akkoord gegaan 
met de geboden prijs. Het was nog wel even spannend: sommige partijen 

vonden de geboden prijs te laag. Uiteindelijk zijn ze toch akkoord gegaan. En-
kele Flieterpers hebben de vergadering buiten meegemaakt. Er mochten maar 

twee personen naar binnen.  
 

De fietsroute in Ginnum is veranderd, de fietsers moeten nu door het dorp. 

Voor de liefhebbers van kunst in de kerk kan dit leiden tot meer bezoek. Ook 
het “rustpunt” krijgt waarschijnlijk betere aandacht.  

 

mailto:cees.erna@hetnet.nl
http://www.deflieterpen.nl/
mailto:info@rmtnof.nl
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De Pen  

 
Efkes foarstelle…… 

De nieuwe bewoners van Roordastrjitte 1 te Ginnum 
 

Beste Flieterpers,  

We willen ons graag als nieuwe bewoners van Ginnum via deze weg aan jullie 
voorstellen. Allereerst, onze namen zijn Marijn en Sandra Wanders. We zijn 

net op tijd getrouwd en verhuisd voor de corona crisis los barste. Ook hebben 
we een hele lieve kat die Dexter heet. Wees maar gerust, deze kat is te bang 

om buiten te jagen, dus weidevogels of andere diertjes in de buurt zal deze 
kat niet vangen. Ik zelf (Marijn) ben werkzaam als microbiologisch (1e) labo-

rant in Leeuwarden bij Friesland Campina. Enkele van jullie zullen mij vast al 

heen en weer hebben zien fietsen tussen Ginnum en Leeuwarden. Het viel me 
namelijk al op dat ik, en ook Sandra, onderweg al worden herkend door enkele 

van jullie. Jullie zullen ons de komende tijd meer op de fiets zien rondrijden, 
want een auto is er nog niet. 

 

We zijn in maart vanuit Koarnjum, net boven Leeuwarden tegenover het mili-
taire vliegveld, naar Ginnum verhuisd. In Koarnjum hebben we jaren in een 

huurhuisje gewoond, en we waren toe aan iets nieuws, zeker omdat het vlieg-
veld ook steeds luider werd. Via vele omwegen zijn we dan uiteindelijk in Gin-

num terecht gekomen. Hier hebben we een huis gevonden waar we de rust en 
ruimte konden krijgen waar we naar zochten. 

 

Ons doel is om langzaam maar zeker de oude charme die dit huis moet heb-
ben gehad terug te brengen, en de eerste “oude” charme is al terug, namelijk 

een grote ouderwetse trekbel. Dus bel gerust een keer aan als u behoefte 
heeft aan een praatje (wel op afstand vanwege de corona helaas). 

 

Omdat we beide grote liefhebbers zijn van tuinieren, zal ook de tuin langzaam 
maar zeker zijn charme terugkrijgen, met bloemen, kruiden en groentes. 

Hopelijk zullen niet alleen wij, maar ook de rest van de Flieterpers kunnen ge-
nieten van onze toekomstige tuin. Wie weet, als er weer pizza’s worden ge-

bakken, kunnen wij misschien wel de kruiden leveren in de toekomst. 

Verder hopen we ook actief een bijdrage te kunnen leveren aan het woonge-
not in Ginnum en de andere Flieterpen. 

 
Groetnis en oant sjen! 

 
Marijn & Sandra 
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Het pompoenenseizoen is in-
middels alweer aangebroken, 

dus donderdag 22 oktober 
om 16.00 uur-17.30 uur gaan 

we pompoenen uithollen. Wij 

zorgen voor de materialen.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Zet ook  woensdagavond 11 

november alvast in je agenda of 

op de kalender! Wij willen dan 
graag met elkaar Sint Maarten vie-

ren.  Om 18.30 uur worden jullie 
verwacht in het dorpshuis waarna 

we in groepen uiteen gaan om bij 

de deuren langs te gaan.  Uiter-
aard coronaproof ! Wil je mee-

doen? Geef je dan voor 7 novem-
ber op bij het ‘bestuur’ van Fliere-

wille (Gretha, Petra of Hiltsje) Tot 

donderdag 22 oktober en/of 
woensdagavond 11 november!  
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Woensdagavond 11 november willen we graag met de basisschoolkinderen 
van de Flieterpen bij de deuren langs vanwege het Sint Maartenfeest. Uiter-

aard met coronamaatregelen:  
 

 
- Kinderen bellen aan en houden vervolgens 1,5 meter afstand van de 

deur.  

- Na het zingen kunt u de zak/doos/pot met snoep op de stoep zetten 
en vervolgens weer 1,5 meter afstand houden.  

- U geeft aan hoeveel/wat de kinderen mogen pakken.  
 

 

Om u niet te overrompelen met kinderen voor de deur  én het feest Corona-
proof te laten verlopen, willen we graag inventariseren wie deze avond mee 

wil doen.  
 

Hebt u wat lekkers in huis op 11 november (fruit, snoep o.i.d.), bent u thuis 
tussen 18.30 en 19.30 uur én mogen de kinderen deze avond bij u aanbellen?  

 

 
Wilt u zich dan voor 7 november opgeven bij het ‘bestuur’ van Flierewille? 

Op deze manier hopen we een fijne avond voor de kinderen te kunnen organi-
seren.  

 

 
 

Gretha: grethaandela@hotmail.com of 06 10343732 
Petra: petraellen@hotmail.com of 06 10316706 

Hiltsje : hiltsjez@hotmail.com  of 0519 346168  

 
 

 

mailto:grethaandela@hotmail.com
mailto:petraellen@hotmail.com
mailto:hiltsjez@hotmail.com
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Het Menu 
 
Zuurkool met gegrild Zeeuws spek 

4 personen  ongeveer 45 minuten  

 
INGREDIËNTEN 

2 eetlepels roomboter 
1 ui, grof gesnipperd 

500 g zuurkool 

1 eetlepel suiker 
5 kruidnagels 

3 laurierblaadjes 
100 ml (bok)bier 

1 grote appel, in 8-10 partjes 

200 g Zeeuws spek, in plakken van ½ cm dik 
1 verse rookworst 

 
BEREIDEN 

Verhit de boter in een hapjespan. Fruit de ui 5 minuten  (is die weer A de V) 
en voeg dan de zuurkool, suiker, kruidnagels en laurierblaadjes toe. Meng alles 

goed en voeg naar smaak zout en peper toe. Schenk het bier erbij en leg de 

partjes appel bovenop de zuurkool. 
Leg een deksel op de pan en stoof het geheel in 30 minuten gaar. Schep de 

zuurkool nu en dan om. Stoof de laatste 10 minuten de rookworst bovenop de 
zuurkool mee. 

Verhit de grillpan. Leg de plakjes spek in de pan en gril ze aan beide kanten 

goudbruin en krokant. Serveer de zuurkool met het spek ernaast. 
 

EXTRA BENODIGD 
Grillpan 

TIP 

Door het gebruik van Zeeuws spek in plaats van klassiek zuurkoolspek wordt 
deze zuurkoolschotel met appel ineens heel bijzonder. Zeeuws spek is gemari-

neerd, dan langzaam gegaard en vervolgens krokant geroosterd waardoor het 
zijn bijzondere smaak krijgt. Serveer dit gerecht bijvoorbeeld bij gebraden fa-

zant: een verrukkelijke combinatie. Maak ook eens een Nederlandse BLT-sand-
wich met Zeeuws spek, kropsla en tomaat. 

Allemaal lekkere ideeën, nu de uitvoering nog. Gewoon lekker bezig zijn in de 

keuken op zaterdag. Heerlijk. Pas goed op jezelf maar ook vooral goed op el-
kaar. Blijf gezond en ité lekker. 

Sjoerd 
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De “Laatste eer” Reitsum, Jannum en Ginnum 
 
 

Zoals bekend kon de openbare ledenvergadering van afgelopen maart niet 
doorgaan vanwege de corona. Wij hebben nu nogmaals een vergadering ge-

pland en wel op 27 oktober. Met wat aanpassingen hopen wij dat dit door kan 

gaan. Mocht dit niet zo zijn vanwege nieuwe coronaregels tegen die tijd hopen 
wij op u begrip.  

Het bestuur van de laatste eer Reitsum e.o. 
 

Agenda van de algemene ledenvergadering van De Laatste Eer op 

dinsdag 27 oktober a.s. om 20.00 in het dorpshuis. 
 

Wegens de coronaregels vragen wij u om u voor de vergadering op te geven 
bij Anny Vellema via telefoon :0519339370 of e-mail: b.vellema@telfort.nl.  

Bij verkoudheid of andere klachten graag thuis blijven en ter plaatst graag u 
naam en telefoonnummer invullen. 

 

1. Welkom en Opening 
2. Notulen en jaarverslag 

3. Financiën jaarverslag 
4. Ledenadministratie 

 

5. Lezen van de namen van de overledenen in 2019 met aansluitend een 
moment van stilte. 

 
6. Korte pauze  

7. Donateurs :De nieuwe statuten geven de mogelijkheid tot het toelaten 
van donateurs. De Federatie staat hier positief tegenover.  

8. Bestuurswissel: Jeff Mollinger  treed af als penningmeester en Johan-

nes de Jong neemt deze functie over. 
9. Rondvraag. 

10. Sluiting 
 

 

 
Uitvaartbegeleiding Clara Sijtsma  T : 06 – 37 27 53 48. U Kunt haar bijdrage 

in de vorige dorpsbode nogmaals lezen op de website www.deflieterpen.nl de 
“Laatste eer”.  

 
 

 

mailto:b.vellema@telfort.nl
http://www.deflieterpen.nl/
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Luister maar even mee, een bijzondere goedemiddag 
even allemaal. 
 

Volgens Pelleboer wordt het zondag 1 november bar slecht weer dus heb-

ben wij bedacht jullie bezig te houden.  Zet je radio aan en slinger met je vin-
ger en zet hem op 88.3 en luister maar mee. 

 
Pak pen en papier bij de hand want het wordt interessant!  Houdt al je hulplij-

nen paraat want je weet niet waar het over gaat.  De vragen komen via de 

ether, dus luister maar even mee. 
 

Niet alleen je muziek kennis wordt getest maar je wordt ook met andere vra-
gen gepest, dus luister maar even mee.  Van vroeger tot nu, alles passeert de 

revue, dus luister maar even mee. 
 

Van de Wiko’s en BZN tot de Hûnekop en Pearl Jam, dus luister maar even 

mee.  Doe goed je best en zorg dat je beter bent dan de rest, luister vanaf het 
begin, en win!!! Dus luister maar even mee. 

 
Zorg dat je om 16.00 bent afgestemd op de 88.3 FM 

 

De eerste vraag kun je vast over nadenken, die gaan we je nu al schenken; 
Vraag 1: Waar en waaraan heeft ome Kobus zijn linkerbeen verloren? 

De rest van de vragen worden in de uitzending gesteld, luister maar even 
mee. 

  
De uitzending duurt tot 19.00. Daarna volgt de prijsuitreiking. Dus zorg dat je 

op tijd bent afgestemd, dan volgt de complete uitleg.  

 
Voor de jeugd is er een kleurwedstrijd, de kleurplaat kun je vinden in deze 

dorpsbode. Ook deze uitslag wordt in de uitzending bekent gemaakt.  
 

Deze graag inleveren voor zondag 1 november 12.00 bij Sjoerd en Sippie op 

de Flieterpsterdijk 25 in Reitsum. 
 

Dus luister maar even mee 
Groeten Cornona FM 
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Pijnacker Ferwert 
Huish.art. – Speelgoed – Textiel 

0518-412376 
 

 

 
 

 
 

 

Jan Kamma   Ferwert 

 
 

 

 

Wi
j 
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De Soos. 
 
Op 13 maart hiene wy wer soos, de lêste kear dat winter healjier. 

We seine toen tot 23 oktober en hoopje dan wer op een protte fertier. 
 

Mar ja, we moatte no wol efkes wachtsje  

want de corona, moatte wy net ferachtsje, 
Sa goed as wy witte, binne wy allegearre bewarre bleaun. 

 
Foar dat firus, en hat it ús noch net yn in hoeke treaun. 

Dêrom bêste minsken, earst gjin soos mear 

en we litte wol witte de oare kear. 
 

It bestjoer.  
 

In ferlet berjochtsje 
 
Betanke foar alle kaarten, blommen, kado's, tillefoantsjes en besites by ús 

50ste troudei. It wie hertferwaarmjend. 
 

Groeten fan Pieter en Nelie Kroodsma  

 
 

 
 

Okt/dec 20 Schoonmaaklijst Dorpshuis 

20-10-20 Linda T. Alie K. Hennie  

27-10-20 Maaike M. Tine R. Marja S. 

03-11-20 Hiltsje de B. Hiltsje A. Marijke 

10-11-20 Klaaske O. Annelies K. Petra B. 

17-11-20 Sippie S. Ietsje H. Klaas H. 

24-11-20 Jitske R. Pietsje S. Ytje H. 

01-12-20 Tjitske S. Durkje S.  

08-12-20 Irma R. Wiesje H. Anna de B. 

15-12-20 Gré H. Dittie D. Cora M. 

22-12-20 Saakje Z. Richtsje F. Tietsje W. 

29-12-20 Margje v. K. Wieke de J. Andrea 
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                                                           Flieterpsterdyk 23   
9175 GG Reitsum                              9175 GG Reitsum 
                                                             

                                                                    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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Nieuwspagina van dorpsbelang  De Flieterpen 
 
Opbrengst oud papier 

De vergoeding voor de inzameling van oud papier in augustus was € 167,56 

De stand voor de defibrillators is nu € 1.865,51. 
Dorpsbelang wil de verzamelaars in de Flieterpen en natuurlijk ook de verza-

melaars buiten de Flieterpen heel hartelijk danken. 
De oud papiercontainers staan 30 en 31 oktober weer in Ginnum en Reitsum 

 

Dorpshuis de “Fjouwer” 
 

Beste Flieterpers,  
Even een update van het dorpshuisbestuur over de stand van zaken. Inmid-

dels is een aantal subsidies aan ons toegekend. Dit zijn het Oranje Fonds, het 

VSB fonds en de Leader. Hierdoor hebben wij een mooi bedrag om te kunnen 
starten met de realisatie van het plan. Zodra het koopcontract is getekend en 

de sleutel in ons bezit is, kan de verbouw starten. Daarnaast zijn wij nog bezig 
om andere fondsen aan te schrijven om meer subsidie te krijgen. 

 
Op de Facebookpagina van het dorpshuis kunt u ook alle ontwikkelingen vol-

gen. De naam van de facebookpagina is: Dorpshuis de Fjouwer. De pagina 

wordt ook gebruikt voor algemene mededelingen van het dorpshuis.  
Hartelijke groet,  Het Dorpshuisbestuur  

 
Bysûnder 

foarfal yn  

Jannum: 
Snoek van 

78cm aan de 
haak gesla-

gen door 

Djurre. Ge-
holpen door 

Jelger, Gerko 
en Jornt. 
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Kerkelijk leven op de Vlieterpen (uit DE NOORDOOSTHOEK 26-4-1944) 

  
Het register der geestelijke opkomsten van Oostergo in 1888, uitgegeven en 

bewerkt door prof. J.F. Reitsma, geeft eenigszins een beeld van de bezittingen 
der voormalige parochie, omstreeks 1580 en toont ook aan welke mutaties er 

plaats vonden en hoe men soms op naieve wijze tot een schikking kwam met 

den laatsten pastoor die voor de keuze stond of over te gaan tot de “nije 
leere” of te vertrekken met een handpenning en in een ander ambt voortaan 

zijn broodwinning te zoeken.  
 

De opgave van de inkomsten te Reitsum werd 29 nov. 1530 verstrekt door Si-

uert Mennolts en Thomas Ritskesz, als kerkvoogden en Arnoldus, dener (die-
naar des Goddel. Woords) wordt ondertekend met de handmerken van Broer 

Olpherts, Claes Thyssen en Claes Rebodus en de handteekeningen van Offke 
Heerkesz en Claes Jansz, allen stemgerechtigde gemeenteleden. Siuert Men-

nolts die bij de verteekening niet tegenwoordig kon zijn, beloofde alsnog te 
teekenen op “Saterdach te Lewardt” ( De leeuwarder marktdag was toen en 

ook nog in den Franschen tijd op zaterdag) . 

 
Mede zijn tegenwoordig de reeds eerder genoemde “pastor” Arnoldus, nu, aan 

het slot van de opgave, Arnoldus Jeslums genoemd ( naar zijn eigenlijke 
standplaats)  Wibrant Aluwa 1 ) en Suffridus Hagius 2). De laatste pastoor van 

Reitsum (vermoedelijk de opvolger van heer Lucas die in 1549 hier genoemd 

wordt) schijnt vertrokken te zijn omreden hij niet tot de “nije leere” overging.  
 

Ware dit laatste het geval geweest, dan had hij kunnen blijven en was al naar 
gelang zij gaven waren, of tot dienaar des Woords of tot schoolmeester gepro-

moveerd, gelijk er heel wat gevallen in Friesche gemeenten zijn op te noemen. 

In de nu herderlooze parochie werd het ambtswerk waargenomen door den 
genoemden Arnoldes, vroeger priester te Birdaard, vervolgens te Jislum, waar 

hij tot de Hervorming overging en zoo de eerste predikant was van de, toen 
zelfstandige, kleine dorpsgemeente. Het gebrek aan predikanten  was oorzaak 

dat hem, evenals de andere predikanten in Ferwerderadeel, het ambtswerk in 
meerdere gemeenten c.q. in Reitsum en Lichtaard werd opgedragen.  

v.d. V.  

 
1 Wibrant van Aluwa (Aylva) edelman te Genum op Aylvastate, één der Ver-

bonden Edelen. 2 Suffridus Hagius, ook genoemd Suffridus Paulus Feytkema, 
was i 1566 vicaris te Heeg, verliet het pausdom en vluchtte 1567, bediende na 

1572 enkele gemeenten in Noord-Holland. Hij woonde vrij zeker later in Fer-

wert (1580) hij is later beschuldigd en veroordeeld voor oplichterij (1586).  
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Peuterspeelzaal 'Oer de Brêge' Burdaard 
Is uw peuter toe aan een nieuwe uitdaging? Dan voelt hij of zij zich vast thuis 

op onze peuterspeelzaal! Opgave is mogelijk vanaf 1,5 jaar en plaatsing vanaf 
2 jaar. Voor meer informatie en / of om uw kind aan te melden kunt u contact 

opnemen met Hannie Haagsma via tel: 0511-543017, e-mail: info@tikokinder-

opvang.nl of kijk op www.tikokinderopvang.nl.  
  

Tappers-en bakkerslijst (vrijdag en zaterdag) okt tot en met dec 2020 

Okt/dec  

2020 

 Zaterdag  Vrijdag 

Tappen Bakken Tappen Bakken 

24-10 Marko Sietske H. 
Anneke B.  

  

31-10 Alle Johan en 

Tjitske 

  

07-11 Sjouke en 
Piets S. 

Wieke en 
David 

  

13-11   Boukje R. 
Baukje S. 

Piet R. en Jo-
hannes de J. 

14-11 Marianne 

en Hilde 

Ciska en 

Wieke M. 

  

21-11 Sippie Dittie en 
Marja 

  

27-11   Herman Thea S. en 
Gretha  

28-11 Abe K en  

Jorrit  A 

Bavius en 

Ruurd de V. 

  

05-12 Gaatse Herman en 
Harmen 

  

11-12   Ale Sip Hans H. en 
Hilma 

12-12 Riemke en 

Ytsje J. 

Klaaske en 

Hiltsje 

  

18-12   Bavius en 
Bine 

Klaas en Sybren 

19-12 Cees D. Oane S en 

Sjoerd 

  

mailto:info@tikokinderopvang.nl
mailto:info@tikokinderopvang.nl
http://www.tikokinderopvang.nl/
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22-10 Flierewille  schooljeugd dorpshuis 
16.00 u 
17.30 u 

27-10 Jaarvergadering “de laatste eer” dorpshuis 
 

20.00 u 

30-10 Oud papier Ginnum 
 

 

31-10 Oud papier Reitsum 
 
 

01-11 Corona FM  Radio 88.3 FM  kwis  Radio 
 

16.00 u 

01-11 Inleveren kleurplaat S.en S v Slooten Reitsum 
 

12.00 u 

07-11 Opgeven voor SINT MAARTEN   
 
 

11-11 SINT MAARTEN  kinderen dorpshuis 
18.30 u 

19.30 u 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren op: 

 

Woensdag  11 november 2020 
 

Bij Wieger Zoodsma  

 

              Mailen kan ook: dorpsbode@deflieterpen.nl  

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

