
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

De ferienigingen begjinne wer ! 
 

september 2021      35ste jaargang nr. 8 

dorpsbode@deflieterpen.nl 
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Dit is een uitgave van: Dorpsbelang, Oranjevereniging, ’t Ponkje en 

Dorpshuis. Redactie Wieger Zoodsma. 
Penningmeester en mailadres voor advertenties en bezorging: 

cees.erna@hetnet.nl  bankrekening nummer. NL82RABO 03078.29.146 
t.n.v. Dorpshuis de Vlieterpen, inzake dorpsbode. Advertenties dorpsbode. 
 
Wanneer je de dorpsbode krijgt zijn de plaatjes zwart/wit. Wil je de plaatjes en 

natuurlijk de rest van de dorpsbode in kleur zien? Ga dan naar de website van: 
www.deflieterpen.nl Je ziet dan de dorpsbode in pdf. 

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

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

 
 

Beste Flieterpers, 
 

 
De corona zomer van 2021 is bijna voorbij. Vanaf september mogen we weer 

iets meer volgens het kabinet. We wachten het allemaal maar af, de meeste 
mensen zijn gelukkig gevaccineerd. Mogelijk is de druk daarom voor de zie-

kenhuis niet te groot en hebben we geen lockdown meer. 

 
Voor de boeren was 2021 een heel mooi groeizaam jaar, er is voldoende voer 

gewonnen. Mogelijk mogen zij nog enige jaren door melken al wordt het hen 
door de politici niet makkelijk gemaakt. De stikstof zit hen nog steeds dwars, 

de Friese politici weten niet hoe hier mee om te gaan.   

 
Dit is de laatste keer dat ik dit voor jullie schrijf. Na 5 jaar neem ik afscheid: 

door een open hartoperatie moet ik enkele zaken afsluiten. Mijn kinderen heb-
ben de afgelopen 3 maanden deze dorpsbode voor jullie gemaakt. Voor al het 

werk wat zij daar aan hebben gedaan BIJZONDER DANK.  
 

In dit nummer vindt u onder andere een verslag van 2 inwoners uit Ginnum 

die de Kerk hebben “verlicht”. Klaverjassen en tachtigen begint weer. De ou-
derensoos begint in oktober ook weer. In Reitsum is ruimte gebrek. De Pen is 

er ook weer. Wij hadden iemand anders gevraagd maar deze heeft nog niet 
ingeleverd, mogelijk dat deze in oktober komt. 

 

 
 

 

mailto:cees.erna@hetnet.nl
http://www.deflieterpen.nl/
mailto:info@rmtnof.nl


 3 

Ginnumer kerk  in het licht. 

Met de door Ginnum gewonnen prijs van de Sociale Bouwmarkt wilden wij 

graag de Ginnumer kerk in het licht zetten. Met het gewonnen geldbedrag 

konden wij dit helaas niet geheel realiseren. 

Geert de Boer van GDB-installateurs heeft ons in contact gebracht met Wim 

van Zonneveld. Wim van Zonneveld is lichtadviseur bij FDL (For Different 

Light). Via hem kregen we 2 aanlichtspots (samples) te leen om te zien hoe 

we de kerk het beste konden verlichten. Hierdoor kwamen we tot de ontdek-

king dat we  4 aanlichtspots nodig waren om de kerk goed te verlichten. 

We willen Geert de Boer hartelijk bedanken voor alle hulp en sponsoring  die 

hij ons heeft gegeven. De spots moesten natuurlijk ook ergens op worden ge-

monteerd. Gelukkig waren  de Gebr. Folkertsma bereid de kunststof palen te 

sponseren.  

De grondkabels moesten vanuit de kerk naar de spots worden gelegd.   

Bauke Folkertsma , Gosse Stielstra, Bavius Douwes en René Manzoni  hebben  

geholpen met het graven en leggen van de kabels. 

We bedanken  ook de  Stichting Alde Fryske Tsjerken, waar we de stroom van 

krijgen, en de PKN Reitsum dat we de spots op het kerkhof mochten plaatsen. 

Wij hopen dat velen met ons zullen genieten van de verlichte Ginnumer kerk,    

Silvia Manzoni en Cees Douwes 

Opslagruimte Gezocht 

De buurtvereniging van Reitsum is op zoek naar een droge, schone opslag-
ruimte voor de feestversiering. 

Deze bestaat uit een vijftigtal feestpalen. 
Het mooiste zou één locatie zijn maar meerdere is een optie…. 

 
Reactie graag naar Nynke, Marja of Hâns. 

 

Alvast bedankt voor het meedenken ….. 
 

Buurtvereniging Reitsum.  
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Romige Auberginesoep 

Soepen, Voorgerecht, 4 personen, Hollands. 

Voorbereiding: 40 minuten, Bereiding: 5 minuten, 

Ingrediënten 

 2 aubergines ca 500 gr                             

 2 eetl. citroensap 

 zout 

 1 grote ui 

 2 eetl. olie 

 1 teentje knoflook 

 2 groentebouillontabletten 

 25 gram pijnboompitten 

 4 eet. gembersiroop 

 125 ml creme fraiche 

 versgemalen witte peper 

 2 eetl bieslook 

Zet op mijn lijst 

Bereiden 
Voorbereiden: Aubergines dun schillen en vruchtvlees in dobbelsteentjes snij-

den. Overdoen in kom. Citroensap en zout erdoor scheppen. Ui pellen en snip-
peren. In braadpan olie verhitten. Ui ca. 3 minuten zachtjes fruiten. Knoflook 

pellen en erboven uitpersen. Aubergineblokjes toevoegen en afgedekt ca 15 
minuten zachtjes stoven. Af en toe omscheppen. In pan 6 dl water aan de 

kook brengen. Bouillontabletten erboven verkruimelen. Al roerend oplossen. In 

droge koekenpan pijnboompitten in ca 5 minuten lichtbruin roosteren. Op bord 
laten afkoelen. In keukenmachine(staafmixer) auberginemengsel met 1 dl 

bouillon pureren en terugdoen in pan. Rest van bouillon en gembersiroop er-
door roeren. Bereiden: Soep al roerend zachtjes aan de kook brengen. Creme 

fraiche erdoor roeren en soep opnieuw verwarmen. Op smaak brengen met 
zout en peper. Soep over 4 borden verdelen. Bestrooien met pijnboompitten 

en bieslook. Serveren met geroosterd (wit) brood. 

Materialen                                                        

Staafmixer of keukenmachine ;   Bronvermelding 
Allerhande april 1993 Karin Koning 
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Onderstaand de datums, waarop we gaan kaarten. 

Beste klaverders en tachtigers,  

Op 1 oktober wolle we wer los,  

It nije doarpshûs is der klear foar, 

Hooplik jimme ek. 

Fansels binne jim  allegear wer wolkom, 

Mar in introducè meinimme binne we ek tige bliid mei. 

Jim kinne noch krekt in pear wiken oefenje en dan is it sa fier 

De rest fan de kaartdatums binne yn dizze doarpsboade te finen. 

Hooplik oant dan.                                                                It bestjoer   

 

 

 

 

 

ÚTNOADIGING  fan de Soos  

It is no al wer sa fier. 

Dat we sin ha oan fertier. 

We hoopje wer op in protte wille en plesier. 

Dit kommende winterhealjier. 

Op 15 oktober hoopje wij wer te begjinnen, 

En kinne wij wer fersette ús sinnen. 

Binne jo 65 jier of âlder 

dan binne jo wolkom yn doarpshûs “De Fjouwer” fan 14-17 ûre. 

De data binne :  

15oktober,  12 november,  10 december, 07 januari,  18 februari,  18 maart. 

Info bij : 0519-339253  of  0519-339297. 

DE SOOS 

datum wat 

 1-10-2021 Klav + Tach          

 8-10-2021 Klav 

22-10-2021 Klav + Tach 

5-11-2021 Klav 
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Open Kerk Reitsum op zaterdag 25 september 

Hierbij nodigen wij alle inwoners en oud inwoners van de Flieterpen uit om 
onze verbouwde kerk te bezichtigen.  

 
Dit gaat plaatsvinden op zaterdagmiddag 25 september 2021. 

 

Jullie zijn van harte welkom om onder het genot van koffie en gebak, orgel-
spel, beamerpresentatie en live muziek (Lotte B en Marnix T) het vernieuwde 

kerkgebouw te bekijken. 
 

In verband met de Corona maatregelen is het de bedoeling om de verschil-

lende dorpen afzonderlijk uit te nodigen, en wel in deze volgorde: 

13.00 – 13.45 uur: Jannum en Jislum 

13.45 – 14.30 uur: Ginnum 

14.30 – 15.15 uur: Reitsum 

15.15 – 16.00 uur: Lichtaard 

 

Wanneer het op dit tijdstip niet past, kunt u een ander tijdstip kiezen, maar we 

willen de bezoekers zoveel mogelijk spreiden over de middag. 

 

Beste Flieterpers,  

Helaas ha wy beslúte matten dat de iepening net troch giet op 25 septimber. 
Fanwege de maatregels kinne wy net in feest organisearje sa ot wy it graach 

wolle.  
Fandêr dat wy dit beslút nommen hawwe. Wy hoopje op jim begrip jir foar. 

Der sil een iepening komme, dat is wis. It sil noch een ferrassing bliuwe 

wannear dat is. 
 

Groetnis it Doarpshûsbestjoer en it Ponkjebestjoer 
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DE PEN 

Hoi allemaal,   

Even voorstellen: wij, Alfred en Assunta wonen sinds kort samen met onze 

dochter Lieke van 2 jaar oud en binnenkort met onze tweede op de boerderij 

aan de Iedyk 16 in Jannum. Al jaren dromen wij van een plek als deze en nu 

zijn we eindelijk trotse eigenaren van deze prachtplek. Ons doel is om de 

boerderij helemaal te verbouwen, zodat we hier nog jaren van kunnen genie-

ten. Alfred heeft zijn eigen bedrijf in betonboren/ zagen en slopen. Assunta 

werkt als sociaal maatschappelijk werkster in de zorg. 

Voorheen hebben we 7 jaar in Marrum gewoond, ook 

daar hebben we ons huis volledig gerenoveerd. Beide 

zijn we opgegroeid in de Wâlden. We vinden het leuk 

om onder de mensen te zijn en ons te mengen in de 

gemeenschap, we kijken daarmee ook erg uit naar de 

dorpsfeesten en andere dorpsactiviteiten. Voor iedereen 

die nieuwsgierig is naar ons of de verbouwing: de kofje 

stiet oltied klear en jim bin oltied wolkom!Groetnis, 

Alfred Twijnstra, Assunta Montante& Lieke Twijnstra 

 

Wanneer: 23 september  
Tijd: 16:00 tot 17:30 

Je mag een spelletje mee nemen van thuis die je gemakkelijk samen 
kunt spelen. Verder kun je weven met touw en/of experimenteren met 

verf. Samen maken we er een gezellige middag van. 
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Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 
B.v.d. Het Dorpshuisbestuur. 

 

Tappers-en bakkerslijst (vrijdag en zaterdag) augustus 2021 tot en met okto-
ber 2021 

Sleutel afhalen bij Martha Dijkstra 06 4047 3670 

 Aug/Okt 
21 

Zaterdag Vrijdag 

Tappen Bakken Tappen Bakken 

21-08-21 Fokke en 
Marco 

Jan Pier en 
Tietsje 

  

28-08-21 Minne Jitske R. en 

Tjitske S. 

  

04-09-21 Sijmen H. Sietske H en 

Anneke B. 

  

11-09-21 Alle Johan en 
Tjitske 

  

18-09-21 Sjouke en 

Piet S. 

David en 

Wieke 

  

25-09-21 Marianne en 

Hilde 

Ciska en 

Wieke M. 

  

02-10-21 Mark Auke en Sara   

09-10-21 Sippie Dittie en 
Marja 

  

16-10-21 Abe K. en 

Jorrit A. 

Bavius en 

Ruurd de V. 

  

23-10-21 Gaatse Herman en 

Harmen 

  

30-10-21 Riemke en 
Ytsje 

Klaaske en 
HIltsje 
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Graag 
i.o.m. 

Martha 
06 4047 
3670 een 

tijdstip 
afspreken. 

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

Aug 21/Okt 21 Schoonmaaklijst Dorpshuis.  
Sleutel afhalen bij Martha Dijkstra. 

24-08-21 Hiltsje de 
B. 

Hiltsje A. Marijke 

31-08-21 Klaaske O. Annelies K. Petra B. 

07-09-21 Sippie S. Ietsje H. Klaas H. 

14-09-21 Jitske R. Pietsje S. Ytje H. 

21-09-21 Tjitske S. Durkje.  

28-09-21 Irma R. Wiesje H. Anna de B. 

05-10-21 Gré H. Dittie D. Cora M. 

12-10-21 Saakje Z. Richtsje F. Tietsje W. 

19-10-21 Margje v 
K. 

Wieke de J. Andrea v/d W. 

26-10-21 Cisca V. Hilma M. Nel Schrier 
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Yn April binne wy útein setten mei de trainingen foar de jeugd . 
Troch flyers út te dielen op de skoallen yn Burdaard en Raard hawwe wy wer 

in oantal neie leden der by kregen wer troch de welpen/pupillen wer in mooie 

ploeg hiene  
 om it seizoen mei te begjinnen. 

By de trainingen by de jeugd wy der in goeie opkomst, de mannen & froulju  
hâlde harren noch wat fést oan de útspraak; traine is foar talintlosen mar wy 

hoopje as se dit foar kommend seizoen wat oars besjoche!! 
De wedstriiden binne allegear goed ferrûn,  de opkomsten wiene yn en om it 

fjild goed. 

 
Lâns dizze wei wolle wy dan ek alle leden, sponsors, vrijwilligers, 

supporters 
betankje , troch jimme ynset hawwe wy wer in prachtig keatsseizoen 

hân. 
 

De krânsen binne allegear útbloeit ,de keatsmof kin wer yn it fet, 

Kommend keatsseizoen kinne jim wer op ús rekenje!! 
 

Oant sjin 

 
Keatsfereniging “Nea Kwea” 

Jenne, Ruurd, Johannes, Alle, Nynke. 
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Pijnacker Ferwert 
 

Huish.art. – Speelgoed – Textiel 

0518-412376 
 

 

 
 

 
 

 

 

Jannumerwei 4                                
9175 GH Reitsum 
                                                                                                                              

0519-339362 

                                                          
Boekingen:  

                                                        06 40473670 

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

e.c.t. BEDIENING AANWEZIG.` 
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23 sep Flierewille Dorpshuis 16.00 u 

17.30 u 

25 sep 
 

Opening Kerk Kerk Reitsum 13.00 u 
 

1 oktober Klaveren en tachtigen Dorpshuis 19.30 u 

 

8 oktober klaveren Dorpshuis 19.30 u 

 

15 oktober ouderensoos Dorpshuis 14.00 u 
 

22 oktober Klaveren en tachtigen Dorpshuis 19.30 u 

 

5 november klaveren Dorpshuis 19.30 u 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 
 

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren op: 

  

Woensdag  13 oktober 2021 
Bij René Manzoni 

              Mailen kan ook: dorpsbode@deflieterpen.nl  

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

