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Dit is een uitgave van: 

Dorpsbelang  Silvia Manzoni  

Oranjevereniging Minne Kooistra  

’t Ponkje  Johanna de Boer  
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 
 

Nog een paar dagen te gaan en we hebben kleintje dorpsfeest. We hopen 
op mooi weer en een paar gezellige dagen! 
Dit is de laatste dorpsbode voor de vakanties. In 
september hopen we met jullie bijdrage weer een 
nieuwe dorpsbode uit te brengen. 
Iedereen een hele fijne vakantie toegewenst!   
Jullie 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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KLEINTJE DORPSFEEST 
 
Bij het uitkomen van deze dorpsbode is het nog maar een paar dagen, dan 
sil it heve.  Hopelijk hebben jullie er net zo veel zin in als wij, dan gaat het 
vast goed komen.We hebben goed weer besteld, dus daar mag het niet aan 
liggen. Ook horen we vele geruchten dat vele dorpsgenoten, zowel 
groepjes als gezinnen etc. nog druk bezig zijn om hun creaties op tijd 
gereed te hebben voor de optocht. Heb je nog niks gemaakt, je hebt nog 
een paar dagen, dus het kan nog makkelijk, hoe meer er meedoen hoe 
leuker het is.Doe je niet mee, kom dan gezellig kijken in Reitsum.  Het 
opstellen is om 9 uur, kom op tijd dan kan de jury jullie creatie op z’n 
gemak beoordelen. Graag opstellen op de Flieterpsterdyk voor het 
feestterrein. Vanaf hier vertrekken we om 9.30 richting het dorpshuis, de 
Jannumerwei en dan via de Grienereed en de Ploos van Amstelstrjitte weer 
op de Flieterpsterdyk  
te komen en dan richting 
Ginnum, waarna we weer via 
de Grienereed  terug en weer 
via de Ploos van 
Amstelstrjitte  de 
Flieterpsterdyk op gaan 
richting het dorpshuis.  
Zo maken we een paar 
rondjes, alleen in Reitsum 
dus, afhankelijk van de 
snelheid zullen dit 2 á 3 
rondjes zijn. Uiteindelijk zal 
de finish op het feestterrein zijn, het wordt zéér op prijs gesteld dat jullie 
creaties op het feestterrein geparkeerd worden, zodat deze nog eens nader 
bekeken kunnen worden. Houd ook lekker jullie verkleedkleren aan, dit 
staat vast extra feestelijk. Publiek en deelnemers, kom na de optocht 
gezellig in de feesttent. Heb je je creatie gehuurd of geleend, op zich geen 
probleem, leuk dat je meedoet natuurlijk, helaas doe je dan niet mee aan 
de prijzen. Is dit het geval?, geef het even door aan het bestuur. Uiteraard 
wordt ook een ieder vrijdag op de namiddag al in de feesttent verwacht 
voor de bbq, zoals ook voor de bingo op zaterdagmiddag, met als knaller 
zaterdag het matinéé.  Zondag zal het weekend worden afgesloten met een 
tentdienst.  
Bestuur Oranjevereniging de Flieterpen.  
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Vanaf de Jannumer terp 
 
Nog één keer dan: niks vanaf de Jannumer terp.  
Nu over een heel bijzonder bezoek. 
Van 14 juni tot 20 juni 2022 zijn wij (Anneke en Aldert van Logementen 
Jannum) op bezoek geweest bij Hermann Hecker en Edith Ginsberg in 
Florida. In het meinummer van de Flieterper dorpsbode hebben we 
daarover verteld. Hoe we na 75 jaar in contact kwamen met het onderduik 
meisje hier in “It Klaailân” onder Ferwert. 
We hebben een prachtige trip gehad, eerst 5 dagen New York, daarna een 
groepsreis door Florida en de laatste week waren we daags op visite bij 
Edith Ginsberg en haar man Hermann. 
Best heel bijzonder! 
 
Edith die in Frankfurt (Dld) woonde -samen met haar ouders en broer 
Arthur- werd na de “KristallNacht” in Duitsland in november 1938, op de 
trein gezet naar Amsterdam om zich daar bij familie te voegen. Edith was 
toen 7 jaar oud.  
Omdat het onderduiken in de grote boze stad té gevaarlijk werd, was 
elders onderduiken noodzakelijk.  
En zo kwam Edith terecht bij het gezin Wieger en Anne van der Heide-
Posthumus (Anne Posthumus was de zus van de beppe van Aldert) en hun 
dochter Saapke. 
Edith kwam dus als éénling terecht in Friesland en werd (als Truus Hofman) 
ondergebracht bij het gezin Van der Heide, die woonden in een klein 
boerderijtje in “It Klaailân”. Een heel eenvoudig en arm gezin, een klein 
stukje grond, een geit en 2 koeien. En ze sliep “in the wall” (bedstee).  
Na de oorlog is Edith terug gegaan naar Amsterdam  en vervolgens in 1947 
(16 jaar) naar Israël getrokken.  
In Israël leerde ze Hermann Hecker kennen.  
 
Edith en Hermann wonen nu al weer een jaar of twintig op een community, 
een park met ruim duizend woningen in eigendom bij alleen “retired 
people”. De community waarin zij wonen bestaat  voor tenminste 75% uit 
Joden. Een Joodse gemeenschap zou je kunnen zeggen. Het park ziet er erg 
fraai en luxe uit; de regels zijn strak, je mag er alleen als  
55-plusser gaan wonen en je betaalt jaarlijks minimaal 15.000 euro voor de 
faciliteiten op het park.  
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Zo is er een clubhuis met buitenzwembad, tennisbanen, terras, een 
bibliotheek, theaterzaal, keuken, zalen , fitness en andere 
ontspanningsmogelijkheden. 
We hebben een mooie week gehad bij deze oudjes, zij is 91 jaar en hij is 94 
jaar. 
Hermann zit nog achter het stuur van zijn auto als een jonge kerel en heeft 
ons veel van de omgeving laten zien. In Florida is alles groot of nog groter. 
De supermakten zijn échte supers, de winkelwagentjes reiken tot aan de 
dakgoten van onze logementen op de terp. De wegen zijn vrijwel allemaal 
4- of 5 banen, geen bocht te bekennen en de auto’s op die wegen zijn 
“beestachtig groot”. 
In West Palm Beach reed Hermann ons langs huizen, groter en rijker dan 
paleizen (onder andere het resort van oud-president Trump). Wat een 
rijkdom. 
 
Het was onze eerste ontmoeting met Edith en Hermann en het zal vast ook 
de laatste zijn….. 
Groeten van ons 
 
Edith Ginsberg en Hermann Hecker (samen met Aldert en Anneke), zondag 
19 juni 2022 
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   Het adres voor het afhalen en inleveren van de sleutel is 

bij Martha Dijkstra, Jannumerwei 1, t/o dorpshuis. 
 

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

 
Tijden tappen op vrijdagavond:  19.30 – 0.00 

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) juli 2022 tot en met sept 

2022 

Sleutel afhalen bij Martha Dijkstra 06 4047 3670 

Juli/Okt 

22 

Zaterdag Vrijdag 

Tappen Bakken Ta

ppe

n 

Bakken 

16-07-22 Dorpsfeest 

27-08-22 Sjouke S 

en Piet S 

David en Wieke  

03-09-22 Sijmen H. Sietske H. en 

Anneke 

  

10-09-22 Sippie Dittie en Marja  

17-09-22 Jenne en 

Wilco 

Bavius en Ruurd 

de V. 

 

24-09-22 Gaatse en 

Mariëlle 

Herman en 

Harmen 

 

01-10-22 Riemke 

en Ytsje 

Hiltsje en Klaaske  

08-10-22 Mark Auke en Sara  

15-10-22 Marten en 

Jan M. 

Auke en Sara  

22-10-22 Cees D. 

en René 

M. 

Silvia en Berendtje  

29-10-22 Hylke en 

Durk D. 

Klaas en Dikkie  
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Oorlogstaart 
 

Het klinkt misschien niet echt aantrekkelijk ‘oorlogstaart‘, ook wel 

bakketaart of puddingtaart genoemd, maar deze taart heeft zijn naam te 

danken aan zijn oorsprong. Tijdens de tweede wereldoorlog waren er niet 

veel ingrediënten beschikbaar om een taart te maken. De moeders uit die 

tijd vonden het toch belangrijk om op de verjaardag van hun kinderen een 

taart te maken. Dus werd er gekeken naar welke ingrediënten voor niet al 

te veel geld beschikbaar waren. 

Zo werd er met o.a. beschuiten, aardbeienjam en kookpudding een erg 

lekkere taart gemaakt.  

Ingrediënten:  

beschuiten 

theebiscuitjes of lange 

vingers 

1 liter melk 

2 pakjes kookpudding  

(room of vanille) 

aardbeienjam  

Optioneel: tova. 

Taartvorm 24 cm 

Bereiding 

De werkwijze is erg simpel. Bekleed de springvorm met bakpapier zodat de 

taart makkelijker uit de vorm is te halen. Kook de pudding volgens het 

voorschrift op de verpakking. Bedek de bodem van de springvorm met 

beschuiten, de hoekjes kun je opvullen met kleinere stukjes. Giet er een 

laagje pudding overheen. Dat bedek je met een laagje biscuitjes.  

Dan weer een laagje pudding en biscuitjes en als laatste de rest van de 

pudding. Laat de taart een nachtje opstijven in de koelkast.  
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De volgende dag (eventueel vocht haal je weg met een stukje 

keukenpapier) bestrijk je de bovenkant van de taart met  

aardbeienjam. En klaar is de taart. 

 

 

 

De taart word extra lekker als je er voor het serveren nog wat slagroom op  

doet. 

 

Een erg makkelijke taart om te maken dus. En je hebt er geen oven bij nodig. 

Hoogstens een nachtje geduld om de taart op te laten stijven. En doordat de 

werkwijze zo simpel is, kun je deze taart prima samen met je kind(eren) 

maken. Eet smakelijk!  

 

TIPS 

* In plaats van een rol beschuit kun je ook een pak eierkoeken of    

 lange vingers gebruiken. 

* Voor de variatie kun je ook een ander soort jam gebruiken, zoals 

frambozen- of abrikozenjam.  

* Voeg eventueel stukjes fruit toe. 

 
 



 11 

Simmer yn ’e Flieterpen 
 
„It wurd simmer“, seit de waarman 
dan kinne we yn ’t hea en strie. 
en der komt allinnich moai guod fan 
as de simmer sinne der folop by wie. 
 
Sa kinne jim alfêst strie bestelle, 
lytse as grutte pakken, thús of ôfhelle. 
Seachsel is der no foar simmer-priis, 
wol ferrekte djoer, want it wurd brûkt as kachelfoer 
Derom hawwe wy ek striebrokjes in bigbags stean, 
poer geskikt foar yn de djipstruiselbox 
en better as jo foar natuerlik ôfbrekber gean. 
mei noch wat Lava3 derby, 
komt der yn ‘e kolk in aardich bettere strontbrei. 
 
As it no flink waarm wurdt foar de kij 
fuorje der dan wat suveringssâlt by 
en binne de keallen ek yn ’e skyterij, 
jouw se dan Agglo Vital, 
in sûne molke foar eltse dei! 
 
Mei WvvH hawwe jo in betroubere keapman fûn, 
sa dat boer en boerinne 
noch efkes genietsje kinne 
fan die moaie soele simmerjûn. 
 
Dus belje en bestel by: 

WIJBENGA’S VEEVOEDERHANDEL  yn BLIJE 
Tel. 0519-561414 / 561717  
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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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Cognitieve Fitness in de Flieterpen 
 
Cognitieve Fitness is een cognitieve trainingsmethode met een 
neurowetenschappelijke insteek, ontwikkeld ter bevordering van het 
fysieke en cognitieve gezondheid op basis van Fysieke inspanning, 
Intellectuele uitdaging en Bewuste ontspanningsoefeningen. 
 
De oefeningen zijn zoveel mogelijk een combinatie van fysieke inspanning 
met het trainen van één of meerdere cognitieve functies.  Rekening 
houdend met u als individu. 
 
Cognitieve Fitness is in eerste instantie ontwikkeld om cognitieve 
gevolgen van veroudering af te remmen en mag je ook trainen met lijf en 
brein noemen. Je traint geheugen, concentratie, logica, ruimtelijk inzicht, 
coördinatie en reactie en plezier is een belangrijke factor. 
 
Een Cognitieve Fitness training is opgebouwd uit 1 uur actief, een 
kwartier ontspanningsoefeningen en een kwartier voor nabespreking.  Dit 
laatste kwartier wordt tevens gebruik om met elkaar onder het genot van 
een bakje koffie af te sluiten. 
De training zal bestaan uit 15 lessen aansluitend op elkaar en zullen 
uitgevoerd worden door Boukje Dijkman – gecertificeerd trainer. 
 
De Cognitieve Fitness training wordt vanaf september aangeboden in het  
Dorpshuis De Fjouwer te Reitsum. 
De kosten voor deze training zijn dankzij een subsidie vanuit het 
Sportakkoord  € 5,00 per persoon per keer. 
 
Belangstellenden kunnen contact opnemen met Boukje Dijkman – 
Beweech sin 06-12911179  of mailen naar: boukje.dijkman@gmail.com 
 
 

 

mailto:boukje.dijkman@gmail.com
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Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 

B.v.d. Het Dorpshuisbestuur. 
 

Het adres voor het afhalen en inleveren van de sleutel is bij 
Martha Dijkstra, Jannumerwei 1, t/o dorpshuis. 

 

 

 

 

 
 

 

Juli 22/Okt 22 Schoonmaaklijst Dorpshuis.  
Sleutel afhalen bij Martha Dijkstra 06 4047 3670. 

12-07-22 Deze week grote schoonmaak 

30-08-22 Linda T. Alie K. Hennie 

06-09-22 Maaike M. Dorian Marja S. 

13-09-22 Hiltsje de B. Hiltsje A. Marijke 

20-09-22 Klaaske O. Annelies K. Petra B. 

27-09-22 Sippie S. Ietsje H.  

04-10-22 Jitske R. Pietsje S Ytje H. 

11-10-22 Tsjikke S. Durkje S.  

18-10-22 Irma R. Wiesje H. Anna de B. 

25-10-22 Gré H. Dittie D. Cora M. 
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EEN KEI IN VISUELE COMMUNICATIE 
grafis

c

h ont w erp, conceptontwikkeling &  internetproducties 

WWW.TANTEPEE.NL
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Menvereniging 'Tusken de Stokken' is een gezellige vereniging, die driemaal 
per jaar een leuke buitenrit organiseert. 
 
Zaterdag 23 juli zal, bij genoeg opgave en bij goed weer,  de menvereniging 
hun jaarlijkse ‘Klaaitocht’ vanuit de Flieterpen organiseren. 
Minimaal 6 aanspanningen starten ’s middags 14.00 uur vanuit Ginnum bij 
Stal Noordam met de rit die ongeveer 15 kilometer is. 
Onderweg is er een pauze met een hapje en een drankje en wanneer ze na 
afloop weer terug komen in Ginnum zal René Manzoni ze voorzien van een 
heerlijke pizza! 
 
We hopen op goed weer en een gezellige dag! 
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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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Tapperslijst Ponkje: 
 

Zaterdag 23 juli  Nachtkeatsen!! 

Zondag 24 juli  Alle de Vries   

Zaterdag 30 juli  Martzen Feenstra & Gretha Andela 

Zondag 31 juli  Oane Sierksma   

Zaterdag 6 aug  Jan P.Reitsma & Wilco van Kammen 

Zondag 7 aug  Gerard Talsma & Teake Wassenaar 

Zaterdag 13 aug  Simen Bijma & Jan Kooistra  

Zondag 14 aug  Fokke Sierksma & Wim de Groot 

Zaterdag 20 aug  Beachvolleybal!!   

Zondag 21 aug  Jan Pier Sierksma & Hylke Hoekstra 

Zaterdag 27 aug  Symen J.Hoekstra & Pietrik Weidenaar 

Zondag 28 aug  Jenne Deelstra & Hindrik Bijma  

Zaterdag 3 sept  Froukje Sierksma & Alice Andringa 

Zondag 4 sept  Marco Akkerman   

Zaterdag 10 sept  Ôfsluten Keatsseizoen!! 

Zondag 11 sept  Tseard Broos & Durk Deelstra  

Zaterdag 17 sept  Abe Kooistra & Nathalie Roos  

Zondag 18 sept  Herma Akkerman   

Zaterdag 24 sept  Jorrit Akkerman & Nel Bakker  

Zondag 25 sept  Jelle Reitsma & Johannes Hoekstra 

Zaterdag 1 okt  Ruurd Folkertsma   

Zondag 2 okt  Symen K. Zoodsma & Gaatse W. Zoodsma 

Zaterdag 8 okt  Gerda Sierksma & Wytske Klijnstra 

Zondag 9 okt  Oane Sierksma   

Zaterdag 15 okt  Ingmar v/d Veen & Anna Sierksma 

Zondag 16 okt  Gerard Talsma & Teake Wassenaar 

Zaterdag 22 okt  Jan Sierksma & Abe Reitsma  

Zondag 23 okt  Fokke Sierksma & Wim de Groot 
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Zaterdag 29 okt  “Oktoberfest” met Daniël Metz!! 
Zondag 30 okt  Jan Pier Sierksma & Hylke Hoekstra 

 
Tap tijden op de Zaterdag van: 20.30 – 24.00 uur 
Tap tijden op de Zondag van:    20.30 – 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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De Pen 
 

Na ruim twee en een half jaar, is het dan eindelijk zover: 
Langs deze weg willen ons graag voorstellen aan de mede Flieterpsters, 
zoals vele voor ons. 
Wij zijn Griet en Henry en we zijn in het najaar van 2019 bij toeval in het 
bezit gekomen van het schattige huisje aan de Flieterpsterdyk nr 17. (wat 
ook wel het “theemutske” wordt genoemd.)Wij verblijven in ons huisje in 
weekenden en vakanties, aangezien we in Zwolle wonen.Griet is een 
slagersdochter uit Vaassen op de Veluwe en Henry is opgegroeid in 
Lemmer (dus Fries).Voor Henry is het wel heel bijzonder om in Reitsum te 
verblijven, aangezien zijn familie roots in Rinsumageest liggen. Het is zelfs 
zo dat de neef van zijn opa (Johannes Luehof) ooit in het huis naast ons 
heeft gewoond, omdat hij koster was van de kerk. Henry’s vader, 
Wieberen, is vernoemd naar de zoon van Johannes, die op jonge leeftijd is 
gestorven. Wij zijn nu bijna 7 jaar getrouwd en hebben een samengesteld 
gezin. Griet heeft 2 oudere dochters en een zoon van 17 die als enige nog 
bij ons woont in Zwolle. Henry heeft een zoon en dochter.  
In het dagelijkse drukke leven hebben we de leiding over onze zes winkels. 
Vijf Appel en Ei winkels met mooie tweedehands kleding (in Deventer, 
Zwolle, Groningen, Apeldoorn en Nijmegen). En één winkel (Gewoon Griet 
in Deventer), waarmee we een onderscheid willen maken. 
Ons belangrijkste doel in ons leven is namelijk onze stichting (Griet’s 
Oogappeltjes), waarmee we een  aantal gehandicapte kinderen in Uganda 
voorzien van een veilig huis, medische hulp, voedsel en onderwijs. Dit doen 
we mede door wanner we in Uganda zijn, spullen te kopen van 
voornamelijk vrouwen (die daarmee ook weer hun gezinnen kunnen 
onderhouden). Deze spullen verkopen we bij Gewoon Griet, samen met 
artikelen van andere stichtingen, verantwoord gemaakte kleding en 
bijzondere tweedehands woonspullen. Buiten het bezoeken van de appel 
en ei winkels zijn we dus veel op pad om her en der spullen in te kopen.  
Hierdoor zijn we tot nu toe eigenlijk te weinig in Reitsum, want wij vinden 
het superfijn om hier te zijn, weg van de drukte. Ook onze honden Trix en 
Bep (is een friese stabij) vinden het hier ook heerlijk, omdat we in Zwolle 
midden in de stad wonen.Mochten jullie nieuwsgierig zijn naar ons leven, 
staat bij ons de deur ook altijd (mits wij er zijn) open. 
Als er nog mensen in het dorp zijn, die ons wat meer over de geschiedenis 
van ons meer dan honderdvijftig jaar oude huisje kunnen vertellen, horen 
we dat graag, want daar zijn we heel erg in geïnteresseerd. 
Griet van der Haar en Henry Luehof  
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Schoonmaaklijst Ponkje: 

 

Maandag  18 juli    Alice Andringa & Esther Spoelstra 

Maandag   25 juli    Ruurd Folkertsma & Alle Sierksma 

Maandag    1 aug    Annet Miedema & Johanna de Boer 

Maandag    8 aug    Hilde Aagtjes & Margje van Kammen 

Maandag   15 aug    Anna Sierksma & Ingmar v/d Veen 

Maandag   22 aug    Gerda Sierksma & Bavius Bakker 

Maandag   29 aug    Nynke Hoekstra & Abe Reitsma 

Maandag    5 sept    Hiltsje Akkerman & Riemke v/d Velde 

Maandag   12 sept    Wilco van Kammen & Jan Pieter Reitsma 

Maandag   19 sept    Wouter Folkertsma & Anouk de Vries 

Maandag   26 sept    Tietsje Reitsma & Jenne Deelstra 

Maandag      3 okt    Wieke Marije Bakker & Silke Vlaanderen 

Maandag   10 okt    Johan Folkertsma & Riemer Folkertsma 

Maandag   17 okt    Ylse Schaafsma & Marte Hoekema 

Maandag   24 okt    Jan Kooistra & Simen Bijma  

Maandag   31 okt    Saakje Marije v/d Velde & Laura v/d Meijde 
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Data wedstrijden: 
 

23 Juli                             Schaafsma / Coop Holwerd partij 
Jeugd:                 aanvang 15.00 uur 
nachtkeatsen:   aanvang +19.00 uur 
 

26 & 27 Augustus          Folkertsma partij 

9 & 10 september         Van Kammen/Jansma Burdaard partij 

Op 10 september begint het pearkekeatsen om 11:00 uur. 

 

Tapperslijst “Nea Kwea” 

23 juli zaterdag  15.00 Harmen & Herman S 

                                           17.30 TP & Riemke 

                                           20.30 Johannes & Wiesje                                          

26 aug vrijdag  17.00 Martzen & Gretha 

27 aug zaterdag  12.30 Alle V & Anna de B 

                                          15.00 Esther & Eelkje 

09 sept vrijdag  17.00 Jan K. & Jan S 

10 sept zaterdag  12.30 Pearkekeatsen 

 

Schoonmaaklijst “Nea Kwea” 

week 30  25 juli  Maaike M & Nynke H 

week 35  29 aug  Marianne & Marja 

week 37  12 sept  Bestjoer 
 

* Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 
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Update verbouwing oude dorpshuis te Reitsum 

 
Er is alweer een jaar voorbij sinds we de sleutel kregen van de 
gereformeerde kerk naast ons huis. De oude dame ondergaat een grondige 
metamorfose om straks dienst te kunnen doen als Boutique Hotel met 5 
kerksuites. In juli 2021 werd tot grote vreugde bekend dat we, net als het 
nieuwe dorpshuis, aanspraak kunnen maken op de Leader-subsidie. Het 
volledige subsidiebedrag wordt toegekend om de kerk te verbouwen tot 
boutique hotel met koffiebar, wat een opsteker! Het binnenhalen van de 
subsidie had heel wat voeten in de aarde en zonder namen te noemen wil 
ik graag iedereen bedanken die zijn of haar medewerking heeft verleend bij 
het binnenhalen van deze Europese pot met geld. Dankzij de subsidie 
bevinden we ons in de gezegende omstandigheid dat de verbouwing niet 
een ‘eeuwigheid’ gaat duren maar dat we, onder voorbehoud, tegen het 
einde van dit jaar vast een heel eind op weg zijn. Je hoort dat ik wel een 
slag om de arm houd want al die kamers gaan we zelf behangen, sausen en 
inrichten en dat heeft even tijd nodig. Het plan om voor de zomer van 2022 
gasten te kunnen ontvangen zetten we voor het gemak even in de ijskast 
want dat gaat niet lukken. Maar laat ik vooral vertellen wat er allemaal wél 
is gelukt want dat is best veel! 
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Ik spring even terug in de tijd: eind oktober vorig jaar kregen we de 
vergunning voor de verbouwing binnen en sindsdien hebben we al flinke 
slagen gemaakt. Twee timmermannen hebben een halfjaar lang keihard 
gewerkt aan de verbouwing. Het Ponkje is als allereerste gesloopt en het 
dak van de consistorie geïsoleerd. Daarna is de hele kerk ontdaan van haar 
dorpshuis-look. De keuken eruit, het toneel gesloopt, het systeemplafond 
gesaneerd en de wenteltrap verkocht. De toiletten zijn met de grond gelijk 
gemaakt en de kelder definitief gesloten. 12 kuub puin en twee kapotte 
hamstrings later was de kerk weer kerk in al haar glorie! Wat een 
heerlijkheid om rond te kunnen lopen in dat pand dat ontdaan was van alle 
opsmuk, om te constateren dat het verlopen uiterlijk precies was waar we 
op hoopten. Maar goed, voor niets komt de zon op en daarom was er werk 
aan de winkel. 
 

 
 

Om te voldoen aan de eisen van het bouwbesluit, de gemeente en de 
berekening van de constructeur moest de bestaande cementdekvloer 
overgoten worden met maar liefst 15 cm beton (met vloerverwarming).  
De eerste financiële tegenvaller was een feit want wij dachten de 
vloerverwarming zo op de dorpshuisvloer te leggen. De constructie van de 
kerk was niet berekend op een verbouwing zoals wij die voor ogen hadden, 
vandaar de extra dikke beton laag. Gelukkig verzachtte het nieuws dat we 
subsidie kregen de pijn. De hele kerk is van voor naar achter geïsoleerd en 
ook de wanden van de lange centrale hal, de lobby en alle vijf suites zijn 
voorzien van dikke geïsoleerde wanden. 



 33 

In de achtergevel van de kerk zijn drie grote raampartijen gekomen voor 
respectievelijk de tuinsuite, de lobby en de ontbijtzaal. Met gevaar voor 
eigen leven zijn op de eerste etage 3 ramen geplaatst voor daglicht in de 
twee junior suites. Het gesloten zolderluik in het oude ponkje is vervangen 
door een raam voor helder hemellicht in de ontbijtzaal. Inmiddels is de 
nieuwe keuken geplaatst en kan ik binnenkort croissants serveren 
vanachter mijn nieuwe aanrecht. Ook is de ontbijtzaal behangen en 
gesaust. Kerksuite 1, 2 en 3 zijn inmiddels al gestuct en sausklaar, zelfs de 
trappen van Jan K. zitten er in. Je kunt nu goed zien hoe het licht binnenvalt 
en hoe de suites uitpakken in werkelijkheid. Elke suite is anders qua 
formaat en faciliteiten. En o, wat worden ze leuk! De tuinsuite krijgt een 
bad in de slaapkamer, dat vond de architect wel een leuk extraatje. Ikzelf 
had het niet verzonnen en zie alleen maar extra poetswerk, maar het is wel 
leuk natuurlijk. Dus vooruit, doe eens gek. 
 
Het timmerwerk is inmiddels bijna af en beide timmermannen hebben we, 
nog net binnen budget, uitgezwaaid. Nu staat timmerman Anco er alleen 
voor. Hij heeft 5 maanden onbetaald verlof opgenomen en werkte tot 1 juli 
dubbel fulltime in de kerk, erop gebrand om zoveel mogelijk af te krijgen.  
 
Als je dit verhaaltje hebt gelezen zou je bijna denken dat de verbouwing 
wel heel voorspoedig verloopt…. En dat klopt. Natuurlijk gaat er ook van 
alles mis en moeten dingen soms twee keer overnieuw, of drie keer. Maar 
dat zijn allemaal geen ernstige tegenvallers, dat hoort erbij. We zijn vooral 
blij met de hulp van verschillende Flieterpers. Vakmensen die om de hoek 
wonen en waar wij graag een beroep op doen. Als je wilt komen kijken, 
wees welkom. Wel op eigen risico want de Jislumer balustrades zijn nog 
niet geplaatst. 
Groetjes, Dorian 
Bij De Pastorie 
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Tentdienst 2022 te Reitsum. 
 
 

 
 

Met een kleintje dorpsfeest op 15 en 16 juli, sluiten wij , PKN Reitsum , 
graag het feest af op 17 juli met een kerkdienst in de tent. 
Wij starten deze ochtend met een lekker bakje koffie om 9.30 uur  
Om 10.00 uur gaat Dhr G.Riemersma voor in de dienst, met als muzikale 
begeleiding de Familie Reitsma, Pieter, Wiebrig en Sietze en Jappie Kuiphof 
uit Birdaard.  
De collecte is voor Artsen zonder grenzen. 
U bent van harte uitgenodigd namens de liturgiecommisie en de kerkeraad. 
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Agenda 
 

15/16  juli Kleintje Dorpsfeest 2022  Reitsum 17.00 u. 

23 juli  Schaafsma/Coop Holwerd partij Kaatsveld jeugd 15.00 
                                Nachtkeatsen   +19.00  
23 juli  De Klaaitocht ( Men Tour ) Ginnum               14.00 
23 juli  Tsjerkepaad Petrus kerk   Lichtaard 13.30-17.00 
06 augustus Tsjerkepaad Petrus kerk   Lichtaard 13.30-17.00 
06 augustus          Wad’n kunstroute       www.routewadeenkunst.nl 
19 en 21 aug. Jislumermerke   Jislum 17.00 u. 
20 augustus Beachvolleybal   Reitsum 15.30 u. 
26/27 augustus Folkertsma partij  Kaatsveld 17.00/12.30  
03 september Wad’n kunstroute       www.routewadeenkunst.nl 
9/10 september Van Kammen/   Kaatsveld 17.00/11.00 
  Jansma Burdaard partij 
10 september Tsjerkepaad Petrus kerk   Lichtaard 13.30-17.00                       
16 september PONKJE FISKJEN   Jislum 18.30u.  
01 oktober Wad’n kunstroute       www.routewadeenkunst.nl 
29 oktober OKTOBERFEST   Ponkje 21.00 u. 

 

Noord-Friese winkeltjesroute elke laatste zaterdag van de maand, zie 
www.noordfriesewinkeltjesroute.nl  

 

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren: 

op maandag 12.09.2022 
dorpsbode@deflieterpen.nl 

Hartelijk bedankt, de redactie: René Manzoni en Erna Douwes  
Prettige vakantie allemaal en tot september 

 

http://www.routewadeenkunst.nl/
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