
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste Flierewille  in Reitsum in ’t dorpshuis 

 

 

 

Oktober  2019      33ste jaargang nr. 9 
 

dorpsbode@deflieterpen.nl 
 
 

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

 
De eerste Flierewille was een succes volgens de initiatiefnemers daarom krijgt 

dit initiatief een vervolg op 24 oktober. Je kunt dit zelf lezen op bladzijde 11. 
Op de voorplaat zie je enkele foto’s van de kinderen. 

 
Dorpsbelang meldt dat er “blikmikkers” zijn geplaatst in Lichtaard en Jannum 

bij de brug. Door deze “blikmikkers” zien de straten er in januari vast en zeker 

goed uit, wanneer de nieuwe burgemeester komt. Met ongeveer een 14 dagen 
wordt bekend wie onze nieuwe burgemeester wordt in deze prachtige ge-

meente Noardeast Fryslân. 
 

De meeste boeren uit de Flieterpen zijn weer thuis na de demonstratie in Den 

Haag. Als je de verhalen in de krant leest dan komt er weer een actiedag aan. 
Zal deze actiedag ook weer zoveel files veroorzaken door de meegenomen 

trekkers?  
 

In deze dorpsbode kom je enkele opvallende nieuwe en vernieuwende adver-

tenties tegen. Je kunt goedkoop eten of laten bezorgen bij Interzorg in Fer-
wert. Twee advertenties uit Ginnum een over het coachen van paarden en 

tantepee.nl, een communicatiebureau. 

mailto:cees.erna@hetnet.nl
http://www.deflieterpen.nl/
mailto:info@rmtnof.nl
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Blikmikkers 
Wellicht was het u al opgevallen: de gemeente heeft in-

middels de blikmikkers geplaatst. De blikmikkers staan bij 
de brug in Lichtaard en de brug in Jannum.  

 
 

 

 
Op 25 en 26 oktober staan de oud papier containers weer voor U klaar in 

Reitsum, op het oude schoolplein en in Ginnum, bij Van Kammen ? 
 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.stedon.nl/stedelijke-producten/straatmeubilair/afvalbakken/blikmikker/&psig=AOvVaw1xrdtxU5-Wh4ZSkQzQkjkH&ust=1568140947040876
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Het wordt vast weer spannend, leuk en vies! 

Aanvang: 20.00 in dorpshuis De Fjouwer. 

Eindtijd:  00.00 

Inleg:  € 2,- 

Leeftijd: Vanaf 12 jaar. 

Meedoen is op eigen risico! 

Graag opgeven vóór 19 oktober. 

Groepen bestaan uit maximaal 6 personen. 

Per groep mimimaal 1 persoon van 18 jaar of ouder. Opgave bij: Ytsje Jansma 

06 1542 1176. 

We hopen er weer een geweldige avond van te maken! 

Tot de 26e, Ponkje en Dorpshuisbestuur.  

 

 
 
 

Op woensdag 23 oktober komt Els Art uit Dokkum naar het 
dorpshuis om samen met de jeugd te gaan schilderen. Kos-

ten zijn € 25,- en het duurt ongeveer 2 uur. Er kunnen maxi-
maal 8 deelnemers meedoen. Dus vol=vol!! Graag opgeven 

voor 19 oktober bij Ytsje Jansma 06 1542 1176. De mid-

dag begint om 13.00 uur. 
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Koersbal seizoen is weer begonnen in het dorpshuis 
 
 

 
Het koersballen is weer begonnen, dertien enthousi-

aste koersballers zijn de strijd aangegaan. 
Met heel veel en plezier. 
Wil U het spel ook eens proberen, U bent dan van 

harte welkom op de vrijdagen om de week  
Vanaf 14:00 uur in het dorpshuis de Fjouwer. 

Op 18 oktober zijn wij er weer, in afwachting van U 

die het ook eens wil proberen. 
Informatie/aanmelding kan via  

w.koehorst@telfort.nl 0519785151 

 
 
  
 

 

 

mailto:w.koehorst@telfort.nl
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Yoga in de Flieterpen 
  
Einde Augustus was de eerste Yogales. We stonden onwennig achter onze 

matjes! Gespannen luisterden we naar de instructies van Anke van „Blije 

Balans“. Maar nu, na bijna twee maanden, zitten we helemaal in de «Flow» 

We willen graag in het nieuwe jaar 2020 verder gaan met de cursus. Het 

zou leuk zijn als zich nog een paar meer Flieterpers zouden aansluiten!? 

De lessen zijn op woensdagmorgen van 8.45-9.45 in het lekker verwarmde 

Doarpshûs «de Fjouwer». 

Het is gezellig, na afloop drinken we nog een bakje thee met elkaar. 

 

Namasté, uit naam v.d. yogagroep, Silvia  

 

Fia disse wei wollwy elkenien betankje 
foar alle felisitaasjes, kaartjes en ka-
dootsjes die wy kriegen ha nei de ge-
boorte fan ús soan en broerke Rudmer! 
Super! 

 
Jenne & Marianne Femke & 

Rudmer 
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De foto´s zeggen genoeg! Het was een geslaagde eerste Flierewille. 

 
De eerstvolgende keer is op donderdag 24 oktober. Dit valt in de herfstvakantie. 
Deze dag begint om 14:00!! Er staat een gezellige filmmiddag gepland met keuze 

uit twee films. Neem je zitzak mee! 
Alladin                                               De mega grote peer 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
Nog even ter info. Flierewille is meestal van 4 tot half zes tenzij anders aangegeven.  

Zijn de kinderen eerder uitgespeeld? Dan zijn ze vrij om naar huis te gaan. 
Tot dan! 

Hiltsje, Petra en Gretha 
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Kaatsvereniging Nea Kwea  
 
 
Oan alle leden, sponsors, frijwillichers en supporters. 
 
Yn April binne wy útein setten mei in keatsklinik foar de jeugd, jûn troch Tjisse 
Steenstra. 

Hjirtroch hawwe wy in oantal nije leden der by krigen, wêrtroch de welpen/pu-

pillen wer in mooie ploech hienen om it seizoen mei te begjinnen. 
By de trainingen wie der in goeie opkomst. De mannen hâlden harren noch 

wat fêst oan de útspraak; “traine is foar talintloazen”, mar wy hoopje dat se 
dit foar kommend seizoen wat oars besjoch!!    

De wedstriden binne allegear goed ferrûn,  de opkomsten wienen yn en om it 

fjild goed.  
 

Lâns dizze wei wolle wy dan ek alle leden, sponsors, 
frijwillichers en supporters 

Betankje; troch jim ynset hawwe wy wer in prachtich 
keatsseizoen hân! 

Mei as ôfslúter in prachtige jubileumdei foar jong en 

âld. 
 

De krânsen binne allegear útbloeit ,de keatsmof kin wer 
yn it fet. 

Kommend keatsseizoen kinne jim wer op ús rekkenje, wy  ek op jim?? 

 
Keatsferieniging “Nea Kwea” 

Wilco, Jan Pier, Ruurd, Jenne, Nynke. 
 

 

Nieuw seizoen ‘de SOOS’ in het dorpshuis  
 

‘ De SOOS’ opent weer haar deuren op vrijdag 25 
oktober aanstaande. Vanaf 14:00 zijn alle 65-

plussers uit de Flieterpen van harte welkom. We 

hopen er samen weer een mooi en gezellig seizoen 
van te maken! Datums van de volgende bijeen-

komsten zijn nog niet bekend maar vindt u terug in 
de agenda van ‘de Flieterper’.  

  

http://www.google.nl/imgres?q=kaatsen&um=1&hl=nl&sa=N&rlz=1W1GPEA_nl&biw=1280&bih=548&tbm=isch&tbnid=LFgtEMymOM70IM:&imgrefurl=http://kvdekolk.nl/kaatsen iets voor jou.html&docid=XpUyKTMeh67ZDM&imgurl=http://kvdekolk.nl/Media/Afbeeldingen/kaats.jpg&w=214&h=265&ei=VXKFT4jlCYPrOcvGldYI&zoom=1&iact=hc&vpx=352&vpy=137&dur=1024&hovh=212&hovw=171&tx=102&ty=130&sig=110208800035373474532&page=4&tbnh=166&tbnw=134&start=40&ndsp=15&ved=1t:429,r:6,s:40,i:201
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Nieuwe Bibliotheek in Hallum 

Een grote en mooie verrassing voor de inwoners van Hallum en om-

streken: in december opent Bibliotheken Noord Fryslân daar een 

nieuwe vestiging. Dat er voor het eerst in jaren een bibliotheek bij 

komt in het land, is dankzij de motie Asscher. De door PvdA-Kamerlid 

Lodewijk Asscher in 2017 ingediende motie vraagt om maatregelen 

voor het behoud van bibliotheken in kleine kernen.  

De afgelopen jaren stond er steeds vaker in de krant dat bibliotheken de deu-

ren sloten. Omdat dit de sociale samenhang en de kansen van kinderen 

schaadt, diende de PvdA samen met CDA, GroenLinks, D66, SP en Christen-

Unie een motie in die met algemene stemmen werd aangenomen. Asscher 

riep minister Van Engelshoven op zich in te spannen voor het behoud van bi-

bliotheken in kleine kernen zodat iedereen toegang heeft tot de biblio-

theek.Spreiding bibliotheken te dun 

Bibliotheekorganisaties met gaten in hun spreidingsgebied werden uitgenodigd 

om in te tekenen op deze plannen én de gemeente te vragen de tweede stap 

te zetten. De motie Asscher biedt gemeenten namelijk financiële middelen  

voor de eerste drie jaar, maar het wordt alleen toegekend als de gemeente 

een plan heeft om de toekomst van de bibliotheek langer veilig te stellen. Dat 

plan is er en daarom dienden de gemeente en Bibliotheken Noord Fryslân sa-

men de aanvraag in.Eerste nieuwe bieb in jaren 

Vandaag is tijdens een feestelijk moment bekend gemaakt waar in Nederland 

er nieuwe bibliotheken bij komen. Paulien Schreuder, directeur-bestuurder van 

Bibliotheken Noord Fryslân, Pytsje de Graaf, wethouder van gemeente Noar-

deast-Fryslân, minister Van Engelshoven en anderen waren daarbij aanwezig. 

In december opent Bibliotheek Hallum in multifunctioneelcentrum Trefpunt de 

deuren.  Gemeente Noardeast-Fryslân is bijzonder ingenomen met dit initia-

tief. Een witte vlek op het gebied van bibliotheekwerk wordt hiermee ingevuld 

en dat komt de leefbaarheid ten goede. 

Bestrijding laaggeletterdheid 

De nieuwe bibliotheek komt voor Hallum op een prachtig moment. Het hele 

dorp is druk bezig met het bestrijden van laaggeletterdheid. Onder andere 

CBS It Fundamint, OBS Op ‘e Dobbe, de kinderopvang, de kerk, vluchtelingen-

werk, de doarpsomtinkers, het dorpshuis en de peuterspeelzaal zijn hierbij be-

trokken. Het goede nieuws over de nieuwe voorziening in het dorp gaat vast 

als een lopend vuurtje. Paulien Schreuder: 06-1000 6525. 
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Paardenstalling te huur bij Mariëlle Brouwer Harstawei 13 in Ginnum 
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Pijnacker Ferwert 
Huish.art. – Speelgoed – Textiel 

0518-412376 
 

 

 
 

 
 

 

Jan Kamma   Ferwert 

 
 

 



 21 

                      

                                 
 

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

 

Tappers-en bakkerslijst (vrijdag en zaterdag) okt tot en met dec 2019 

 Zaterdag Vrijdag 

Tappen Bakken Tappen Bakken 

18-10-19   Theo  en 

Lourens B. 

Klaas en Sybren 

19-10-19 Sippie Dittie en Marja   

26-10-19 Abe K. en 

Jorrit A. 

Bavius B. en 

Ruurd de V. 

  

01-11-19   Boukje R. 

en Baukje 

S. 

Piet R. en Johannes 

de J. 

02-11-19 Marten Auke en Sara   

09-11-19 Cees D. Oane S. en 

Sjoerd 

  

15-11-19   Herman A Thea S. en Gretha 

16-11-19 Gaatse Herman S. en 

Harmen  

  

23-11-19 Sjouke S. en 

Piet S. 

David en 

Wieke 

  

29-11-19   Ale Sip Hans H. en Hilma 

30-11-19 Marko A.  Sietske H. en 

Anneke B. 

  

7-12-19 Riemke en 

Ytsje 

Klaaske en 

Hiltsje 

  

13-12-19   Cees V Tietje W en Klaas H 

14-12-19 René M en 

Jan M 

Silvia en Be-

rendtje 

  

21-12-19 Hylke Klaas en Dikkie   

27-12-19   Theo en 

Lourens B 

Klaas en Sybren 

28-12-19 Fokke Jan P en Tietsje   
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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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Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 

B.v.d. het dorpshuis bestuur 

 
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.  
 

 

okt/dec 

2019 

Schoonmaaklijst Dorpshuis 

15-10-19 Jitske R. Pietsje S. Ytje H.  

 

22-10-19 Tjitske S.            Durkje 

S. 

 

 

29-10-19 Irma R. Wiesje H.  Anna de B. 
 

05-11-19 Gré H Dittie D. Cora M. 

 

12-11-19 Saakje Z. Richtsje F. Tietsje W. 

 

19-11-19 Margje v. K. Wieke de J. Andrea v/d W. 
 

26-11-19 Cisca V. Hilma M. Nel Schrier 

 

3-12-19 Linda T. Alie K. Hennie  

 

10-12-19 Maaike M. Tine R. Marja S. 
 

17-12-19 Sippie S. Ietsje H. Grietsje 

 

24-12-19 Jitske R. Pietsje S. Ytje H. 

 

31-12-19 Tjitske S. Durkje S. 
 

 

mailto:info@tikokinderopvang.nl
mailto:info@tikokinderopvang.nl
http://www.tikokinderopvang.nl/
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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 18 oktober Johan Folkertsma - Sybren Hilverda 

zaterdag 19 oktober Alle Sierksma 
zondag 20 oktober Jan Pier Sierksma –  Hylke Hoekstra 

zaterdag 26 oktober Ciska Reitsma en Thessa kingma 
zondag 27 oktober Jenne deelstra – hindrik fan’ terpwei 

vrijdag 1 november Wouter Folkertsma – Sytse Hoekstra 
zaterdag 2 november Bavius Bakker 

zondag 3 november Marco Akkerman 

zaterdag 9 november Sijmen Hoekstra – Eline út aldtsjerk 
zondag 10 november Herman Akkerman 

vrijdag 15 november Johannes bloem – Riemer Folkertsma 
zaterdag 16 november Esther Spoelstra – Eelkje Vlaanderen 

zondag 17 november Jelle Reitsma – Johannes Hoekstra 

zaterdag 23 november Tsjitze P vd Velde – Herman Schaafsma 
zondag 24 november Sijmen C Zoodsma – Gaatze W Zoodsma 

vrijdag 29 november Wieke Marije Bakker – Nynke Hoekstra 
zaterdag 30 november Douwe vd Meer – Auke Attema 

zondag 1 december Sippie v Slooten 
zaterdag 7 december Jan Pieter Reitsma -Wilco v Kammen   

zondag 8 december Alle de Vries   -Minne Kooistra 

vrijdag 13 december Symen Johannes Hoekstra  Ruurd folkertsma 
zaterdag 14 december              Martzen Feenstra – Gretha Andela 

zondag 15 december  Oane Sierksma 
zaterdag 21 december  Simen Bijma –  Jan Kooistra 

zondag 22 december              Gerard Talsma – Teake Wassenaar 
 

SCHOONMAAKLIJST ’t Ponkje 

Graag de datum alvast in de agenda of telefoon zetten! 

  
maandag 14 oktober Riemke vd Velde – Nynke Schaafsma 

maandag 21 oktober             Alle Sierksma – Ruurd Folkertsma 
maandag 28 oktober JFP – ruurd de vries 

maandag 4 november Gerda Sierksma – Bavius Bakker 

maandag 11 november         Minne Kooistra – Sippie v Slooten 
maandag 18 november   Jenne Deelstra – Tietsje Reitsma 

maandag 25 november Wilco v Kammen – Jan-Pieter Reitsma 
maandag 2 december              Wieke Marije Bakker – Nynke Hoekstra 
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17-10 
CPB   Dhr. Vellema, duurzame 

energie 
dorpshuis 19.45 u 

18-10 Klaveren en Tachtigen (Kaarten) dorpshuis 19.30 u 

18-10 Koersbal  dorpshuis 14.00 u 

23-10 Schilderworkshop jeugd dorpshuis 13.00 u 

24-10 Flierewille jonge jeugd dorpshuis 14.00 u 

25-10 Ouderen Soos  dorpshuis 14.00 u 

26-10 Greppeltocht dorpshuis 20.00 u 

01-11 Klaverjassen dorpshuis 19.30 u 

01-11 Koersbal dorpshuis 14.00 u 

09-11 Bonte avond dorpsbelang dorpshuis 20.00 u 

15-11 Klaveren en Tachtigen (Kaarten) dorpshuis 19.30 u 

15-11 Koersbal dorpshuis 14.00 u 

21-11 CPB Wereldwinkel Dokkum   

 

 
 

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren op: 

Woensdag  13 november 2019 
Bij Wieger Zoodsma  

              Mailen kan ook: dorpsbode@deflieterpen.nl  

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

