
 1 

Dorpsbode 
 

 

 

 

 
Januari 2022 36ste jaargang nr. 1 



 2 

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:     NL82RABO 03078.29.146 t.n.v.  

Dorpshuis de Vlieterpen, inzake dorpsbode.  

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

het kopje dorpsbode.  
 

Van de redactie 
Op het moment dat ik dit schrijf lijkt het meer herfst dan winter. We hopen 
dat er voor de schaatsliefhebbers nog wat winter mag komen. 25 jaar 
geleden hadden we op zaterdag 4 januari een elfstedentocht. Zou hij ooit 
nog eens komen? 
Zaterdagavond 8 januari hebben weer velen meegedaan aan de BINGO. 
Goed georganiseerd door Gretha en Ciska! 
22 januari kunnen jullie allemaal weer meedoen aan de luisterkwis van 
RADIO VLIJMSCHERP en het Merkeman-FM-team) Veel succes met jullie 
uitzending! 
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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Wanneer: 27 januari  
Tijd: 16:00 tot 17:30 

 
Een nieuw jaar een nieuw begin. We hopen elkaar op deze dag weer in het 

echt te zien! 
 

We starten dit jaar met timmeren en kleien! Als je wilt timmeren, neem 
dan een hamer mee! 

 

  
 

 

Tot dan! 
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Knallendevuurpijlen online BINGO 
En doe wie der wer in lockdown. Hé jakkes, wer neat te dwaan rûn de 
krystdagen. Foarig jiir wie dit ek al it gefal. In grut ferskil wie no wol dat der 
genoach flieterpers yn quarantaine sieten. 
Corona, nee net it pilske, giet rûn yn de Flieterpen. Stil, wer neat te readen 
yn de donkere dagen. We sille it bêste der mar wer fan meitsje. Sa kaam it 
dat de bingomûne âfstoffe waard, de bewarre bingoboekjes fan souder 
kamen en de online bingo wie in feit.  
De foarige opbringsten giene nei de ferbouwerij fan it doarpshûs, die is no 
foarearst wol klear. Dan mar de kas spekke en wat donearje oan it goeie 
doel Kabira. Mar foaral in geslliche jûn.  Wer in soad bekende gesichten te 
sjen, ek al wie dit fia it skermke. Nei de leaste controles at alles it goed die 
– it hapere hjir en dêr al wat by guon – koene we dochs fan start.  
It wie in goed fulde jûn mei net al te lange en fulde skoften. Om der efkes 
yn te kommen waarden der gelyk  
5 strooipriisen tabedeeld. Sa de toan is set! Dan fluch nei it spûltsje sels. Dit 
gie moai flot en de wasborstel, startkabels en massagebon fan op e’ Barten 
wiene fersein. Foar de start van de neie ronde sochten we de 60e, 70e en 3e 
apper. Nei 440 berjochtjes op Ciska har tillefoan wie dat ek wer klear.  
Ronde 2 gie ek sa mooi as wat. Oane Sierksma wûn in autopoets set. Der 
waard gelyk meidield dat Tjikke dat wol dwaan koe. Patrick (freun fan 
Thessa Kingma ut Burdaard) wûn it bordspel Wingspan. In soad spulplezier 
der fan! 
No wie it tiid foar de ferrassing. Officieel is it tiid foar it skoft, mar al skoft 
mei fermaak. De organisatie hie in Mask Singer – ja krekt as it tillevisie 
programma - regele. Earst kaam in koart filmke mei hints oer de persoan 
en dernei in ferske. Wolfholle, sa wie disse persoanage, song the Walk of 
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Live. Mar wa is dit toch en wa koe de measte hints beneame. Der kamen al 
verskate antwurden binnen as: Fokke Sierksma, Peter Holwerda, Tom Arjen 
de Boer, Marnix Teunissen, Sijmen Talsma, Alfred Twijstra, wiene 
onderandere fertocht. Ek inkelde dielnimmers corrigeerden zich verskate 
keren. Ongeveer 10 dielnimmers hiene it by it juste ein. Der wie sels 1 
apper die hie wol 6 oanwiizingen goed. En doe kaam Wolfholle himsels Live 
yn de bingo vergadering! Tiid om fraachen te stellen. Der wie al genoach 
bier dronken want der waard net sa goed lustere: ‘koms’t ût de 
Flieterpen?’ ‘nee’, ‘koms’t  ût Jannum?’, ‘nee’, ‘Koms’t ut Jislum’, ‘nee’… It 
giet mooi jongens! ‘Sjongs’t ek wol faker?’, ‘ja’. Nou dêr skeaten we al mei 
op. De lêste kans om it antwurd te appen foardat wy it bekend meitsje. 
Spannend! En ja hjer, it wie sels in bekende fries! Sipke de Boer wie de 
masksjonger! It wie team knalread / knalgiel (Ytsia Teunissen-Deelstra, 
Sytske Hoekstra) die mei it antwurd en 6 goeie hints kamen. In mooi priiske 
is foar jim! Sipke bedankt! 
No sa, dat wie dat. We wiene hjir foar de bingo fansels. Fluch mar wer 
fjirder. In spûltsje, snoeiskjirre en dinerbon wie sa fuort. Dan nog wat 
grabbelpriisen tuskentroch. Der gjit in microfoan oan: ‘Ha we ek ris skoft, 
of hoe sit dat?’ O fansels kin dat. Nou by disse efkes skoft. Yn it skoft koe 
Ruurd mooi freechje wa die ûnbekende 5 froulju wiene. Fandêr dat der 
skoft hawwe woe. 
We gjinne wer fierder mei in blomstik, kântjse snijder (wer as’t ek wol in 
joekel fan in pizza mei sneie kis’t) en in dikke húshâldtrep. Die kriegen ek in 
eigenaar. Klear foar de haadpriis! De de Longhi koffiemachien gie nei 
Berber Prins. Neie ynwenners fan de Flieterpen yn Reitsum. LOKWINSKE! 
Dan matte we noch al efkes sjen wa de ferliezer fan de bingo is. Wieke 
Marije moast noch 7 getallen. Dat wie al skande. Se krieg derom it ‘binne je 
moai klear mei’ kado pakketsje. Nou, eins is’t al wat in k* kado. ;)  
Dan tinke je fan, no we binne wol klear. Nou der wiene nog 35 loterij 
priisen fuort te jaan. Ek dat gie sa mooi as wat. Nog in priiske foar de 
ferklaaierij. Jitse Reitsma woe it net fertelle, mar die wie ferklaaid as 
brandweerman die it fjoer soe blusse yn Burdaard. Helaas hie der gjin ME 
pak, oas wie dat ‘t west.  
In hiel ferhaal mar it wie in moaie jûn! Dit alles spekte de kas fan it 
doarpshûs en der gjit in bedrag fan  
504 euro nei it goeie doel Kabira! By disse wolle we alle dielnimmers 
betanke en fansels alle sponsors: Hara te Ginnum, Pijnacker Ferwert, Super 
oan ‘e ie, Massage praktijk Op e’ Barten, De Witte Olifant en It Gieterke te 
Burdaard. Groetnis Ciska en Gretha 
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Probeer nu onze proefactie: 3 maaltijden voor slechts € 10,- 
 

     

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

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

gezonde en gevarieerde maaltijden door middel van een smakelijke proefactie. 

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

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

 

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

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

 

Geen postzegel nodig 

 

✓  I k maak gebruik van de proefactie 

en ontvang graag eenmalig 3 

maaltijden voor slechts € 10,- 
 
 

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 
Maaltijdservice aan Huis 

Antwoordnummer 6700 

9172 ZX FERWERT 
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De winter is hét seizoen van hartverwarmende soepen, stoofpotjes en 
ovengerechten…  

Seizoensgroenten in januari:  

Ook tijdens de wintermaanden is de keuze aan lokaal geteelde groenten 
groot: van aardpeer, boerenkool, champignons, Chinese 
kool, knolselderij, paksoi, pastinaak, prei, rapen, radijsjes, rode biet, rode 
kool, savooiekool, schorseneren, selder, sla, spinazie, spitskool, spruitjes,  
tuinkers, waterkers, witlof, witte kool tot wortelen. Kiezen voor 
seizoensgroenten is altijd een slimme keuze. Ze zitten boordevol smaak, en 
zijn vaak voordelig in prijs. 
 
Na een oud en nieuw in quarantaine, zijn we alweer in de tweede week 
(derde waarschijnlijk als je dit leest) en mag je weer bedenken wat er op 
tafel moet. 
Soms lastig maar de keuze is reuze op dit moment. 
De oud en nieuw ploeg van de Flieterpen verraste ons dit jaar met een 
vroege wekker van auto geronk, heerlijk ontwaken. Dat er dan 1 tussen zit 
met veel vertraging in de agenda en een week later komt is wat minder.  
Weer eens een echte nieuwjaar stunt zoals jaren terug wel plaats vonden 
zou ik graag ook weer eens zien. De brandstapel was weer een prachtig slot 
van het jaar. Top. 
 
Heb je weinig tijd om te koken, maar wil je toch een lekkere, voedingsrijke 
maaltijd op tafel zetten? Chinese kool klaarmaken is dé oplossing. Rauw, 
gestoofd, gewokt, gekookt… Welke bereidingswijze je ook kiest, met 
Chinese kool zit je altijd goed én zit je snel aan tafel want deze groente is in 
1-2-3 klaar. 
 

Chinese kool in de wok met gehakt 

Chinese kool wokken is supergemakkelijk. Enkele minuten op een hoge 
temperatuur en, hop, klaar om te eten! Deze wok met Chinese kool, gehakt 
en spek is lekker met rijst of noedels. 
 
Bijgerecht, 20 min, 4 personen 

 

https://www.lekkervanbijons.be/node/403
https://www.lekkervanbijons.be/node/4480
https://www.lekkervanbijons.be/node/413
https://www.lekkervanbijons.be/node/414
https://www.lekkervanbijons.be/node/414
https://www.lekkervanbijons.be/node/4481
https://www.lekkervanbijons.be/node/423
https://www.lekkervanbijons.be/node/425
https://www.lekkervanbijons.be/node/429
https://www.lekkervanbijons.be/node/4783
https://www.lekkervanbijons.be/node/431
https://www.lekkervanbijons.be/node/4484
https://www.lekkervanbijons.be/node/433
https://www.lekkervanbijons.be/node/433
https://www.lekkervanbijons.be/node/435
https://www.lekkervanbijons.be/node/436
https://www.lekkervanbijons.be/node/437
https://www.lekkervanbijons.be/node/474
https://www.lekkervanbijons.be/node/457
https://www.lekkervanbijons.be/node/4485
https://www.lekkervanbijons.be/node/458
https://www.lekkervanbijons.be/node/461
https://www.lekkervanbijons.be/node/469
https://www.lekkervanbijons.be/node/470
https://www.lekkervanbijons.be/node/4510
https://www.lekkervanbijons.be/node/472
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Ingrediënten 

 1 Chinese kool 1 el olie 2 uien 2 teentjes knoflook

1 el kerriepoeder 100g spekblokjes 400g gehakt

peper zout 1 el zwarte sesamzaad 

Bereiding 

Pel de uien en knoflookteentjes en snipper ze fijn. 
Maak de Chinese kool schoon en snijd in fijne reepjes. 
Verhit de olijfolie in de wok en fruit hierin eventjes de uien en 
knoflook. Kruid met 1 eetl kerriepoeder. 
Voeg de spekblokjes toe en bak mooi bruin. 
Voeg het gehakt toe en bak het rul, dit wil zeggen dat je het gehakt 
gaar roerbakt in een pan met weinig boter. 
Voeg de Chinese kool toe en roerbak ongeveer 5 minuten, of tot de 
kool beetgaar is. 
Breng het gerecht indien nodig op smaak met peper en zout, en werk 
af met sesamzaadjes. 
Serveer met rijst of noedels. 
 
Lekker ite, Sjoerd 
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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



 11 

 
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) januari 2022 tot en met 
maart 2022 

Sleutel afhalen bij Martha Dijkstra 06 4047 3670 

Jan 
22/Mrt 22 

Zaterdag Vrijdag 

Tappen Bakken Tappen Bakken 

15-01-22 Mark Auke en 
Sara 

  

22-01-22 Marianne 
en Hilde 

Ciska en 
Wieke M. 

  

29-01-22 Jenne en 
Wilco 

Bavius en 
Ruurd 

  

05-02-22 Gaatse Herman 
en 

Harmen 

  

12-02-22 Riemke 
en Ytsje 

Klaaske en 
Hiltsje 

  

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 

  



 12 
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De Pen 
Sinds eind juni 2021 zijn wij komen wonen op de Jannumerwei 12.  
Inmiddels wonen we hier alweer bijna een half jaar. Dus hoog tijd om ons 
even voor te stellen! 
Wij zijn Kaj de Jong(34) en Berber Prins(34). Nadat we opgegroeid zijn in 
Goutum, waren wij wat wonen betreft op zoek naar ruimte en rust. Er was 
voor ons maar één plek in Friesland die dat kon bieden en dat is voor ons 
het mooie dorp Reitsum. 
Naast de rust en ruimte waar we zo van kunnen genieten, hebben we 
beide een fulltime baan. 
Kaj kookt de sterren van de hemel als Chefkok bij het Holland Casino en 
Berber werkt bij uitzendbureau Manpower.  
Hoe fijn is het, wanneer je na een drukke werkdag thuis komt met dit 
uitzicht! 
We hebben nog geen moment spijt gehad van de keuze om hier te gaan 
wonen. 
We waarderen de warme ontvangst van iedereen uit dorp en omstreken, 
dat maakte dat we ons nog sneller thuis voelden.  
We hopen hier met veel plezier te blijven wonen totdat we naar het 
bejaardenhuis moeten vertrekken.  
Onze kat Joep is ook zeer te spreken over de vele facaliteiten die Reitsum 
te bieden heeft. Is het een verse muis voor de deur? Of zijn het de 
blubberpoten waar hij ons iedere dag weer mee komt verblijden? Dit is 
iedere dag weer een verrassing.  
Hopelijk kunnen we snel eens in real life een borrel met elkaar drinken. 
Onze achterdeur staat altijd open, je bent altijd welkom om even aan te 
komen waaien.  
Groetjes,  
Kaj en Berber. 
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Vanaf de Jannumer terp. 
 

 
 
Aan de eerdere redacteur van de dorpsbode hadden we al eens “beloofd” 
om wat verhuur-ervaringen vanaf de terp van Jannum met de Flieterpers te 
delen. Wij (Anneke en Aldert de Boer, Ferwert) rijden gemiddeld zeker zo’n 
5 x per week met ons Fordje van Ferwert naar de terp in Jannum. Soms wel 
3 x daags….. Even een toetertje naar zwager Gorrit en zwaaien naar Benne 
en zijn hond. Alleen al de rit naar Jannum is een waar genoegen, laat staan 
het verblijf op de terp. 
We doen al weer een jaar of zes de verhuur van de vier logementen op de 
terp en we vinden het nog steeds leuk om te doen. En wat is dan dat 
leuke? We vinden het leuk, dat alles in en rond de huisjes er netjes en 
gezellig bij ligt; dat onze gasten enthousiast zijn over “hun” huisje, de zo 
rustige omgeving en het weidse uitzicht op de weilanden van Abe en Jelle. 
Kom je vanuit de drukte van Utrecht of Rotterdam, dan is de terp van 
Jannum een héél andere beleving. Wat we vooral heel leuk vinden is de 
ontmoeting met onze gasten. Het zijn allemaal gasten met een eigen 
verhaal, soms ook heel bijzondere verhalen. Niet dat we het verhaal van al 
onze gasten kennen; maar vooral de gasten die met regelmaat terugkeren 
leer je een beetje kennen. En er zijn veel gasten die met regelmaat weer 
naar de terp in Jannum komen. Logisch toch? 
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We proberen altijd even bij onze gasten langs te gaan. Vóór de Corona-
crisis waren we bijna altijd aanwezig als er nieuwe gasten arriveerden, dat 
doen we nu dus niet meer. Beetje afstand bewaren is altijd goed 
tegenwoordig. We gaan niet meer mee naar binnen, maar kloppen later 
wel even op de deur om te vragen of alles naar wens is. De ontvangst van 
de gasten was best leuk, maar had ook zijn minder leuke kant. Soms 
kwamen de gasten later dan gedacht en dan stonden we daar te wachten; 
een half uur of een uur wachten duurt best lang….ook op de terp van 
Jannum. Zo hebben we ook heel laat in de avond een keer staan wachten 
op onze Tsjechische gasten; ze hadden drie huisjes gehuurd voor een week. 
Van 11.00 tot 01.00 wachten is zelfs op de terp niet leuk meer. Het bleken 
zes heel aardige Tsjechische vrienden te zijn die bevriend waren geraakt via 
allemaal dezelfde hobby: “lighthouses” of wel vuurtorens. De vrienden 
zaten een week op de terp om van daaruit vuurtorens langs de Noord-
Nederlandse kust te bekijken. Zo hadden ze ieder jaar, ergens in Europa 
een vuurtoren-toer. 
 
Trouwens, het lijkt al weer een hele tijd terug dat we buitenlandse gasten 
konden verwelkomen; Corona heeft er voor gezorgd dat we bijna twee jaar 
lang geen buitenlandse gasten hadden op de terp. Dat is ook de reden dat 
we in de zomer van 2022 voor de derde maal een bezoek van een Belgisch 
echtpaar verwachten; in 2020 was er Corona, dus dan maar doorschuiven 
naar 2021. Ook dat ging niet door en nu dus verschoven naar 2022. Kijken 
of het dan wél kan……… 
Wordt vervolgd. 
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Kerstverlichting in de Flieterpen 

 

Of het nou kwam door de oproep van de Oranjevereniging, of dat het 
toeval was, de meeste huizen in de Flieterpen waren prachtig versierd 
met kerstverlichting! De bedoeling om in deze sombere, donkere tijden 
de boel wat op te vrolijken met verlichting is in ieder geval gelukt.  

Bij sommigen was het hele huis versierd, anderen hadden een kerststal 
in de tuin gezet, het was allemaal prachtig om te zien! De zeer 
deskundige jury heeft genoten van het ritje door de Flieterpen heen. Elk 
jurylid is (apart van elkaar) op pad geweest en heeft punten gegeven 
aan de bewoners die de mooiste en meeste versiering/ verlichting 
hadden. Daarna zijn alle briefjes bij elkaar gedaan en de punten bij 
elkaar opgeteld. De jury was eigenlijk vrijwel unaniem wat betreft de 
winnaars.  

Degene die de 1e prijs (waardebon van 35 euro) hebben gewonnen zijn; 
Siebe en Henk (Jislum)  
De 2e prijs (waardebon van 30 euro) is voor Alfred Twijnstra (Jannum) 
De 3e prijs (waardebon van 25 euro) is voor de kerk van Jislum  
De 4e prijs (waardebon van 20 euro) is voor Ype en Martha  
De 5e prijs (waardebon van 15 euro) is voor de fam. Schoorstra 
(Lichtaard)  

Iedereen krijgt onze complimenten voor hun prachtig versierde huizen! 
De waardebonnen van “it bakkerswinkelstje” in Burdaard, zullen bij de 
winnaars thuis gebracht worden, geniet er lekker van.  

Als jury wilden we de dorpen Jislum en Lichtaard ook even benoemen, 
de dorpen waren in zijn geheel versierd en dat zag er prachtig uit.  

Hopelijk stimuleert dit de andere dorpen in de Flieterpen voor volgend 
jaar ook. We hopen dat iedereen volgend jaar nog uitbundiger zal zijn 
met de kerstversiering/ verlichting, zodat onze kleine dorpen als één 
geheel toch oplichten in de donkere dagen voor kerst.  

 



 18 

 

 

 

EEN KEI IN VISUELE COMMUNICATIE 
grafis

c

h ont w erp, conceptontwikkeling &  internetproducties 

WWW.TANTEPEE.NL
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Sudoku 
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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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Grapjes 
 

Wat doet een Schot als het koud is?  
Hij gaat voor de kachel zitten.  

Wat doet hij als het héél koud is?  
Dan steekt hij de kachel aan! 

 
Komt een man een café binnen en zegt: "Geef mij een pilsje, 
voordat het gedonder begint." Even later zegt hij weer: "Geef 
mij een pilsje voordat het gedonder begint." Nog even later 

weer:" Geef mij nog een pilsje voordat het gedonder begint." 
Nu zegt de barman: " Wil je eerst even afrekenen voordat je 

doordrinkt?" "Zie je wel," zegt de man, "daar begint het 
gedonder al." 
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Jannewaris 2022 
 
In nij begjin yn it nije jier 
mei in nije sutelauto! 
No, dat “nij” is net al hielendal wier, 
mar wol in stik grutter per saldo! 
 
En der giet hiel wat yn sa’n ding, 
grutte sekken mei lava as biks, 
hea en strie-pakken, lyts en grut, 
seagsel en grauwe rollen plastics 
en dat…….. ha wy no samar fut. 
 
Dat betsjut dat jo noch mear bestelle meie, 
sadat wy de auto fol krije, 
jo de leechste priis betelje meie 
en wy allinich mar tefreden klanten krije! 
 
Sa hiene wy it foar dit jier betocht, 
mei in soad nocht, 
binne jo by Johannes en Antje sa ferkocht. 
 
Oant’t sjen by…….. 
 

Wijbenga’s Veevoederhandel 
Heskamperweg 2  9171 GC  Blije 
0519-561414 
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Tapperslijst Ponkje 
Zaterdag 22-jan  Sijmen Hoekstra   

Zondag 23-jan  Jelle Reitsma & Johannes Hoekstra 
 
Vrijdag 28-jan  Ponkjebestuur   

Zaterdag 29-jan  Esther Spoelstra & Eelkje Vlaanderen 

Zondag 30-jan  

Symen K. Zoodsma & Gaatse 
W.Zoodsma 

 
Zaterdag 5-feb  Tjitze P. v/d Velde & Herman Schaafsma 

Zondag 6-feb  Sippie van Slooten   
 
Vrijdag 11-feb  Ponkjebestuur   

Zaterdag 12-feb  Douwe v/d Meer & Auke Attema 

Zondag 13-feb  Alle de Vries & Minne Kooistra  
 
Zaterdag 19-feb  Martzen Feenstra & Gretha Andela 

Zondag 20-feb  Oane Sierksma   

Vrijdag 25-feb  Geen jeugdsoos   

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 

Vrijdag 11-mrt  Ponkjebestuur   

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  

Vrijdag 25-mrt  Ponkjebestuur   

Zaterdag 26-mrt  Froukje Sierksma & Alice Andringa 

Zondag 27-mrt  Marco Akkerman   
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NIJS EN YNFORMAASJE 

nieuws en informatie 
FAN DOARPSBELANG 

van dorpsbelang 

 
 

Oud papier 
 
De datums van het oud papier in 2022 zijn: 
25 en 26 februari 
29 en 30 april 
24 en 25 juni 
26 en 27 augustus 
28 en 29 oktober 
16 en 17 december 
Opbrengst oud papier van oktober 2021 was € 202,27. 
 

Nieuwe Dockumer huis-aan-huis krant 
 
Op 5 januari jl. hebben de dorpen Ginnum, Reitsum en Lichtaard geen 
Dockumer huis-aan- huis krant  ontvangen.  
Gelukkig kreeg dorpsbelang op 6 januari een mailtje uit onze gemeenschap 
met de mededeling dat bezorging niet meer plaats zal vinden. 
Na veel bellen met verschillende instanties werd dorpsbelang op 7 januari 
door de productmanager van mediahuis noord teruggebeld. 
 
Zij gaf aan dat om bedrijfseconomische redenen de huis-aan-huis krant niet 
meer in de Flieterpen kan worden verspreid.  Later bleek dat Jannum al 
lang geen krant meer kreeg. 
Dorpsbelang heeft kunnen regelen (in overleg met het dorpshuisbestuur) 
dat er een afhaalpunt komt bij het dorpshuis in Reitsum.  
 
In eerste instantie komen hier 75 kranten in een bak bij het dorpshuis. 
Moeten er meer of minder kranten komen dan kunnen we dat doorgeven. 
Ook is er de mogelijkheid om de huis-aan huis krant digitaal te lezen.  
Ga hiervoor naar de website: nieuwedockumercourant.nl en druk op 
icoontje: digitale krant. 
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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  24-jan    Jan Sierksma & Ruurd de Vries  

Maandag  31-jan    Wietske de Vries & Nelly Folkertsma 

Maandag  7-feb    Tietsje Reitsma & Jenne Deelstra 

Maandag  14-feb    Alice Andringa & Esther Spoelstra 

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 

Jan 22/Mrt22 Schoonmaaklijst Dorpshuis.  
Sleutel afhalen bij Martha Dijkstra. 

11-01-22 Margje v. K. Wieke de J. Andrea v/d W. 

18-01-22 Cisca V. Hilma M. Nel Schrier 

25-01-22 Linda T. Alie K. Hennie L. 

01-02-22 Maaike M. Dorian Marja S. 

08-02-22 Hiltsje de B. Hiltsje A. Marijke 

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. 
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Kwissers en luisteraars. 
Het is bijna zaterdag 22 januari, dus zorg dat je klaar zit voor de gezelligste 
radiokwis van het Noorden.  We beginnen om 16.00 uur, zet je radio op 
88.3FM (Merkeman-FM) of stem af  op de stream van Radio Vlijmscherp 
op: https://stream.radiovlijmscherp.nl/   of via de webside: 
www.radiovlijmscherp.nl   
  
Pen en papier is belangrijk, een hapje en een drankje, maar goed 
luisteren ook uiteraard, ga er gezellig met elkaar voor zitten, dan zorgen we 
er samen voor dat het weer een geslaagde uitzending wordt.  Opgave is 
niet nodig, ook is deelname geheel gratis. Uiteraard zijn er weer leuke 
prijzen te winnen.  
De kwis zal tot ongeveer 19.00 uur duren.  
Daarna wordt de uitslag van de kwis zsm bekend gemaakt tijdens de 
uitzending.                                                                            
Groeten Radio Vlijmscherp en het Merkeman-fm-team. 

 

 

https://stream.radiovlijmscherp.nl/
http://www.radiovlijmscherp.nl/
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Agenda 
 

 
22 januari Radio Vlijmscherp,  luisterkwis Thuis      16.00 u. 
27 januari Flierewille   Ponkje     16.00 u. 
28 januari Koersbal   Dorpshuis 14.00 u. 
28 januari Jeugdsoos   Ponkje     20.00 u. 
11 februari Jeugdsoos   Ponkje     20.00 u. 
17 februari Flierewille   Ponkje     16.00 u. 
18 februari Ouderensoos   Dorpshuis 14.00 u. 
11 maart Jeugdsoos   Ponkje     20.00 u. 
28 maart Flierewille   Ponkje     16.00 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 14.02.2022 

dorpsbode@deflieterpen.nl 
hartelijk bedankt, de redactie: René Manzoni en Erna Douwes  

 

 

mailto:dorpsbode@deflieterpen.nl

