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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, 
 

Op de voorplaat ziet u enkele kampeerplekken bij de boer. Een stuk of zes da-
mes en heren hebben hier een nacht doorgebracht, uiteraard gescheiden. Het 

had langer gekund: de wc was dichtbij en ze konden slingeren in de boom 
over het water, voor rampen stond de trekker dichtbij.  

 

De stikstof maatregel is weer van de baan, een nieuwe mestwet komt eraan 
zegt de minister. In Reitsum worden nieuwe huizen gebouwd, waarschijnlijk 

wel 3 of 4. Er is grond naar het bouwterrein gebracht maar later weer opge-
haald, was hier iets mee aan de hand ? ….wordt uitgezocht !!    

 

Door het coronavirus zijn er nog weinig activiteiten in de Flieterpen.  Op de 
agenda staat helaas maar één uitnodiging voor de jeugd om te knutselen in 

het dorpshuis. De man van de MENU’ s heeft geen recept doorgestuurd. Deze 
recepten worden in Amsterdam elke keer gemaakt zo is ons verteld. (Linda) 

 
In november wordt de Kerk vernieuwd en gaat de gemeente enkele weken in 

het dorpshuis. Elke zondag is er een dienst of deze wordt opgenomen via een 

livestream is onduidelijk. Hopelijk gaat het dorpshuis naar de school, dat is nu 
nog onzeker.  

 

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

 
Efkes foarstelle…… 

 
Wy binne IJnse Wijbenga en Lieuwkje Vrij en wenje sûnt in wike of 6 oan 

de Roordastrjitte 3 yn Ginnum. IJnse komt út Blije (soan fan Wijbenga’s Vee-

voederhandel) en Lieuwkje komt út Berltsum. IJnse is op dit stuit oan it wurk 
by Koopmans en Zwart yn Ljouwert as aftersales engineer, Lieuwkje is ek 

wurksum yn Ljouwert by Sinne berneopfang as pedagogysk meiwurkster.  
 

IJnse hat yn 2018 dizze wenning kocht en is der december’18 wenjen gean 
oant juli’19, doe binne wy tegearre foar World Servants nei Ghana reizge. Nei 

weromkommen fan dizze wurkfekânsje binne wy begûn te ferbouwen en wy 

hawwe in flinke ferbouwing dien. Ûnder oare is de keuken en de ythoeke no 
1 romte en hawwe wy yn de wenkeamer en yn de keuken no flierferwaarming. 

Wy binne noch net klear mei ferbouwen en wy wolle dit yn de kommende mo-
annen ôfmeitsje.  

Dan hawwe wy in prachtich stekje wêr wy de kommende jierren fan genietsje 

kinne. 
Hjirby it ferhaal foar de doarpsbode. Freonlike groetnis, 

IJnse Wijbenga 
Lieuwkje Vrij 

 
Corona tiid, nuvere tiid! 
 

Wat krije we no oer ús hinne? 
Mar dochs …… betanke eltsenien dy ‘t foar ús en in oar wat betsjut ha. 

 
We tinke oan dûmny Elverdink dy ‘t eltse snein tsjinst hâld foar syn gemeente 

sûnder se te sjen. Wieger Zoodsma dy ‘t eltse sneon it lêste nijs omtrint it 

tsjerkebarren by ús yn de brievenbus die. 
 

Ginnumers dy pizza bakten, nea witten dat se sa lekker wienen. 
Frijwillichers fan it doarpshûs dy patatsjes en oare lekkere hapkes bakten. 

As lêste kear krigen we in miel, mei fan alles en noch wat: varkenshaasjes yn 
saté, patat, sla en kroepoek. We krigen ûnferwachts famylje op besite, toen ha 

we dielt, en bêst genôch. (Aldere minsken binne ek sa roppich net mear) 

En dit is noch net alles, it waar ús allegear brocht op ús tiid fan iten. 
 

Corona tiid, nuvere tiid? Dizze corona wolk hie foar ús in sulveren râne!                                                                                                          
Bab en Ike. 
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We hebben elkaar lang moeten missen. En nu mogen we weer los! Zet het op 

de kalender!  

Op 17 september van 16:00-17:30 is er weer Flierewille! 

 
We starten dit nieuwe seizoen gezellig met samen spelletjes spelen, knutselen 

en met elkaar kletsen. Kom je ook? Neem gerust een vriend/vriendin mee. Wij 
zorgen voor de spullen. 

 

Ook flierewille heeft te maken met de corona regels. Bij binnenkomst graag 
eerst de handen wassen bij de wc. Wanneer je uitgespeeld – geknutseld - ge-

kletst bent dan mag je uiteraard naar huis.  
 

 

 
 
 
 
Aan alle  leden, ouders, vrijwilligers en supporters! NEA KWEA 
 
Oan alle leden, sponsors, frijwilligers en supporters. 

Yn April soenen wy útein….. 
Yn  Maaie koenen wy mei de nediche oanpassingen útein… 

En op 18 july ha wy ús earste keatswedstryden spylje kinnen. Op 31 July en 1 

Augustus ha we noch sa’n prachtige dei hân. De wedstryden binne allegear 
goed ferrûn, de opkomsten wienen yn en om it fjild goed. 

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

betankje: troch jim ynset hawwe wy dochs noch in pear prachtige keatsdagen 

hân!!  
In ôfslúter ha we dit jier net, mar sa lang as COVID-19 binnen de perken 

bliuwt en gjin boppeslach kriget,kinne wy allinnich mar hoopje dat it kwea of 
efter giet. 

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

Bliuw sûn en sjoch nei elkoar om. 
 

Kommend keatsseizoen kinne jim wer op ús rekkenje! 
Keatsferieniging “Nea Kwea” 

Wilco, Ruurd, Jenne, Alle, Nynke. 
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Nieuwspagina van dorpsbelang  De Flieterpen 
 
 

Opbrengst oud papier 

De vergoeding voor de inzameling van het oud papier in juni was € 160,48 
De stand voor de defibrillators is nu € 1.697,95. 

Wij willen de verzamelaars in de Flieterpen en natuurlijk ook de verzamelaars 
buiten de Flieterpen heel hartelijk danken. 

 

Subsidieregeling gemeente Noardeast-Fryslân 
Met ingang van 1 januari 2020 is er (voorlopig) voor de duur van 4 jaar een 

budget van jaarlijks € 300.000,-- beschikbaar voor leefbaarheid in de dorpen 
en wijken van de gemeente Noardeast-Fryslân. 

Heeft u een goed idee om de leefbaarheid van De Flieterpen te verbe-
teren? 

Mail het naar ons e-mailadres: dorpsbelang@deflieterpen.nl   

 

Goed idee, doe er iets mee!! 
 

WhatsApp Buurtpreventie  
De afgelopen dagen heeft de Buurtpreventieapp zijn nut bewezen. 

Meedoen binnen de Appgroep van jouw buurt? Stuur even een appje naar de 
dorpsvertegenwoordiger van het dorpsbelang in jouw dorp. 

Ginnum            : Silvia Manzoni  06-30 88 64 19 

Reitsum : Hindrik Bijma  06-82 28 10 99 
Jannum  : Evie v.d.  Velde 06-28 61 66 09 

Lichtaard : Mark Kingma  06-13 35 53 23 
 

Beste Flieterpers  “De Fjouwer” 
 
Op het moment van schrijven, is nog niet bekend of de koop van het voorma-

lig schoolgebouw doorgaat. Het dorpshuisbestuur is de afgelopen maanden 
volop bezig geweest met de voorbereidingen. Om jullie, als Flieterpers, op de 

hoogte te houden van de ontwikkelingen heeft het dorpshuisbestuur een eigen 

facebookpagina gemaakt. Op deze facebookpagina zullen wij updates geven 
over de stand van zaken etc.  

Tot slot nog een mededeling: de prijs van het bier gaat per oktober omhoog 
naar €1.75.   

Hartelijke groet, Het dorpshuisbestuur 
 

 

mailto:dorpsbelang@deflieterpen.nl
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Jaarverslag 2019 

Vanwege Corona is de jaarvergadering van dorpsbelang afgelopen voorjaar niet 
doorgegaan. Besloten is om deze jaarvergadering niet meer in te halen. Om u 

toch een idee te geven wat dorpsbelang de Flieterpen afgelopen jaar zoal ge-
daan heeft, vindt u hierbij een kort verslagje over de zaken waar wij mee bezig 

zijn geweest.  

 
Namens de Flieterpen zijn wij bij meerdere bijeenkomsten van de gemeente 

aanwezig geweest. Zo was er de bijeenkomst over opvaarten waar gesproken 
werd over het opknappen van opvaarten in de regio. Helaas stonden de opvaar-

ten binnen de Flieterpen niet bovenaan het lijstje van de gemeente. Ook hebben 
we ons in 2019 laten informeren over de gaswinning bij Blija op een informatie-

avond van de overheid. In het voorjaar van 2020 was er een bijeenkomst over 

subsidiemogelijkheden van de gemeente. Er blijken mogelijkheden te zijn om 
voor bepaalde activiteiten subsidies aan te vragen. Hierover leest u meer in deze 

dorpsbode.  
Vanuit de gemeente is de Oanhekker in de Flieterpen geweest. Hier konden we 

als Flieterpers aangeven wat we organiseren in de Flieterpen, hoe we verwach-

ten dat de gemeente ons ondersteunt en wat de plannen voor de toekomst zijn.  
 

Overige activiteiten waar wij ons mee bezig gehouden hebben afgelopen jaar 
(2019) zijn:  

- AED-cursussen 
- Renoveren groen in Reitsum en Ginnum 

- Een bijeenkomst van de gemeente over Vitale wadden 

- Gezamenlijke vergadering met het dorpshuisbestuur 
- Vergadering met de jeugd over de jaarwisseling 

- Plaatsing ‘Blikmikkers’ in Jannum en Lichtaard. 
- Contact met gemeente over onderhoud fietspad in Lichtaard 

 

Een onderwerp waar we ons ook voor hebben ingezet betreft de aanleg van 
glasvezel. Zoals u weet is Kabelnoord de partij geworden die de glasvezel gaat 

aanleggen. Echter, niet alles verloopt zoals de inwoners vooraf is voorgehouden. 
Wij blijven hierover contact zoeken met Kabelnoord om ervoor te zorgen dat de 

Flieterpen zo snel mogelijk aangesloten worden op glasvezel.  

 
Tot slot vierden we in 2019 het 40-jarig bestaan van dorpsbelang de Flieterpen. 

Met een gezellige avond, waar onder andere een quiz gespeeld werd, hebben 
we dit heugelijke feit gevierd. Van Fokke Sierksma ontvingen we zakjes bloem-

zaad om uit te delen. Menig Flieterper heeft een zakje bloemzaad meegekregen 
(en hopelijk dit voorjaar ook uitgezaaid) om de biodiversiteit in de Flieterpen te 

vergroten.  
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Uitvaartbegeleider de “Laatste eer” in Reitsum, Jannum en 
Ginnum 
 

Even voorstellen… 
 

Mijn naam is Clara Sijtsma (1963), getrouwd met Frans en moeder van Tho-

mas, Ruben en Thirza. Sinds 2013 ben ik uitvaartverzorgster en heb een eigen 
onderneming in Dokkum en omstreken.  

 
Van jongs af aan heb ik altijd in de zorg gewerkt: met dementerende ouderen, 

in de thuiszorg, met mensen met een verstandelijke beperking, in de terminale 

zorg en in het mortuarium van Dokkum. 
Op mijn zeventiende ontdekte ik al dat ik het liefste uitvaartverzorgster wilde 

worden. Tijdens mijn stage kwam ik veel in aanraking met de dood en dat 
klinkt misschien vreemd, maar dat trok mij. Ik wist dat ik meer levenservaring 

nodig had om het werk als uitvaartbegeleidster uit te voeren. 
Rond mijn 50e verjaardag heb ik de opleiding tot uitvaartbegeleider gevolgd 

om zo mijn eigen onderneming te beginnen. 

 
Voor mij is geen dag hetzelfde! Omdat ik dag en nacht bereikbaar ben, moet 

mijn gezin ook volledig achter mijn beroep staan. Mijn werk gaat altijd voor. 
Zodra ik een melding krijg sta ik volledig tot beschikking van de nabestaanden. 

Ik begeleid families en nabestaanden bij het ontzorgen in de moeilijke tijd na 

het overlijden van een dierbare. Ik probeer ze rust te brengen, , maar bied 
ook een schouder en een luisterend oor. Tot en met de uitvaart begeleid ik de 

mensen, maar ik bied ook nazorg, dat is net zo belangrijk. 
 

Ook hecht ik er veel waarde aan om het gesprek over het levenseinde en de 

wijze van begraven of cremeren op tijd aan te gaan, wanneer dat mogelijk is. 
Daarvoor heb ik het wensenboekje ‘Wensen voor mijn afscheid’ ontwikkeld. Dit 

is een goed hulpmiddel om bijvoorbeeld samen met je partner of kinderen in 
te vullen en erover te praten. Dat geeft nabestaanden rust op het moment dat 

het einde daar is, zodat er ruime is om op een passende manier te rouwen en 
afscheid te nemen.  Indien gewenst kan ik bij dit gesprek aanwezig zijn om 

advies te geven, zo’n gesprek kan heel moeilijk zijn maar geeft vaak wel rust. 

 
Het wensenboekje kunt u kosteloos aanvragen.  

 
Uitvaartbegeleiding Clara Sijtsma  T : 06 – 37 27 53 48 

U Kunt deze bijdrage nogmaals lezen de website www.deflieterpen.nl de 

“Laatste eer”.  
 

http://www.deflieterpen.nl/
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Pijnacker Ferwert 
Huish.art. – Speelgoed – Textiel 

0518-412376 
 

 

 
 

 
 

 

Jan Kamma   Ferwert 
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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. 
 

 

 

Flieterpsterdyk 12, Reitsum 

 

-Pad richting Kerk 

-Links aan de muur kosterij 

-In groene kast 
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e.c.t. BEDIENING AANWEZIG.` 
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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 19 september          Simen Bijma –  Jan Kooistra 
Zondag 20 september  Gerard Talsma – Teake Wassenaar 

Zaterdag 26 september   Ruurd De Vries 
Zondag 27 september  Fokke Sierksma – Wim de Groot 

Zaterdag 3 oktober  Gerda Sierksma – Wytske Klijnstra 
Zondag 4 oktober  Jan Pier Sierksma –  Hylke Hoekstra 

Zaterdag 10 oktober          Warner de Boer – Rene Folkertsma 

Zondag 11 oktober  Jenne deelstra – hindrik fan’ terpwei 
Zaterdag 17 oktober     Jan Sierksma – Abe Reitsma 

Zondag 18 oktober    Marco Akkerman 
Zaterdag 24 oktober Alle Sierksma 

Zondag 25 oktober Herman Akkerman 

Zaterdag 31 oktober Ciska Reitsma en Thessa kingma 
Zondag 1 november Jelle Reitsma – Johannes Hoekstra 

Zaterdag  november Bavius Bakker 
Zondag 8 november  Sijmen C Zoodsma – Gaatze W Zoodsma 

Zaterdag 14 november Sijmen Hoekstra – Eline út aldtsjerk 
Zondag 15 november Sippie v Slooten 

 

 
SCHOONMAAKLIJST ’t Ponkje 

Graag de datum alvast in de agenda of telefoon zetten! 
  

Maandag 21 september  Wieke Marije Bakker – Nynke Hoekstra 

Maandag 28 september  Elbrecht van der Veen – Silke Vlaanderen 
Maandag 5 oktober johan folkertsma – Riemer Folkertsma 

Maandag 12 oktober      Jan Kooistra – Simen Bijma 
Maandag 19 oktober Riemke vd Velde – Nynke Schaafsma 

Maandag 26 oktober Alle Sierksma – Ruurd Folkertsma 

Maandag 2 november JFP – ruurd de vries 
Maandag 9 november Gerda Sierksma – Bavius Bakker 

Maandag 16 november  Minne Kooistra – Sippie v Slooten 
Graag willen we dat de schoonmakers van T ponkje ook de keuken van het 

dorpshuis schoonmaken, dit omdat deze nu vaker wordt gebruikt.  
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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.  
  

Sept/nov 
20 

Zaterdag 

Tappen Bakken 

19-09-20 René M. en Jan M. Silvia en Berendtsje 

26-09-20 Hylke Klaas en Dikkie 

03-10-20 Mark Auke en Sara 

10-10-20 Fokke Jan Pier en Tietsje R. 

17-10-20 Minne Jitske R. en Tjitske S. 

24-10-20 Marko Sietske H. en Anneke B.  

31-10-20 Alle Johan en Tjitske 

07-11-21 Sjouke en Piets S. Wieke en David 

14-11-21 Marianne en Hilde Ciska en Wieke M. 

21-11-21 Sippie Dittie en Marja 

28-11-21 Abe K en Jorrit A Bavius en Ruurd de V. 

Sept/nov 

20 

Schoonmaaklijst Dorpshuis 

15-09-20 Irma R. Wiesje H. Anna de B. 

22-09-20 Gré H. Dittie D. Cora M. 

29-09-20 Saakje Z. Richtsje F. Tietsje W. 

06-10-20 Margje v K. Wieke de J. Andrea v/d W. 

13-10-20 Cisca V. Hilma M. Nel Schrier 

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. 

mailto:info@tikokinderopvang.nl
mailto:info@tikokinderopvang.nl
http://www.tikokinderopvang.nl/
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17-09 Flierewille jeugd dorpshuis 
16.00 u 
17.30 u 

14-09 Kunst in de Kerk Carola Mokveld 
Ginnum 

 
 

21-09  
Kunst in de Kerk  Machteld Paauwe 
                         Lucia Fransen 

Ginnum 
 

 

28-09 Kunst in de Kerk  Idem Ginnum  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren op: 

 

Woensdag  14 oktober 2020 
 

Bij Wieger Zoodsma  

 

              Mailen kan ook: dorpsbode@deflieterpen.nl  
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