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Dit is een uitgave van: 

Dorpsbelang  Silvia Manzoni  

Oranjevereniging Minne Kooistra  

’t Ponkje  Johan Folkertsma  
Dorpshuis  Alice Andringa 

Redactie  René Manzoni en Erna Douwes    
Penningmeester:  Erna Douwes,  
Bankrekeningnummer:    NL13RABO 03775.04.033 t.n.v. Dorpsbelang  

de Vlieterpen, inzake dorpsbode. Let op: gewijzigd rekeningnummer 

Wil je de dorpsbode lezen in kleur, kijk dan op www.deflieterpen.nl 
onder het kopje dorpsbode. 
 

Van de redactie 
 

Op dit moment is het maar koud en vies weer. Nu maar hopen dat het met 
Koningsdag wat mooier weer is, dan kunnen we lekker te fietsen met de 
Oranjevereniging. 23 april is er dan na lang wachten, eindelijk de 
mogelijkheid om ons mooie nieuwe dorpshuis te bekijken! U leest in deze 
dorpsbode ook een vervolg op het verhaal van DE PYP en natuurlijk weer 
een mooi verhaal van de Jannumer Terp. We wensen u veel leesplezier!  
Uw kopij/advertentie graag in Word mailen naar: 
dorpsbode@deflieterpen.nl.  

 

 
 
 Jannumerwei 4 
 9175 GG Reitsum 
 0519-339362 
     
 

Sfeervolle locatie voor: 
Bruiloften    Recepties 
Verjaardagen    Filmavond 
Vergaderingen    e.a. bijeenkomsten. 

Boekingen: 06 51777086   dorpshuis@deflieterpen.nl 

http://www.deflieterpen.nl/
mailto:dorpshuis@deflieterpen.nl
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Opsporing Verzocht! 
Ferfolch fan de Pyp. 

 
Kaem ik dêr yn jimme doarpsboade in ferhaeltsje tsjin fan myn freon  
De Pyp. Jimme kinne begripe dat ik no wat jaloersk wurden bin, dat hy wer 
bei syn roots terjochte kaem is. 
Ik, en noch in pear maten fan my, lizze yn in doaske boppe yn in kast. Ja der 
wurd goed op ûs past, mar wy soene ek wol witte wolle ût wat foar famylje 
at wy komme.  
Wa kin us helpe? 
Der binne nammen en datums op ûs skrast, de datum is wannear at ik foar 
it earst brûkt bin. Soms is it min te leazen, misskien kinne jimme der wat 
fan meitsje? 
G Feddema 27-1-24, G Louwsman 9 sept 25, A G Kingma 26-7-12, G V,  
Ds T Wiersma 2 jan 1920, P Tiemersma 28 oct 24, N Bouma, H.M februari 
1917 Kingma 20-2-23, K Bouwes 9 aug 21, N J Zijlstra, M Leienaar  
 

  
 
Kinne jimme hjir immen fan? Skilje of kom efkes del by Gorrit en Berendtje. 
Til. 0628069976 

Groetnis, in freon fan De PYP 
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Beste Flieterpen 
Hartelijk dank voor de donaties voor de ZOA collecte! 
Het was weer hartverwarmend om langs de deuren te gaan 
met de collectebus. 
De totale opbrengst is 479,39 euro, en dan komen de giften 
per QR code  
er nog bij! 
Geweldig, allemaal hartelijk dank  namens de ZOA. Ook de 
collectanten bedankt voor jullie inzet! Cisca Verwolf. 

 

IT POTLEAD  

 
Hoi Allegearre! 
 
Yn febrewaris binne wy, Grietsje en Gradus Limosa, yn Lichtaard 
delstrutsen.  Oarspronkelik binne wy ek fan Fryske komôf, sa is Grietsje 
berne boppe Dokkum, en Gradus komt út de Bilthoeke. Nei in koart 
ferbliuw yn Afrika foenen wy it wol wer ris tiid om nei it mooie Fryslân 
te fleanen. Op syk nei in gaadlik plakje seagen wy yn Lichtaard in grut 
boerd mei WOLKOM hingjen, en tochten wy, dit liket ús wol wat ta. Wy 
hâlde fan rêst en romte, en oant no ta befalt it ús hjir tige bêst. Wol 
hawwe wy in hekel oan trekkers, mar dêr ha we noch net in soad lest 
fân. Ek rôffûgels en foksen hawwe wy it net op stean. Wy meie graach 
wat yn it lân omskarrelje, mar binne net echt fan it op stap ensa, dit is 
ús gau te djoer. Oer in wike as twa/trije ferwachtsje wy 
gesinsútwreiding, it skynt dat it in trijeling wurde sil. Hiel spannend 
fansels. Om de swangerskip net te ferboljen, wolle we foarearst gjin 
besite hawwe, wy binne wiis my ús rêst.  
Groetnis út it mooie Lichtaard. 
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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 

Tappers-en bakkerslijst (vrijdag en zaterdag)  
april 2022 tot en met juni 2022 

Sleutel afhalen bij Martha Dijkstra 06 4047 3670 

Apr 

22/juni 22 

Zaterdag Vrijdag 

Tappen Bakken Tappen Bakken 

16-04-22 Wouter 

en Anouk 

Jitske en 

Tsjikke 

  

22-04-22   Klaas H en 

… 

Sybren en 

Johannes B 

23-04-22 Ponkje gesloten i.v.m. Vrijwilligersavond/ Opening 

Dorpshuis 

30-04-22 Sippie Dittie en 

Marja 

  

06-05-22   Boukje R. 

en Baukje 

S. 

Piet R. en 

Johannes de J.  

07-05-22 Jenne en 

Wilco 

Bavius en 

Ruurd de 

V. 

  

14-05-22 Gaatse en 

Mariëlle 

Herman en 

Harmen 

  

20-05-22   Herman Thea S. en 

Gretha 

21-05-22 Riemke 

en Ytsje 

Klaaske en 

Hiltsje 

  

28-05-22 Marten 

en Jan M. 

Silvia en 

Berendtje 

  

04-06-22 Cees D. 

en René 

M 

Oane S. en 

Sjoerd 

  

11-06-22 Hylke en 

Durk D. 

Klaas en 

Dikkie 

  

18-06-22 Fokke en 

Marko A. 

Jan P. en 

Tietsje 

  

25-06-22 Marianne 

en Hilde 

Ciska en 

Wieke M. 
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Bloemkool met kaas uit de oven 

 
Dit is een lekker recept van bloemkool met kaassaus gegratineerd in de 
oven, heerlijk met gekookte aardappelen (liefst Bildstars) en een lekker 
stukje sucadevlees. Je kan de schotel prima een dag van tevoren maken. 
Dus ik zou zeggen maak het 26 april dan heb je 27 april *Koningsdag* een 
makkie. En kan je mooi deelnemen aan de fiets speurtocht door de  
Flieterpen. Om daarna na 16 uur lekker uit te blazen in het dorpshuis onder 
het genot van een stukje muziek, biertje en een warm hapje. 

 

   Ingrediënten:     

125 gr geraspte  kaas 
50 gr bloem 
1 bloemkool 
50 gr boter 
0,5 l melk 

200 ml kookvocht van de bloemkool 
een halve citroen 

nootmuskaat 
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Bereiding: 
Snijd de bloemkool in “bloemen”. 

Kook gaar in gezouten water. 
Dit duurt ongeveer 10 minuten. 

     
 

Giet de bloemkool af. Hou het kookvocht opzij. 
Laat de bloemkool uitlekken en dep droog met keukenpapier. 

Maak een roux: smelt de boter en voeg de bloem toe , een paar 
minuutjes laten garen . 

Zet de pan van het vuur. 
Voeg een deel van de melk toe. 

Roer goed door tot de klonters weg zijn. 
Voeg de rest van de melk toe en plaats terug op het vuur. 

Kruid met peper, zout en nootmuskaat. 
Voeg kookvocht toe. Laat dikken. 

Voeg wat citroensap toe. 
Doe de bloemkool in een ovenschotel. 

Giet de saus op de bloemkool. Garneer met de kaas. 
 

 
 

Zet de schaal 20 minuten in een voorverwarmde oven op 
180 graden en laat gratineren. 

Lekker ité Sjoerd 

https://etenvanlientje.com/2018/04/30/bloemkool-met-kaas-in-de-oven/a62789fc-122e-4f4f-a107-445571fee748/
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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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De Pen 
 
Hoi allegearre yn De Flieterpen, 
 
Wy wenje sûnt febrewaris 2021 oan de Iedyk 19 yn Jannum.  
Wy kamen op de klaai telâne fan út de Wâlden.  
Us famylje bestiet út: 
Tineke Wiersma (50) – Sûnt koart 
slagge foar de oplieding para-
veterinair/dierenartsassistinte en 
fokker fan seldsume rassen as 
hobbyboerinne. Boppedat is se 
frijwilliger by Dieren  
Onder Dak yn Dokkum. 
Erik Wiersma (49) – West-Afrika  
en Agraryske direkteur foar in  
social impact ynvestearder yn de afrikaanske lânbou (www.AgDevCo.com). 
Jorryt Wiersma (18) – Constructiewurker (metaal) yn oplieding. 
Pedro Wiersma (21) – is al út de hûs en wennet en wurket in België.  
Sûnt 1996 hawwe wy altyd yn it bûtenlân wenne (Nigeria, Portugal en België). We 
binne sûnt 2018 werom yn “ús Fryslân” en dat fielt as in  
waarm bad. 
 It is fantastysk om te wenjen yn in tradisjonele kop-hals-romp pleats en it te 
modernisearjen sûnder it tradisjonele eksterieur te ferliezen. Spitigernôch moasten 
wy de karakteristike hege beammen (populieren) om de pleats omkapje, omdat it 
te gefaarlik waard mei fallende tûken en om't se oan 'e ein fan harren libben wiene. 
Dizze beammen hawwe wy ferfongen troch jonge iepen, dy't oarspronklik ek yn it 
Waadgebiet hearre. 
Wy binne yn Jannum telâne kommen om't wy yn in agraryske omjouwing wenje 
woene om ús dream fan wurkjen en fokken mei seldsume rassen yn te fieren. Op it 
stuit fine jo op ús pleats 2 Vastgotespets (Sweedske herdershûnen), Barnevelder 
hinnen (sulver en goud), 3 Wiltshire Horn en 2 Zwartbles skiep.  
Dit jier sille jo sjen dat wy trochgean as seldsume bistefokker ûnder de namme "Fan 
ûnder it ûleboerd ".  
Wy hawwe ek noch in Rodesian Ridgeback, twa katten, en een pearke Kaapse einen 
mar dizze binne net seldsum. 
Nettsjinsteande de drokte fan de ferbouwingen en COVID 19 koene wy it earste jier 
aardich genietsje fan ús pleats oan de Ie en de direkte buert. Der wie net folle tiid 
om mear sosjale kontakten op te dwaan en eveneminten waarden ôfsein.  
Wy hoopje dat wy hjir de kommende tiid mear gebrûk fan meitsje kinne om sa 
mear Flieterpers te treffen. 
 
Oan’t sjen en groetnis, Erik, Tineke en Jorryt 
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Wanneer: 14 april  
Tijd: 16:00 – 17:30 

We gaan dit keer een paasstukje maken. Neem je zelf een 
bloempot en een snoeischaartje mee? Daarnaast zijn er nog 

andere activiteiten waar je uit kan kiezen. Het wordt vast weer 
gezellig!  

 

 
 

Alvast vooruit:  
Op 19 mei is er ook Flierewille. Die keer gaan we aan de slag 

met houtbranden.  
 

 
 

Tot dan! 
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Vanaf de Jannumer terp. 

 

 
 
Het is bijna onvoorstelbaar…………de oorlog in Oekraïne heeft ook zijn 
invloed op Logementen Jannum. Wie had dat kunnen bedenken! 
In onze agenda stond in maart een reservering voor 6 dagen van een 
echtpaar ergens uit Utrecht. Het echtpaar was van plan om enkele 
concerten van vrienden van hun bij te wonen; zo zou er ook een concert  
in het Spectrum te Burdaard worden bezocht en dan leek een weekje op  
de terp van Jannum een goeie optie.  
 
Toen de oorlog uitbrak, ontvingen we de annulering. Wat bleek: de 
vrienden van het echtpaar waren Russische muzikanten en hun  
optredens in Nederland mochten niet doorgaan.  
De dwaze beslissingen van president Poetin zijn dus zelfs op de terp van 
Jannum merkbaar….! 
 
En dan nu, zoals eerder beloofd, is er nog wat te vermelden over alweer 
een gast met een “vreemd”  beroep, de drugspastor. Deze drugs-dominee 
is een aantal keren te gast geweest op de terp in Jannum.  
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Het vraagt veel van een mens om de dagelijkse werkzaamheden uit te 
oefenen met verslaafden en dan is de terp van Jannum dé plek om even tot 
rust te komen.  
 
We hebben veel gehoord over het werk van deze drugspastor en als je die 
verhalen hoort, dan lijkt dat voor ons Ferwerters of Flieterpers een heel 
andere wereld. Een wereld waar wij geen weet van hebben en nauwelijks 
kunnen begrijpen dat die bestaat.  
Omdat haar verhalen veel indruk op ons maakten, hebben we haar 
gevraagd of ze over haar werk in de grote boze stad wou komen vertellen 
in Ferwert. Ze zou dan in een kerkdienst voor kunnen gaan, óf we gingen 
een afzonderlijke avond organiseren. Het werd een avond met 
indrukwekkende verhalen over het werk van een dominee onder 
verslaafden.  
 
Hoe kan een leven met verslaving leefbaar blijven en hoe kan daar zin aan 
worden gegeven?  
Vanuit de kerken gaat het om “omzien naar elkaar”, met elkaar in gesprek 
zijn. Zo wordt er iedere zondagmiddag een dienst voor verslaafden 
gehouden, er worden excursies georganiseerd, inloop spreekuur en er is 
individuele aandacht voor stervensbegeleiding en het voorgaan bij een 
afscheid. Echt heel heftig allemaal! 
In mei hopen we een weekend naar de grote boze stad te gaan om het  
werk van onze gast, de drugspastor, mee te maken. Oh ja, we combineren 
dat met het meemaken van een huwelijksfeest want ook dat is in diezelfde 
grote boze stad. 

 
 

Eigenlijk zou dit artikel hier moeten stoppen, maar toch nog even 
terugkomend op dat beroep in ons vorige artikel, de prostitué. We 
ontvingen via een externe site enkele weken terug een reservering vanuit 
Slovenië. Dat is best bijzonder, we hebben niet vaak gasten uit Slovenië. 
Onze gedachten gingen al snel uit naar het Bulgaarse stel en we waren  
niet enthousiast….maar een vooroordeel is snel gemaakt. Na telefonisch 
overleg met Slovenië bleek het hier te gaan om een verblijf van twee 
jongemannen uit Slovenië die een week werkzaam waren met het 
aanleggen van een Sprinkler-installatie in de koekjesfabriek.  
Groeten van ons.   
Wordt vervolgd. 
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Koningsdag 2022  

Beste Flieterpers,  

 

Het duurt nog maar even en dan is het alweer Koningsdag! Ook dit jaar 
hebben we iets voor jullie in petto. Wederom een speurtocht, maar ditmaal 
is het niet zoeken naar oranje zonnetjes.  

Ditmaal hangen er op verschillende plekken in de Flieterpen cijfers op 
oranje papier. Deze cijfers schrijf je op een papier (zelf pen en papier 
meenemen). In totaal zijn er 23 cijfers te vinden. Elk cijfer staat voor een 
letter van het alfabet. Probeer van deze letters een Fries spreekwoord/ 
Fryske siizwize te maken.  

In de dorpsbode zit een plattegrond met belijning, waar binnen je de cijfers 
kunt vinden. Mocht de belijning niet duidelijk zijn, de cijfers van de 
speurtocht hangen verspreid in de Flieterpen en Jislum. Tijdens de 
speurtocht zal er in Reitsum aan de Flieterpsterdyk koffie, thee, ranja en 
oranjekoek voor jullie klaarstaan.  

Je mag zelf weten wanneer je start, maar VOOR 15.30 moet de uitslag van 
de speurtocht ingeleverd zijn in het dorpshuis (is vanaf 15.00 geopend). Te 
laat is pech, want om 16.00 volgt de prijsuitreiking. Ditmaal zijn er 3 mooie 
prijzen te winnen. Er mogen geen cijfers weg gehaald worden, want 
iedereen wil aan de speurtocht mee doen en moet een eerlijke kans 
krijgen.  

Na de prijsuitreiking zal er livemuziek in het dorpshuis zijn, gaan de ovens 
om 17.30 open en kunnen we onder het genot van een hapje en drankje 
eindelijk echt weer met zijn allen Koningsdag vieren!  

We hopen op mooi weer en een prachtige dag, tot ziens op 27 april! Het 
Oranjebestuur: Sijbren, Elsanne, Sjoerd, Minne en Hiltje de B.  
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Cursusweekend Paard & Welzijn 

Wil jij leren hoe je je paard(en) op diverse lagen kunt ondersteunen en naar 

meer ontspanning kunt brengen? Doe dan mee aan het Cursusweekend 

Paard & Welzijn! 

Het eerste weekend vindt plaats op zaterdag 28 en zondag 29 mei 2022. We 

gaan aan de slag met de Masterson Methode, Hersenwerk en Environmental 

Enrichment. En je leert tegelijkertijd (nog meer) over paardsignalen en 

lichaamstaal. Ook de mens wordt niet vergeten: ontspanningsoefeningen en 

aandacht voor sensitiviteit en verbinding worden door het weekend heen 

geweven. Daarnaast staat er op beide dagen tussen de middag een heerlijke 

vegetarische lunch voor je klaar en hebben we nog een leuke verrassing 

voor iedere deelnemer. De begeleiding wordt samen met mij verzorgd door 

Masja Fick (Masterson Method Certified Practitioner) en Patricia 

‘Paardenmeisje 2.0’ (gediplomeerd Hersenwerk Begeleider voor Paarden). 

Alle informatie en mogelijkheid om je aan te melden vind je op de website: 

www.parzival-paardencoaching.nl/product/cursusweekend-paard-welzijn. 

Open Dag 

Op zondag 10 juli 2022 organiseren we een Open Dag, met een inspirerend 

en gevarieerd programma. Je kunt dan vrijblijvend en laagdrempelig 

kennismaken met Parzival Paard & Coaching én Paard & Tuin Harstahof. 

De deelname is gratis, maar je dient je wel aan te melden. Alle informatie 

over het programma en het aanmeldformulier vind je op www.parzival-

paardencoaching.nl/evenementen/open-dag. Wees welkom! 

Mocht je meer willen weten, kijk dan vooral even op de website, of stuur 

een WhatsApp.  

Je bent van harte welkom! 

Groetjes van Nelleke 

Parzival Paard & Coaching | Paard & Tuin Harstahof 

Harstawei 18, 9174 GB Ginnum 
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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  
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Peaske alwer 
 
Mei de peaskedagen foar de doar 
en de measte coronarigels achter de rêch 
kinne we einliks wer es noflik sitte meielkoar. 
 

Nei de peaske geane we der dan wer plat foar 
want it âlde plastic moat ek noch opromme 
hawwe jimme dat straks allegearre byelkoar 

dan kinne jimme yn  wike 18  der mei by ús komme. 
 

Dan kin men alle âlde lânboufolie kwyt 
ek wikkelfolie en lege pûden 
as men mar gjin oare rotsoai yn ‘e container smyt 
 

Foar de wikkelfolie moatte jo in dûbbeltsje de kilo betelje 
en ek de lânboufolie is net mear fergees 
Mar as jo de nije folie wer by ús wei helje 
kost dat mar 6 sint de kilo yn dizze plastic race. 
 

Netten en touwen meie der net by, 
en hoe skjinner hoe better, 
dan falt de rekken straks ek wer mei. 
 

Foar de oankommende simmer 
hawwe wy in romme foarried folie foar jo. 
Eltse keaper is by ús in winner 
Want eltse rolle fielt hast as in kado. 
 

Oan’t sjen by : 
WIJBENGA’S VEEVOEDERHANDEL, BLIJE 
Tel. 0519-561414 / 561717 
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It Gieterke 
 
Moaie breidsblommen , roublommen (de foarbielden die de 
bode yn it boek hat) kin ek by it Gieterke besteld wurde. Jim 
kinne de bode hjir nei freegje. Wat persoanliks yn een roustik 
is hiel dierber. Kom nei de winkel of ik kom by jim lâns. Straks 
wer perkplanten en safolle mear op de karren neist de winkel. 
Leuke kado's, boeketten, stikjes en noch folle mear. En 8 mei 
MEMMEDEI!  Yn de winkel ferkeap en búten neist de winkel. 
By rein yn de garage neist de winkel.  In hiele protte kar.  
Gesellich en foar elk wat leuks!  
 

Wolkom en groetnis,  Sjimmie. 
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Tapperslijst ponkje: 

 
Zaterdag 23-apr  Openingsfeest!! 
Zondag 24 apr  Symen K. Zoodsma& Gaatse W. Zoodsma 
                           
Zaterdag   30 apr  Gerda Sierksma & Wytske Klijnstra 

Zondag 1 mei  Oane Sierksma  
 
Zaterdag 7 mei  Ingmar v/d Veen & Anna Sierksma 

Zondag 8 mei  Gerard Talsma & Teake Wassenaar 
 
Zaterdag 14 mei  Jan Sierksma & Abe Reitsma 

Zondag 15 mei  Fokke Sierksma & Wim de Groot 
 
Zaterdag 21 mei  Alle Sierksma & Wouter Folkertsma 

Zondag 22 mei  Jan Pier Sierksma & Hylke Hoekstra 
 
Zaterdag 28 mei  Ciska Reitsma & Thessa Kingma 

Zondag 29 mei  Jenne Deelstra & Hindrik Bijma 
 
Zaterdag 4 juni  Annet Miedema & Johanna de Boer 

Zondag 5 juni   Herman Schaafsma  
 
Zaterdag 11 juni  Warner de Boer & René Folkertsma 

Zondag 12 juni  Marco Akkerman  
 
Zaterdag 18 juni  Alfred Twijnstra  

Zondag 19 juni  Tseard Broos & Durk Deelstra 
 
Zaterdag 25 juni  Bavius Bakker  

Zondag 26 juni  Herman Akkerman  
 
Zaterdag 2 juli  Sijmen Hoekstra  

Zondag 3 juli  Jelle Reitsma & Johannes Hoekstra 

 

Tap tijden op de Zaterdag van: 20:30 - 24.00 uur 

   Tap tijden op de Zondag van: 20.00 – 23.00 uur 
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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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Opening dorpshuis De Fjouwer en Ponkje tijdens 
vrijwilligersavond 

 
Op zaterdag 23 april a.s. zal de 
vrijwilligersavond plaatsvinden 
in het prachtig verbouwde 
dorpshuis in Reitsum. 
  
Vanaf 19.30 zijn al onze 
vrijwilligers welkom voor de 
eerste jaarvergadering van het 
dorpshuis en het Ponkje in het 
nieuwe pand. We nemen dan 
tijdens de koffie met gebak de 
jaarverslagen, financiële 
verslagen en de bestuurswissels 

door, ook jullie vragen komen aan bod. 
 
Vanaf 20.30 uur zijn alle inwoners van de Flieterpen welkom, 
ook wanneer je (nog) geen vrijwilliger bent! Onder het genot 
van een hapje en drankje en live muziek wijden we met elkaar 
het dorpshuis feestelijk in.  
NB: bij binnenkomst ontvangt iedere bezoeker vijf 
consumptiemunten, overige consumpties zijn voor eigen 
rekening 
Dorpshuis- en Ponkjebestuur.   
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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  18 apr    Tietsje Reitsma & Jenne Deelstra 
Maandag  25 apr    Wouter Folkertsma & Anouk de Vries 
Maandag  2 mei    Wieke Marije Bakker & Silke Vlaanderen 
Maandag  9 mei    Johan Folkertsma & Riemer Folkertsma 
Maandag  16 mei    Ylse Schaafsma & Marte Hoekema 
Maandag  23 mei    Jan Kooistra & Simen Bijma 
Maandag  30 mei    Saakje Marije v/d Velde & Laura v/d M. 
Maandag  6 juni    Symen Johannes Hoekstra & Pietrik W. 
Maandag  13 juni    Marianne Deelstra & Nynke Schaafsma 
Maandag  20 juni    Auke Attema & Pietsje Attema 
Maandag  27 juni    Sijmen Hoekstra & Eline Hoekstra 
Maandag  4 juli    Jan Sierksma & Ruurd de Vries 

 

Apr 22/Jun 22 Schoonmaaklijst Dorpshuis.  
Sleutel afhalen bij Martha Dijkstra. 

12-04-22 Cisca V. Hilma M.  

19-04-22 Linda T. Alie K. Hennie 

26-04-22 Maaike M. Dorian Marja S. 

03-05-22 Hiltsje de B. Hiltsje A. Marijke 

10-05-22 Klaaske O. Annelies K. Petra B. 

17-05-22 Sippie S. Ietsje H. Klaas H. 

24-05-22 Jitske R. Pietsje S. Ytje H. 

31-05-22 Tjitske S. Durkje S.  

07-06-22 Irma R. Wiesje H. Anna de B. 

14-06-22 Gré H. Dittie D. Cora M. 

21-06-22 Saakje Z. Richtsje F. Tietsje W. 

28-06-22 Margje v. K. Wieke de J. Andrea v/d W. 
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Jaarvergadering Dorpsbelang en Oranjevereniging 

 
Op donderdag 12 mei a.s. is de gezamenlijke jaarvergadering van het 
Dorpsbelang en de Oranjevereniging.  U bent van harte welkom in het 
dorpshuis te Reitsum, aanvang 20.00 uur. 

Agenda 
1. Dorpsbelang 

- notulen gezamenlijke jaarvergadering 2019 

- notulen jaarvergadering 2019 zijn op te vragen bij dorpsbelang 

- jaarverslagen   

- financieel verslag 

- uitkomst enquête van 2021 

- bestuurswisseling  

- rondvraag 

PAUZE 

2. Oranjevereniging 

- jaarverslag   

- financieel verslag 

- bestuurswisseling  

- rondvraag 

Sluiting

 

Tige tank! 
Wy wolle eltsenien tige tank sizze foar alle berichtjes, kaartjes, 

blommen, oppas, kadootjes en ek pannen warm iten nei myn 

operaasje (marianne) oan een acute blindedarmontsteking tydens 

de lêtste wiken fan myn swangerskip èn nei ús Rudmer syn 

operaasje oan nierstienen yn it UMCG. In beroerdere timing mei 

alles koe hast net maar wittende dat der safolle minsken om je 

hinne stean fielt goed!  

Jenne & Marianne & Femke & Rudmer Deelstra 
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Kaatsvereniging Nea Kwea  
 
Aan alle leden, ouders, vrijwilligers en supporters! 
 
De ledenvergadering is geweest.   
“It giet oan” 13 April gaan de trainingen weer los! 
Ruurd en Nynke hebben het bestuur verlaten, langs deze weg willen wij 
jullie nogmaals bedanken voor jullie inzet.  Ingmar van der Veen, Simone 
van der Kooi en Ruurd Folkertsma nemen hun plaats in.  
 
Op 13 April gaan we weer los met de trainingen. 
 
De jeugd, dames en heren trainen op woensdagavond, Riemer en Donna 
zijn weer bereid gevonden de trainingen te verzorgen. 
 

De trainingstijden zijn als volgt: 
Welpen en Pupillen  Woensdag  17.30 tot 18:30 uur. 
Junioren   Woensdag 18:30 tot 19:30 uur. 
Dames en Heren  Woensdag vanaf 19:30 uur. 
 
De peildatum voor de jeugd is 1 Januari. Je leeftijd op deze dag bepaalt bij 
welke groep je traint en speelt.  
*Bij de junioren begin je met kaatswant en harde bal te kaatsen 
 

Wordt jij in 2022 Bij wie speel je? 

8 jaar Welpen 

10 jaar Pupillen 

12 jaar Junioren 

16 jaar Dames en Heren 
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Data wedstrijden: 
 

 13 & 14 Mei     Spar Ferwerd/ Sj.v/d Galiën partij 

 3  & 4 Juni                      Wijbenga / F. Sierksma partij  

 17 & 18 Juni                Talsma / Twijnstra partij 

 2 Juli                    ATO ouder / kind partij 

 23 Juli                             Schaafsma / Coop Holwerd partij 

 26 & 27 Augustus          Folkertsma partij 

 9 & 10 september         Van Kammen/Jansma Burdaard partij 

 

De reguliere wedstrijden beginnen op vrijdag om 17:00 uur en op zaterdag 
om 12:30 uur. Dit is anderhalf uur later dan voorheen, dit gaan we dit 
seizoen proberen. Mocht de tijd weer naar 11:00 uur verschuiven 
ontvangen jullie bericht.  
 
Op 2 Juli begint de ouder/kind partij om 11:00 uur. 
Op 23 Juli 15:00 uur jeugd en + 19:00 uur nachtkeatsen.  
Op 10 september begint het pearkekeatsen om 11:00 uur. 
 
Graag de contributie voor de eerste wedstrijd overmaken naar 
NL50RABO0362362734 t.n.v. Kaatsvereniging Nea Kwea (onder vermelding 
van naam en geboortedatum). 
 
T/m 15 jaar: €10,00 / vanaf 16 jaar: €15,00 
 
De tapperslijst & schoonmaaklijst staan vermeld in deze dorpsbode. 
*De ringen van de kransen graag ophangen aan het kaatshokje. 
   
Wij hopen met elkaar weer op een sportief en gezellig kaatsseizoen! 
 
Tot ziens op het veld!  
 

Jenne:    06-48067266   Ingmar:     06-31369781 
Alle S:      06-11985173     Simone:     06-29344482 
Ruurd:     06-48609151              
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Tapperslijst "Nea  Kwea" 

2022 
 

   

      
13 Mei  Vrijdag 17.00 Abe R & Ruurd V 

14 Mei  Zaterdag 12:30 Marja & Gré 

   15.00 Hylke & Fokke 

      3 Juni   Vrijdag 17.00 Gerda & Bavius 

4 Juni  Zaterdag 12:30 Sippie van S & Oane 

   15.00 Herman A & Johan F 

      
17 Juni  Vrijdag 17.00 Jorrit & Symen Johannes 

   18 Juni  Zaterdag 12:30 Irma & Alice 

   15.00 

Hiltsje A. & Nynke 

S. 

       2 Juli  Zaterdag 10.00 Margje & Hilde 

    13.00 Marten & Maaike 

   

    23 Juli    Zaterdag 15.00 Harmen & Herman S 

   17.30 Tp & Riemke 

   20.30 Johannes &Wiesje  
   

  26 Aug 

    27 Aug  

Vrijdag 

Zaterdag 

17.00 

12:30 

Martzen & Gretha 

Alle de V & Anna de 

B 

     9 Sept   

15.00 

 

Esther & Eelkje 

 

10 Sept  Vrijdag 17:00 Jan K. & Jan S.  
  Zaterdag 12:30 Pearkekeatsen  

 
*Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 
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Schoonmaaklijst: 
 

"Nea  Kwea" 2022 
 

week 20 16 mei  Alice & Froukje S. 

week 23 5 Juni  

 

Dittie & Esther. 

week 25 20 Juni  Klaaske & Ytsje J. 

week 27   4 Juli  Tsjikke & Tietsje R.  

week 30 25 Juli  Maaike M & Nynke H. 

 

week 35 

 

week 37 

29 Aug 

 

12 Sept  

Marianne & Marja 

 

Bestjoer  

 
 

“ Tuke Griemers “   
 

Nu de winter het land heeft verlaten en de sneeuw is verdwenen, 
alles weer gaat groeien en bloeien, wordt het tijd om de Jeu de Boules 
ballen weer te laten rollen. 
De baan ligt er dankzij de vrijwilligers keurig bij,  
kunnen de ballen weer netjes op een rij. 
De mouwen opgestropen, op de fiets of komen lopen, 
gaan we met veel plezier weer achter de ballen aan, zullen we hopen. 
Soms zijn we zo fanatiek dat het meetlint er bij wordt gehaald. 
Want ja de punten die we scoren moeten wel worden opgeteld, 
en op het papier goed worden vermeld. 
Wie nu denkt dat lijkt mij ook wel wat,  
trek de schoenen aan en ga op pad. 
We hopen op donderdagmiddag 28 april 2022 van start te gaan, 
om 14.00 uur bij de “Spiker “ op de baan. 
 

De Jeu de Boules groep 

 “   Tuke Griemers  “. 
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Agenda 
22 april  Klaveren en Tachtigen  Dorpshuis 19.30 u. 
22 april  Koersbal   Dorpshuis 14.00 u. 
23 april  Frijwilligersjûn   Dorpshuis 19.30 u. 
23 april  Open huis/feestavond  Dorpshuis 20.30 u. 
27 april  Koningsdag    
28 april  Jeu de Boule – Spiker  Reitsum 14.00 u. 
06 mei   Klaveren   Dorpshuis 19.30 u. 
12 mei  ledenvergadering   
  Dorpsbelang en Oranjevereniging Dorpshuis 20.00 u. 
13/14 mei  Spar Ferwerd/Sj. vd Galiën partij Kaatsveld 17.00/ 12.30  
14 mei  Paardenkracht, zie www.parzival-paardencoaching.nl 
19 mei   Flierewille   Dorpshuis 16.00 u. 
20 mei  Klaveren en Tachtigen  Dorpshuis 19.30 u. 
28/29 mei Paard en Welzijn, www.parzival-paardencoaching.nl 
3/4  juni  Wijbenga/F. Sierksma partij Kaatsveld 17.00/12.30  
17/18 juni Talsma/Twijnstra partij  Kaatsveld 17.00/12.30  
10 juli  Opendag, www.parzival-paardencoaching.nl 
16 juli  Kleintje Dorpsfeest, onder voorbehoud 

 
 

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren: 

op maandag 09.05.2022 
dorpsbode@deflieterpen.nl 

 
Hartelijk bedankt, de redactie: René Manzoni en Erna Douwes  

 

 

http://www.parzival-paardencoaching.nl/
http://www.parzival-paardencoaching.nl/
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