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Dit is een uitgave van Dorpsbelang, Oranjevereniging, ’t Ponkje en 

Dorpshuis 
DORPSBELANG  Hendrik Bijma 

DORPSHUIS Alice Andringa              
ORANJEVERENIGING Minne Kooistra  

PONKJE Abe Reitsma 

REDACTIE Wieger Zoodsma               

PENNINGMEESTER EN CORRESPONDENTIEADRES DORPSBODE:           

Erna Douwes, Bankrek.nr. NL82RABO 03078.29.146 t.n.v. Dorpshuis de Vlie-

terpen, inzake dorpsbode. Advertenties dorpsbode. cees.erna@hetnet.nl 
 

Wanneer je de dorpsbode krijgt zijn de plaatjes zwart/wit. Wil je de plaatjes en 
natuurlijk de rest van de dorpsbode in kleur zien? Ga dan naar de website van: 

www.deflieterpen.nl Je ziet dan de dorpsbode in pdf. 
 

Wilt u een evenement doorgeven dan kan dit via info@rmtnof.nl.  

Recreatie & Toerisme 
Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel. 
 

Achte Flieterpers, 
Het wordt al weer voorjaar na de koude periode in het midden van februari.  

De kachel moest even zijn best doen: het hout was bijna niet aan te slepen. 
De maandbedragen bij de energiemaatschappij zullen wel omhoog gaan.  

 
Na zo’n koude periode is een bingo avond wel heel leuk om mee te spelen. Op 

de foto hiernaast vindt u de prijswinnaars van deze bingo avond. Verderop in 

dit nummer nog een verslag van lotnummer 319. Deze persoon heeft een 
mooi verhaal neergezet op zijn/haar nieuwe I-pad.  

 
Het corona tijdperk blijft voorlopig nog bestaan. Vele verenigingen kunnen 

geen ledenvergadering houden. Dat is lastig, de verenigingen zouden hun ver-

antwoording ook kunnen publiceren in deze dorpsbode.  
 

In Ginnum en Jannum zijn vele bomen door de gemeente gerooid, het is eerst 
maar een raar gezicht. Gelukkig zijn in deze gemeente enkele personen opge-

staan en hebben de raad van Noardeast-Fryslân gevraagd: waar is jullie bo-
menplan ? Volgens de wethouder komt zo’n plan binnenkort, en deze gerooide 

bomen zijn ziek.  

 
In deze dorpsbode “De Pen”, de bingo, het menu van Sjoerd, een verhaal van 

Parzival paardencoaching, en nog veel meer! 

mailto:cees.erna@hetnet.nl
http://www.deflieterpen.nl/
mailto:info@rmtnof.nl
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DE PEN 
 
Beste Flieterpers, 

Neidat wy op 30 decimber yn Ginnum delstrutsen binne, wurdt it heech tiid om 
ús foar te stellen. Wy, Gert en Renata, hawwe de wenboerderij fan Warner en 

Klaaske oernommen en binne tige wiis mei ús nije stek. Ek ús kat kin it hjir 
goed fine.  

Wy wennen in jier yn ‘e buurt fan Snits yn ús syktocht nei in moai plakje en 
hawwe earder hiel wat jierren yn Ljouwert wenne. Al lange tiid woene wy 

mear bûtenút wenje. Hoe bedarre wy dan yn Ginnum? Gerts famyljenamme 
ferriedt it miskien al. Syn heit Bertus Reitsma is hikke en tein yn Reitsum. D’r 

is sels in boekje oer de famylje, ‘Reitsma’s van de vlieterpen’.  

Spitichernôch hat Gerts heit hjir net mear sjen kint, want hy ferstoar frij hom-

mels de dei foar kriist. It wie dus wat een frjemde start foar ús. Hij hat nog 
wol de foto’s sjoen gelokkich. Tagelyk wie it ek in waarm wolkom mei kaarts-

jes en presintsjes. De orizjinele Flieterper flagge is hjir wylens ek binnen.  

Gert wurket yn Ljouwert by Achmea en sûnt de korona maatregels thús en Re-

nata hat in praktyk yn Ljouwert. In tal Ginnumers hawwe wy al sprutsen en no 
at it hieltiid langer ljocht wurdt en hooplik miskien aanst de maatregels wat 

ferromje, hoopje wy mear kunde hjir te krijen. Dus graach oant sjen! 

Groetnis, 

Gert en Renata 

 

SCHOONMAAKLIJST ’t Ponkje 
Graag de datum alvast in de agenda of telefoon zetten! 
   
Maandag 22 maart Alle Sierksma – Ruurd Folkertsma 
Maandag 29 maart JFP – ruurd de vries 
Maandag 5 april Gerda Sierksma – Bavius Bakker 
Maandag 12 april Minne Kooistra – Sippie v Slooten 
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It liket in winter sûnder ein  
mei sa no en dan hurde wyn en rein  
Elkenien snakt nei de sinne  
dan kinne we oan it maitiidswurk begjinne  
 

Keunstdong leit der by ús al hiel folle  
yn allerhande soarten, wat jo mar wolle  
yn ‘e struier of yn in pûdsje  
foar in moai priiske, is it ek samar wer foetsie.  
 

Lânboufolie hoeve jo miskien noch net te brûken  
mar bestelle kin alfêst want yn ús nije folie folder  
dogge wy jo aanst alles út ‘e doeken.  
 

Ha jo noch te min foer?  
Wy leverje bêste snijmais  
en net iens sa healwize djoer  
en miskien is it jo noch net opfallen  
mar we ha sa út en troch ek noch wol wat kule-rollen  
 

Dus, wer ’t jo ek forlet fan ha  
by Johannes en Antje krije jo kwaliteit en service  
skrikke jo jo fan ‘e priis nea de pleuris  
want dat is by ús no ien kear sa.  
 

Oan ’t sjen !  
 

WIJBENGA’S VEEVOEDERHANDEL, BLIJE  
Tel. 0519-561414 / 561717 
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Dit voorjaar bieden we vanuit Parzival Paardencoaching 
diverse leerzame en gezellige activiteiten voor kinderen! 
 

Allereerst de Ouder-kind cursus Horsemanship & Welzijn. Hoe leuk is het om 

sámen van alles te leren over gezondheid, communicatie en omgang met 
paarden, en met totaal andere ogen naar onze geliefde viervoeters te gaan kij-

ken? Speciaal voor vaders en moeders met paardenkids organiseren wij in het 
voorjaar van 2021 de Ouder-Kind Cursus Horsemanship & Welzijn.  

 

In een intieme setting gaan we aan de slag in Paardentuin Harstahof (Gin-
num). Deze cursus is echt een verrijking voor de band met jullie dieren, want 

jullie gaan ze nog beter begrijpen en kunnen daarna nog beter voor ze zorgen! 
 

De cursus bestaat uit 3 cursusmomenten (met een specifieke focus) van onge-
veer 2 uur. Elke les bestaat uit een deel theorie en een deel praktijk. Omdat 

we met een kleine groep werken (3 koppels), is er veel ruimte voor persoon-

lijke aandacht, vragen en interactie! Op dit moment is er nog plek voor 1 kop-
pel van ouder met kind in de leeftijd van 6-11 jaar. 

 
Daarnaast heeft Parzival Paardencoaching de krachten gebundeld met Yoga-

matties en lanceren we in 2021 een bijzonder ontwikkelings- en bewustwor-

dingsprogramma voor kinderen van ongeveer 9 t/m 14 jaar. Het programma 
bestaat in totaal uit 4 themadagen die worden gehouden in onze Paardentuin.  

 
We gaan aan de slag met paardencoaching, yoga en mindfulness en werken 

zo op een ongedwongen en gezellige manier aan zelfbewustzijn, emotionele 
veerkracht, sociale vaardigheden en zelfvertrouwen. 

 

Elke themadag heeft een eigen focus. Contact met de paarden, mooie oefenin-
gen, fysieke activiteit en creativiteit wisselen elkaar daarbij af. We werken met 

een kleine groep (maximaal 6 kinderen, waar nodig opgesplitst in 2 kleinere 
groepjes) zodat iedereen helemaal zichzelf mag zijn en we echt aandacht voor 

elkaar, de natuur en de dieren kunnen hebben.  

 
Wil jij beter leren omgaan met je emoties, je zelfverzekerder voelen of bijvoor-

beeld makkelijker kunnen ontspannen? En ben je graag buiten, in de natuur? 
Dan zijn de Themadagen van Parzival Kids iets voor jou! 

 

Meer informatie en/of aanmelden: www.parzval-paardencoaching.nl. 
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Nieuwspagina van dorpsbelang De Flieterpen  
 
Inzameling oud papier  
De opbrengst van het oud papier is voor de aanschaf voor de nieuwe AED’s in 

de dorpen Ginnum, Lichtaard en Jannum en vervanging van de AED in 
Reitsum. De opbrengst van december 2020 is EUR 126,26.  Het saldo 

is op dit moment EUR 2.192,38. De eerstvolgende inzameldata voor het 

oud papier zijn 23 en 24 april. 
 

Glasinzameling 
Om de inwoners van de Flieterpen te stimuleren het glas gescheiden in te le-

veren krijgt dorpsbelang een vergoeding. In 2020 hebben de inwoners 6,74 

ton aan glas verzameld. Hierdoor was de opbrengst EUR 84,25. De glasbak 
staat op de hoek in Reitsum. 

Dorpsbelang wil u/jullie  hartelijk danken voor de inzameling van het glas en 
het oud papier. 

 
AED 

 

Goed nieuws voor de AED’s in de Flieterpen! 
Dankzij het inzamelen van oud papier door 

de Flieterpers en de subsidie uit het ’’ dor-
pen en wijkenbudget’’ kan DB de Flieterpen 

4 nieuwe AED’s aanschaffen. Het worden de 

AED’s van het type Samaritan PAD 500P NL. 
 

De oude AED in Reitsum wordt vervangen 
door een nieuwe! Jannum, Lichtaard en Gin-

num krijgen elk een eigen AED. 
Nu de vraag: Waar plaatsen we de AED? 

 

Is er iemand in de Flieterpen die hiervoor zijn huismuur ter beschikking stelt? 
Voor vragen en oplossingen kunnen jullie via de mail reageren:dorpsbe-

lang@deflieterpen.nl of telefonisch 06-30886419. 
 

Hartelijk bedankt voor het inzamelen van het oud papier en het brengen van 

de oplossing betreft de AED’s 
Namens Dorpsbelang, Silvia Manzoni 
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Carnafals bingo – It mystearje fan 319 
 
Sneon de 6e fan’e foarjiersmoanne wie it wer safier, Bingo! Gretha en Ciska 

hienen wer aardich hun bêst dien om sponsers by elkoar te garjen foar in moai 

skala oan priizen. Lyk as de foargeande edysje wie dit wer in priizen kast fan 
ha ik dij dêr. Fan swimbad frijkaarten oant in kuub swarte grún, en fan in 

fjoerkoer mij hout oant in tablet. 
 

Rún de klok fan 8 oere binnne we út ein set mij it 1e briefke fan it bingo-

boekje, de 1e omloop  wie foar de númerkes yn’e hoekjes, de 2e foar de bop-
peste en de únderste rij en as leste de folle kaart. By guont gie it as it 

sliedjage, it iene númer nij de oare koe oankrúst wurde. oaren hiene bij de 1e 
bingo melding nog mar kwealik in númerke oankrúst op it bingo briefke.  

 
It fanatisme spatte d’r yn elts gefol ôf, guon fan de dielnimmers wiene sa 

fanatyk bezig dat se bingo rôpen foar dat se bingo hienen, en dat betsjuttet 

dus in ferske sjonge, mar yn dit gefol wie in ferske âlje ek wol tapaslik west.  
It bingo-en gie ze lyke goed ôf as it sjongen fan in ferske , want wat d’r krekt 

songen waard is mij nog in riedsel, mar we ha neat minder fan dit optreden 
genoten.  

 

De haadpriis fan’e jûn wie in moaie tablet dy’t elts fansels wol winne woe. 
Disse omloop waard net mij de bingo baltsjes spiele, mar wie d’r in ferhaal fan 

wol 2 kantsjes fol skreaun, mij alle getallen fan 1 oant en mij 75 dy’t yn wille-
keurige oarder yn it ferhaal foarkommen.  

 
Ek hie eltse dielnimmer in nusje lotsjes kriegen foar de ferlotting die tus-

kentroch ek nog plak fûn. En sa oan’e ein fan’e bingo jûn barde d’r iets wat de 

organisatie ek net foarsjoen hie.  
It alder létste lotsje wat lutsen waard wie 2 keer yn omloop. Út’e wente fan 

Wilco en Hilde kaam fuort en daliks in stik kabaal, Wilco hie númerke 319 foar 
him op tafel te lizzen, sa bliid as in protter fanselds. Wint die jonge ek ris wat. 

 

Mar yn Reitsum barde krekt it selde, by Ruurd (fan ús Alle fan Ruurd en 
Wietske) sieten ek in nusje fanatyke hokkelingen as it cambuur legioen te rop-

pen en te razen. Ek hjir siet 319 by it stapeltsje mij lotsjes. En ja wat moatte 
je dan as organisatie? It hat in hele heisa west dat kin ik jim al sizze.  

Want hoe wie dit mogelik. Is der in flater makke troch it bestjoer? Wie it 

boekje mij lotsjes ferkeard bedrukt? Of wie der sprake fan in búten ierdske te-
lepatyske wjerspiegeling troch griene mantsjes mij grutte burden en in punt 

noas, fan’e oare kant fan ús sinnestelsel?  
                                                                                       Vervolg op blz. 11 
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                                                           Flieterpsterdyk 23   
9175 GG Reitsum                              9175 GG Reitsum 
                                                             

                                                                    0519-339362 
                                                             Boekingen:  
                                                             06 40473670 

         
Het adres voor: 
een receptie, bruiloftsfeest, verjaardagsfeest, vergade-
ring of personeelsfeest. 
 

e.c.t. BEDIENING AANWEZIG.` 

 

 

Flieterpsterdyk 12, Reitsum 

 

-Pad richting Kerk 

-Links aan de muur kosterij 

-In groene kast 
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Oan’t de dei fan hjoed is dit in grut mystearje. Hoe dit úteinlings bedarre is is 

mij nog net bekend, mar dat sil únderling wol ut fjochte wurde.  
 

Nij ôfrin is it nog tot yn de lette oerkes gesellig west mij de laptop op’e keuken 
tafel. sa hie elts toch it gefoel as sieten we mij ús allen by elkoar te pimpeljen, 

al mij al in sear slaggen jûn tocht ik sa! 

 
Groetnis fan in anonieme bingo-er dy’t no in moai stikje op’e nije tablet type 

kin 
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Menu 
 

Paasdiner 

Tsja nog een paar weken en we rollen al het lange Paasweekend in. 
Het paasdiner is dit jaar nét even wat anders. Maar nog steeds een goed mo-

ment voor wat feestelijkheid op je bord. Met extra portie lente a.u.b. Ik heb de 

daarom wat gezocht om een Paasmenu voor het jaar 2021. Hoop dat het wat 
is, en hoor graag een keer via een stukje in de dorpsbode iets terug. 

Afgelopen zaterdag een carnavals bingo gehad, en wat voor 1 dik in de mooie 
prijzen gevallen. Wat een feest, een dikke 10 voor de organisatie van dit on-

line spektakel.  Velen zaten er verkleed voor, en werd er volop geboden op 

een live optreden van Emile. 
Top hoor.  

Het 1ste kievietsei van Fryslan lag erg dicht bij dit jaar, wat niet heel vaak zo is. 
Fokke heeft zijn plasdras al op pijl en de eerste grutto’s zijn alweer 2 weken 

terug in onze provincie. Klaar voor het voorjaar. Heerlijk. 
Maar dit terzijde. 

Voor wat lekker op tafel speciaal voor de Paas hier een menu. 

Gewoon lekker …………………. 
 

Hartige taart (torta pasqualina) 
Deze spinazietaart wordt in Italië al eeuwenlang gegeten met Pasen. 

 

Ingrediënten 
2 el milde olijfolie 

600 g verse spinazie 
1 middelgrote ui 

2 tenen knoflook 

100 g Parmigiano Reggiano 
10 middelgrote eieren 

500 g ricotta 
1 tl gemalen nootmuskaat 

270 g vers bladerdeeg 
1 el water 

 

Keukenspullen 
deegroller 

springvorm (Ø 24 cm, ingevet) 
bakkwast 

Bereiden 

 

 
Verwarm de oven voor op 180 °C. Verhit de helft van de olie op middelhoog 

vuur in een wok of hapjespan. Voeg de spinazie in delen toe en laat slinken. 
Doe de spinazie in een vergiet, druk het vocht eruit met een houten lepel en 

laat afkoelen. 

Snipper ondertussen de ui en snijd de knoflook fijn. Verhit de rest van de olie 
in een koekenpan en fruit de ui 5 min. Voeg de knoflook toe en bak nog 1 min. 

https://www.ah.nl/allerhande/paasmenu
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mee. Snijd de spinazie fijn en meng met de ui en knoflook. Rasp de Parme-

zaanse kaas. Klop 4 eieren los in een kom en meng met de ricotta en noot-
muskaat.  

Roer de Parmezaanse kaas en het spinaziemengsel erdoor. Breng op smaak 
met peper en eventueel zout. 

Bestuif het werkblad met wat bloem. Rol ⅔ van het bladerdeeg met de deeg-

roller uit tot een lap van 42 x 30 cm. Bekleed de springvorm hiermee. Maak de 
deegranden nat.  

 
Verdeel het spinaziemengsel over het deeg en breek 5 eieren erboven. Rol de 

rest van het deeg met de deegroller verder uit ter grootte van de vorm. Leg 
over het spinaziemengsel met de rauwe eieren.  

Vouw de randen terug. Klop het laatste ei in een kommetje los met het water. 

Bestrijk hiermee het bladerdeeg met behulp van de bakkwast. 
Bak de taart in ca. 45 min. in het midden van de oven goudbruin en gaar.  

Dek af met aluminiumfolie als de taart te donker wordt. Neem uit de oven, laat 
10 min. afkoelen, verwijder dan de vorm en serveer de taart lauwwarm of op 

kamertemperatuur. 

 
Hoofdgerecht  4 personen,  30 min. Bereiden,  45 min. Oventijd 

Lekker ite, Sjoerd 
 

 
16:00 tot 17:30 

Op het oude schoolplein! 

Zo hopen we Coronaproof aan de slag te gaan.  

De lente staat voor de deur. We gaan onder andere een bijenhotel of en ver-
ven!  

LET OP! We gaan buiten aan de slag! Flierewille gaat alleen door bij mooi 
weer, houdt Facebook in Voor in de agenda: 

18 Maart 2021 van de gaten!  
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Kaatsvereniging Nea Kwea  
 
Aan alle  leden, ouders, vrijwilligers en supporters! 

 
Helaas kan de ledenvergadering met de huidige re-

gels niet gehouden worden , maar wat wel mag zijn 

de trainingen voor de jeugd. 
Wilco heeft het bestuur verlaten,  

langs deze weg willen wij Wilco bedanken voor zijn  
inzet.  

Hiltsje Akkerman neemt zijn plaats in. 

 
 

Op 14  April gaan we weer los met de trainingen. 
 

De jeugd ,dames en heren trainen op woensdagavond, Riemer en Donna zijn 
bereid gevonden de trainingen te verzorgen. 

 

De trainingstijden zijn als volgt: 
 

Welpen en Pupillen  Woensdag  17.00 tot 18:00 uur. 

Junioren  Woensdag 18:00 tot 19:00 uur. 
Dames en Heren Woensdag vanaf 19:00 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 2021 Bij wie speel je? 

8 jaar Welpen 

10 jaar Pupillen 

12 jaar Junioren 

16 jaar Dames en Heren 

 
 

 

                                                                                          Vervolg blz. 19 

http://www.google.nl/imgres?q=kaatsen&um=1&hl=nl&sa=N&rlz=1W1GPEA_nl&biw=1280&bih=548&tbm=isch&tbnid=LFgtEMymOM70IM:&imgrefurl=http://kvdekolk.nl/kaatsen iets voor jou.html&docid=XpUyKTMeh67ZDM&imgurl=http://kvdekolk.nl/Media/Afbeeldingen/kaats.jpg&w=214&h=265&ei=VXKFT4jlCYPrOcvGldYI&zoom=1&iact=hc&vpx=352&vpy=137&dur=1024&hovh=212&hovw=171&tx=102&ty=130&sig=110208800035373474532&page=4&tbnh=166&tbnw=134&start=40&ndsp=15&ved=1t:429,r:6,s:40,i:201
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Datums  wedstrijden: 
 

 4 & 5 Juni                  Rabo/Spar partij  

 18 & 19  Juni           Talsma partij 

 3 Juli                          ATO ouder/kind partij 

 16 &17 Juli                 Folkertsma partij 

 14 Augustus              Schaafsma/Wijbenga partij/nachtkeatsen 

 27 & 28 Augustus     Van Kammen partij pearkekeatsen 

 

De wedstrijden beginnen op de Vrijdag om 17.00 uur. 

en op de Zaterdag om 11.00 uur. 
Op 3 juli begint de ouder/kind partij om 10.00 uur. 

14 Augustus 15.00 uur jeugd en + 19.00 uur nachtkeatsen. 
 

 

Let op Let op nieuw rekeningnummer: 
 

Graag de contributie voor de eerste wedstrijd overmaken naar 
IBAN:NL50RABO0362362734 t.n.v. Kaatsvereniging Nea Kwea.  

(onder vermelding van naam en geboortedatum). 
 
T/m 15 jaar:   € 7,50,-  /   Vanaf 16 jaar:  € 12,50,- 
 

 
 

 
De tapperslijst & schoonmaaklijst staan vermeld in deze dorpsbode. 

 
*De ringen van de kransen graag inleveren bij Jenne. 

   

Wij hopen met elkaar weer op een sportief en gezellig kaatsseizoen! 
 

Tot ziens op het veld!  

Jenne Deelstra 648067266 Ruurd de Vries 641717527 

Hiltsje Akkerman 613838532 Alle Sierksma 611985173 

Johannes Hoekstra 636055439 Nynke Schaafsma 655771592 
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Bij 
verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 

B.v.d. Het Dorpshuisbestuur. 
 

Ook het schoonmaken gaat tijdens de gedeeltelijke Lockdown gewoon door. 

Mocht het niet op dinsdag lukken dan graag i.o.m. Martha 06 4047 3670 een 

ander tijdstip afspreken.  

Peuterspeelzaal 'Oer de Brêge' Burdaard 
Is uw peuter toe aan een nieuwe uitdaging? Dan voelt hij of zij zich vast thuis 
op onze peuterspeelzaal! Opgave is mogelijk vanaf 1,5 jaar en plaatsing vanaf 

2 jaar. Voor meer informatie en / of om uw kind aan te melden kunt u contact 
opnemen met Hannie Haagsma via tel: 0511-543017, e-mail: info@tikokinder-

opvang.nl of kijk op www.tikokinderopvang.nl.  

 

Mrt 21/mei 21 
 

Schoonmaaklijst Dorpshuis.  
Sleutel af te halen bij Jitske Reitsma. 

16-03-21 Saakje Z. Richtsje F. Tietsje W. 

23-03-21 Margje v. K. Wieke de J. Andrea v/d W. 

30-03-21 Cisca V. Hilma M. Nel Schrier 

06-04-21 Linda T. Alie K. Hennie L. 

13-04-21 Maaike M Tine R. Marja S. 

20-04-21 Hiltsje de B. Hiltsje A. Marijke 

27-04-21 Klaaske O. Annelie K. Petra B. 

04-05-21 Sippie S. Ietsje H.  

11-05-21 Jitske R. Pietsje S. Ytje H. 

18-05-21 Tjitske S. Durkje S.  

25-05-21 Irma R. Wiesje H. Anna de B. 

mailto:info@tikokinderopvang.nl
mailto:info@tikokinderopvang.nl
http://www.tikokinderopvang.nl/
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Bibliotheek brengt wens 91-jarige Hallumer in vervulling 
  
Voor Bibliotheken Noord Fryslân, voor het onderwijs in Hallum en voor heel 

veel anderen ging eind 2019 een wens in vervulling toen Bibliotheek Hallum de 
deuren opende. En toen de jongste bibliotheek van Fryslân in december één 

jaar bestond, lieten ze graag nog een wens in vervulling gaan. Corona gooide 

roet in het eten, maar toch koos de bibliotheek één wens uit die in vervulling 
gaat. En dat is die van meneer Wiersma (91) uit Hallum. 

  
In december stond er een wensboom bij Bibliotheek Hallum. Alle inwoners van 

voormalig Ferwerderadiel mochten er hun wens in hangen. Die wens moest 

iets met de bibliotheek, lezen of boeken te maken hebben. Door de lockdown 
stopte de actie vroegtijdig, maar inmiddels heeft de bibliotheek uit de binnen-

gekomen wensen toch één wens uitgezocht. 
  

Meneer Wiersma wenste ‘dat er grootletterboeken mogen blijven’. Die blijven, 
natuurlijk. Maar de bibliotheek heeft ervoor gezorgd dat er in Hallum nu extra 

veel, glanzend nieuwe grootletterboeken staan. De winnaar ging met bloemen 

en natuurlijk met een nieuw boek naar huis. ‘Ik bin net iens in echte lêzer, 
sjoch ik ha it der eins te drok foar. Ik ha in abonnemint op de Ljouwerter en 

dy lês ik fan foaren nei achteren en werom. En jûns sjoch ik graach nei aktua-
liteiteprogramma’s. En dan noch wat húshâlde. Mar dy grutletterboeken 

soargje foar ûntspanning. It leafst lês ik fan dy boereromantsjes. Mar it moat 

net te dreech of te emosjoneel wêze, dêr fyn ik neat oan.’ 
  

‘Ik wenje yn Offingaburg -op it moaiste plak- en dêr bringt gau ris ien grutlet-
terboeken út de biblioteek. Se nimt in steapel mei en dat is moai, mar dêr 

moatst dan út kieze. Ik fyts dochs leaver sels even nei de biblioteek. Dan is de 
kar wat rommer. En no hielendal!’  

  

Jammer natuurlijk dat die ruime collectie nog niet voor iedereen te zien is. De 
bibliotheek is nog in ieder geval tot en met 2 maart gesloten, maar er is wel 

een afhaalservice.  
De bibliotheek is ook met enkele andere inzenders in gesprek  om de mogelijk-

heden van hun wensen te verkennen. Er werden prachtige wensen ingestuurd 

die de betrokkenheid van de bewoners bij het dorp en de bibliotheek mooi 

aantonen. Als de wensboom langer was blijven staan, dan waren er vast nog 

veel meer mooie wensen binnen gekomen. De bibliotheek viert de eerste ver-

jaardag van Bibliotheek Hallum op een later moment alsnog, op een andere 

manier.  
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Pijnacker Ferwert 
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Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 

 

Tappen en bakken gaat tijdens de lockdown gewoon door. Vanaf 17.00 kunt u 

bestellen 339362 en evt. laten bezorgen. 
 

Flamencodans! 
Kadri Merimaa geeft flamenco dansles en castagnettenles. Ik volg sinds sep-
tember deze lessen en ik kan het iedereen aanbevelen! 

De lessen zijn in Leeuwarden, maar vanwege de maatregelen zijn ze nu on-

line. Dat gaat heel goed. Een voordeel is dat die lessen beschikbaar blijven 
waarmee je de hele week kunt oefenen. Daarnaast maakt Kadri lesfilmpjes 

over nieuw geleerde zaken. De lessen zijn op woensdagavond. Op 3-3 start 
een nieuwe cursus. Voor meer info kun je bellen met Kadri Merimaa, 06-

46503917 
Groet, Monique van de Ven (Reitsum) 

 

Tappers-en bakkerslijst (vrijdag en zaterdag) maart 2021 tot en met mei 2021 

 Mrt/mei 21 Zaterdag Vrijdag 

Tappen Bakken Tappen Bakken 

20-03-21 Riemke 
en Ytsje 

Klaaske en Hiltsje   

27-03-21 Cees D. Oane S. en 
Sjoerd 

  

03-04-21 René M. 
en Jan M. 

Silvia en Be-
rendtje 

  

10-04-21 Hylke Klaas en Dikkie   

17-04-21 Mark Aukje en Sara   

24-04-21 Fokke en 
Marko A. 

Jan P. en Tietsje   

01-05-21 Minne Jitske en Tjikke   

08-05-21 Alle Johan & Tjitske   

15-05-21 Sjouke en 
Piets S. 

David en Wieke   

22-05-21 Marianne 
en Hilde 

Ciska en Wieke 
M. 

  

29-05-21 Sippie Dittie en Marja   

 
 

    



 28 

 

 
 

 
 

 

18 maart Flierewille  dorpshuis 
16.00 u 
17.30 u 

14 april Trainingen jeugdkaatsen sportveld 17.00 u 

    

    

    

 

 
   

 

 

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren op: 

Woensdag  14 april 2021 
Bij Wieger Zoodsma  

              Mailen kan ook: dorpsbode@deflieterpen.nl  

file:///d:/Users/Wieger/Documents/Dorpsbode%20origineel/dorpsbode@deflieterpen.nl

