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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 

 
Het is vandaag een prachtige zonnige dag, maar helaas duurt dit niet lang. 

Buienrader voorspelt voor de komende tijd helaas regen. Gelukkig worden  

de dagen alweer langer en zien we in de tuinen de eerste tekenen van het 

voorjaar weer verschijnen.  

In deze dorpsbode de eerste uitnodigingen voor een ledenvergadering en een 

verslag van de muziekkwis van team Merkeman-FM en Radio Vlijmscherp. 

Wat hebben ze ons weer een gezellige middag bezorgd! 

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 40473670 / dorpshuis@deflieterpen.nl 

http://www.deflieterpen.nl/
mailto:dorpshuis@deflieterpen.nl
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Samar in ferhaaltsje fan de pyp 
 

“En die pyp bin ik” 
 

 

Yn it begjin fan de foariche 

ieuw wenne der in jongfeint 

yn Genum op nr. 44, mei 

syn heit Klaas, mem Janke, 

suster Neeltsje en broer 

Jelte. 

 

Yn die tiid wie it sa, as’t nei 

dyn freon giest stie dér in 

pyp foar dy in it rekje mei 

dyn namme der op, want je 

begripe wol san kolken pyp 

koenen je net efkes yn’e 

bûse stekke. 

 

Dizze jongfeint gie nei de 

famylje Visser, ek  yn 

Genum. Mar yn de rin fan 

de jieren feroaret alles, ek boer Visser gie ût Genum wei en der kaam in 

famylje van der Velde te wenjen. 

 

Ik waar mei meer pypen yn in kistke dien en we belánen yn’e greft.  

Net sa moai! 

 

It wie dér tsjuster en kâld en ik koe allinnich noch mar dreame oer eardere 

tiiden, mei gesellich praet en sa no en dan in warm kôpke mei tabak. 

 

Mar doe kaam der wer in oare generaasje van der Velde op ‘e pleats en de 

greft waar hekkele. 

 En warempel it kistke kaam nei boppen en  it wie tige nijskjirrich wat der 

wol net yn sitte koe. 
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Sa kaam ik mei myn maten wer foar it ljocht. In protte fan myn maten wiene 

stikken. 

 

De bewenners dienen hiel foarsichtich mei ûs. Se seagen der letters yn:  

B.B., mei de datum fan 10 november 1915. 

Fan was soe die west ha? 

 

Sa krige B.J.B. de pyp.  Die hie ek fraagtekens en kaam by pake B.J.B. om 

ried. Die sette de bril efkes op en dér kaam de ûntknoping. 

 

Ik wie dus de pyp fan Bavius Klases Bakker, de broer fan Bab syn heit, de 

omke wer Bavius Bakker ût Ginnum nei neamd is. En no bin ik wer by 

Bavius Bakker yn Reitsum. 

 

Gorrit en Berendsje betanke dat jimme sa foarsichtich mei my omgien binne 

en Bavius en Gerda betanke dat jimme no sa sûnich mei my binne en op my 

passe. 

 

Dit is net samar in ferhaaltsje,  mar wier bard. 
 

 

 

“De pyp”  
   

 

 

 

 

 

 

 

   



 6 

 



 7 

Een biertje, 
velen van ons lusten het wel, onderstaand recept komt uit de oude doos. 
Maar lekker oei jongens heerlijk.Daarom dacht ik even terug in de tijd. Bij 
dit recept had ik een verhaaltje over bier , carnaval en de katers daarna. 
Momenteel zitten we voor mijn gevoel ook in een flinke kater. De jeugd 
treft elkaar al niet eens meer in de hang / knuffel hokken en de oudjes 
verdwijnen nog meer achter de geraniums. En of het ooit weer anders 
word Joost mag het weten.  
*wel een leuke quiz vraag overigens, waar kwam Joost vandaan. 
* of was er iets anders met Joost. 
Ik weet het niet meer. 
Afgelopen zaterdag had ik een stoofpotje met bockbier geheel op 
houtskool buiten bereidt, heerlijk gewoon weer zoals dat voorheen ging. 
Sommige die mij volgen op Instagram hebben het wellicht bekeken. Het 
vlees wat ik hier voor heb gebruikt  kwam van de Black Angus boerderij uit 
Marrum. Google maar even dan vind je het wel, er is een winkeltje bij. 
Heerlijk, kan der niks anders van maken. 
 

Een bierpan en biersoep zijn een beetje uit de tijd, maar een flinke scheut 
bier door pannenkoeken- of oliebollenbeslag zorgt nog steeds voor heerlijk 
luchtige pannenkoeken en oliebollen. En hetzelfde kun je doen met een hip 
tempurabeslag. De groenten en garnalen die je door zo'n bierbeslag haalt 
krijgen na het frituren een prachtig goudbruin en knapperig korstje. Bier 
doet het ook goed in stoofpotten. Heel bekend is konijn gestoofd in bier. 
Maar ook verse mosselen, varkensvlees en runderlappen kun je bereiden in 
bier. Het bier zorgt voor een krachtige smaak en maakt het vlees lekker 
mals. Wrijf bijvoorbeeld doorregen runderlappen in met mosterd en zout 
en peper. Bak ze in een braadpan met hete boter goed bruin. Bak grof 
gesnipperde ui en verse tijmblaadjes mee tot de ui begint te kleuren. Strooi 
er wat bloem over, bak alles tot ook de bloem begint te kleuren en schenk 
er dan een flesje bier bij. Niet zo uit de koelkast! Van koud bier schrikt het 
vlees zo dat het samentrekt en taai blijft, ook na heel lang stoven. Het bier 
wordt ook al warmer als je het langs de wand van de pan bij het vlees 
schenkt.  
Pas de soort bier aan bj gerecht. Donker vlees kan best een donker en 
zwaar biertje hebben of een wat zoete kriek lambiek.  
Bij wit vlees en mosselen doet wit bier of een gewoon pilsje het beter.  
Lekker lekker allemaal. 
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Chili con carne met zoete aardappel en draadjesvlees 
 

Ingrediënten vor 8 personen Mexicaans 
 

 2 eetlepels bruine suiker    ¼ theelepel gemalen kruidnagel 

 2 theelepel kaneel    1 theelepel gerookte-paprikapoeder 

 1 theelepel komijnpoeder   1 theelepel gedroogde oregano 

 1 theelepel gedroogde tijm of 1 theelepel verse tijmblaadjes 

 1 theelepel cayennepeper (naar smaak) 

 800 g klapstuk of runderlappen 

 2 uien, gepeld en in ringen   1 eetlepel olijfolie 

 2 teentjes knoflook, gepeld en geperst of geraspt 

 3 blikjes van 400 g tomatenblokjes 

 500 ml bier  2 eetlepels ciderazijn 

 3 zoete aardappelen, geschild 

 400 g kidneybonen uit blik, afgespoeld en uitgelekt 

Bereiden 

Verwarm de oven voor op 160 °C (gasstand 2). Roer suiker, 1 theelepel 
zout, kruidnagel, kaneel, paprikapoeder, komijn, oregano, tijm en 
cayennepeper in een kommetje door elkaar. Wrijf hiermee het rundvlees in 
en zet het weg. 
Neem een grote ovenvaste pan (met deksel) en fruit de ui op middelhoog 
vuur tot de ui doorschijnend is. Doe de knoflook erbij en bak een minuut 
mee. Roer er dan de tomaten, 250 ml water, het bier en de azijn door. 
Voeg het rundvlees toe, leg het deksel op de pan en zet deze 2 uur in de 
oven. 
Snijd de zoete aardappelen in stukken van ongeveer 2½ cm. Haal het deksel 
van de pan en voeg de zoete aardappel en kidneybonen toe. Leg het deksel 
weer op de pan en zet de pan nog 1 uur in de oven. Als je klaar bent om te 
gaan eten, trek je het vlees in de pan met twee vorken in kleine plukjes uit 
elkaar. Roer deze door de saus. Dien op met sour cream, fijngesneden 
koriander, partjes limoen en rijst, of tortillachips. 
Lekker ité, Sjoerd 
*PS Door alles wat men op dit moment verbied hebben we besloten dit 
jaar geen kerstbomen te verkopen op onze oprit. Mede om de kerstboom 
middenstand rondom onze dorpen volop de kans te bieden mooie en goed 
bomen u aan te bieden. 
Als de kans het zich voordoet proberen we het volgens jaar weer opnieuw  
J.P.M.S 
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Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 

B.v.d. Het Dorpshuisbestuur. 
 

Tijden tappen op vrijdagavond:  19.30 – 0.00 u. 
Tijden bakken op vrijdagavond:   22.00- 23.30 u. 

 
 Tijden tappen op zaterdagmiddag:  17.30 – 20.00 u. 
 Tijden bakken op zaterdagmiddag : 17.00 – 19.30 u. 

Tappers-en bakkerslijst (vrijdag en zaterdag) 

februari 2022 tot en met april 2022 

Sleutel afhalen bij Martha Dijkstra 06 4047 3670 

Jan 

22/Mrt 

22 

Zaterdag Vrijdag 

Tappen Bakke

n 

Tappen Bakken 

19-02-22 Marten 

en Jan M. 

Silvia en 

Berendtje 

  

26-02-22 Cees D 

en René 

M. 

Oane S. en 

Sjoerd 

  

05-03-22 Hylke Klaas en 

Dikkie 

  

12-03-22 Fokke en 

Marko A. 

Jan P. en 

Tietsje 

  

19-03-22 Wouter 

en Anouk 

Jitske en 

Tsjikke 

  

26-03-22 Alle en 

Martzen 

Johan en 

Tjitske 

  

02-04-22 Sjouke en 

Piet S. 

David en 

Wieke 

  

09-04-22 Sijmen 

H. 

Sietske H. 

en Anneke 

  

16-04-22 Marianne 

en Hilde 

Ciska en 

Wieke M. 

  

23-04-22 Mark Auke en 

Sara 

  

30-04-22 Sippie Dittie en 

Marja 
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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 
Op 1 oktober 2021 kregen wij de sleutel van de Jannumerwei 3C, dus tijd 
om ons eens even voor te stellen! 
Wij zijn Patrick Hurkens (54) en Marianne Henstra (49) en zijn inmiddels  
8 jaar samen. 
Wij hebben een samengesteld gezin met 5 meiden. Patrick’s oudste 
dochter Kayli (23) woont samen met haar vriend in Utrecht waar ze beide 
studeren en zijn jongste Nicole (19) woont om en om bij ons en bij haar 
moeder in Leeuwarden. Marianne haar oudste dochter Elina (23) woont 
sinds kort op haarzelf in Dokkum, de middelste dochter Nathalie (21) 
woont samen met haar vriend Ernst Jan in Dokkum en haar jongste Julia 
(19) woont bij haar vader in Dokkum. 
Ons huishouden wordt verder nog aangevuld met onze kat Boris en onze 
bruine lab Bailey. 
Na drie jaar te hebben samengewoond in Leeuwarden wilden we graag 
meer de rust en de ruimte opzoeken. We zijn enorme natuurliefhebbers, 
dus toen uiteindelijk dit huis op ons pad kwam voelde dat als een lot uit de 
loterij! 
Patrick werkt fulltime als engineer/constructeur bij Trimm Design (naval 
architect) in Leeuwarden en Marianne werkt 28 uur per week als  
assistent-accountant in Dokkum. 
Patrick zijn grootste hobby is motorrijden, maar hij mag ook graag  
klussen en fotograferen (vooral vogels). Marianne haar grootste hobby is 
fotografie, met name macrofotografie (dus niet raar opkijken als je haar 
ergens plat op de buik tegenkomt met haar camera ;) ), tuinieren en 

creatief bezig zijn. 
Samen gaan we er 
met grote 
regelmaat op uit, 
vergezeld met  
onze camera’s. 
We wonen hier 
met heel veel 
plezier en 
waarderen het 

enorm hoe we in Reitsum zijn ontvangen.Zin in een praatje, je bent altijd 
welkom! 
 

Groetjes, Patrick en Marianne 
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Vanaf de Jannumer terp. 

 

 
 

Het is alweer een paar jaar geleden toen wij (Aldert en Anneke) een 
“Frutero” meerdere keren als gast hadden in één van de logementen op de 
terp van Jannum. Een al wat oudere man (75-plus) met zijn vriendin die 
kunstenares was. Zo op het oog “gewone” gasten en dat waren ze ook, 
maar wél weer met een heel bijzonder verhaal, waar we gaandeweg 
achterkwamen. Wat is een “Frutero” dan wel? Het is een Spaans woord 
voor fruithandelaar. Deze heel aardige gast was 50 jaar werkzaam geweest 
in de handel in groente en vooral fruit. Hij had bekende import- en 
distributiebedrijven opgericht in zowel Nederland als Duitsland. Het is bijna 
onvoorstelbaar, wat deze man aan levensgebeurtenissen heeft 
meegemaakt. We hebben een avond bij hun gezeten in een knus huisje op 
de terp. Vele avonturen over de hele wereld kwamen voorbij, begonnen in 
Rotterdam, en dan Hamburg, Nieuw-Zeeland, Chili, Afrika, vrijwel overal op 
deze wereld. 
Deze fruithandelaar heeft ook een dagboek uitgegeven in 2019: “Het 
dagboek van een Frutero”. We hebben het boek gelezen en het is bijzonder 
om met dit levensverhaal mee te gaan. Zijn verhaal eindigt met een 
periode in Namibië, waar hij zelf is begonnen met een wijnbouw bedrijf. 
Dat werd een groot succes en daarmee werd zijn carrière als “Frutero” 
afgesloten.  
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In zijn uitgegeven dagboek, wat wij van hem kregen stonden, de volgende 
lieve woorden: “Voor Aldert en Anneke, gastvrije mensen die ons een 
thuisgevoel in Friesland gaven! Wij koesteren jullie plek en komen zeker 
terug”. 
De vriendin van deze “Frutero” was erg onder de indruk van het kerkje op 
de terp. Elke dag zat ze daar een tijdje om van de rust en stilte te genieten 
en heeft ons ook een gift gedaan om in het kerkje te besteden. Samen met 
onze buren, de Amsterdamse dames (Yvonne en Mariëtte) hebben we 
besloten om verlichting in het kerkje aan te brengen en het is erg mooi 
geworden vinden wij. De Flieterpers hebben het vast al wel gezien, zo niet 
dan wordt dat hoog tijd…… 
Helaas is het anders gelopen dan de lieve woorden in het dagboek. De 
vriendin werd ernstig ziek en is daarna vrij snel overleden. We hebben de 
begrafenis digitaal bijgewoond. 
Ze heeft de verlichting in het kerkje niet meer gezien. 
 
En zo komen er ons veel beroepen voorbij: vertaler van vreemde talen, 
coaches op allerlei gebied, bijvoorbeeld de opruimcoach of de coach voor 
hoogbegaafde kinderen. De KPN-monteur (die ons hielp om de ontvangst 
van de TV’s te verbeteren), regelmatig een dominee die even rust nodig 
heeft, een kunstenaar die het kerk-atelier in Ginnum heeft gehuurd, of 
iemand die een cursus Parzival Paard & Coaching doet ook in Ginnum.  
Volgende keer meer over alweer een heel bijzonder beroep: de 
drugspastor. 
Wordt vervolgd. 
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Jaarvergadering 
Kaatsvereniging “ Nea Kwea ” 

 
Het bestuur van kaatsvereniging “Nea Kwea” nodigt hierbij alle 

leden,  
sponsors, ouders en vrijwilligers uit voor de jaarvergadering.  

Deze vindt plaats op 

 
15 Maart 2022 om 20.00 uur 

In de Spiker te Reitsum 
 

Op de agenda staat onder andere: 
*Contributie verhoging 

*Overname keatshokje “de Spiker” 
 

Wij hopen jullie allen te verwelkomen! 
Jenne, Ruurd, Johannes, Alle, Nynke 
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Sudoku 
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EEN KEI IN VISUELE COMMUNICATIE 
grafis

c

h ont w erp, conceptontwikkeling &  internetproducties 

WWW.TANTEPEE.NL
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Grapjes 

 
 

- Zegt Fritz tegen zijn buurman: “Buur, we zullen geen last meer 

hebben van die vervelende mol, ik heb hem een half uurtje 

geleden gevangen, levend nog wel!!”. 

Buur: “En wat heb je er dan mee gedaan?”, Fritz: “Wel, da’s 

simpel, ik heb een put gemaakt en hem levend begraven!!” 

 
 

- Jantje zit op school en vraagt aan de juf of hij even naar de wc 

mag. “Ja hoor.” Antwoordt de juf. Als Jantje op de wc aankomt 

ziet 

hij dat het wc papier op is. Jantje naar de juf: “Juf, er is geen 

papier om m’n gat af te vegen.” “Maar Jantje, je mag toch geen 

gat zeggen, je moet bips zeggen.” Jantje gaat weer terug naar de 

wc met een rol papier, ziet hij ineens dat er een gat in de ruit zit. 

Jantje weer naar de juf: “Juf, er zit een bips in de ruit.” 

 
 

- VROUWELIJKE PATIENT: Dokter, ik moet u even spreken over mijn 

echtgenoot. In de twintig jaar dat we nu getrouwd zijn, is hij altijd 

een gelukkig en tevreden man geweest en hij heeft altijd veel van 

me gehouden. Maar sinds hij bij u geweest is, is hij compleet 

veranderd. Hij is nooit meer thuis, neemt me nooit meer mee uit, 

geeft me geen enkel geschenk meer,….. Hij kijkt me zelfs niet meer 

aan. Uw behandeling heeft blijkbaar zijn hele persoonlijkheid 

veranderd!  

DOKTER: Ik heb hem helemaal geen behandeling voorgeschreven, 

mevrouw .Ik heb alleen gezegd dat hij zich een bril moest 

aanschaffen. 

 

 

- Waarom vliegen vogels ’s winters naar warmere bestemmingen? 

Dat is makkelijker dan lopen 
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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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Moai febrewaris…, as it waar is. 

 

Kening Winter is ôfset neffens my 

want der wie dit jier noch net ien winterske dei.  

Mei gjin winter yn it fersjit, 

is it al gau sa fier, dat it praat oer kunstmest giet. 

We hawwe de Kalkamon en Novurea op foarried 

lizzen. 

Mei as sûnder swafel is de kar  

mar in leech pryske..., forjit dat mar! 

Seachsel is ek hartstikkene djoer, 

want dat brûke se no as kachelfoer. 

As alternatyf ha wy striebrokjes en mealtstrie foar jo, 

dat krije jo ek net kado, 

mar is wol in noflik bedtsje foar eltse ko. 

De skiep en lamkes moatte yn it strie: 

wat koalstrie ûnderyn, dernei it weetstrie 

omdat ik dat foar de lamkes moaier fyn. 

Skieppebiks en lammekorrel, muesli en lammemolke 

binne by ús al jierren it goedkeapst,  

dus dat keapje jo by ús fêst net foar it earst. 

Oh ja, en dan noch efkes dit: 

Oane wurket dizze moanne by ús foar it lêst, 

omdat hy yn maart emigrearjen giet. 

Spitich, omdat wy in top chauffeur oan him ha 

mar wy winskje him in moaie takomst yn Canada. 

Tot safier dizze kear 

en no op nei Johannes en Antje 

foar foardielige handel en noch folle mear. 

Oant sjen by…….. 
 

Wijbenga’s Veevoederhandel 

Heskamperweg 2  9171 GC  Blije 

0519-561414 of 561717 



 22 

 

 
 

 



 23 

Tapperslijst ponkje: 

 

Zaterdag 19-feb  Martzen Feenstra & Gretha Andela 

Zondag 20-feb  Oane Sierksma   

       

Zaterdag 26-feb  Jan P.Reitsma & Wilco van Kammen 

Zondag 27-feb  Gerard Talsma & Teake Wassenaar 

       

Zaterdag 5-mrt  Simen Bijma & Jan Kooistra  
Zondag 6-mrt  Fokke Sierksma & Wim de Groot 

       

Zaterdag 12-mrt  Ruurd de Vries   

Zondag 13-mrt  Jan Pier Sierksma & Hylke Hoekstra 

       

Zaterdag 19-mrt  Symen J.Hoekstra & Pietrik Weidenaar 

Zondag 20-mrt  Jenne Deelstra &Hindrik Bijma  

       

Zaterdag 26-mrt  Froukje Sierksma & Alice Andringa 

Zondag 27-mrt  Marco Akkerman   

       

Zaterdag 2-apr  Johan Folkertsma & Jitse v/d Velde 

Zondag 3-apr  Tseard Broos & Durk Deelstra  

       

Zaterdag 9-apr  Abe Kooistra & Nathalie Roos  
Zondag 10-apr  Herman Akkerman   

       

Zaterdag 16-apr  Jorrit Akkerman & Nel Bakker  
Zondag 17-apr  Jelle Reitsma & Johannes Hoekstra 

       

Zaterdag 23-apr  Ruurd Folkertsma   

Zondag 24-apr  

Symen K.Zoodsma & Gaatse 
W.Zoodsma 

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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NIJS EN YNFORMAASJE 

nieuws en informatie 
FAN DOARPSBELANG 

van dorpsbelang 

 

 

Onderwerp :Gemeentelijke Leningen Noardeast-Fryslan 
Onze gemeente NOF komt, in samenwerking met de 

SNN(=samenwerkingsverband noord-nederland) ,met een plan betreft de 

mogelijkheid van leningen voor de inwoners van deze gemeente! 

Het gaat om het stimuleren van inwoners met financieringsmogelijkheden 

.De gemeente-NOF biedt een complete , brede regeling aan met een budget 

van €5 miljoen tot 2030. 

De volgende 4 leningen worden aangeboden: 

Starterslening NOF: Wil je je eerste huis kopen ,woon je in NOF en is 

deze woning in de gemeente NOF, dan is deze lening iets voor jou! Een 

extra lening, als de hypotheek, die je van de bank kunt krijgen, niet 

voldoende is! 

Info op: www.snn.nl/nofstarterslening  

Stimuleringslening NOF: Een lening met lage rente, om je huis een 

opknapbeurt te geven. Bijvoorbeeld om asbest te verwijderen of om het 

oude schuurtje te slopen. Woon je in de gemeente NOF, staat het huis in 

NOF en bewoon je het zelf? Kijk dan even naar de voorwaarden op de 

onderstaande website. 

Info op: www.snn.nl/nofstimuleringslening 

Stimuleringslening NOF zakelijk: Ook dit is een lening met lage 

rente, voor een vereniging, een stichting of een MKB-bedrijf. Als je 

eigenaar bent of hoofdgebruiker van een bestaand pand of sportterrein, kun 

je deze lening gebruiken voor isolatie, verduurzamen of opknappen van 

bijvoorbeeld bestaande gebouwen. 

Info op: www.snn.nl/stimuleringslening-zakelijk 

Verzilverlening NOF: Voor de ouderen onder ons. Minimale leeftijd 

is 10 jaar voor de wettelijke AOW- leeftijd! Bedoeld voor die mensen, die 

hun huis toekomstbestendiger of comfortabeler willen maken. Dan kun je 

dit doen met de overwaarde van je huis, via deze lening. Je moet wel in 

NOF wonen in het bestaande, te verbouwen huis wonen. 

Info op: www.snn.nl/nofverzilverlening 

Heb je hulp nodig bij je aanvraag? tel: 050-5224 924 of mail: 

leningen@snn.nl  

http://www.snn.nl/nofstarterslening
http://www.snn.nl/nofstimuleringslening
http://www.snn.nl/stimuleringslening-zakelijk
http://www.snn.nl/nofverzilverlening
mailto:leningen@snn.nl
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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  21-feb    Ruurd Folkertsma & Alle Sierksma 

Maandag  28-feb    Annet Miedema & Johanna de Boer 

Maandag  7-mrt    Hilde Aagtjes & Margje van Kammen 

Maandag  14-mrt    Anna Sierksma & Ingmar v/d Veen 

Maandag  21-mrt    Gerda Sierksma & Bavius Bakker 

Maandag  28-mrt    Nynke Hoekstra & Abe Reitsma 

Maandag  4-apr    Hiltsje Akkerman & Riemke v/d Velde 

Maandag  11-apr    Wilco van Kammen & Jan Pieter Reitsma 

Maandag  18-apr    Wieke Marije Bakker & Silke Vlaanderen 

Maandag  25-apr    Johan Folkertsma & Riemer Folkertsma 

Jan 

22/Mrt22 
Schoonmaaklijst Dorpshuis.  

Sleutel afhalen bij Martha Dijkstra. 

15-02-22 Klaaske O. Annelies K. Petra B. 

22-02-22 Sippie S. Ietsje H.  

01-03-22 Jitske R. Pietsje S. Ytje H. 

08-03-22 Tjitske S. Durkje S.  

15-03-22 Irma R. Wiesje H. Anna de B. 

22-03-22 Gré H. Dittie D. Cora M. 

29-03-22 Saakje Z. Richtsje F. Tietsje W. 

05-04-22 Margje v. 

K. 

Wieke de J. Andrea v/d W. 

12-04-22 Cisca V. Hilma M. Nel Schrier 

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

26-04-22 Maaike M. Dorian Marja S. 
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Uitnodiging ledenvergadering uitvaartvereniging “De Laatste 

Eer”  
 

Graag nodigen wij u uit voor de openbare ledenvergadering.  

Deze wordt gehouden op 22 maart om 20.00 in het dorpshuis te Reitsum. 

 

We houden ons aan dan geldende coronaregels. 

 

AGENDA  

Welkom en opening 

Notulen 

Lezen van namen 

Financiën, kascontrole volgend jaar? 

 

Pauze 

 

Ledenadministratie 

Wij pakken het  stappenplan aan, eerste stappen zijn gezet. 

Bestuurswissel Bavius Bakker is bezig met zijn laatste 

jaar.(ledenvergadering) 

Rondvraag 

Sluiting 
 

Van harte welkom namens het bestuur: Anny Vellema 
 

************************************************* 
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WAT IS DER OAN’E HÂN? 
 

It is sneon 22 jannewaris, en lûkt al tsjin fjouweren, ynienen wurd it stil 

op’e dyk, is der wat te rêdden? Komt der min waar? Hat Rutte wer ris in 

taspraak? We hawwe doch gjin lockdown? Mar nee, yn mannich húskeamer 

wurd de radio , of computer, oanset, der is in lústerkwis ommers. Hurd in 

penne en in stik papier, dit mei we net misse, in bak kofje of sil we fuort 

mar in bierke. En no jim de bek hâlde, der net trochhinne jeuzelje, wy wolle 

dit heare, en winne fansels.  

En ja, op de 88.3 (de fêste frekwinsje fan de Merkeman-FM) en ek fia de 

stream fan Radio Flymskerp galmet al in mooi stikje musyk.  

Dan komt de mikrofoan oan, en komt de earste fraach: Meitsje een foto fan 

jim team en stjoer die nei de kwislieding.  No, ik kin jim fertelle, de 

tillefoan waard der hiet fan, sa folle appkes yn ien kear.  

Prachtich, fan heareboeren, bankdirekteuren, pizzabakkers, en skoaljuffers 

oant putsjeskeppers, elkenien gie foar de ear om mar de bêste te wurden fan 

de moaiste radiokwis fan it noarden. Goed lústerje, dat is in goeie ried. Der 

wurd wer in plaat draait, en men moat riede welk nûmer en fan welke artiest 

it is.  

De fûleindige kwissers hawwe harren mobieltsje der by fansels, want ot jo it 

sels net witte, google is jo bêste freon. Dan komme der twa nûmers 

trochelkoar, it wurd al wat lesticher, dan in fraachpetear mei in âld winner 

fan de alvestêdentocht, is dit no die sprútsjeboer of is it dochs Evert? Nei 

alve fragen is it tiid foar in pypskoft. Mar hurd ien smoke of in stikje tsiis of 

woarst snije, want men moat ek noch in opdracht dwaan.  

Elk team moat in aai bakke en dêrfan in foto opstjoere.  

Machtich, kreas yn’t koekepântsje, mar ek op de barbecue of op in 

bernekeukentsje.  

Sels peasaaien waarden yn’e 

koekepanne opwaarme. Hoe betinke 

jo it, en dat allegear om mar safolle 

mooglik punten te garjen.  

Want ja, it giet úteindelik om de ear. 

Ik wit net ot de patat wol smakke hat 

die deis, want e baksters yn it 

doarpshûs hiene neffens my mear 

oandacht by de radio, dan by it 

frituurfet.  Dan komme de Wiko’s foarby mei it búthûsbankje, de âlderein 

wit dit grif, mar de jeugd is hjir net hiel wis oer. Dan wat hurdere musyk, en 

de sanger moat hjir út de Flieterpen komme, tsja lestich, foarol ot jo net 

witte dat Wouter fan Peter en Nelly no yn Reitsum wennet. 
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Dan in stikje stellen fan Omrop Fryslân, wa is dat ek alwer yn petear mei 

Diana de Groot? Foar guon is it ús tante Gryt, en foar oaren Pytsje fan 

Gerrit. Hiene wy witten dat Gryt Wiersma ek oan de kwis meidie, hiene we 

grif in oare fraach útsocht, mar ja, ek wol wer mooi fansels.   

Dan komt it “hijgend hert”foarby, welke psalm wie dat ek mar wer?   

Lêste fraach: hoefolle dielnimmers dogge hjoed oan de kwis mei?  

Dit wie 96, super, mar net ien hie dit goed.  

Dan is it tiid om de antwurden op te stjoeren en de punten te tellen. Dit 

duorre wol efkes fansels, mar men koe ûnder it wachtsjen rêstich lústerje nei 

de favoryte skiven fan dj Sjoerd fan Inkel.                                                                                                  

Tiid foar de priisútrikking: Op in knap achtste plak fan de fiifentweintich 

teams mei trije en tritich punten : Cees en,Erna, René en Sylvia. In sânde 

plak is der foar team “the voice-coaches”: Hoeke, Jitse, Teade, Taeke, en 

Tseard.   

Sechsde: Petra en Teade, hiel goed dien tegearre. Fiifde plak is der foar : 

Oane, Mirjam, Tetsje, Ytsje, Symen, Andries en Johan, super dien 

fjouwerentritich punten, mar krekt net yn de prizen.  

De fjirde priis, in fleske Sonnema, is foar team “de Wâldpiken” : Leo en 

Gryt, Ype en Martha.  

Knap tredde binne wurden: Jan en Esther, Symen, Ballie, en Jan-Pieterg.   

Krekt gjin earste plak is der foar: Bavius en Gerda, Alice en Ruurd.  

Se wiene it net hielendal mei de sjuery iens, mar in offisjeel protest ha se 

gelokkich net yntsjinne.  Ja, en dan de earste priis, en fansels de grutste ear, 

is foar in team dat neffens my yn Burgum siet: Judith, Akke-Gryt, 

Ammerens, Jelle, Jan-Eelke, 

Ruben, en Sylvia. In grut team, 

en dat hat syn foardielen sa te 

sjin. Super dien, fiifentritich 

punten, en it tichtst by it oantal 

dielnimmers. Lokwinske.  

Dan is it tiid foar wer wat 

musyk. De groetsjes fersykjes 

streame binnen, en men kin noch 

oant de lette oerkes meilústerje.  

Allegear tige tank foar it 

meidwaan, of allinnich mar lústerje mocht fansels ek. Hooplik wie it wer in 

moaie kwis, en binne jim der de oare kear ek wer by.  Meilústerje nei radio 

Vlijmscherp en/of de Merkeman-FM kin, ot jim dat leuk fine, wol faker. 

Radio Vlijmscherp is meastal op freedtemiddeis fanôf in oer as fiif wol op 

de stream te hearen. De Merkeman is wol gauris yn de ether te krijen op de 

88.3fm. Meast op sneontemidjes.   

Oant in oare kear. Team Merkeman-FM en Radio Vlijmscherp.  
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Kwisvragen 2022 

 
1  Stuur een foto van jouw team inclusief de namen.                                                                                                                                                                                          

2  Welke band en nummer hoort u hier ?    

3 Hoe heet de vrouw waarmee hij in bed ligt?  (Bruce Springsteen-My                                                                       

Hometown)                                                      

4 Wat is de overeenkomst tussen de volgende 3 nummers?  ( a horse with no 

name, er staat een paard in de gang, trojan horse)                                                                                                                                     

5 Wat is de naam van de artiest, en wat is het nummer  

6  Wie wordt er hier geinterviewd  ( you tube interview elfstedentocht 1985)                                    

7 Hoeveel yards lopen the proclaimers in dit nummer?    

8 Welke nummers hoor je hier? 2 doorelkaar  , band en nummer  

9 Wie speelt er in dit nummer op de schuiftrompet?   

10 Noem de artiest en het nummer   

11 Wat is de overeenkomst tussen deze 3 nummers?   (  Piter Wilkens- Opel 

Manta, Billy-jo Spears - 57 Chevrolet, Armand-Vrijheid-Mercedes)                                                                                                                             

12 Opdracht: stuur een foto dat iemand van jullie team een ei aan het 

bakken is.                                  

PAUZE                                                                                                                                                                         

13 2 nummers door elkaar, noem de artiesten en de nummers,   

14 Vader Abraham heeft een nummer dat gaat over een roos, hoe heeft hij 

deze roos genoemd?       

15 wat is de artiest en het nummer?  

16 Hoe heette dit tv-programma?    

17 Welke Flieterper speelt in deze band  ( Corneum – dei is wei)                                                                        

18 Wat is de overeenkomst van de volgende drie nummers? (Andre Hazes-

Het is koud zonder jou , Rob Zorn-Bere bere koud, Koud he-Verona)                                                                                                        

 

19 Wat is de naam van deze band, en wat betekenen de letters  

20 Wie hoor je in gesprek met Diana de Groot van omrop Fryslan?                                    

21 Wat is de overeenkomst van de drie nummers?   (Four tak- waarom moet 

ik lijden, Die twa-Fugels), Three degrees-Dirty old man)                                                                                                                 

22 Noem artiest en nummer    

23 Hoe vaak komt het woord zwart voor in het volgende nummer?  (Frank 

Boeijen-zwartwit)                    

24 noem artiest en nummer   

25 Welke psalm hoort u hier?                                                                                                                                     

26 Hoeveel deelnemers doen er vandaag mee aan de kwis? 
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Antwoorden 

 
1 Foto Team 

2 OMD- Live and die 

3 Kate 

4 Paard 

5 Dennie Christiaan-Besame mucho 

6 Evert van Benthem 

7 880000 2x =1760000 

8 Fleetwood Mac- Go your own way, Rolling Stones-Angie 

9 Little Joe 

10 Matt Minglewood-working man 

11 Automerk 

12 Foto eibakken 

13 Dire Straits-Walk of life, Henk Wijngaard-Asfaltrocker 

14 Sonja 

15 Wiko’s-bûthûsbankje 

16 Debiteuren -Crediteuren 

17 Wouter Folkertsma 

18 Koud 

19 OZB OUDE BILD ZIJL 

20 Griet Wiersma (Pietsje) 

21 Cijfer in artiestennaam 

22 Wish to Escape- Straight from your heart 

23  12x 

24 BZN-Amatter of wonder 

25  psalm 42:1 

26   96 
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Carnaval 

Carnaval is van oorsprong een gekerstend heidens volksfeest. Het valt 
binnen de christelijke traditie op de zondag, maandag en dinsdag direct 
voorafgaand aan de vastentijd van 40 dagen. In Nederland wordt het van 
oorsprong alleen door katholieken gevierd, voornamelijk in het zuiden en 
delen van het oosten. Ook in België en het katholieke Rijnland in Duitsland 
wordt uitbundig carnaval gevierd. Carnaval is bij uitstek het feest van 
zotheid, spot en uitbundigheid. Inmiddels is het in verschillende plaatsen 
door heel Nederland een gebruik om carnaval op carnavalsvrijdag te 
openen. 

Op Aswoensdag wordt carnaval afgesloten, maar de tradities verschillen 
per regio. In Limburg wordt carnaval ook wel vastenavond genoemd, 
vernoemd naar de vastentijd. Het Limburgs carnaval is meer verwant aan 
het Venetiaans carnaval. In het overgrote deel van Noord-Brabant wordt er 
afgesloten met Worstenbrood, koffie Schrobbeler soms met een Brabantse 
koffietafel. In de regio's van Bergen op Zoom, Werkendam en Woudrichem, 
waar nog visserijen zijn gevestigd, worden vanzelfsprekend meer 
visproducten gegeten. 

Carnaval in  Venetië 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Christendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vastentijd
https://nl.wikipedia.org/wiki/Katholicisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Nederland_(NUTS)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oost-Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijnland_(Duitsland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aswoensdag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Carnaval_van_Veneti%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brabants_worstenbroodje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schrobbeler
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brabantse_koffietafel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brabantse_koffietafel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bergen_op_Zoom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Werkendam_(plaats)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Woudrichem_(plaats)
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Agenda 
 

 
 

25 februari Koersbal   Dorpshuis 14.00 u. 

11 maart Jeugdsoos   Ponkje     20.00 u. 

11 maart Koersbal   Dorpshuis 14.00 u. 

15 maart Jaarverg. Kaatsvereniging Dorpshuis 20.00 u. 

18 maart Ouderensoos   Dorpshuis 14.00 u. 

22 maart Ledenverg. Uitvaartvereniging Dorpshuis 20.00 u. 

25 maart Koersbal   Dorpshuis 14.00 u. 

28 maart Flierewille   Ponkje     16.00 u. 

08 april  Koersbal   Dorpshuis 14.00 u 

 

Vanaf woensdag 12 januari staat er bij Dorpshuis de Fjouwer een bak  

waar u de Nieuwe Dockumer Courant, huis aan huis, wekelijks kunt  

ophalen. De kranten liggen er ongeveer vanaf 13.00 uur. 

 

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren: 

op maandag 14.03.2022 

dorpsbode@deflieterpen.nl 

hartelijk bedankt, de redactie: René Manzoni en Erna Douwes  

 

 

mailto:dorpsbode@deflieterpen.nl

