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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 
 

Zaterdag 12 november is Sinterklaas, via Hellevoetsluis, weer in ons land 

aangekomen.  Gelukkig hebben we een brief van Sinterklaas gekregen dat hij 

met zijn Pieten op 25 november naar Reitsum komt. 

De kinderen mogen op 19 november hun schoen 

opzetten in het dorpshuis, natuurlijk met een mooie 

tekening. Het beloven weer spannende dagen te 

worden! Veel leesplezier! 

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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De Pen 
 

Hallo Flieterpers 
Ons is gevraagd ons voor te stellen aan jullie Flieterpers. 
Wij zijn vanaf 1 september de nieuwe bewoners van het huis van Tseard 
Broos voor iedereen wel bekend.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij zijn Edwin Boonstra en Petra Andeweg.  
We zijn een samengesteld gezin en hebben samen 4 kinderen in de leeftijd 
tussen de 19 en 24 jaar. 2 jongens en 2 meiden. En nog een teckel onze 
´Gijs´. We wilden graag een familiehuis met veel ruimte. We zitten nog 
volop in de verbouwing maar hopen er binnenkort te gaan wonen. 
Edwin is een echte ondernemer en voor veel uit deze omgeving een 
bekende , hij is financieel adviseur en heeft een assurantiekantoor Alfin in 
Dokkum en Leeuwarden. En een autobedrijf BV21 Automotive annex 
benzinestation Tinq in Burdaard.  
Ik , Petra ben een 'import' en kom uit het westen van het land maar 
inmiddels al aardig ingeburgerd. Ik heb 15 jaar 
een eigen kleding/woonaccessoires zaak gehad in Rhoon/Poortugaal.  
Ik ben begin dit jaar hiermee gestopt en ben definitief in Burdaard en straks 
in Jannum gaan wonen. 
Ik support Edwin in al zijn werkzaamheden en heb nu een nieuwe 
uitdaging, de vakantiewoningen verhuren die aan weerszijde van ons huis 
staan. www.dokkumeree.nl. 
Leuk om weer op deze manier mensen blij te maken. 
Wij gaan met z`n 2en aan de Iedyk  wonen maar met zoveel ruimte veel 
aanloop hebben van familie, vrienden en uiteraard de kinderen.  
Oant sjen 

file:///C:/Users/Douwes2/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/OUTTCIKH/www.dokkumeree.nl
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Op zaterdag 17 en zondag 18 december is in de 
Catharinatsjerke van Jislum een gezellige en warme 

winter/kerstfair ingericht door vrijwilligers.  

De opbrengst is traditioneel voor behoud van de beeldbepalend kerk op de 
terp, die al 135 jaar het hart van de dorpsgemeenschap is. Jislum is er best 
trots op, dat het met inzet van vooral vrijwilligers lukt om de kerk te 
behouden. Om dat vol te kunnen houden, worden evenementen 
georganiseerd in en rondom het gebouw. Zoals nu dus weer de 
kerst/winterfair. Als alle lichtjes dan zijn aangesloten, is het wachten alleen 
nog op de verse materialen. De vele zelfgemaakte kerststukjes, kaarten en 
talrijke 'nifelwurkjes' zijn hier altijd een succes, weten ze in Jislum. Ieder 
jaar wordt daar gekozen voor thema's, materialen en kleuren die op dat 
moment in trek zijn. Dit jaar ligt de nadruk op hergebruik, sober en 
voordelig. Tijdens de dagen van de fair moet het laagdrempelig en vooral 
ook gezellig in de kerk zijn. Voor bezoekers is daarom zeker de mogelijkheid 
om even samen te zijn en bij te praten onder het genot van koffie, thee, 
poeiermolke,  glühwein en zelfgemaakte cake/ taart tegen voordelige 
tarieven. 

•  Kerst/winterfair in kerk van Jislum: zaterdag 17 december  en 
zondag 18 december van 13.00  tot 17.30 uur. : Hikkaarderdyk 16, 
9177 GA, Jislum 

 

 

 
 

Jislum 
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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 

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

Tappers-en bakkerslijst (vrijdag en zaterdag) nov 2022 tot en met jan 2023 

Sleutel afhalen/inleveren bij Martha Dijkstra 06 4047 3670 

Nov 22/Jan 23 Zaterdag Vrijdag 

Tappen Bakken Tappen Bakken 

18-11-22   Klaas H Sybren en 

Johannes B 

19-11-22 Wouter en 

Anouk 

Jitske en 

Tsjikke 

  

25-11-22 Sinterklaasavond in het dorpshuis 

26-11-22 Alle en 

Martzen 

Johan en 

Tjitske 

  

02-12-22   Marianne en 

Gerda 

Hans en Hilma 

03-12-22 Sippie Dittie en Marja   

10-12-22 Sijmen H. Sietske H. en 

Anneke 

  

16-12-22   Sippie Berber en Linda 

17-12-22 Riemke en 

Ytsje 

Hiltsje en 

Klaaske 

  

24-12-22 Jenne en 

Wilco 

Bavius en 

Ruurde de V. 

  

31-12-22 

    

Oudjaarsdag. Ponkje ’s middags gesloten.  

01-01-23 Nieuwjaarsborrel in het Ponkje. Nbv in volgende dorpsbode.  

07-01-23 Sjouke en Piet David en 

Wieke 

  

13-01-23   Herman Thea S en Gretha 

14-01-23 Mark Auke en Sara   

21-01-23 Marten en Jan 

M. 

Silvia en 

Berendtje 

  

27-01-23   Klaas H. Sybren en 

Johannes B 

28-01-23 Cees D en 

René M 

Oane S. en 

Sjoerd 
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Menu November 

 
Witlofrolletjes met Limburgse ham en tijm 

Witlof is een groente waar je heel veel lekkere gerechten mee kunt maken. 
Een bekend gerecht met witlof is witlof met ham en kaas uit de oven , het 
ultieme comfortfood als je het mij vraagt….. 

Ingrediënten: 
800 g witlof 
200 g Limburgse achterham of een 
andere soort (heb Ger gevraagd 
naar een naam; gewoon Limburgse 
ham) 
175 g gemalen kaas oud 48+ 
2 tl gedroogde tijm 
30 g boter 
55 g amandelschaafsel 
• lage ovenschaal (20 x 30 cm) 

Bereiding: 

Verwarm de oven voor op 200 °C. 
Snijd de onderkant van de stronken witlof en snijd het witlof in de lengte 
doormidden. 
Verwijder eventueel de harde kern. 
Breng een pan water met eventueel zout aan de kook en kook het witlof 8 
min. 
Halveer ondertussen de plakjes ham in de lengte.                                                                      
Giet het witlof af, druk in een vergiet zo veel mogelijk vocht eruit en wikkel 
elke helft in een plakje ham. 

Verdeel achtereenvolgens de witlofrolletjes, kaas, tijm, de boter in klontjes 
en het amandelschaafsel over de ovenschaal. 
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Bak ca. 15 min. in het midden van 
de oven. 

 
Bereidingstip: 
Je kunt de rolletjes tot het 
bakken in de oven een dag van 
tevoren maken. Bewaar afgedekt 
in de koelkast.                                                                                                                             
Lekker met Bildstars en een 
stukje rundvlees. 
Ondertussen ben ik aan het 
bedenken om in 2023 het iets 
anders te gaan doen met het menu van de maand. In december kom ik 
hier vast op terug en dan starten we in januari met de nieuwe rubriek  

“Aan tafel bij”  
Lekker ité  
Groet Sjoerd 
 

============================================================= 
Beste Flieterpers, 
 
De kerstdagen komen er weer aan, dus ook de kerstpakketten.  
Iedereen krijgt wel eens iets in zijn of haar kerstpakket wat ze minder 
geslaagd vinden. Ik wil de minibieb die midden in Ginnum staat (Harstawei 
2) beschikbaar stellen als ruilplaats en wat er overblijft na de kerst doneren 
aan de voedselbank.  
Vanaf 1 december zal er 1 plank leeg zijn en mocht er meer ruimte nodig 
zijn dan wordt daar natuurlijk voor gezorgd. Indien dit experiment slaagt 
dan kunnen wij het volgend jaar herhalen. Als er andere ideeën zijn waar 
de bieb in kan bijdragen dan hoor ik dat ook graag.  
Je mag met je idee aan de deur komen, een briefje in de rode container kan 
ook of een mailtje sturen naar dolfijntje13@gmail.com 
De minibieb gaat 31 december achter het hek voor onderhoud en een 
poetsbeurt en komt daarna weer zo snel mogelijk aan de weg. 
 
André en Claudia 
 

mailto:dolfijntje13@gmail.com
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NOVIMBER 
 
Novimber, de slachtmoanne 
dat fynt de wolf ek, 
mei sawat eltse dei in skiep yn’e bek. 
En dat wylst ús hûnebrokjes sa goedkeap binne!! 
Sa’n dom bist, kin mar better wer nei Dútslân ta rinne. 
 
Nee, wy hâlde it mar op skiep en kij 
fan skieppebiks oant jirpelvezels 
fan hynderbiks oant hea foar de ezels, 
biede wy in farieerd menu foar eltse dei. 
 
De tiid fan “strooigoed” is ek al wer oanbrutsen 
mar de prizen fan seachsel binne wol bot oanlutsen. 
Foar in pryske ha wy noch wol wat striebrokjes stean 
en fan ‘e priis foar ús flaaks sille jo wis net failliet gean. 
 
Út Spanje komt ús hammere strie 
en net om’t Sinterklaas noch in plakje op syn stoomboat hie, 
mar om‘t der de sinne altyd skynt. 
en ús Gerben dat de moaiste kwaliteit fynt. 
Fyn as grof, wat jo mar wolle 
wy besoargje it thús, sawol in protsje as hiel folle. 
 
Sa sjoche jo mar wer, it bliuwt in feit 
nei Wijbenga geane jo foar service en kwaliteit. 
 
Oant sjen by 

WIJBENGA’S VEEVOEDERHANDEL – BLIJE 
Tillefoan: 0519-561414 as 561717 
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Uitvaartvereniging De Laatste Eer, 
 

Wij als bestuur willen u nogmaals iets vertellen over de begrafenis 
vereniging de Laatste Eer. Ons doel is om de uitvaart van de leden van de 
vereniging zo soepel mogelijk en naar tevredenheid van de achterblijvende 
personen en/of de wensen van het lid zelf te laten verlopen.  
Kinderen zijn tot hun 18de jaar meeverzekerd van het lidmaatschap. Vanaf 
18 jaar bedraagt de contributie 10 euro per jaar. Wil iemand bijvoorbeeld 
op zijn 25ste lid worden dan betaald die persoon het eerste jaar 70 euro(van 
18 tot 25jaar) en daarna 10 euro per jaar.  Stap je van een andere 
vereniging over naar De Laatste Eer in de Flieterpen  dan wordt de daar 
betaalde contributie verrekend met een rekentool die hiervoor is vast 
gesteld. 
Wij als bestuur hebben ook gehoord  dat de voordelen van een 
lidmaatschap van de begrafenis vereniging niet voor iedereen  duidelijk zijn 
dus willen wij die hier op een rijtje zetten: 
De vereniging heeft een vaste bode waarmee wordt samen gewerkt. Zij is 
deskundig en zal u op velerlei manieren helpen om de uitvaart te 
verzorgen.  Zij kan u ook vertellen wat er allemaal mogelijk is in deze tijd. 
Ook hebben we vaste dragers, dit zijn ervaren mensen. Deze mensen 
komen grotendeels uit onze dorpen wat kan zorgen voor een vertrouwd 
gevoel bij de uitvaart.  
 

De vereniging krijgt op allerlei zaken korting, deze korting worden 
rechtstreeks aan de leden doorberekend. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan 
de kist of de bloemen. Deze korting scheelt toch aanzienlijk op de 
eindafrekening. Bovendien krijgt elk lid bij overlijden een korting van 350 
euro. 
De penningmeester betaald voor u eerst alle rekeningen waarbij hij kijkt of 
alles klopt. Vervolgens zet hij alles overzichtelijk op papier en wordt de 
korting van 350 euro afgetrokken van het eindbedrag. Daarna stuurt hij één 
rekening naar de nabestaanden. Deze hoeven dus maar één keer een 
rekening te betalen en niet meerdere rekeningen wat in een tijd van rouw 
weer extra stress zou kunnen opleveren.   
Graag zou de vereniging er wat nieuwe dragers bij willen hebben.  
Dus wilt u drager worden, lid worden of hebt u andere vragen dan kunt u 
die stellen aan het bestuur: Anny Vellema-Woudstra. Flieterpsterdyk 19 in 
Reitsum. Email is: b.vellema@knid.nl  
Bode: Clara Sijtsma  Duvenhoek 20  9101JR  Dokkum 

mailto:b.vellema@knid.nl
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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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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 

 

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. 

 

 

 

Nov 22/Jan 23 Schoonmaaklijst Dorpshuis.  
Sleutel afhalen/inleveren  bij Martha Dijkstra 

06 4047 3670. 

15-11-22 Cisca V. Jelly Tuinhof Berber Prins 

22-11-22 Linda T. Alie K. Hennie 

29-11-22 Maaike M. Dorian Marja S. 

06-12-22 HIltsje de B. Hiltsje A. Marijke 

13-12-22 Klaaske O. Annelies K. Petra B. 

20-12-22 Sippie S. Ietsje H.  

27-12-22 Jitske R. Pietsje S. Ytje H. 

03-01-23 Tjitske S. Durkje S.  

10-01-23 Irma R. Wiesje H. Anna de B. 

17-01-23 Gré H. Dittie D. Cora M. 

24-01-23 Saakje Z. Richtsje F. ? 

31-01-23 Margje v. K. Wieke de J. Andrea v/d W. 
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Vanaf de Jannumer terp 
 
Het moet toeval zijn geweest, maar in de afgelopen maanden september 
en oktober was het een internationaal komen en gaan op de terp van 
Jannum. Het begon met een Noorse vrouw. Ze was alleen, de vriendin was 
ziek geworden. Met de “ferry” van Noorwegen naar Eemshaven gegaan, 
toen eerst een week in Noord Duitsland en vervolgens een week Noord 
Nederland en dan kom je al gauw op de terp van Jannum terecht…. 
De laatste dagen van september kregen we bezoek uit Tsjechië. We hadden 
bij de aanvraag van deze reservering wel even getwijfeld, er stond bij dat 
het om 2 personen ging en dat er 4 honden meekwamen. Vier honden in 
één logement vinden we best wel veel, hoewel we met de aanwezigheid 
van huisdieren nooit geen problemen zijn tegengekomen. Na een 
telefonisch gesprek met Tsjechië (in het Engels) besloten we toch onderdak 
te verlenen.  
Bij aankomst spraken we met de twee dames en 
hun vier honden.  
Wat bleek: in het betreffende weekend werden 
de Europese kampioenschappen dog dance 
georganiseerd in de sporthal van Burgum.  
En dat was hun hobby; vandaar de vier honden 
en de reis naar Friesland. Via wat app-verkeer 
vernamen we dat onze Tsjechische gast in de 
finale was  
gekomen met haar hond en dat die finale op 
zondag begin van de middag  
zou plaatsvinden. Wij zijn géén hondenliefhebbers maar zijn toch in de  
sporthal van Burgum langsgegaan om onze gast in de finale te zien  
“dog-dancen”. Belangstelling tonen. Het bleek inderdaad Europees, want 
er zaten allerlei nationaliteiten op de tribune. Het was -voor een keer- best 
leuk om te zien en heel knap wat ze allemaal met hun hond hebben 
bereikt. Hond en onze Tsjechische gast (verkleed als een soort nar) 
dansend op muziek. 
Na het optreden van onze gast zijn we weer vertrokken en later kregen we 
een app-bericht dat  
ze 5e van Europa was geworden. Best knap, toch?  
In de eerste helft van oktober waren het vooral Nederlanders en Duitsers 
die de terp als verblijfplaats hadden. We hebben ze in Corona-tijd niet 
gezien, maar deze zomer waren ze er weer: de Duitsers. 
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Halverwege oktober hadden we een Zweeds stel te gast. Op de dag van 
aankomst kregen we een appje (Engels): ze waren later die avond omdat ze 
hun paard nog moesten voeren…. Het bleek een deelneemster te zijn aan 
indoor Friesland. Overigens, het paard hadden we niet te gast op de terp. 
En in de laatste week van oktober waren de vier huisjes bezet door een 
Israëlische moeder met haar twee zonen en hun gezinnen. Moeder woont 
in Haifa, de beide zonen in Duitsland en Nederland. 
En als je dan vanuit Haifa, Berlijn en Breda een plek zoekt om samen als 
familie vakantie te houden, dan kom je al snel weer op de terp van Jannum 
terecht…. 
Jannum staat na de afgelopen maanden internationaal “op de kaart”!  
 
Greetings from the mound of Jannum. 
 
Voor de echte hondenliefhebbers staan er op de site van onze Tsjechische 
dog dance gast enkele leuke filmpjes: https://freestyledogs.cz/2039-2/# 
 

 

 

Nijs fan Flieterper tonielselskip Blau 
Moandei. 
 
Bêste Flieterpers, hald allegear in plakje frij ien jim agenda op sneon 14 
jannewaris. 
Tonielselskip Blau Moandei is nammentlik drok oan it repeteren foar de 
ienakter: Nije Buorlju fan Gerben Pijl. 
 
Tapasselijker titel kin hast net, sjoen de joeddeistiche ûntwikkelingen ien 
de Flieterpen mei neibouw, ferhúzingen en nije ynwenners, siz mar Nije 
Buorlju. 
 
Nijskjirrig wurden?  
Kom dan ús útfiering sjen op sneon 14 jannewaris middeis om 16.00 of 
jouns om 20.30 ien Doarpshûs De Fjouwer te Reitsum. 
Graach oant sjen! 
 
Berendsje, Pietsje, Helma, Wieke, Jan, Theo en Hilma 
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Tapperslijst Ponkje:   

 
 

Zaterdag 19-nov Alfred Twijnstra    

Zondag 20-nov Tseard Broos & Durk Deelstra   

       

Zaterdag 26-nov Bavius Bakker    

Zondag 27-nov 
Herman 
Akkerman    

       

Zaterdag 3-dec Sijmen Hoekstra    

Zondag 4-dec Jelle Reitsma & Johannes Hoekstra  
       

Zaterdag 10-dec Ciska Reitsma & Thessa Kingma   

Zondag 11-dec Symen K. Zoodsma & Gaatse W. Zoodsma  
       

Zaterdag 17-dec Tjitze P. v/d Velde & Herman Schaafsma  
Zondag 18-dec Jenne Deelstra & Hindrik Bijma   

       

Zondag 25-dec Douwe v/d Meer & Auke Attema  
Maandag 26-dec Alle de Vries    

       

Zaterdag 31-dec Ponkjebestuur    

       

Zaterdag 7-jan Jan P.Reitsma & Wilco van Kammen  
Zondag 8-jan Gerard Talsma & Teake Wassenaar  
       

Zaterdag 14-jan Ponkje gesloten i.v.m. toneel.   

Zondag 15-jan Fokke Sierksma & Wim de Groot  
       

Zaterdag 21-jan Ruurd de Vries    

Zondag 22-jan Jan Pier Sierksma & Hylke Hoekstra  
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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 

 

De opbrengst van het oud papier, dat eind augustus 2022 

opgehaald is, bedraagt €182,40. Dit jaar wordt er nog 1 keer oud 

papier opgehaald in het weekend van 16/17 december. 

Volgend jaar vinden de papier inzamelingen weer plaats in het 

laatste weekend van de even maanden! 

Vanuit Dorpsbelang is nog de vraag wie aan een cursus of 

herhalingscursus AED /Reanimatie geïnteresseerd is? 

Bij voldoende deelname zouden we graag in het voorjaar van 2023 

een cursus willen organiseren in ons Doarpshûs   

Dus als je mee wilt doen graag even een berichtje naar Silvia 

tel.06-30886419 

 
JAN DROST BOKAAL 

De measten fan jimme libje noch yn ‘22, mar wy binne al dwaande yn ‘23. 
Ja wy sette mar gewoanwei troch mei wêr at wy bleaun wiene en dat nei 
alle perikelen fan griep en oare nuverheden. Dan ha wy it oer it 80jen en 
dan fansels wol oer de Jan Drost Bokaal. Wa at him yn it besit hat? Gjen 
idee. Wy hoopje at er it sels noch mar wit en him wer mei nimt. It is fansels 
wol in wikselbeker. It barren sil plak fine op in neie lokaasje en wol yn de 
neie âlde skoalle, lokaal groep 3, 4, 5, oan'e Jannumerwei 4 te Reitsum. 
Eltsenien dy't in bytsje by it ferstoan is mei komme en is fan herte wolkom 
op sneon 7 jannewaris om in oer as 13 yn it Ponkje. De ynlis is om en de by 
18 gûne, dus der hoeft it net om oer te gean. De prizen lige der ek net om. 
Allegeare komme. Reserve spilers graach opjaan by: 0611031096 
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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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1952                                             C.P.B. 70 jaar                                          2022 
    
 Op 3 oktober 1952 werd de C.P.B. afd. Reitsum opgericht, dit was een idee 
van de plaatselijke C.B.T.B. (mannen!) Zij dachten  dat het goed zou zijn dat 
de vrouw ook eens een avondje weg was van haar dagelijkse taken als 
huisvrouw en moeder. Op de eerste vergadering waren 30 vrouwen en 
meisjes aanwezig in het lokaal achter de kerk. Het bestuur werd deze 
avond gekozen. Heel veel christelijke en maatschappelijke onderwerpen 
werden door verschillende sprekers en spreekster behandeld.  
Het thema buitenkerkelijkheid werd behandeld, hier werden de vragen 
gesteld; mogen wij van de kerk wel naar de bioscoop, dansavonden en 
dergelijke? Ook uitgaan op zaterdagavond laat, zo voor de zondag is vaak 
een probleem.  In 1967 was er een voorlichtingsavond over aardgas, dit 
was vooral bedoeld dat iedereen aardgas zou laten aansluiten. Wel een 
schril contrast met nu, nu we allemaal van het aardgas af moeten.   
Wat werd er door de jaren heen zoal georganiseerd; Kledingactie voor een 
kindertehuis in Albanië, Wereldwinkel, Viering van een Joods Paasfeest. Op 
verzoek van de kerkenraad en  i.s.m. de vrouwen vereniging en vrouwen uit 
de Flieterpen, 4 kerken met de Kerst versieren, bezoeken 
asielzoekerscentrum etc. Ook zijn er o.a. gezellige uitstapjes, etentjes, 
excursies en workshops geweest. Het aantal leden, ongeveer 22, blijft 
redelijk stabiel, mede door de komst van een vijftal  leden van de C.P.B. 
Wanswerd. Ook meldden zich een vijftal  
60 plussers uit Ginnum aan, wat zeer werd 
toegejuicht! 
Het 70 jarig jubileum werd gevierd met een 
gezellige high tea in Dokkum. 
We komen één keer in de maand, herfst- en 
wintermaanden, bij elkaar. Wil je ook een keer 
langskomen of wil je meer informatie, neem dan 
contact op met Durkje Schaafsma, 0519-339249  
en wie weet tot ziens!    
De eerst volgende bijeenkomsten zijn in het 
dorpshuis, aanvang 19.45 uur:  
24- 11-2022 dhr. W v/d Molen,  
lezing: fietsen van Rinsumageest naar Peking 
15-12-2022 Kerstviering 
26-01-2023 Mw.Antonia Veldhuis, 
lezing over familieonderzoek 
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3 DECEMBER binne de krystbeamen by it Gieterke. 
Ek moaie kryststikken, boeketten, krystgrien, kado's en sa se wot. Ek leuke 
kado's foar yn jim Krystpakket as bedriuw en buurt en moai tichtby. Moaie 
amaryllis bollen en safolle mear.Alles kin, even een beltsje: 
06 55868407.We pakke it moai yn. Bestel optiid. It Gieterke foar al jim 
blommen, kados, bruids en grêfwurk. Boeken yn de winkel.  
Wolkom, gr Sjimmie. 
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Lieve vrienden van Jannum, 

Wat is het lang geleden dat we elkaar zagen! 

 

Maar we zijn er weer hoor, na een onderbreking van twee jaar, 

met een nieuwe aflevering uit de Westside story van het Friese 

terpenland. 

  

Want hoe ging het verder met IJbeltje en haar wâldpyk? 

We hopen dat je komt luisteren.  

 

Op vrijdag 18 november 2022,  

om  

19.30 uur 

20.15 uur of 

21 uur  

in de kerk van Jannum 

 

Van tevoren ben je welkom in It Búthûs  

Meer weten over andere locaties? Kijk op www.verhalenavond.nl 

En voor info over de kerk: www.kerkmuseumjannum.nl 

http://www.verhalenavond.nl/
http://www.kerkmuseumjannum.nl/
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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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Schoonmaaklijst Ponkje: 
 

Maandag  14-nov    Marianne Deelstra & Nynke Schaafsma 
 
Maandag  21-nov    Auke Attema & Pietsje Attema  
 
Maandag  28-nov    Sijmen Hoekstra & Eline Hoekstra 
 
Maandag  5-dec    Jan Sierksma & Ruurd de Vries  
 
Maandag  12-dec    Wietske de Vries & Nelly Folkertsma 
 
Maandag  19-dec    Alice Andringa & Esther Spoelstra 
 
Maandag  26-dec    Ruurd Folkertsma & Alle Sierksma 
 
Maandag  2-jan    Annet Miedema & Johanna de Boer 
 
Maandag  9-jan    Hilde Aagtjes & Margje van Kammen 
 
Maandag  16-jan    Anna Sierksma & Ingmar v/d Veen 

 
************************************** 
 
New Years Eve 
 

Yn’e nacht fan 1 jannewaris 

2023 
NEW YEARS EVE 

mei om 01.00 oere in 
fjoerwurkshow 
 
Oanslútend is it Ponkje iepen 
foar elkenien 
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cursus cognitieve fitness 
 
Vanaf woensdag 16 november om 13.30 uur begint de cursus cognitieve 
fitness in het dorpshuis, gegeven door Baukje Dijkman. 
Een ieder die hier nog aan mee wil doen is van harte welkom! 
Het kost 5 euro per keer, de rest wordt door de gemeente gesubsidieerd. 
De cursus is bedoeld voor ouderen en gericht op geheugen training met 
behulp van lichaamstraining. 
Vooreerst zijn er 8 lessen.  
We zijn met 8 personen, maar er kunnen er meer bij. 
Cees en Cisca Verwolf 
 

 
  BEDANKJES 
 
Leave minsken 
 
Oan de hân fan dit berjocht wol ik jim fertelle dat ik goeie útslaggen fan’t 
sikehûs krigen ha. Ik bin no hielendal frij fan kanker. Fanôf febrewaris ha 
jim ús brievebus oerladen mei kaarten, blommen, fruitmanden ect. Al dy 
oandacht, dêr wurd je stil fan. Ek dank oan de helpende hannen fan 
minsken dy myn wurk yn’t tsjerke dien ha en dyselden die at altiid taxiriden 
ha. Geweldich. 
Bedankt dat jimme allegear sa bot oan ús tocht ha, dankewol. 
Ek fan Oege en ús bern.  
Groetnis Gré 
 
 
BEDANKT 
 
Wij willen hierbij iedereen bedanken die ons, na het heftige 
verkeersongeluk bij Rheeze in Overijssel, waarbij wij geen voorrang kregen 
en onze auto rechtstandig in een greppel tot stilstand kwam, bedanken 
voor de vele attenties, in welke vorm dan ook ontvangen. Het was 
hartverwarmend. 
Zonder gordels en airbags was het wellicht heel anders afgelopen. Nu bleef 
het slechts beperkt bij  uitwendig letsel. Wel is de auto total loss  verklaard. 
Jan en Hilly Corporaal. 
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Degenen die geen kaart ontvangen hebben en ons toch wil 
komen feliciteren zijn welkom! 

Cees en Ciska 
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De afgelopen keer hebben we een geslaagde viswedstrijd gehad. Ype kwam 
helpen namens de  
visclub ‘los fan it wiif’.  
Hij werd geholpen door 
Jelmer en ook Jenne had de 
nodige ervaring.  
Er werden aardig wat vissen 
uit het water getild. 
Uiteindelijk was de tijd om 
en de uitslag was als volgt: 
3e Hendrik met 8,5 cm, 
2e Rudmer 30,5 cm,  
1e Jeske 32 cm. Gefeliciteerd 
Jeske en alle hulp: bedankt! 
 
 
Nu op naar een nieuwe Flierewille.  

 
Wanneer: donderdag 17 november 

Van 16:00-17:30 
We gaan deze keer weer in het dorpshuis aan de slag. Er is van alles te doen 
en te maken. Zo kun je een dromenvanger maken, een mini flipperkast 
timmeren (neem een hamer mee) of vrij knutselen.  
 

Wanneer: donderdag 16 december 
Van 16:00-17:30 

De kerst staat voor de deur. We gaan deze keer een kerststukje maken en 
een kerst decoratie timmeren. Wat heb je nodig: een hamer (als je wilt 
timmeren), groen voor het stukje en kerst materialen. De materialen delen 
we met elkaar. Ook Flierewille heeft materialen die gebruikt mogen 
worden. 
Ben je aan het spelen met iemand, geeft niet, dan kom je gezellig samen!        
Tot dan! Groeten Irene en Gretha 
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Vrijdag 25 November is het vanaf 19.00 uur Sinterklaasavond in het 
dorpshuis. Er zijn weer allerlei leuke spelletjes, van blikgooien tot 
spijkerslaan, waar je leuke prijzen mee kunt winnen.  
Om 19.30 komt Sint met zijn Pieten ons een bezoek brengen. Hij heeft zijn 
grote, tsjûke boek natuurlijk ook weer mee waar al het één en ander in 
genoteerd is ;-).  
Traditiegetrouw is het draaiend rad deze avond ook weer van de partij! 
Wij hebben er zin in!  
Groeten van het dorpshuisbestuur. 

 

 

 

 

 

 

 
Schoentje zetten 

 

Voor alle kinderen van 0 jaar t/m de basisschoolleeftijd: 
Op zaterdag 19 november kun je tussen 17.30 en 18.00 uur 

je schoen, sokje, laars of klomp zetten in het dorpshuis.  
 

 
 

Stop er een mooie tekening of kleurplaat in met je naam en leeftijd.  
Op vrijdag 25 november vind je hem vast gevuld weer terug tijdens de 

Sinterklaasavond in het dorpshuis.  
Groeten Sint en zijn Pieten 
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Tangarine yn ‘e Jislumer tsjerke 
 

 
Tangarine, in seizoen 13/14 de huisband van DWDD, komt voor twee 

concerten naar de kerk in Jislum. 
Als je van (luister)muziek met aansprekende teksten (Simon&Garfunkel tot 

Bob Dylan) houdt, dan mag 
je dit niet missen! Het duo bestaat uit de identieke tweelingbroers Arnout 

en Sander Brinks. Met hun onberispelijke stemmen en unieke uitstraling zijn 
ze een graag geziene gast op de Nederlandse podia. 

(Meer info: https://tangarine.nl/) 
2 concerten op zaterdag 10 december 2022 

middag  : 14.30 uur 
avond   19.30 uur 

(deuren open : half uur voor aanvang concert) 
Kaarten bestellen 

Kaarten à € 15,00 p.p. zijn te bestellen door 
➢ Een mailtje te sturen naar: tangarine@fmjislum.nl  

Met daarin vermeld het aantal gewenste toegangsbewijzen en 
gewenste dagdeel.  
Vervolgens ontvangt u een betaalverzoek, waarna u na betaling 
verzekerd bent van  
toegang tot 1 van de concerten 

➢ Of koop aan de kassa tot 5 min. voor aanvang concert (indien niet 
uitverkocht) 

• Bezoekadres : Hikkaarderdyk 16, 9177 GA, Jislum 
• vrije zitplaatsen 

 
*  toegangsbewijs tonen op papier of op je mobiel 

https://tangarine.nl/
mailto:tangarine@fmjislum.nl
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EET CAFE DE LUXE 
 
Onder het motto: in het Dorpshuis voor ieder die eens wat anders wil 
proeven, werd door Tjitske en Johan Folkertsma gekookt. En er waren veel 
die wel eens iets anders wilden proeven. In totaal waren er meer dan 60 
personen, zelfs de burgemeester van NOF, die genoten hebben van dit 
fantastische en afwisselingsrijke menu. En dan de attente bediening, het 
liep allemaal geweldig! Uiteindelijk was ons sfeervolle dorpshuis twee 
avonden lang omgetoverd in een sterrenrestaurant. En dan niet geheel 
onbelangrijk, de winst  gaat in de  kas van het dorpshuis. 
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Agenda 
 
 
17 november Flierewille   dorpshuis 16,00 u. 
18 november klaveren/tachtigen  dorpshuis 19.30 u. 
18 november koersbal   dorpshuis 14.00 u. 
18 november Verhalenavond   kerk Jannum 19.30 u. 
19 november Schoenzetten   dorpshuis 17.30 u. 
24 november CPB lezing op de fiets naar Peking dorpshuis 19.45 u. 
25 november SINTERKLAASAVOND  dorpshuis 17.30 u. 
02 december klaveren   dorpshuis 19.30 u. 
02 december koersbal   dorpshuis 14.00 u. 
09 december ouderen soos   dorpshuis 14.00 u. 
10 december Tangerine, concert  kerk Jislum 
15 december CPB Kerstviering   dorpshuis 19.45 u.  
16 december klaveren/tachtigen  dorpshuis 19.30 u. 
16 december koersbal   dorpshuis 14.00 u. 
16/17 december Oudpapier   Reitsum/Ginnum 
16 december Flierewille   dorpshuis 16.00 u. 
17/18 december winter/kerstfair   kerk Jislum 13.00 u. 
30 december klaveren   dorpshuis 19.30 u. 
30 december koersbal   dorpshuis 14.00 u. 
01 januari ’23 New Years Eve met vuurwerk Ponkje 01.00 u. 
07 januari ’23 Jan Drost Bokaal   Ponkje 13.00 u. 
14 januari ’23 Toneelfer. Blau Moandei  dorpshuis 16/20.30u. 
18 februari ‘23 Carnaval, Prime Suspect  Ponkje 21.00 u. 
 

 
  
 

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren: 

op maandag 12.12.2022 

dorpsbode@deflieterpen.nl 
 

Hartelijk bedankt, de redactie: René Manzoni en Erna Douwes 
 
  

mailto:dorpsbode@deflieterpen.nl

