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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 
 

We hebben de maand oktober alweer te pakken. De maand van de 
Oktoberfeesten. Overal zie je al de aankondigingen voor deze feesten, zo 
ook in deze dorpsbode. Gelukkig hebben we de kopij, welke we vorige 
maand niet konden openen  alsnog kunnen plaatsen. Monumentenzorg 
Ferwerderadiel is gefuseerd met Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân. 
De kerken van Reitsum, Ginnum, Lichtaard en Jislum hebben een mooie 
bijdrage ontvangen. Veel leesplezier 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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'n joen kaarten yn 't dorsphûs, hoe sjucht dat 
der ût........ 

 

 
 

Der is my freonlik oanfrege om 'n stikje te skrieuwen oer it 

kaarten foar yn de dorpsbode, myn Frysk mat jim my net 

kwalik nimme. 
 

De Flieterpen stiet bekend om “te let begjinnen”, mar hjoed 

wienen se aardich optiid, der moest eerst bijpraat wurde, sa nei 

de fekansje en ûteindelijk begjin je dan toch wer letter. It wie in 

ûtdaging om te betinken wat ik er es fertelle soe.  

 

Best, fânôf de side, wol wat ferfeelsum san kaartjoene.  

Wer komme se fân, dizze kaaters; Farebourren, Frensjer, 

Burdaard, Damwâld, Dokkum, Jislum, Jannum, Blije, 

Lichtaart, Reitsum, Ginnum. Hoefolle doche der mei; 3 froulju. 

2 stukken, 5 boeren en 12 heren. Der is er ien by my in stut, ien 

op sokken, der bin der 16 mei in bril, wer fân ien him yn it hier 

hâld en blykber net fereaske is. 

Wat hear je op sân joen? 
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*  Ik ha hielendal neat  *  5 x harten aas 

*  Dan mat t rûn sitte   *  straffe, dat doche we     

          hjir feitlik net 

*  Spielest op 'n bijkaart                    *  ik hie him keal 

*  Ik hie him al beet                           *  ik wol net 

*  Koe net bei dy komme                  *  d'r ût mei dat ding 

*  Komst beroerd ût                           *  efkes draaie 

Ik ha gjin mes op’e tafel sjoen, mar neiprate bin se goed yn.  

D'r wie ien die graaide de kaarten bij mekoar as wienen it fishes 

yn it casino, goud wurdich zeker. D'r wie ek ien die frege om 

rie byi n oare tafel, die hie ûteindeliks de poedelpriis. Dy iene 

kist better net wer om rie freegje liket my. 

D'r wie woast en tiis noch fân it Ponkjefiskjen wat net troch gie 

om it minne waar.  

Minne wie ût de skroefen. Hat er de beker noch in jier en de 

woast en tiis, better kin net. 
 

Wa gie der mei n priis nei 

hûs.....  
 

80jen;   
1.  Peter van der Veen 

2. Piet Kingma 

3. Minne Kooister 

4. Poedel; Alle Sierksma 

Klaverjassen    
1. Harry 

2. Eelke de Jong 

3. David van der Zee 

4. Dicky Hoekstra 

5. Tjeerd de Jong 

6. Froukje Kikstra 

7. Jan Mesier 

8. Poedel Froukje van der Veen 

Groetnis fân …. 
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Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 

B.v.d. Het Dorpshuisbestuur. 
 

Tappers-en bakkerslijst (vrijdag en zaterdag) okt 2022 tot en met dec 2022 

Sleutel afhalen/inleveren bij Martha Dijkstra 06 4047 3670 

Okt/Dec 22 Zaterdag Vrijdag 

Tappen Bakken Tappen Bakken 

15-10-22 Marten en Jan 

M. 

Silvia en 

Berendtje 

  

21-10-22   Herman Thea S en Gretha 

22-10-22 Cees D. en 

René M. 

Oane en Sjoerd   

29-10-22 Hylke en 

Durk D. 

Klaas en Dikkie   

04-11-22   Baukje S en Mark Piet R en Johannes 

05-11-22 Fokke en 

Marko 

Jan P. en 

Tietsje 

  

11-11-22 Fine dining in het dorpshuis 

12-11-22 Marianne en 

Hilde  

Ciska en Wieke 

M. 

  

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   ?? 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 
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Pastinaak-pompoensoep 
 
Wist je dat je van wintergroenten, waarvan het aanbod groot is, ook 
heerlijke soepjes kunt maken? De zogenaamde vergeten groente pastinaak, 
die inmiddels niet meer zo vergeten is, want hij ligt overal in de winkels, is 
hier heel erg geschikt voor. De witte pastinaak is een familielid van de 
welbekende “gewone” oranje wortel. De smaak van de pastinaak is zacht 
en neigt een beetje naar anijs. Door de zachte smaak is de pastinaak 
makkelijk te combineren met andere groenten zoals in deze pastinaak-
pompoensoep. 

Pompoen, ook overal te koop, is zo’n groente die het goed doet samen met 

pastinaak. De pompoenen die erg geschikt zijn voor in de soep zijn vooral 

de flespompoen, of butternut squash, en de oranje Hokkaidopompoen. Het 

voordeel van deze twee soorten is dat je ze niet hoeft te schillen als je ze in 

de pastinaak-pompoensoep gebruikt. Door het koken wordt de schil zacht 

en na het pureren vind je er niks meer van terug. Als je een andere 

pompoensoort gebruikt, schil deze dan. En let er op dat je een eetbare 

soort koopt. Er zijn ook sierpompoenen te koop. Ze zien er prachtig uit, 

maar je kunt ze niet eten! 

Voor het recept van pastinaak-pompoensoep combineerden we deze twee 

groenten tot een prachtig lichtoranje soepje. Zacht en licht zoetig van 

smaak, waardoor het ook bij jonge eters in de smaak zal vallen! 

 

 

https://lekkertafelen.nl/verse-ingredienten/verse-groenten/
https://lekkertafelen.nl/specials/pastinaak/
https://lekkertafelen.nl/specials/recepten-met-pompoen/
https://lekkertafelen.nl/rubriek/recepten/soep/
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 Porties: 4 personen Bereidingstijd: 30 minuten 
 

INGREDIËNTEN VOOR DIT RECEPT 

•  500 gram pastinaak, in grove blokjes 

•  500 gram fles- of hokkaido pompoen in blokjes 

•  250 gram winterpeen, in grove blokjes 

•  2 uien, grof gesnipperd 

•  2 teentjes knoflook, mag heel blijven 

•  1,5 liter groentebouillon 

•  4 el crème fraîche 

•  2 theelepels Worcestershire sauce 

•  1 tl gerookt paprikapoeder 

•  zout en ( witte ) peper 

•  eventuele topping: pompoenpitten, kaas, uitgebakken spekjes, etc 

•  een staafmixer of blender 

BEREIDINGSWIJZE VAN DIT RECEPT 

Doe de pastinaak, pompoen, winterpeen, ui, en knoflook bij elkaar in een 

flinke soeppan. Schenk de bouillon erbij en breng aan de kook. Laat 

ongeveer 20 minuten zachtjes koken. Zet het vuur uit. Pureer de soep met 

de staafmixer of blender. Voeg 4 eetlepels crème fraîche, het 

paprikapoeder en de Worcestershire sauce toe en mix de soep nog even. 

Proef de soep en breng zo nodig op smaak met (witte)peper en zout. 

Serveer de pastinaak-pompoensoep in kommen en strooi er een topping 

overheen. Of serveer er verschillende toppings los bij. 
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OKTOBER  “STÂLTIID” 
 
Dat soe samar kinne, 
mar miskien kin it fee ek noch wol  
oant novimber ta bûten rinne. 
 
Sûnder byfuorjen giet it bygelyks net, 
en dan binne wy fansels oan set. 
Is de kule soms wat te bêst, 
skilje ús dan foar wat gerssiedhea as hammerestrie 
dat helpt fêst, foar eltse ko die ’t al yn ’e skiterij wie. 
 
Mar ek as de kulebult te hurd slinkt 
seit ús instinct:  
“Vezels fuorje boer, 
dat besparret jo in soad foer!” 
 
Hawwe jo it fuorjen goed ûnder de tomme, 
dan kinne jo ús lykwols skilje 
want der moat ek fêst struisel komme. 
Wy advisearje striebrokjes as mealt koalsiedstrie 
benammen omdat dat it goedkeapste wie. 
 
Mar no efkes ûnder ús, 
jo meie echt skilje foar fan alles hjer 
Want as is it no:  foar molkpoeier as keallebrok, 
foar hinnefoer as mineralen op maat, 
Johannes en Antje reitsje fuort net fan ‘e kaart 
en oars is altyd noch ús Gerben der. 
 
Oant sjen by 

WIJBENGA’S VEEVOEDERHANDEL – BLIJE 
Tillefoan: 0519-561414 as 561717 
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Verhalenavond op de terp van Jannum 

 

 
 

Hoera, na een onderbreking van twee jaar eindelijk weer een 
nieuwe aflevering uit de Westside story van het Friese 

terpenland. Hoe ging het verder met IJbeltje en haar wâldpik? 
 

Zorg dat je erbij bent. Thema: de ommekear. 
Op vrijdag 18 november 2022 

19.30 uur 
20.15 uur 

         21.00 uur 
in de kerk van Jannum 

 

Van tevoren ben je welkom in It Búthûs 
Meer weten over ander 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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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. 

 

 

 

Okt 22/Dec 22 Schoonmaaklijst Dorpshuis.  
Sleutel afhalen/inleveren  bij Martha Dijkstra 

06 4047 3670. 

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. 

01-11-22 Saakje Z. Richtsje F. Tietsje W. 

08-11-22 Margje v K. Wieke de J. Andrea v/d W. 

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. 



 14 

 

 

 



 15 

Stichting Monumentenzorg Ferwerderadeel 

 

 
Fusie tusken de stichtingen Monumentenzorg Ferwerderadiel en 

Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân.  

 

De stichting Monumentenzorg Ferwerderadiel hâld op te bestean. De 

bestjoersleden geane net troch yn de nije stichting. Der binne op dit 

moment noch 3 bestjoersleden oanwêzich.  

 

De lêste jierren binne der ek weinich monumenten yn dizze gemeente 

dy’t ús hulp noadich hienen. Yn Marrum wie inkelde jierren werom 

noch “it Heephûs” hûs te keap.  

 

De financiering dêrfan troch in pleatselike bank leverde nochal wat 

problemen op. It finen fan minsken om in bestjoersfunktie út te 

oefenjen leverde ek problemen op. Troch al dizze saken ha wy mient 

dat wy de stichting opheffe moesten. 

 

Yn 1993 is de stichting Monumentenzorg Ferwerderadiel oprjochte 

mei in pear bûssinten van de Stichting Doarpswurk. Panden binne 

restaureert en wer ferkocht .  

 

Sa as jim miskyn wol witte, hienen wy tot begjin foarich jier de 

hûskes op de terp fan Jannum noch yn besit, mar dizze toeristische 

trekpleister binne oan de ferpachter ferkocht.  

 

Troch de ferhuur fan de hûskes wie it mooglik om ûnderhâlds 

wurkzaamheden út fiere te litten oan ús besittingen, sûnder de 

gemeente hjir mei lestich te fallen en te reserveren foar letter 

ûnderhâld en restauratie.  

 

In 2005 hawwe we de tjerke fan Jannum oankocht  en hielendal 

restaurere .  Ek de toer fan de tsjerke fan Wânswert ha we fan de 

gemeente oernommen yn 1997 en meerdere keren restaureare .   
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De nije stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân hat hast alle 

tuorren yn it âlde Dongeradiel yn besit, noch fanút de Napolitaanse 

tiid, en heel folle mûnen.  
 

It bestjoer fan de stichting Monumentenzorg Ferwerderadiel is fan 

miening dat ús twa ryksmonumenten yn Wânswert en Jannum goed 

passe by de nije stichting.  
 

It interieur fan it tsjerkje yn Jannum is dizze simmer oanpast: enkele 

stikken binne ferpleatst nei It Frysk Museum foar in tentoanstelling, 

dy’t moarn 10 septimber iepengiet.  

 

En dan de financiële ôfwikkeling fan ús stichting. Wy ha ús 

boekhâlding ôfslute kinnen mei in positief saldo fan €150.000,-.  Wy 

ha besluten om de voormalige NH tsjerken, (Ryksmonumenten of 

vanwege monumenten) en 1 mûne de Zwaluw yn Burdaard yn ús 

âlde gemeente Ferwerderadiel in gift te jaan foar takomstich 

ûnderhâld. 

Ek binne der nog 3 pleatselijke stichtingen dy’t gaerkomsten 

organisearje foar o.a kunstenaars, en speciale doelgroepen dy’t nog 

een bijdrage krigen ha. Dizze bijdrage wie yn totaal 126.000,-.  

Foar de Flieterpen is der €10.000,- gien nei de tjerke fan Reitsum en 

ek foar de tsjerke fan Jislum €10.000,-. Foar de tsjerke van Ginnum 

en Lichtaard €1.500,- de rest fan de sinten binne yn de oare doarpen 

verdield.  
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Tapperslijst Ponkje:   

 
 

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 

      
Zaterdag 29-okt “Oktoberfest” met Daniël Metz!! 
Zondag 30-okt Jan Pier Sierksma & Hylke Hoekstra 
            
Zaterdag 5-nov Annet Miedema & Johanna de Boer  
Zondag 6-nov Alle Sierksma & Wouter Folkertsma  
      
Zaterdag 12-nov Warner de Boer Rene Folkertsma 
Zondag 13-nov  Marco Akkerman          

      
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 S.    
Zondag 18-dec Jenne Deelstra & Hindrik Bijma 

 



 18 

 

 

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 

 
 
 

Dringende oproep: 
 

Zouden die mensen,die beroepsmatig een reanimatiebrevet hebben zich 
kunnen melden bij Hartslag.Nu. Omdat tijdens de corona geen vrijwilligers 
herhalingscursus gegeven kon worden, zijn deze vrijwilligers niet meer te 
vinden op de site van Hartslag.Nu. Dus zijn we aangewezen op jullie hulp en 
inzet,als dit nodig mocht zijn. Alle informatie hierover is te vinden op de 
website van Hartslag.NU. Bij voorbaat dank 
Wij hopen nog dit jaar een herhalingstraining Reanimatie en AED te kunnen 
geven! Zodat als er nood aan de vrouw/ man is, wij hulp kunnen bieden. 
 

Als bijlage vinden jullie deze maand bij de Dorpsbode een flyer,die uitleg 
geeft over de Afvalkalender,die in 2023 alleen nog digitaal verschijnt. 
 

 
 
Eind Augustus hebben we van de Omrin een bedrag van €156,17 gekregen, 
voor het oud papier dat ze in juli 2022 opgehaald hebben. De volgende 
oudpapierinzameling is al einde van deze maand, nl.28/29 Oktober. 
Als laatste willen we een oproep doen aan de ouders met kinderen, die 
veel in het dorpshuis zijn. Sinds de opening van het nieuwe dorpshuis 
bestaat namelijk de wens om nog enkele speeltoestellen te organiseren 
met behulp van subsidies. Wie kan ons daarbij helpen? Misschien zijn er 
een paar ouders, die dat kunnen oppakken? Graag melden bij één van 
dorpsbelang 
 
Dat was het weer voor deze maand, namens DB de Flieterpen, Silvia 
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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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De Pen 
 

Hallo Flieterpers! 
 
Mijn gezin bestaat uit 4 personen. Ik ben Waldemar 39 jaar 
oud en ik werk op een boerderij. Mijn vrouw Judyta is 35 jaar 
oud. Ze zorgt voor de kinderen en het huis. We hebben samen 
2 kinderen. Onze zoon Damian is 16 jaar oud. Hij staat open 
voor iedereen, helpt graag anderen in verschillende situaties 
en houdt heel erg van dieren. Onze dochter Wiktoria is 12 jaar 
oud. Zij is vriendelijk en houdt van paardrijden.  Wij komen uit 
Polen en wonen in Nederland al 4 jaar. Op het begin toen we 
hier kwamen wonen, vonden we het heel lastig zonder de taal 
te communiceren dus veel mensen heeft ons geholpen en we 
zijn deze mensen heel erg dankbaar. 
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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  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 

Maandag  7-nov  Symen Johannes Hoekstra & Pietrik Weidenaar 

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 
 

 
 

Vriendschap is als een treinreis, sommigen 
stappen in, sommige uit & anderen blijven 

zitten, tot het einde. 
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 Kunst in de kerk 
 
 
Zaterdag 10 september was er voor de laatste keer (dit jaar) “Kunst in de 
kerk”. 
Deze laatste keer was een mooie afsluiter van het seizoen, prachtig weer 
erbij en een groot aantal bezoekers. 
Samen met Izabela Spagielska mochten wij onze gemaakte spullen 
exposeren in de Sint Martinus kerk in Ferwerd. 
Deze kerk is een prachtige plek om te exposeren en zeker de moeite waard 
om eens te komen bekijken. 
 

Izabela maakt o.a. prachtige schilderijen van acrylverf, maar ook spullen 
van glas epoxy. 
Ik zelf (Hiltje de Boer) maak airbrush schilderijen op papier of canvas, eigen 
creaties of in opdracht. Objecten beschilderen met airbrush is ook mogelijk, 
momenteel ben ik  bezig met een motorhelm. 
Airbrushen is een techniek van schilderen met behulp van dunne acrylverf, 
een airbrushpistool en een compressor. 
 

De Kunst in de kerkdag is voorbij, maar mocht u nieuwsgierig zijn geworden 
naar wat ik zoal maak, dan kunt u of een kijkje nemen op mijn website 
hiltjeslytsegalery.nl of u kunt een afspraak maken via 
hiltjeslytsegalery@gmail.com dan kunt u bij mij thuis (Flieterpsterdyk 9  in 
Ginnum) een kijkje komen nemen. 
Graag tot ziens! 

 

 

mailto:hiltjeslytsegalery@gmail.com
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Vanaf de Jannumer terp 
 
Het is woensdag namiddag, 21 september. 
 
Wij (van logementen Jannum) rijden voor zo ongeveer de 200ste keer dit jaar naar 
de terp van Jannum. Een niet te onderschatten totaal-afstand, minstens 3.000 km 
en dat is al snel een retourtje Jannum – Oekraïne…… 
In het afgelopen weekend zijn er in alle vier logementen op de terp nieuwe gasten 
komen wonen. We waren nog niet in de gelegenheid om deze nieuwe gasten te 
ontmoeten. Wél hadden we op de dag van aankomst telefonisch contact, maar er 
gaat toch niets boven een persoonlijk contact. 
Als eerste kloppen we op de deur van huisje “It Búthûs”, daar is een Noorse vrouw 
gearriveerd. Helaas, de deur is op slot, niet thuis. Dan maar naar de volgende, het 
naastgelegen huisje. Naast dit logement staat een aanhangwagen, gelukkig geen 
alledaagse aanblik op de terp. We wisten van de aanhanger, deze gasten namen 
hun scootertjes mee.  Hup, op de aanhanger en dan op hun scootertje door Noord 
Friesland toeren. Zelf zijn ze woonachtig in Limburg. Echte scootertje-liefhebbers en 
de hond nemen ze dan ook mee op de scootertjes. Ze hebben zich intussen 
“genesteld” en zijn blij met huisje en omgeving. Alweer tevreden gasten! 
Vervolgens naar huisje “de Golle”, het voorste logement van de achterste twee. 
Hierin zo wisten we zitten gasten die wel vaker te gast zijn geweest op de terp. Heel 
aardige, al wat oudere mensen. Eén van de eerdere keren dat ze te gast waren 
hadden we een mooie afdruk van het kerkje op de terp ontvangen. Een afdruk van 
een houtsnede gestoken uit kersenhout. De vrouw zegt vriendelijk dat ze de 
kaasschaaf mist. Oké, dan moeten er in het huisje van de Noorse vrouw twee 
kaasschaven terecht zijn gekomen. Intussen komt diezelfde Noorse vrouw 
aangelopen en we begrijpen dat ze onder de douche stond toen wij aanklopten. 
Geen probleem, we komen zo bij u langs. Na nog een praatje met het kerkje-afdruk 
echtpaar, gaan we weer terug naar het eerste huisje, naar de Noorse vrouw. Ook 
die is dik tevreden, prachtige plek. Inderdaad liggen er hier twee kaasschaven in de 
bestek la en we bezorgen er ééntje bij het kerkje-afdruk echtpaar. De Noorse vrouw 
vertelt ons (in het Engels) dat zij met de nieuwe veerdienst Noorwegen naar 
Eemshaven is gekomen. Daarna eerst een week Noord Duitsland en vervolgens een 
week op de terp in Jannum. De vriendin had ook mee zullen gaan, maar moest door 
omstandigheden afhaken.  
Vervolgens het laatste huisje nog even bezoeken. Ook al weer vriendelijke mensen 
en ze nodigen ons uit binnen te komen. Hoewel we dat naar binnen gaan met 
Corona wat hebben “afgeleerd” hebben we in de kamer een leuk gesprek. Zij is van 
beroep musicus, klassieke zang en blokfluit. En ze is muziektherapeut. Binnenkort 
heeft ze een optreden in Huizum en we zijn van harte welkom. 
Zo, nu hebben we al onze nieuwe gasten weer even ontmoet en keren we voor de 
zo ongeveer 200ste keer huiswaarts vanaf de Jannumer terp. 
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Wanneer: vrijdag 28 oktober 
Van 16:00-17:30 

 
In deze flierewille gaan we een kleine viswedstrijd houden! 

Wat heb je nodig: een hengel, visdraad, haak en dobber.  
 

We verzamelen eerst bij het dorpshuis. Vanaf daar vertrekken 
we naar de plek om te vissen.   

 
Tot dan!   

 
Groeten Irene en Gretha 
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Vrijdag 11 november 
 

EET CAFE DE LUXE 

 

In het dorpshuis voor ieder die eens wat anders wil 

proeven. 

 

5 Gangen, vooraf 2 amuses! 

Voor de fijnproever vanaf 16 jaar 

 

 

 

Amuse 1 

Amuse 2 

Voorgerecht  

Tussen gerecht 1 

Tussen gerecht 2 

Hoofdgerecht 

Nagerecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graag opgeven per mail, aantal personen en welke tijd: 
 
Groep 1 : 18.00 uur,  Groep 2 : 18.30 uur, Groep 3 : 19.00 uur 
 
De prijs is €39.00 per persoon 
Maximaal 30 personen, vol = vol 

Mail: johan@atotraining.nl 

mailto:johan@atotraining.nl
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Alvast voor in de agenda: 
De ouderwets, gezellige Sinterklaasavond in het dorpshuis, houden we dit 

jaar op vrijdagavond 25 november! Meer info volgt in de volgende 
dorpsbode. 

 

 
 

IT POTLEAD 
Ah goeie, no ha se my frege om in stikje te skriuwen, no bin ik net sa’n 

skriuwer, mar hawar, ik sil it besykje. Earst wol ik myn âld buorman, Harry 

hazze, bedanke foar it trochjaan fan it potlead.  Tsja, en hoe begjin je dan….  

Hoe bin ik yn de Flieterpen bedarre, suver in nuver ferhaal.  Myn namme is 

Jada Aurora, ik sil jim net fertelle wêr’t ik opgroeit bin, dit is om gedonder 

foar te kommen, it wie net in bêst plak, ik krige dêr net al te folle iten en sok 

soarte dingen wol mear., mar dêr haw ik it leaver net mear oer.  Op in goeie 

dei bin ik útnaait, en tocht, ik sju wol wêr’t ik te plak kom. It sil fêst better 

wêze.  Sa bedarre ik yn Lichtaard. Ik lei suver heal dea oan’e kant fan’e dyk, 

doe’t de bern fan Piter en Annelies my foen ha. Se ha my meinaam yn’e hûs, 

en foar de kachel del set, ik krige wat iten en drinken en knapte al gau wat 

op. Doe’t Piter thús kaam hekke it earst al wat, wat mat die flechteling 

hjirre, opdonderje. Mar doe’t Annelies fertelde hoe’t de sturt oan de baarch 

siet, waard lytse Piter ek wat rêstiger, en nei in dreech petear waard der my 

asiel oanbean yn Huize Kroodsma.  (moest wol yn it hok sliepe hear).  

Fjirder haw ik it der bêst nei it sin, hoewol Piter yn it begjin wol gau ris 

besocht om my kwyt te reitsjen. Ik gie dan mei him yn de auto in mooi ein 

fuort te riden. (efkes in blokje om sei der dan). En dan sette hy my der út. 

Dit hat der in mennich kear besocht, mar omdat ik altyd by Post.nl wurke 

ha, wie ik oeral wol aardich bekend, en wie dan meast earder wer thús as 

Piter self.  Jim sil ek fêst wol yn’e gaten ha dat ik dêr wat útmolken wurd, 

mar ik krij sêd iten en drinken dus ik bliuw mar mooi yn it prachtige 

Lichtaard. 

Sa fier earst mar wer, no dooo.  
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Verslag Jeu de Boules seizoen 2022, DE TÛKE GRIEMERS 
 
 

28 april zijn we weer begonnen, deze zomer hadden we een mooie 
competitie, konden alle keren spelen daar het steeds mooi weer 
was. 
Iedereen heeft weer goed zijn best gedaan, we zijn 22 keer bij elkaar 
geweest! Op 23 juni speelden we om prijzen, dat hoorden we pas 
toen we klaar met spelen waren! 
1 ste prijs: Ike Bakker, Rigtje de Vries, Hillie Corporaal, Pieter 
Kroodsma, Durkje Schaafsma, Cisca Verwolf 
2de prijs: Jan Feenstra 
3de prijs: Bavius Douwes 
Op zoveel  1 ste prijzen was niet gerekend, dus moesten er wat 
cadeaubonnen bij gehaald worden.  
De banen rolden goed want ze waren keihard van de droogte! 
Zaterdag 1 oktober was de prijsuitreiking van de gehele competitie: 
Gezellig in het dorpshuis met koffie en gebak en een quiz voor wat 
hersengymnastiek: 
De vragen gingen over het thema: Het gaat niet goed met de 
Nederlandse economie. 
Het was echt hersenschraabjen 
om de antwoorden te bedenken! 
Toen volgde de prijsuitreiking van 
het jeu de boules: 
1. Cisca Verwolf 
2. Bavius Douwes 
3. Klaas Hilverda 
4. Poedelprijs Niesje de Groot 
We kregen allemaal een mooie 
beker uitgereikt en de wisselbeker 
Hierna bestelden we allemaal wat 
lekkers en zaten gezellig na. 
 
           Een tûke Griemer 
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Agenda 
14 oktober ouderen soos   dorpshuis 14.00 u. 
21 oktober klaveren/tachtigen  dorpshuis 19.30 u. 
21 oktober koersbal   dorpshuis 14.00 u. 
24 oktober Davitha vd Kuilen  kerk Ginnum 
28 oktober Flierewille   dorpshuis 16.00 u.  
28/29 oktober Oudpapier   Reitsum/Ginnum 
29 oktober OKTOBERFEST   Ponkje 21.00 u. 
04 november klaveren   dorpshuis 19.30 u. 
04 november koersbal   dorpshuis 14.00 u. 
11 november ouderen soos   dorpshuis 14.00 u. 
11 november Eetcafé  de luxe   dorpshuis 18.00 u. 
18 november klaveren/tachtigen  dorpshuis 19.30 u. 
18 november koersbal   dorpshuis 14.00 u. 
18 november Verhalenavond   kerk Jannum 19.30 u. 
25 november SINTERKLAASAVOND  dorpshuis  
02 december klaveren   dorpshuis 19.30 u. 
02 december koersbal   dorpshuis 14.00 u. 
09 december ouderen soos   dorpshuis 14.00 u. 
16 december klaveren/tachtigen  dorpshuis 19.30 u. 
16 december koersbal   dorpshuis 14.00 u. 
16/17 december Oudpapier   Reitsum/Ginnum 
30 december klaveren   dorpshuis 19.30 u. 
30 december koersbal   dorpshuis 14.00 u. 
 

 
Noord-Friese winkeltjesroute elke laatste zaterdag van de maand van 

10.00 – 17.00 uur, zie www.noordfriesewinkeltjesroute.nl  
 

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren: 

op maandag 14.11.2022 

dorpsbode@deflieterpen.nl 
 

Hartelijk bedankt, de redactie: René Manzoni en Erna Douwes  

mailto:dorpsbode@deflieterpen.nl

