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Dit is een uitgave van: 
  

Dorpsbelang  Silvia Manzoni  

Oranjevereniging Minne Kooistra  

’t Ponkje  Johan Folkertsma  

Dorpshuis  Alice Andringa   

Penningmeester:  Erna Douwes,  

Bankrekeningnummer:  NL82RABO 03078.29.146 t.n.v.  

Dorpshuis de Vlieterpen, inzake dorpsbode.  

Wil je de dorpsbode lezen in kleur, kijk dan op 

www.deflieterpen.nl  onder het kopje dorpsbode.  

 
 

 
 Jannumerwei 4 
 9175 GG Reitsum 
 0519-339362 
       
 
 

Sfeervolle locatie voor: 
 
Bruiloften    Recepties 
Verjaardagen    Filmavond 
Vergaderingen   e.a. bijeenkomsten. 
 
Boekingen: 06 40473670 / dorpshuis@deflieterpen.nl 

 
 

http://www.deflieterpen.nl/
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Van de redactie 
 
Wij hebben het stokje van Wieger Zoodsma overgenomen. Namens de 
diverse verenigingen, uitgevers van de dorpsbode, heeft Wieger als dank 
een attentie ontvangen. 
Wij hopen op een prettige samenwerking met de inwoners van de 
Flieterpen. Wij hebben jullie hulp nodig om er een leuke dorpsbode van te 
maken. 
Dus heeft u een leuk verhaal, anekdote, recept, puzzel, gedicht of een 
gezellige activiteit gehad, laat het ons weten.  
De uiterlijke inleverdatum voor kopij is verschoven naar 
de 2e MAANDAG van de maand. 
Uw kopij/advertentie graag in word mailen 
naar:dorpsbode@deflieterpen.nl.  
René Manzoni en Erna Douwes 
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Hoi ik ben Tineke de Boer 
 

Ik ben 20 jaar en woon sinds 2005 in de Flieterpen. Wij hebben veertien 
jaar in Reitsum gewoond en we wonen nu sinds twee jaar in Genum. Us 
heit heeft nu bij ons thuis een kamer voor me gemaakt waar ik te werk kan 
gaan, dus nu ben ik sinds kort voor mezelf begonnen. Daar knip ik op 
afspraak ( doordeweeks en  ‘s avonds voor een kleine prijs). Ook doe ik  
wimpers/ wenkbrauwen, ook ben ik van plan om binnenkort 
kleurbehandelingen aan te bieden. Daarnaast werk ik nog als kapster in 
een kapsalon in Oudega. Ik wist al van kleins af aan dat ik kapster wou 
worden en nu ik dan ook voor mezelf begonnen ben is dat dan ook echt 
een droom die werkelijk geworden is. Naast  mijn werk vind ik het ook 
super leuk om met de vriendinnen te shoppen en om op stap te gaan of 
gezellig met de vriend te toeren. 
Mochten jullie nieuwsgierig zijn geworden kom dan gerust eens langs! 
Groetjes Tineke 
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Probeer nu onze proefactie: 3 maaltijden voor slechts € 10,- 
 

     

Ontdek het gemak en de smaakbelevenis van de ambachtelijk bereide maaltijden door 

de vakbekwame koks van Maaltijdservice aan Huis. Wij nodigen u uit om kennis te maken met onze 

gezonde en gevarieerde maaltijden door middel van een smakelijke proefactie. 

 
Vul onderstaande antwoordkaart in en ontvang geheel vrijblijvend drie maaltijden voor slechts € 10,-! 

 
* Na het ontvangen van de antwoordkaart nemen wij zo snel mogelijk contact met u op over het leveren van de drie maaltijden. 

 

    Maaltijdservice aan Huis is onderdeel van de Interzorg Groep:  
    voor al uw  Thuiszorg, Woonzorg, Maatschappelijke Zorg en Maaltijdservice  

     
    Foswerterstrjitte 71 | 9172 PS | Ferwert | 088 – 5180200 | www.interzorggroep.nl

 

Geen postzegel nodig 

 

✓  I k maak gebruik van de proefactie 

en ontvang graag eenmalig 3 

maaltijden voor slechts € 10,- 
 
 

 

Naam: ...................................................................................................... 
 

Adres: ..................................................................................................... 

 

Postcode: ........................................................................................... 

 

Woonplaats: .................................................................................... 

 

Telefoon: .............................................................................................. 

 

E-mail: ................................................................................................... 

 

 
Maaltijdservice aan Huis 

Antwoordnummer 6700 

9172 ZX FERWERT 
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Oktober 
 

Wat mij betreft geef je dan het startschot van het spruitjes seizoen, al gaan 
stoofpeertjes er dan ook prima in.  Heerlijk de geur van rozemarijn en 
kaneel in de keuken, stoofpotjes en al dat soort lekkere dingen. Nu we een 
nieuwe redacteur hebben bij de bode zat ik een beetje in twijfel, want ja 
dat is tenslotte ook nog eens een echte kok en ik maar een thuiskoker. 
Maar Rene belde me al even en vroeg of ik wel recepten wilde plaatsen. 
Nou hier dan een heerlijk en niet moeilijke luxe spruitjes pot uit de oven, 
kan zelfs wel op een gesloten bbq met een skittel pan. 
Luxe geroosterde spruitjes uit de oven.  
Voor de spruitjes liefhebbers onder ons is dit er wel eentje die er mag zijn, 
maar heb hem van een bekende chef-kok waar ik wel eens een receptje uit 
1 van zijn kookboeken kopieer. Deze dus ook. Niet moeilijk te maken en 
door de extra smaken van spekjes, pecorino kaas en de honingdressing ook 
helemaal kidsproof. :) Dit zijn wel de lekkerste spruitjes die ik in tijden 
gegeten heb. De zoete honingdressing gaat karamelliseren dat is het 
geheim van lekker.  
Wist je overigens dat er in een paar spruitjes meer vitamine C zit dan in een 
sinaasappel? Dus ook nog eens gezond en verantwoord smullen! ^O^ 
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Ingrediënten 4 personen 
4 el olijfolie 
2 el Balsamico azijn (hoe ouder hoe lekkerder) 
1 el honing 
2 takjes verse rozemarijn, geritst 
750 gr verse spruitjes, gehalveerd 
100 gr magere gerookte spekblokjes 
Handje grof zeezout 
50 g Pecorino Romano, geraspt (Italiaanse schapenkaas) 
Benodigdheden 
Bakplaat (eventueel bakpapier) of ovenbestendige platte pan 
Bereidingswijze 
Verwarm de oven voor op 220 graden C (hetelucht op 200 graden C). Meng 
de olijfolie, Balsamico azijn, honing en rozemarijn in een kommetje. Leg de 
spruitjes en spekblokjes op een bakplaat (gebruik eventueel bakpapier) of 
in een ovenbestendige pan en schenk het Balsamico mengsel erover. 
Hussel goed door elkaar en besprenkel met grof zeezout. Rooster de 
spruitjes 15 minuten in de voorverwarmde oven. Strooi er vervolgens de 
Pecorino Romano overheen en zet de spruitjes nog ongeveer 10 minuten in 
de oven totdat ze zacht van binnen en goudbruin van buiten zijn (de 
randjes mogen best een beetje donker en knapperig zijn, dat maakt het 
extra lekker). 
Serveertip 
Heerlijk winters bijgerecht bij rood vlees, rosbief, biefstuk, sukade, 
lamsvlees of verse vis.  
Lekker ité Sjoerd 
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Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 

B.v.d. Het Dorpshuisbestuur. 
Tijden tappen op vrijdagavond:  19.30 – 00.00 
Tijden bakken op vrijdagavond:   22.00 – 23.30 
Tijden tappen op zaterdagmiddag:  17.30 – 20.30 
Tijden bakken op zaterdagmiddag : 17.00 – 19.30 
Tijden bestellen op zaterdagmiddag: 17.30 – 19.30 

 

 

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

 Sept/Nov21 Zaterdag Vrijdag 

Tappen Bakken Tappen Bakken 

22-10-21   Herman Thea S. en Gré 

23-10-21 Gaatse Herman en 
Harmen 

  

30-10-21 Riemke en 
Ytsje 

Klaaske en 
HIltsje 

  

05-11-21   Boukje R. en 
Baukje S. 

Piet R. en Johannes 
de J. 

06-11-21 Cees D. en 
René M. 

Oane S. en 
Sjoerd 

  

13-11-21 Jan M. en 
Marten 

Silvia en 
Berendtsje 

  

19-11-21   Cees V. Tietsje en Klaas H. 

20-11-21 Hylke Klaas en Dikkie   

27-11-21 Fokke en 
Marko A. 

Jan P. en Tietsje   
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je vindt het bij SPAR

SPAR Ferwert
Hoofdstraat 26
9172 MP  Ferwert

tel: 0518-411381
e-mail: zeijlemaker@despar.info

vandaag besteld, 
vandaag in huis

Wist je dat je bij SPAR de 
boodschappen online kunt 
bestellen? Je kunt ze ophalen in 
de winkel of wij bezorgen de 
boodschappen bij je thuis of op 
het werk! Zo houd je tijd over, wel  
zo makkelijk. Wanneer je de  
boodschappen voor 10.00  
uur bestelt, heb je ze  
dezelfde dag 
nog in huis.
Kijk op 
www.spar.nl

openingstijden:
maandag 08:00 tot 20:00 uur

dinsdag  08:00 tot 20:00 uur

woensdag 08:00 tot 20:00 uur

donderdag 08:00 tot 20:00 uur

vrijdag  08:00 tot 20:00 uur

zaterdag  08:00 tot 20:00 uur

zondag  12:00 tot 18:00 uur
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Graag i.o.m. Martha 06 4047 3670 een tijdstip afspreken. 

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

 

 

 
Schoonmaaklijst Ponkje: 
    

Maandag  25-okt    Sippie van Slooten & Minne Kooistra 

Maandag  1-nov    Tietsje Reitsma & Jenne Deelstra 

Maandag  8-nov    Wilco van Kammen & Jan Pieter Reitsma 

Maandag  15-nov    Wieke Marije Bakker & Silke Vlaanderen 

Maandag  22-nov    Johan Folkertsma & Riemer Folkertsma 

Maandag  29-nov    Ylse Schaafsma & Marte Hoekema 

 

 

Sept 21/Nov 21 Schoonmaaklijst Dorpshuis.  
Sleutel afhalen bij Martha Dijkstra. 

19-10-21 Margje v K. Wieke de J. Andrea v/d W. 

26-10-21 Cisca V. Hilma M. Nel Schrier 

02-11-21 Linda T. Alie K. Hennie L. 

09-11-21 Maaike M. Dorian Marja S. 

16-11-21 Hiltsje de B. Hiltsje A. Marijke  

23-11-21 Klaaske O. Annelies K. Petra B. 

30-11-21 Sippie S. Ietsje H.  
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It Gieterke, foar al jo blommen en kado’s 

Al 26 jier, by de brêge yn Burdaard, foar elke beurs wat. 

Boeketten, losse snijblommen, blomstikken, boeketten as der in pop berne 

is, planten foar yn ‘e hûs en yn ‘e tún. En in protte kado’s, faak wer wat nijs. 

Ja - en dat is hiel moai – in soad Flieterpers komme regelmjittich efkes del 

yn It Gieterke. Tige tank dêrfoar. 

Fierder biede wy workshops op lokaasje of by my thús. Se binne ek as 

pakket te bestellen, sadat jim thús oan de slach kinne. Wy meitsje ek 

breidswurk. Al in protte pearen hawwe wy in blomrike dei besoarge. Jim 

kinne gewoan efkes by myn thús oanskowe om mei-inoar de winsken troch 

te praten. 

Wy biede grêfwurk – sa moai om te dwaan. Wat is it dochs weardefol om 

wat persoanliks, wat werkenbers fan de ferstoarne yn it roustik werom te 

sjen. Jimme kinne by de boade melde dat jim fia It Gieterke bestelle wolle. 

Ik nim dan kontakt op en kom by jim thús. Ek de stikken út it boek fan de 

boade kinne jo fia It Gieterke bestelle. Jim kinne de namme fan de blommist 

trochjaan oan de boade. 

Alles mei leafde makke. 

 

In hertlike groet fan Sjimmie. Altiten wolkom yn It Gieterke, Iewâl 1, 9112  

HA Burdaard. 

0519-332883 / 0655868407 

 

(moandeis de hiele dei en woansdeitemiddei ticht, even belje kin altiten) 
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Familie van Kammen 
Jim stienen altyd klear foar ús.Tige tank. 
Bestjoer oranjeferiening de Flieterpen 

 

 
 

Fa. W. van Kammen, Ginnum 
 
Na bijna 30 jaar loadsrock in Ginnum, de 30ste kon net niet worden 
behaald omdat corona roet in het eten gooide, heeft Margje van Kammen 
besloten om te stoppen met het bedrijf. Zondag 10 oktober heeft ze als 
afscheid een ‘ kleintje loadsrock‘ georganiseerd voor familie, voor allen die 
al die jaren betrokken waren bij het bedrijf, besturen van diverse 
oranjeverenigingen en enkele dorpsbewoners. Aan alles was gedacht, de 
loods was keurig aangekleed, er was koffie met wat lekkers, eten en 
drinken en muziek. Het was erg gezellig.  
 
We bedanken Margje voor al haar medewerking bij buurtfeestjes van 
Ginnum tot het beschikbaar stellen van een gedeelte van haar terrein voor 
het plaatsten van de papiercontainer. Margje we wensen je heel veel geluk 
voor de toekomst en voor straks een mooie plek om te wonen. 
Een dorpsbewoner 
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Beste Flieterpers,   

Wij zijn weer aan het koersballen , een technisch spel met veel spanning , 
emotie en humor. 
Wij spelen het in het dorpshuis, op vrijdagmiddag vanaf 14.00 uur,  
elke 14 dagen. 
Gezelligheid is troef bij ons, kom ook eens kijken of een balletje 
meegooien. 
Aanmelden hoeft niet, je kan zo binnenlopen .  Bavius en Wim 
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COUNTRYLINEDANCE 
 

Op freed 26 november wolle wy graach in countrylinedancejûn hâlde wer 
at jimme in oantal dansen oanleart wurdt. Danserfaring is hjirfoar net 
fereist! Eltsenien is wolkom, ek familie/freonen om fierens. 
Datum: Freed 26 november 
Lokaasje: Doarpshûs de Fjouwer 
Tiid: 19:45 
Kosten (foar huren seal):  
5 euro p.p. 
Tip: Skuon mei glêde soal  
 
We hoopje jimme dêr te sjen! 
 
Groetnis, 
Ytsia en Sietske 
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Wanneer: 21 oktober  
Tijd: 16:00 tot 17:30 

Waar: in het dorpshuis te Reitsum 
 

Lukt het jullie om optijd te onstnappen? We spelen dit keer een echte 
escape room. Er worden twee escaperooms gespeeld, een voor de 

jongsten en een voor de oudsten. Kom helpen om zo snel mogelijk vrij te 
zijn. Liever niet ontsnappen? We 
zetten ook andere dingen klaar.  
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EEN KEI IN VISUELE COMMUNICATIE 
grafis

c

h ont w erp, conceptontwikkeling &  internetproducties 

WWW.TANTEPEE.NL
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Nieuws van 
Dorpsbelang 

 
Rabo Clubsupport 
Wij doen mee met Rabo 
Clubsupport! Het geld 
kunnen we gebruiken om 
de leefbaarheid in de 
Flieterpen te behouden 
en verder te versterken. 
Kunnen wij op jouw stem 
rekenen?   
Stem in de Rabo app of online op rabobank.nl/clubsupport 
Stemmen kan tot 25 oktober! 
 

 

Enquête visie Flieterpen 
 
In de vorig dorpsbode zat een enquête bijgevoegd waarin we de Flieterpers 
vragen om hun visie op de Flieterpen. We hebben inmiddels al een aantal 
ingevulde enquêtes binnengekregen, waarvoor dank! Maar er kunnen er 
nog wel wat bij. Wilt u dat ook uw mening wordt meegenomen in de visie 
van Dorpsbelang? Vul dan de enquête in! Ook als u tevreden bent, horen 
wij dat graag. 
U kunt de papieren versie (die bij de vorige dorpsbode zat) invullen en 
inleveren bij één van de bestuursleden van dorpsbelang, maar u kunt ook 
de digitale versie invullen. Dat kan via deze link: 
https://forms.gle/mWyMbWvqqGgM4yQVA  
U kunt de enquête ook vinden op www.deflieterpen.nl 
Onder de mensen die de enquête invullen wordt een presentje verloot 

 

https://forms.gle/mWyMbWvqqGgM4yQVA
http://www.deflieterpen.nl/
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Open dag kerk Reitsum 
 

Zaterdag 25 september jl. hield de PKN-gemeente in Reitsum een  open 
dag om de verbouwing van het kerkgebouw te bekijken. 
De kerk  is prachtig verbouwd. Zo zijn de oude kerkbanken vervangen door 
stoelen en kan de consistorie bij de kerk worden betrokken. Alles is geverfd 
en er is een nieuwe vloer gelegd.  
Vele Flieterpers maar ook oud inwoners van de Flieterpen kwamen op deze 
open dag een kijkje nemen.  
Alles onder het genot van koffie met gebak.   
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U wilt uw woning verkopen, maar u heeft geen idee hoe dat in zijn werk 

gaat.  

 -  wat brengt mijn woning op?  

 -  wat gaat mij dat kosten?  

 -  wat moet of kan ik zelf allemaal doen?  
Vragen die ik kosteloos voor u kan beantwoorden, in een geheel 

vrijblijvend gesprek, waarbij ik de tijd voor u neem!  
Mijn naam is Jan Koning Burdaard tel.: 06-10529131 

  

      

 

 



 24 

Klaveren en tachtigen 
 

 
 

1 oktober 2021, 
It is jûns goed sân oere,  Sibbeltsje-Pytsje Tobo fân Sloaten-Feenstra stjit 
op’e dyk  mei hannen en fuotten te gebaren dat it doarpshûs dêr net mear 
is, jimme moatte yn de âld skoalle wêze.  David stjit by it nije doarpshûs al 
by de foardoar om elkenien wolkom te hjitten. Kom der mar gau yn, ús nije 
behearder Harm (fân Durkje) hat it kacheltsje al noflik waarm. We wurde 
wolkom hjitten troch de foarsitter, sekretaris, ponghâlder, en 
kompetysjelieder. (dat ien man al die funksjes docht, hiel bysûnder)   Ot we 
Jehannes ek net hienen..Der wurde ek noch wat prizen útrikt fan de 
kompetysje fan 2019/2020.  Der binne ek wat nije gesichten, Froukje tocht, 
ik kin ek wol in bytsje klaverje, en wenje no sa ticht by it Doarpshûs,  no 
mat ik ek hinne.                                                                                                                            
Dat tocht Oane (ien fan it nije buurtsje njonken DenD) ek, hy is wol in 
bytsje sportman hat der my wiismakke, dus kin it samar wêze dat der fan’t 
maaitiid ek op it keatsfjild stjit. Hoe ot der kaarte kin sille we jûn wol achter 
komme tink.  Super, nije gesichten, mar ek âlde fansels, altyd tige wolkom. 
It wie tink wol hast acht oere foar’t elkenien te plak siet, en de earste 
kaarten oer de tafel fleagen. Ek hiene we in nije man efter de bar, Oane fan 
de Grienereed. Ik kin jim sizze hy kin in knap bakje kofje sette, dêr 
mankeart neat oan. De frituur waard ek goed test dizze jûne, Klaas en 
Sybren, dik ynoarder. Fjouwerentweintich klaverders en njoggen 
tachtigers, mennich kaartklup sil der oergeunstich  op wêze tink ik. ( en wy 
hiel grutsk fansels) .                                                                                                                         
It wie dus ek tige gesellich. De útslagen en priiswinnaars fan dizze jûne wit 
ik sa net mear, mar dat is neffens my ek net it wichtichste.                                                                                                                      
Dus minsken, kinne jo klaverje of tachtigje, kom de oare kear gerêst del, de 
datums steane yn de doarpsboade.  Oant sjen. 
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Hjerst 
 
De mais noch efkes fan it lân 
en dan ha we de simmer echt wol hân 
It wurd in strange winter seit Pyt 
en miskyn is Fryslan mei de Kryst wol hielendal wyt. 
 
Mar foar as it safier is, 
dogge we earst de Johannes en Antje oanbiedingskwis 
 
Fraach 1: Wa levert de bêste striebrokjes? 
2:  Wer krije jo de measte koarting op ‘e vezels? 
3:  Wa hat de fluchste service? 
4:  Wer krije jo de mineralen op maat? 
5:  Wa hat it bêste foer foar de keallen? 
6:  Wer kinne de pykjes ek sêt krije? 
7:  Wa levert foardielich hynderfoer? 
8:  Wer geane de hûn en de kat ek net foarby? 
 
Jawis, 
by Johannes en Antje, want der is it altyd priiske-dei 
Foar hûn, hin, kat, keal, knyn, ko, hynder, 
as wat it dan ek mar is, 
eltse klant by ús, wurdt winner fan dizze kwis. 

 
Oan’t sjen! 
 

WIJBENGA’S VEEVOEDERHANDEL, BLIJE 
Tel. 0519-561414 / 561717  
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Afvoer 

verstopt?

Bel!

0 5 1 9 - 8 2  0 2  3 3

VCA gecert ific

e

er d

Orneaw ei 3 , 9 1 3 6  DG Paesens

Tel.: 0 5 1 9  -  8 2  0 2  3 3

E- m ail: 

info@zuidem arioleringsw erken.nl

w w w .zuidem arioleringsw erken.nl
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Tapperslijst Ponkje 
 
   

 
Vrijdag 22-okt  Ponkjebestuur 

Zaterdag 23-okt  Douwe v/d Meer & Auke Attema 

Zondag 24-okt  Jelle Reitsma & Johannes Hoekstra 
 
Zaterdag 30-okt  Jan Pieter Reitsma & Wilco van Kammen 

Zondag 31-okt  Symen K. Zoodsma & Gaatse W. Zoodsma 
 
Vrijdag 5-nov  Ponkjebestuur 

Zaterdag 6-nov  Martzen Feenstra & Gretha Andela 

Zondag 7-nov  Sippie van Slooten 
 
Zaterdag 13-nov  Simen Bijma & Jan Kooistra 

Zondag 14-nov  Alle de Vries & Minne Kooistra 
 
Vrijdag 19-nov  Ponkjebestuur 

Zaterdag 20-nov  Gerda Sierksma & Wytske Klijnstra 

Zondag 21-nov  Oane Sierksma 
 
Zaterdag 27-nov  Ingmar v/d Veen & Anna Sierksma 

Zondag 28-nov  Gerard Talsma & Teake Wassenaar 

Tap tijden op de Zaterdag :    20:30 – 24.00 uur 

Tap tijden op de Zondag :  20.00 – 23.00 uur 
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Molens 

 

De redacteur van de dorpsbode belde of ik een stukje wilde schrijven over 
de restauratie van enkele tuinmolens. 
Begin 2020 vroeg een buurman of het mischien wat voor mij was om een 
vervallen tuinmolen op te knappen. 
Aangezien ik op dat moment weinig omhanden had ben ik gaan  kijken, hij 
stond in Jislum bij de familie Piet Tacoma en was in slechte staat. De 
wieken waren verrot en de kap was ook niet meer te repareren. 
Doordat de corona uitbrak en we in een lockdown terecht kwamen, had ik 
er mooi de tijd voor. 
Ben er ongeveer 4 maanden mee bezig geweest en vond het een mooi 
project. 
Het is een 8 kantige watermolen, gebaseerd op de molen “de Volharding”, 
die in Jislum bij de boerderij van de fam. Tacoma staat. 
De originele molen staat nog zonder kap en wieken in het land. 
De Volharding is gebouwd in 1872, deze molen was het allereerste bezit 
van Stichting De Fryske Molen. 
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De fam. Talsma in Jislum had ook een tuinmolen, die aan onderhoud toe 
was, zodoende  had ik in 2021 weer een molen om op te knappen. 
Deze molen was in betere staat, zodat ik hier minder werk aan had, alleen 
de kop en romp, dit was ook  een poldermolen, zoals de eerste. 
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Terwijl ik hiermee bezig was, vroeg Einte Wassenaar ook of ik zijn molen op 
wou knappen. 
Dit is een poldermolen zoals hier wel in de buurt staat o.a. aan de 
Holwerdermieden. 
Hier heb ik nieuwe wieken voor gemaakt, verder opgeknapt en geschilderd. 
Deze staat momenteel bij ons voor in de tuin. 
Dit waren 3 mooie projecten , zo heeft de corona lockdown ook positieve 
kanten! 
Ben nu bezig zo’n zelfde molen opnieuw te maken.  
                                                                  C. Verwolf 

 

 



 32 

 

 
 

 



 33 

Mini-Bieb in Ginnum 
 

Verleden jaar zijn wij begonnen als test met een kleine minibieb. 
Deze bleek al snel te klein en we zijn heel blij met de animo. 

We hebben nu een grotere kast staan waar de kinderboeken ook een 
plaatsje hebben gekregen. 

Op de 2e plank staat ook een bakje waar je zegels, voetbalplaatjes e.d. in 
kwijt kunt en natuurlijk ruilen. 

De oude boekenbieb is nu een plantenbieb geworden en er staan op dit 
moment diverse stekjes van de kamerplanten Tradescantia en 

Pannenkoekplant maar ook van stokroos en aardbeien. Alles is geworteld 
en in een potje. De bedoeling is dat door ruiling de variatie 

gaandeweg  groter wordt. Stekjes doneren mag natuurlijk ook. 
Heb je niets te ruilen maar wil je wel een plantje hebben dan mag je die 
tegen elk aannemelijk bedrag meenemen. Hier kopen wij weer aarde en 
potjes voor. Mocht je in de buurt zijn kom dan gerust langs om een kijkje 
te nemen. Samen met de boekenbieb kan je dus 2 vliegen in 1 klap slaan. 

Ze staan midden in Ginnum (Harstawei 2) bij de Peperbus. 
De plantjes blijven staan zolang het weer het toelaat. 

Groetjes André en Claudia 
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Agenda 
 

21 oktober Flierewille              Dorpshuis 16.00 tot 17.30 u. 
22 oktober Klaveren en tachtigen  Dorpshuis 19.30 u. 
22 oktober Jeugdsoos Ponkje  20.00-23.00 u. 
22 oktober Koersbal   Dorpshuis 14.00 u. 
29 en 30 oktober  oud papier     Reitsum/Ginnum 
05 november Klaveren   Dorpshuis 19.30 u. 
05 november Jeugdsoos Ponkje  20.00-23.00 u. 
05 november Koersbal   Dorpshuis 14.00 u. 
19 november Klaveren en tachtigen  Dorpshuis 19.30 u. 
19 november Jeugdsoos Ponkje  20.00-23.00 u. 
19 november ouderensoos   Dorpshuis 19.30 u. 
19 november Koersbal   Dorpshuis 14.00 u. 
26 november Countrylinedance  Dorpshuis 19.45 u. 
03 december Klaveren   Dorpshuis 19.30 u. 
03 december Jeugdsoos Ponkje  20.00-23.00 u. 
03 december Koersbal   Dorpshuis 14.00 u. 
17 december Klaveren en tachtigen  Dorpshuis 19.30 u. 
17 december Jeugdsoos Ponkje  20.00-23.00 u. 
17 december Koersbal   Dorpshuis 14.00 

 

 
Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren: 

op maandag 07.11.2021 
dorpsbode@deflieterpen.nl 

hartelijk bedankt 
de redactie: 

René Manzoni en Erna Douwes  
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