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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 
Koningsdag mochten we weer een mooie fietspuzzeltocht door de 
Flieterpen maken. Alles goed geregeld door de Oranjevereniging. U leest 
hier alles over in deze dorpsbode. 4 en 5 mei liggen ook alweer achter ons. 
Met de oorlog in de Oekraïne, krijgen deze dagen toch een hele speciale 
betekenis. Wat mogen we blij zijn dat we hier in vrede mogen leven.  
We bedanken in deze dorpsbode Eeltje en Riekje Terpstra uit Burdaard 
voor hun werkzaamheden. Hierdoor konden wij in de Flieterpen een 
dorpsbode uitbrengen. We wensen u veel leesplezier!  
Uw kopij/advertentie graag in Word mailen naar: 
dorpsbode@deflieterpen.nl.  

 

 
 
 Jannumerwei 4 
 9175 GG Reitsum 
 0519-339362 
     
 

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

Boekingen: 06 51777086   dorpshuis@deflieterpen.nl 

http://www.deflieterpen.nl/
mailto:dorpshuis@deflieterpen.nl
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IT POTLEAD  
 
Goeiedei, as earste wolle wy de famylje Limosa bedanke foar it trochjaan 
fan it potlead.  We sille ús earst ris foarstelle, wol sa fatsoenlik tinkt ús.  
Wy binne Albert en Linda Talpa. Wy hawwe 2 bern Johnny en Elske, mar die 
binne al út de hûs. We hawwe jierren yn Ferwert wenne, en in lyts skoftsje 
yn Hegebeintum,  mar sûnt koart wenje wy yn Ginnum, oan de Harstawei.  
In prachtich plakje mei in moaie grutte tún, want dêr hâlde wy beide wol 
fan, we meie graach yn de tún omwrotte. Albert is syn hiele libben 
grûnwurker west, mar kin it net litte om , no ot der mei pensioen is, wat yn 
de tún om te dollen. Wy binne in rêstich gesintsje en meitsje net folle 
leven, dus hooplik hawwe jim net folle lest fan ús, en kinne wy hjir it lêste 
eintsje fan ús libben wenjen bliuwe.  
Fansels binne alle Flieterpers wolkom om ris kennis te meitsjen, behalve 
Jan-Pier mei die rot hûn fan him,  dat fine wy  mar in misselikke fint, hy hat 
it net sa op ús famylje stean, en der geane geruchten dat hy Albert syn heit, 
Klaas, dea makke hat, mar dêr binne we net hielendal wis fan. Fjirder sille 
jim ús net in soad op’ e dyk sjin want it sicht fan ús beiden is net al te bêst 
mear. 
Groeten út it moaie Ginnum 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Toneelclub Blau Moandei wol wer los! 
 
Nei de Corona-tiid en de ferhûzing nei it nije 
doarpshûs fiele wy ûs spilersbloed wer brûzjen. 
"Wat foar klucht sille wy wer efkes op de planken 
sette?"Ha jimme sin om us ploech te fersterkjen?  
Net skytskoarje,  mar skilje efkes. 
 
In tonielgroet fan 
Hilma, Pietsje, Wieke, Helma en Berendtsje   
( 0628069979) 

…………………………………………………………………………………………… 
 
Onder het artikel van de pijpen is het telefoonnummer helaas niet 
goed vermeld het moet zijn 0628069979. 
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Route Wad'n kunst  

Hallo iedereen,  

Dat Friesland heel mooi is, weten wij natuurlijk al, maar vaak zijn er dorpjes 
of wegen waar we eigenlijk zelden of nooit komen. Om iedereen te laten 
genieten van het mooie Friese landschap hebben wij per 1 juni 2022 een 
maandelijkse kunstroute georganiseerd, zodat men een leuke toertocht 
kan rijden en onderweg mooie objecten van verschillende kunstenaars kan 
zien. Aan deze route doen tien kunstenaars mee. Door de kunstroute 
kunnen mensen een kijkje komen nemen bij deze kunstenaars en uitleg 
krijgen over hoe de kunstenaar te werk gaat en hoe zijn/ haar werk 
ontstaat.  

De route loopt door: 
Stiens     Lammert Bakker - pottenbakkerij 
Hijum     Wopke v/d Heide - schilder 
Alde Leie  Hein Kochen - art 
Hallum    Yvonne van Huizen - glasatelier 
Ferwerd   Liesbeth Sijtsma - outdoor mozaiek 
Ginnum    Hiltje de Boer - airbrush 
Holwerd   Nel Zandbergen - glas juwelen 
Wierum   Walter Luyks - glasschitteringen 
Dokkum   Jitske Dijkstra - stof kunstenares  
   Hepie de Haan - beeldhouwster 

De kunstroute zal 1x per maand zijn, elke 1e zaterdag van de maand (juni 
t/m oktober) van 10.00 tot 17.00 uur. 
De kunstenaars die meedoen, hebben een herkenbare vlag van Wad'n 
kunst te hangen.  

Men kan natuurlijk zelf weten, in welke plaats men wil starten.  

We hopen dat u net zo enthousiast wordt, als wij zijn en daarom graag tot 
ziens op de kunstroute!  
 
www.routewadeenkunst.nl 



 6 

  
 



 7 

     
Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 

B.v.d. Het Dorpshuisbestuur. 

 
Tijden tappen op vrijdagavond:  19.30 – 00.00 
Tijden bakken op vrijdagavond:    22.00 – 23.30 
Tijden tappen op zaterdagmiddag:  17.30 – 20.30 
Tijden bakken op zaterdagmiddag : 17.00 – 19.30 

 

Het adres voor het afhalen van de sleutel is nog steeds bij 

Martha Dijkstra, Jannumerwei 1, t/o dorpshuis.  
 
 

Tappers-en bakkerslijst (vrijdag en zaterdag) 

mei 2022 tot en met juli 2022 

Sleutel afhalen bij Martha Dijkstra 06 4047 3670 

Mei 22/juli 

22 

Zaterdag Vrijdag 

Tappen Bakken Tappen Bakken 

14-05-22 Gaatse en 

Mariëlle 

Herman en 

Harmen 

  

20-05-22   Herman Thea S. en Gretha 

21-05-22 Riemke en 

Ytsje 

Klaaske en 

Hiltsje 

  

28-05-22 Marten en 

Jan M. 

Silvia en 

Berendtje 

  

04-06-22 Cees D. en 

René M 

Oane S. en 

Sjoerd 

  

11-06-22 Hylke en 

Durk D. 

Klaas en 

Dikkie 

  

18-06-22 Fokke en 

Marko A. 

Jan P. en 

Tietsje 

  

25-06-22 Marianne 

en Hilde 

Ciska en 

Wieke M. 

  

02-07-22 Alle en 

Martzen 

Johan en 

Tjitske 

  

09-07-22 Wouter en 

Anouk 

Jitske en 

Tsjikke 
Laatste keer bakken!! 

Alle snacks € 1,- m.u.v. gr 

kipschnitzel en zakken patat. 
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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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Menu Mei,  
Het is sprinten richting zomer lijkt het wel. Na de inspanning van 
Koningsdag, komen er een paar korte werkweken aan. Meivakantie en 
weet al niet wat meer. In die dagen een keer iets proberen is dan de kans 
voor dit; Kun je gehaktballetjes ook in de oven maken, vraag jij je 
misschien wel eens af. Het antwoord is: ja, dat kan. En dat is reuze 
makkelijk. Helemaal handig: je maakt er meteen tomatensaus bij, in 
diezelfde oven. Een ideaal recept voor doordeweeks. 

Ingrediënten 

Voor 4 personen:  

Voor de tomatensaus:  1/2 

ui, fijngesnipperd 2 
tenen knoflook, fijngehakt 1 
eetlepel olijfolie 2 
blikken tomatenblokjes 180 
ml kippenbouillon 
Wat gedroogde rozemarijn, oregano of andere kruiden 
Zout & peper 

Voor de gehaktballetjes: 

500 gram gehakt    
1/2 ui, fijngesnipperd 
2 tenen knoflook, fijngehakt 
Een handje vers broodkruim 
1 ei 
Gedroogde dille 
Flink wat zwarte peper 
Snuf zout 

Verder nog nodig: 

Olijfoliespray 
Verse basilicum (optioneel) 
Parmezaanse kaas (optioneel) 
Ovenschaal + rekje 
Gehaktballetjes uit de oven hebben een íéts andere textuur dan wanneer je 
ze bakt in een pan. Maar dat maakt ze beslist niet minder lekker!  
Sterker nog: we aten onze vingers erbij op. 
Lekker íte Sjoerd 
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Kleintje dorpsfeest 2022 

 
Dames en heren , jongens en meisjes, wat gaat er allemaal gebeuren?                                                      
We zijn inmiddels druk bezig met de voorbereiding, er staat al een 
voorlopig programma in deze dorpsbode. Dit is nog niet allemaal definitief. 
Wat wel zeker is, is dat er een optocht komt. Dit zal niet een “gewone” 
optocht zijn, omdat daarvoor de voorbereidingstijd te kort zal zijn.  
Wat is dan wel de bedoeling: Er komt een kleintje optocht, iedereen kan en 
mag hier aan mee doen, dit kan lopend of fietsend o.i.d.  
Iets gemotoriseerd zal niet toegestaan zijn. Heb je vragen hierover, bel 
0654964261.  De start en route zal binnen de bebouwde kom van Reitsum 
zijn. Dus mensen, ga snel aan de slag, je hebt nog 2 maanden de tijd om 
iets geks, creatiefs of aparts te maken. Uiteraard zullen er leuke prijzen te 
winnen zijn. Voor de rest hoef je niet heel veel meer te regelen voor dit 
dorpsfeest, zorg alleen dat je dit weekend  vrij houdt, dan maken we er 
met z’n allen een fantastisch feest van.  
Bestuur Oranjevereniging de Flieterpen 
 

 

Voorlopig programma: 

Vrijdag 15 juli:    17.00   opening dorpsfeest 

                              17.15  bierproeven 

                              17.20  barbecue 

                              van 18.30 tot     20.30  Singo 

                              20.45 stoelendans voor beginners 

Zaterdag 16 juli: 09.00  opstellen kleintje optocht 

                              09.30  start optocht 

                              10.30  koffiedrinken en prijsuitreiking optocht 

                              13.30  spelletjes 

                              17.00  Matinee mmv orkest Butterfly     

 

Opbrengst reuma collecten 2022 
Reitsum  ,  Lichtaard  , Wanswert , Jislum en  Ginnum 
Totaal 541,64  euro         
Namens  Reuma Nederland danken wij u voor uw giften. 
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Wanneer: 19 mei 
Tijd: 16:00 – 17:30 

 
We gaan aan de slag met houtbranden. Maak je eigen mooie creatie in 

hout gebrand. Dit kan van wandelstok tot deurhanger zijn.  
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot dan! 
Alvast voor in de agenda: 

16 juni 
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 Bedankt Eeltje en Riekje Terpstra 
 

Al zo’n 35 jaar lang, precies weten we het niet, hebben Eeltje en Riekje 
Terpstra, als vrijwilligers van de Voetbalverenging van Burdaard, gezorgd 
dat wij tegen een kleine vergoeding een dorpsbode konden laten maken. 
Lukte het hen zelf niet om de dorpsbode te kopieëren, omdat ze lekker met 
de boot weg waren, dan werden deze werkzaamheden overgenomen door 
hun kleinzoon Remco. Na al deze jaren is er nu een einde gekomen aan hun 
werkzaamheden voor de Flieterper dorpsbode.  
René Manzoni heeft de Terpstra’s namens de dorpsbode bedankt voor hun 
jarenlange inzet en heeft hen als dank een cadeaubon van het 
Bakkerswinkeltsje aangeboden. We wensen de Terpstra’s alle gezondheid 
en geluk voor de toekomst en dat ze nog maar lang mogen genieten van 
hun bootreisjes in de zomer.En hoe moet de dorpsbode nu verder!! 
Laten drukken bij een drukkerij laat het budget van de dorpsbode niet 
toe.Door dorpsbelang kon een subsidie aangevraagd worden bij de 
gemeente Noardeast Fryslân, waarbij de gemeente 60% betaald en de 
dorpsbode 40%. Mede 
door een bijdrage van 
het Dorpshuis, 
’t Ponkje, 
Oranjevereniging en 
Dorpsbelang en met 
eigen geld uit de pot 
van de dorpsbode is 
het ons gelukt om na 
lang zoeken een hele 
mooie printer aan te 
schaffen waarmee we 
ook de drukkwaliteit 
van de dorpsbode 
kunnen verbeteren.  
(Dit is u vorige maand vast wel opgevallen!)  
We hebben via Friesland IT te Dronryp een hele mooie deal aangeboden 
gekregen en we zijn dan ook heel erg blij met deze printer. 

Het printen van de dorpsbode wordt verzorgd door René Manzoni. 
We wensen René veel succes! 
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Koningsdag 2022   
 

Het oranjebestuur heeft het ons niet 
gemakkelijk gemaakt op 27 april. Het begint al 
met het kaartje waar de route van de 
puzzeltocht op moet staan. Hoe moeten we  
( we zijn 4 deelnemers) dat interpreteren. Na 
lang beraad hebben we uiteindelijk door dat 
het alle wegen, weggetjes en paden binnen de 
aangegeven belijning moet zijn. Dat belooft 
wat want dan zijn er veel mogelijkheden. 
Vervolgens stellen we ons de vraag waar de 
puzzeltocht start. Dat is natuurlijk bij het dorpshuis. Dus om 09.30 uur op 
naar Reitsum, maar helaas alles zit op slot en er is geen mens te bekennen. 
We hebben ons toch niet in de datum vergist, alle agenda’s erbij gehaald, 
maar de datum klopt. En dan ineens zien we een oranje kaartje op de 
Reitsumerhoek hangen. Dus zo zien die nummerkaartjes er uit. En nu 
hebben we ook begrepen dat je overal en op elk tijdstip kunt starten. Oké, 
we gaan aan de slag. 
 
Op naar Lichtaard en daar vinden we al snel de volgende kaartjes. De 
nummers opschrijven en vervolgens vertalen naar een letter van het 
alfabet. We vinden zelfs een kaartje bij Grietsje en Gradus Limosa, ze 
waren echter gevlogen. Van Lichtaard naar de Houwen. Onze ogen doen 
zeer van het turen en zoeken, maar op de Houwen kunnen wij geen 
nummers vinden, alleen één bij het groene vakantiehuisje op Utsjoch. We 
gaan, door eerst naar de boerderij  van Ale en Anne (geen kaartje) te 
fietsen, op naar Ginnum. Daar vinden we meerdere nummers en ook in 
Jislum. Tussen Ginnum en Jislum moeten we een stuk het land in. Gelukkig 
heeft één van ons scherpe ogen anders waren we gewoon doorgefietst.  
Dan naar Reitsum ook daar vinden we alle nummers en nog belangrijker we 
vinden ook Sjoerd, en daar kunnen we lekker oranjekoek ite en een 
oranjebittertje drinken. Vooral dat laatste komt goed van pas want we 
waren alle vier behoorlijk koud. Ook moeten we bij Sjoerd raden hoeveel 
snoepjes er in een pot zitten. Ondertussen is het 12.30 uur en we moeten 
nog naar Jannum.  
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Op de terp hebben we alles 
afgezocht, er moet hier een 
nummer te vinden zijn dachten we. 
Overal gekeken tot in de B&B van 
Stilleven, maar geen kaartje. Van de 
terp fietsend zien we het nummer 
in de bosjes naast het 
parkeerterreintje. We gaan de 
nummers tellen en komen er nog 
één te tekort. We fietsen richting 

Jelke en Evie en warempel daar staat het laatste nummer achter het raam. 
Eindelijk hebben we de nummers. Nu de Fryske Siiswize nog.  
 
De dames gaan aan de slag en komen al snel met de oplossing: SIN EN 
WILLE KIN FOLLE TILLE, precies 23 letters. Hierna als een speer naar het 
dorpshuis want de oplossing incl. het aantal geraden snoepjes moet voor 
15.30 uur zijn ingeleverd. Terwijl we wachten op de uitslag worden we 
(nogmaals) getrakteerd op oranjekoek. Na de prijsuitreiking is er tijd voor 
muziek en een hapje en een drankje. 
Oranjebestuur, bedankt voor een geslaagde dag, ondanks de kou. 
Vier deelnemers. 

 

 

 

     7 april 1972  

     7 april 2022 
 

 
 

 

Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de felicitaties 

die wij mochten ontvangen in de vorm van een telefoontje, bloemen en 

de vele kaarten bij ons 50 jarig huwelijks jubileum. 

 

Met een vriendelijke groet, 

Harm en Durkje Schaafsma. 
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EEN KEI IN VISUELE COMMUNICATIE 
grafis

c

h ont w erp, conceptontwikkeling &  internetproducties 

WWW.TANTEPEE.NL
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NIJS EN YNFORMAASJE 

nieuws en informatie 
FAN DOARPSBELANG 

van dorpsbelang 

 
 
 

 
Oud papier 
De opbrengst van het ingezamelde oud papier in februari bedroeg € 
241,62.  
 

Contributie dorpsbelang 
De jaarlijkse contributie voor het dorpsbelang zal eind mei weer worden 
geïnd middels een automatische incasso. De contributie bedraagt € 3,- voor 
een  éénpersoonshuishouden en € 6,- voor een meerpersoonshuishouden 

 
Inzaaien bloemenmengsel 
Vorig jaar is er in Reitsum een stuk berm (langs Jannumerwei ter hoogte 
van de Grienereed) door het dorpsbelang in samenwerking met Flierewille 
ingezaaid met een bloemenmengsel. De gemeente heeft aangegeven dat 
ze dit een mooi initiatief vonden en willen dit overnemen. In verband met 
de slechte opkomst bij zaaien in het voorjaar, vooral nu het ook zo droog is,  
kiest de gemeente er voor om dit in de herfst te doen. Er zullen dus de 
komende zomer geen bloemen staan, maar volgend jaar wel weer.  
De gemeente gaat op de volgende locaties het bloemenmengsel zaaien: 

 

 Jannum: Aan de Jannumerwei tegenover de parkeerplek onder 
aan de terp. 

 Reitsum: zelfde plek als 2021, langs Jannumerwei ter hoogte van 
de Grienereed. 

 Lichtaard: Noardermieddyk, bij binnenkomst dorp/bebouwde 
kom. 

 Ginnum: in Ginnum is het voor de gemeente helaas niet mogelijk 
om binnen de bebouwde kom (=voorwaarde gemeente) in te 
zaaien.  
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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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Mei 2022 
It âlde plastik is wer opromme dus lit it gers no mar 
komme 
en as jo wer nij plastic nedich ha gean dan gau nei 
Wijbenga ta.  
As it no om ûnderfolie os boppefolie giet, wy ha hast 
alle maten op foarried 
sels 20 meter ûnderfolie is der no ek bij dat is wol de 
breedste yn ‘e rij.  
Dan ús Ranibel 
is extra sterk en lekker licht 
It is mar 0,12 mm. dik 
mar it makket jo kulebult perfekt ticht.  
Ek in beschermkleed leit foar jo klear 
Yn ferskate maten, wat wolle jo nog mear, In slurfke 
fol sân as noch better grind omdat dat der nea wer  
út rint.  
In moaie oanbieding hawwe wy derfoar: 60 slurven, 
in bigbag fol, 
foar € 2,95 excl. per stik, speciaal foar jo en der 
hoeche jo net foar nei in oar  
Sa sjogge jo mar 
om sûnder in protte lijen moaie kule te krijen 
is Wijbenga in goeie kar.  

WIJBENGA’S VEEVOEDERHANDEL, BLIJE  

Tel. 0519-561414 / 561717  
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Tapperslijst ponkje: 

 

Zaterdag 21 Mei  Alle Sierksma & Wouter Folkertsma  
Zondag 22 Mei  Jan Pier Sierksma & Hylke Hoekstra  

        

Zaterdag                28 Mei  Ciska Reitsma & Thessa Kingma   

Zondag 29 Mei  Jenne Deelstra & Hindrik Bijma   

        

Zaterdag 4 Juni  Annet Miedema & Johanna de Boer  
Zondag 5 Juni  Herman Schaafsma    

        

Zaterdag 11 Juni  Warner de Boer & Rene Folkertsma  
Zondag 12 Juni  Marco Akkerman    

        

Zaterdag 18 Juni  Alfred Twijnstra    

Zondag 19 Juni  Tseard Broos & Durk Deelstra   

Zaterdag 25 Juni  Bavius Bakker    

Zondag 26 Juni  Herman Akkerman    

        

Zaterdag 2 Juli  Sijmen Hoekstra    

Zondag 3 Juli  Jelle Reitsma & Johannes Hoekstra  

Zaterdag 9 Juli  Esther Spoelstra & Eelkje Vlaanderen  
Zondag 10 Juli  Symen K. Zoodsma & Gaatse W. Zoodsma  

        

Zaterdag 16 Juli  Tjitze P. v/d Velde & Herman Schaafsma  
Zondag 17 Juli  Sippie van Slooten    

Zaterdag 23 Juli  Douwe v/d Meer & Auke Attema  
Zondag 24 Juli  Alle de Vries    

 

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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Vanaf de Jannumer terp 
 

 
 
De verhalen vanaf de terp van Jannum beginnen wat “op te drogen”, we 
moeten eerst weer wat beleven op de terp….. We hebben net de 
herdenking van de 2de wereldoorlog gehad en dat was reden om nu dan 
maar met een heel ander verhaal te verschijnen. De Flieterpers kennende 
vinden dat vast niet erg. 
Toen wij (Anneke en Aldert) in 1975 trouwden, kwamen we te wonen in 
een nieuwbouwstraat in Ferwert. Tegenover ons woonde toen familie van 
Aldert. 
Muoike Ane en haar dochter Saapke vonden het prachtig als we langs 
kwamen met onze kleine kinderen. Ze vertelden dan ook over een Joods 
meisje, dat tijdens de oorlog bij hun was ondergebracht als 
onderduikmeisje met de schuilnaam Truus Hofman.  
Toen muoike Ane overleed, kwam Saapke alleen te staan, er was geen 
verdere familie en Saapke, minder begaafd, had hulp nodig op haar verdere 
levenspad. En zo werden wij (vooral Anneke) mantelzorger over Saapke van 
der Heide. 
In 2014 overleed Saapke van der Heide op 85 jarige leeftijd. Omdat er geen 
verdere familie was, werd de begrafenis en verdere zaken door ons 
geregeld. De inboedel ging grootdeels naar de rommelmarkt en enkele 
persoonlijke zaken kwamen bij ons terecht. 
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Zo kwamen wij in het bezit van een blikken doosje met allerlei oude foto’s 
van de fam. Van der Heide.  
Toen in 2019 de verhalen ontstonden over de onderduikkinderen in 
Friesland, werden ook wij nieuwsgierig en het blikken doosje met foto’s etc 
van de fam. Van der Heide kwam op tafel. Intussen waren we via via in het 
bezit gekomen van een foto van een grafsteen op een Joodse begraafplaats 
van Edith Ginsberg, de echte naam van het onderduikmeisje.  
Op deze grafsteen stond onder andere dat Edith Ginsberg een toegewijd 
moeder en grootmoeder was geweest. En daarmee begon onze zoektocht 
naar het nageslacht van het onderduikmeisje Edith Ginsberg. Er moesten 
immers kinderen en/of kleinkinderen zijn, waar dan ook. 
We hebben de oude kiekjes uit de doos gehaald en zijn gaan zoeken. Het 
werd een lastige maar ook interessante digitale zoektocht. Na veel 
omzwervingen kwamen we terecht bij Toni Rose Hecker, woonachtig in 
Sydney, Australië. We vonden een mail-adres en hebben een mail gestuurd 
met de vraag of zij wist van ene Edith Ginsberg.  
Een tijdje later ontvingen wij een kort mail-bericht van Hermann Hecker 
met de vraag waarom wij geïnteresseerd waren in Edith Ginsberg. Na ons 
antwoord met uitleg, kregen we weer een korte mail van Hermann Hecker 
met onder andere de woorden:  
“Edith is my wife and she is still alive”.  
De zoektocht was voltooid, we hadden gevonden waar we naar op zoek 
waren! Sterker nog, we dachten dat het onderduikmeisje was overleden, 
maar dat bleek niet het geval! 
En zo is er na 75 jaar een nieuw contact ontstaan tussen Ferwert en het 
onderduikmeisje. Het onderduikmeisje is intussen 91 jaar en woont samen 
met haar man in Florida. Haar man Hermann Hecker is 94 jaar. 
Er is intussen een hecht digitaal contact ontstaan met Edith en Hermann 
Hecker. We mailen regelmatig met Hermann en zo weten we intussen 
meer van het onderduikmeisje.  
Edith, die in Duitsland woonde (samen met haar ouders en broer) werd na 
de “Kristal-Nacht” in Duitsland, samen met haar broer op de trein gezet 
naar Amsterdam om zich daar bij familie te voegen. Ook de ouders van 
Edith zijn na een aantal pogingen in Amsterdam terecht gekomen en 
hebben zich gevoegd bij hun kinderen. 
Het onderduiken werd gevaarlijk in de grote stad. Vader, moeder en de 
beide kinderen zijn ternauwernood ontsnapt aan deportatie en besloten op 
het platteland te gaan onderduiken. 
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Vader, moeder en broer kwamen terecht in Limburg, zijn net voor het 
einde van de oorlog alsnog afgevoerd naar het concentratiekamp en zijn 
daar overleden. 
Edith kwam terecht in Friesland en werd (als Truus Hofman) ondergebracht 
bij de fam. Van der Heide, die woonden in een klein boerderijtje in 
 “It Klaailân”. 
 

                 
 

Ook in die periode heeft het onderduikmeisje benauwde momenten 
gekend en nare ervaringen meegemaakt. Het was altijd heel spannend als 
de Duitse soldaten op “de Dijk” (Zeedijk) verschenen. 
Na de oorlog is Edith (toen 13 jaar) met hulp van haar oudere nichtje 
teruggekeerd naar Amsterdam in een poging om haar familie terug te 
vinden. In Amsterdam vond ze niets, geen andere familieleden dan het 
nichtje en ook geen persoonlijke eigendommen. Edit werd na een tijdje 
Amsterdam, op nog jonge leeftijd uitgezonden naar de toen nog te stichten 
staat Israël om daar in het Joodse leger als verpleegster werkzaam te zijn. 
In Israël leerde ze Hermann Hecker kennen die dienst deed in het Joodse 
leger. Het was na de ervaringen tijdens en na de oorlog een heel moeilijke 
tijd voor Edith. Ze besloten samen naar Amerika te gaan, zijn getrouwd in 
New York en hebben zich een bestaan opgebouw in diverse plaatsen in 
Amerika en ook in Australië. Ze kregen twee kinderen een zoon en een 
dochter; dochter Toni Rose woont in Sydney en heeft dagelijks contact met 
haar ouders. In de jaren ’50 van de vorige eeuw zijn Hermann en Edith, 
samen met hun kinderen nog één keer teruggegaan naar het 
onderduikgezin in “It Klaailân”. 
De gezondheid van het onderduikmeisje is nu “kwetsbaar”; het nieuws 
komt binnen via mail van haar man Hermann. “She suffered too much” om 
aan te geven dat zijn vrouw erg kwetsbaar is. Nu is hun thuis in hun eigen 
woning in Lake Worth, een kustplaats in Florida met vrijwel alleen “retired 
people”. 
In juni hopen we op visite te gaan bij het onderduikmeisje en haar man….. 
Groeten vanaf de terp. 
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Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 
B.v.d. Het Dorpshuisbestuur. 

 

Het adres voor het afhalen van de sleutel is nog steeds bij 

Martha Dijkstra, Jannumerwei 1, t/o dorpshuis.  
 

Schoonmaaklijst Ponkje 
 

Maandag  16-mei    Ylse Schaafsma & Marte Hoekema 

Maandag  23-mei    Jan Kooistra & Simen Bijma  

Maandag  30-mei    Saakje Marije v/d Velde & Laura v/d Meijde 

Maandag  6-jun    Symen Johannes Hoekstra & Pietrik Weidenaar 

Maandag  13-jun    Marianne Deelstra & Nynke Schaafsma 

Maandag  20-jun    Auke Attema & Pietsje Attema  

Maandag  27-jun    Sijmen Hoekstra & Eline Hoekstra 

Maandag  4-jul    Jan Sierksma & Ruurd de Vries  

Maandag  11-jul    Wietske de Vries & Nelly Folkertsma 

Maandag  18-jul    Alice Andringa & Esther Spoelstra 

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

3670. 

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

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

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

31-05-22 Tjitske S. Durkje S.  

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

14-06-22 Gré H. Dittie D. Cora M. 

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

28-06-22 Margje v. 

K. 

Wieke de J. Andrea v/d W. 

05-07-22 Cisca V. Berber Prins Jelly Tuinhof 

12-07-22 Deze week grote schoonmaak 
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JISLUMERMERKE 2022 
 

 
 
- Freed 19 aug. Matinee 17.00 : Sander Metz                            
- Snein 21 aug De Striid om Jislum 12.00 :                               
- fanôf 16.00 afterparty mmf Roel en Marty    

moaiste ABD-keatspartij fan Fryslân                               
opjefte: 06-27306358                                                         

 

     it hiele wykein is der in springkessen foar de bêrn          
                wêz der by, alle tagong is fergees 

 
UIT DE OUDE DOOS 
Klaagzang van een koe 
 

Hoewel ik net een kalf op de wereld heb gezet en hartstikke trots ben en 
fier, constateer ik droef dat mijn moederschap niet veroorzaakt is door een 
stier. Ik ben altijd een fatsoenlijk meisje geweest ook al heb ik dan juist een 
kalf gekregen, en roep soms loeiend om een behaarde stier. Ik zweer, nog 
nooit heeft er één mijn achterste bestegen. 
Hoe somber de wei, hoe donker de stal, ik loop maar wat te dolen want 
een klein beetje plezier eens per jaar is me door de wetenschap ontnomen. 
Ze hebben me verteld dat het tegenwoordig zo hoort en dat ik me voor 
honderd procent moet geven. Ook al wordt ik niet meer door een stier 
bevrucht.  
Oh, wat haat ik het moderne koeienleven. 
Ik weet dat ik niet mag klagen en dat er dingen zijn waarover je niet praat. 
Maar wedden dat het bij die inseminator thuis nog steeds op de 
ouderwetse manier gaat? 
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Kaatsvereniging Nea Kwea  
 
Aan alle leden, ouders, vrijwilligers en supporters! 
 

De ledenvergadering is geweest.   
“It giet oan” 13 April gaan de trainingen weer los! 
Ruurd en Nynke hebben het bestuur verlaten, langs deze 
weg willen wij jullie nogmaals bedanken voor jullie inzet.  
Ingmar van der Veen, Simone van der Kooi en Ruurd 
Folkertsma nemen hun plaats in.  
 

Op 13 April gaan we weer los met de trainingen. 
 

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

De trainingstijden zijn als volgt: 
Welpen en Pupillen  Woensdag  17.30 tot 18:30 uur. 
Junioren  Woensdag 18:30 tot 19:30 uur. 
Dames en Heren Woensdag vanaf 19:30 uur. 
 

De peildatum voor de jeugd is 1 Januari. Je leeftijd op deze dag bepaalt bij 
welke groep je traint en speelt.  
*Bij de junioren begin je met kaatswant en harde bal te kaatsen. 
 

Wordt jij in 2022 Bij wie speel je? 

8 jaar Welpen 

10 jaar Pupillen 

12 jaar Junioren 

16 jaar Dames en Heren 

 

  

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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Data wedstrijden: «Nea Kwea» 
 
 

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

 3  & 4 Juni                   Wijbenga / F. Sierksma partij  

 17 & 18 Juni                  Talsma / Twijnstra partij 

 2 Juli                      ATO ouder / kind partij 

 23 Juli                              Schaafsma / Coop Holwerd partij 

 26 & 27 Augustus           Folkertsma partij 

 9 & 10 september         Van Kammen/Jansma Burdaard partij 

 

De reguliere wedstrijden beginnen op vrijdag om 17:00 uur en op zaterdag 
om 12:30 uur. Dit is anderhalf uur later dan voorheen, dit gaan we dit 
seizoen proberen. Mocht de tijd weer naar 11:00 uur verschuiven 
ontvangen jullie bericht.  
 
Op 2 Juli begint de ouder/kind partij om 11:00 uur. 
Op 23 Juli 15:00 uur jeugd en + 19:00 uur nachtkeatsen.  
Op 10 september begint het pearkekeatsen om 11:00 uur. 
 
Graag de contributie voor de eerste wedstrijd overmaken naar 
NL50RABO0362362734 t.n.v. Kaatsvereniging Nea Kwea (onder vermelding 
van naam en geboortedatum). 
 
T/m 15 jaar: €10,00 / vanaf 16 jaar: €15,00 
 
De tapperslijst & schoonmaaklijst staan vermeld in deze dorpsbode. 
*De ringen van de kransen graag ophangen aan het kaatshokje. 
   
Wij hopen met elkaar weer op een sportief en gezellig kaatsseizoen! 
 
Tot ziens op het veld!  
 
Jenne:    06-48067266   Ingmar:     06-31369781 
Alle S:      06-11985173     Simone:     06-29344482 
Ruurd:     06-48609151              

 



 34 

Tapperslijst “Nea Kwea” 

 
 

03 juni vrijdag   17.00 Gerda & Bavius 

04 juni zaterdag  12.30 Sippie van S & Oane 

   15.00 Herman A & Johan F 

17 juni vrijdag  17.00 Jorrit & Symen Johannes 

18 juni zaterdag  12.30 Irma & Alice 

   15.00 Hiltsje A & Nynke S 

02 juli zaterdag  10.00 Margje & Hilde 

                                           13.00 Marten & Maaike 

23 juli zaterdag  15.00 Harmen & Herman S 

                                           17.30 TP & Riemke 

                                           20.30 Johannes & Wiesje                                          

26 aug 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 23  16 mei  Dittie & Esther 

week 25  05 juni  Klaaske & Ytsje J 

week 27  20 juni  Tsjikke & Tietsje R 

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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Agenda 
19 mei   Flierewille   Dorpshuis 16.00 u. 
20 mei  Klaveren en Tachtigen  Dorpshuis 19.30 u. 
28/29 mei Paard en Welzijn, www.parzival-paardencoaching.nl 
23 mei/5 juni Pauline Kiek   Kerk Ginnum 
3/4  juni  Wijbenga/F. Sierksma partij Kaatsveld 17.00/12.30  
4 juni  Wad’n kunstroute       www.routewadeenkunst.nl 
13/19 juni Margriet Eyken   Kerk Ginnum 
16 juni  Flierewille   Dorpshuis 16,00 u. 
17/18 juni Talsma/Twijnstra partij  Kaatsveld 17.00/12.30 
20/27 juni Linda Ruys   Kerk Ginnum 
27 juni/3 juli Desiree Bijwaard   Kerk Ginnum 
02 juli  Wad’n kunstroute       www.routewadeenkunst.nl 
2 juli  ATO ouder/kinder partij  Kaatsveld 11.00  u. 
4/17 juli  Mechteld Paauwe  Kerk Ginnum 
10 juli  Opendag, www.parzival-paardencoaching.nl 
15/16  juli Kleintje Dorpsfeest 2022  Reitsum 17.00 u. 
23 juli  Schaafsma/Coop Holwerd partij Kaatsveld 15.00/19.00  
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     
01 oktober Wad’n kunstroute       www.routewadeenkunst.nl 

 

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

 
 

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren: 

op maandag 13.06.2022 

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