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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 
 

Wat hebben we een prachtige zomer gehad. Elke dag weer mooi zonnig 
weer. We hopen dat jullie allemaal hebben genoten van een  fijne vakantie. 
Zoals je aan de agenda kunt zien, gaat al het verenigingsleven weer van 
start. We hopen dat jullie er weer zin in hebben. Veel leesplezier 
toegewenst! 
Jullie kopij/advertentie graag in Word mailen naar: 
dorpsbode@deflieterpen.nl.  

Wij hebben kopij ontvangen waarvan we helaas de mail niet 
konden openen en waarvan ook het E-mailadres niet bekend is.  

 
 
 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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Aan alle (nieuwe) tappers en schoonmakers van het 
Dorpshuis en het Ponkje 

 
Oeps, waar is de sleutel? Waar breng ik het geld uit de kassa?  
Het gebeurt nog regelmatig dat deuren openstaan en het geld 
nog in de kassa zit. Er ligt, zowel in het dorpshuis als in het 
Ponkje, een stappenplan voor het tappen. Hierop staat stap 
voor stap wat je moet doen wanneer je mag tappen. Lees het 
even door. Zijn er nog vragen? Bel of app gerust met iemand 
van het Ponkje- of dorpshuisbestuur.  
 
Voor de schoonmakers: 
Op de schoonmaakkar staat een schema waarop staat welk 
schoonmaakmiddel en welke doek je voor desbetreffende 
oppervlakte/ruimte moet gebruiken. De kar staat in het 
werkhok en de doeken liggen in een keukenkastje in de 
keuken, t/o de vriezers. Ook hier geldt; bel of app gerust 
wanneer er vragen zijn. 
We maken er weer een mooi seizoen van! Alvast dank voor 
jullie inzet! 

Het Ponkje- en dorpshuisbestuur 
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Vanaf de Jannumer terp 
 
 
 
 
 

Een mooie zomeravond 
foto vanaf de terp die we 
ontvingen van één van de 
gasten. 

 
 
 
 
We hebben een heel mooie zomer achter ons liggen en dat is altijd mooi 
voor de gasten op de terp van Jannum. Onze logementen waren de hele 
zomer goed bezet, vanaf half september is er zo nu en dan minder 
bezetting. 
 
Het klinkt misschien wat vreemd, maar de zomerperiode is vaak niet de 
drukste periode voor ons. Dat komt, omdat in de zomerperiode de gasten 
meer “vakantiegasten” zijn en dus langer blijven. In voor- en najaar komen 
de gasten vaak voor twee of drie nachten, in de zomer is dat vaak een week 
of langer. En daardoor hebben wij als schoonmaakploeg wat minder vaak 
schoonmaak te doen.  
We hebben ook deze zomer weer veel terugkerende gasten gezien, dat is 
altijd fijn; blijkbaar bevalt het dan goed op de terp. Zo zijn Jos en Ton vanuit 
het Brabantse land al vele jaren onze gasten. Een man van middelbare 
leeftijd en een al wat oudere man. Ze genieten elke keer weer van een 
midweek Jannum, zijn bijna nooit thuis in hun logement; altijd op pad in 
Friesland. Dan tonen ze ons een heel groot boek met een beschrijving van 
alle dorpen in Friesland.  
 
En aan de hand van dat boek wordt heel systematisch heel Friesland 
bezocht. Bontebok, Anjum, Harlingen of Munnekeburen, alle dorpen en 
steden worden bezocht en er is volgens hun ook altijd wel wat te beleven.  
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Ze zullen meer van Friesland gezien hebben dan velen van de Flieterpers….. 
We hebben deze zomer ook weer een aantal kunstenaars op de terp 
gehad. Kunstenaars die de kerk van Ginnum voor een week huren als hun 
atelier. Meestal gaan we dan wel even langs in de kerk van Ginnum om te 
kijken naar het “knutsel-, schilder-, foto- of wat voor werk”. Belangstelling 
tonen, noemen we dat. Het is toch zeker een prachtige combinatie, 
overdag als kunstenaar werken in de kerk van Ginnum en in de vrije tijd 
dan verblijven in een logement op de terp van Jannum.  
Een gouden combinatie, toch? 
 
Als de Flieterpers dit lezen, heeft er alweer een mijlpaal plaatsgevonden op 
de terp van Jannum. Dan is het kerkje “overgedragen” aan 
Monumentenbehoud Noard East Fryslân. 
En zo is er vaak wel wat te beleven op de terp; maar voorop wordt door 
onze gasten steeds de rust, ruimte en het wijdse landschap als heel 
bijzonder ervaren.  
En dat moest vooral ook maar zo blijven. 
 
Groeten vanaf de terp. 

 
 

 
 

Bêste kaarters, (en minder bêste ek fansels). 
 

It is hast wer sa fier, oer in goed wike kin we wer los.Freed de 23e  fan 
september is de earste datum, dan wolle wy elkenien dy’t mar in bytsje 
klaverje of tachtigje kin, útnoegje yn it doarpshûs fan Reitsum.It is de 
bedoeling dat it klaverjen wer om de twa wiken is, en it tachtigjen om de 
fjouwer wike. We sette útein om healwei achten. De rest fan de datums 
komme wol yn de doarpsboade, en ek wol yn de app fansels. 

Oant dan,  It bestjoer 
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Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 
B.v.d. Het Dorpshuisbestuur. 

Tijden tappen op vrijdagavond:  19.30 – 0.00  
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 en inleveren van de sleutel is bij Martha Dijkstra, 
Jannumerwei 1, t/o dorpshuis. 

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

Sleutel afhalen/inleveren bij Martha Dijkstra 06 4047 3670 

Sept/Nov 22 Zaterdag Vrijdag 

Tappen Bakken Tappen Bakken 

17-09-22 Jenne en 

Wilco 

Bavius en 

Ruurd 

  

23-09-22   Anna en Ingmar Hans en Hilma 

24-09-22 Gaatse en 

Mariëlle 

Herman en 

Harmen 

  

01-10-22 Sjouke en Piet David en 

Wieke 

  

07-10-22   Cees V Tietsje W en Klaas 

H 

08-10-22 Mark Auke en Sara   

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 

  

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 

  

26-11-22 Alle en 

Martzen 

Johan en 

Tjitske 
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*September klopte alweer op de deur* 
Elke week bedenken wat er gegeten moet worden, kan nog wel ‘s een hele opgave 
zijn. En zorg er dan maar eens voor dat er niet iedere week het zelfde op de tafel 
komt te staan. Ik vind het soms best wel lastig. Wat was ‘ie zonnig, deze zomer. In 
deze laatste weken van het seizoen halen we daarom de zon nog even in huis met 
gerechten die van je bord af stralen. Een kleurrijk menu dus, voor september. We 
weten allemaal: eten wordt nog leuker en lekkerder wanneer het er een beetje 
smakelijk uit ziet. En laat de zomer daar nou net een mooi seizoen voor zijn. 
Stoofvlees op warme dagen? Jazeker, al helemaal in dit kleurrijke weekmenu. In 
Mexico struikel je dan ook over de taco stands, waarbij de ene nóg lekkerder is dan 
de ander. Taco’s  of tortilla’s met barbacao (Mexicaans stoofvlees) is misschien wel 
van mijn /onze favorieten: stoofvlees met lekker veel limoen en gerookte 
jalapenopeper. Al helemaal kleurrijk in combinatie met ananas en ingelegde ui. 
ls het warm weer is, denk je vast niet meteen aan stoofvlees. Maar Mexicaans 
stoofvlees met lekker veel limoen en chipotle – barbacoa genaamd – is dan weer 
briljant op zomerse dagen. Serveer het met taco’s en blokjes ananas voor een 
feestelijk diner. 

Voor het Mexicaanse stoofvlees: 

• 1 tot 1,5 kilo runderriblappen (liefst aan één stuk) 

• 3 eetlepels gehakte chipotlepepers in adobo (of 3 hele 
chipotlepepers in adobo, uit zo’n blikje) 

• 1 rode ui 

• 8 tenen knoflook 

• 4 kruidnagels 

• 1 theelepel komijnpoeder 

• 1 bosje koriander (steeltjes + blaadjes) + extra ter garnering 

• 4 limoenen 

• 60 ml rodewijnazijn 

• 500 ml kippenbouillon 

• 5 laurierblaadjes 

Voor erbij: 
• 10 tot 12 kleine maistortillas 

• 150 gram ananas, in kleine blokjes 

• Ingelegde rode ui of anders gewoon een fijngehakt rood uitje 

• Handje verse koriander, fijngehakt , 1 limoen, in partjes 

• Wat zure room of yoghurt en je favoriete hot sauce 

 

https://www.ah.nl/producten/product/wi414999/la-morena-chipotle-peper-in-adobo-saus
https://www.culy.nl/recepten/zoetzure-uien-ingelegde-rode-ui/
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Werkwijze: 

• Draai de chipotlepepers, rode ui, knoflook, kruidnagels, 
komijnpoeder, koriander, sap van de limoenen en de rode 
wijnazijn in een keukenmachine tot een saus of pasta. 

• Giet de saus in een de snelkookpan. Snijd het vlees in twee of drie 
grote stukken en leg het op de saus in de pan. Steek de 
laurierblaadjes ertussen en giet de kippenbouillon erbij. 

• Doe de deksel op de snelkookpan. Programmeer de pan in voor 
ongeveer 1 uur of gebruik een programma voor stoofvlees. 
Wanneer het kookproces is voltooid, kun je de snelkookpan 
openen en het vlees met twee vorken uit elkaar trekken. Als je 
wilt, kun je de vloeistof nog wat laten inkoken. 

• Verwarm de tortillas volgens de aanwijzingen op de verpakking. 
Houd ze zolang warm onder een schone theedoek. 

• Beleg daarna de taco’s met de barbacoa en maak af met alle 
toppings. 

De bouillon = goud 
 

Gooi de bouillon van de barbacoa niet weg! Dit is een fantastische 
smaakmaker. Lepel er een beetje van over het vlees, serveer het 
met rijst of gebruik het als basis voor een soep (bijvoorbeeld 
zwartebonensoep). 
 

 
 
Het is even wat werk, maar dan heb je ook wat. 
Lekker ité Sjoerd 
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Septimber  “de hjerstmoanne” 
 
Mar sa fielt it net! 
It mei wol efkes goed reine, 
want fan wetter ha we wol forlet. 
 
De mais hat it ek te drûch. 
Mei nammen de setmoal foarming, 
hat noch in dreech stikje foar de boeg. 
Wy wolle allinnich de bêste stikken ha, 
mar om der genôch fan te krijen, falt noch net ta. 
 
De keunstdong is no wol dien, 
en dat is mar goed ek, 
oars wiene we meielkoar noch failliet gien. 
 
Mei it seachsel is it net oars, 
djoer en faaks ek noch net te krijen 
dus tiid foar wat oars!! 
Mei mealt koalsiedstrie krije jo gjin leijen. 
Wol optiid bestelle, 
want it wurd ús bytiiden ûnder de hannen wei helle. 
 
Binne jo no suver wat swartgollich wurden fan dit ferhaal, 
skilje dan fuort mei Johannes en Antje, 
dat skeelt jo al gau in kapitaal! 
 
 

WIJBENGA’S VEEVOEDERHANDEL, BLIJE 
Tel. 0519-561414 / 561717  
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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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Kleintje Dorpsfeest 
Ja het is echt gelukt, Kleintje Dorpsfeest 2022 kon doorgaan en hoe… 
Prachtig zonnig en warm weer en wat een opkomst! Het was merkbaar dat 
iedereen wel zin had in een feestje. De drankjes vlogen over de bar, de 
snackjes gingen er lekker in en de zweef draaide overuren. 
Vrijdag 15 juli de aftrap van het feest met een heerlijke BBQ. De bakkers 
hadden het er maar druk mee om de vraag naar het welbekende broodje 
hamburger speciaal voor te blijven. Gelukkig was er genoeg voor iedereen. 
Onder het genot van een hapje en drankje hebben we kunnen bijkletsen 
met elkaar. ’s Avonds gingen voor velen de voetjes van de vloer met een 
lekker stuk muziek. Erg geslaagd en altijd veel te kort natuurlijk wanneer 
het zo gezellig is. Maar de hoogste tijd om naar bed te gaan.  
 

 
 
De volgende dag om 9 uur stonden alle deelnemers van de optocht weer 
fris en fruitig klaar met hun zelfgemaakte creaties bij het feestterrein in 
Reitsum. Jong en oud was van de partij en ongelofelijk hoeveel prachtige 
creaties er waren gemaakt. Twee showrondjes door het dorp voor de 
toeschouwers en wanneer de jury voorbijkwam zat eenieder keurig in zijn 
rol. Vermoeid en verhit kon iedereen even bijkomen met een bakje koffie 
of thee tijdens de uitreiking van de welverdiende prijzen. Ook in de middag 
vielen meerdere Flieterpers in de prijzen tijdens de “iepenloft bingo”. 
Waarna er vrolijk verder werd gefeest tijdens het matinee met Butterfly. 
Tot slot een mooie afsluiting op zondag 17 juli met een tentdienst.  
Iedereen bedankt voor het geslaagde dorpsfeest. Wij hebben nu al zin in 
het dorpsfeest in 2024. We hopen jullie ook!? 
Bestuur Oranjevereniging de Flieterpen. 
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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. 

 

 

 

 

 

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

06 4047 3670. 

13-09-22 Hiltsje de B. Hiltsje A. Marijke 

20-09-22 Klaaske O. Annelies K. Petra B. 

27-09-22 Sippie S. Ietsje H.  

04-10-22 Jitske R. Pietsje S Ytje H. 

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. 
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EEN KEI IN VISUELE COMMUNICATIE 
grafis

c

h ont w erp, conceptontwikkeling &  internetproducties 

WWW.TANTEPEE.NL
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Wat gebeurt er tegenwoordig in het kerkje van Lichtaard? 
 
Nou, heel veel. Sinds 1 april dit jaar huur ik met mijn bedrijf(je) van het 
Stichting Âlde Fryske Tsjerken (SAFT) het kerkje van Lichtaard. We 
inventariseren archieven, vooral van protestantse gemeenten en 
parochies. Maar er gebeurt nog meer. We organiseren tentoonstellingen 
en we houden joodse diensten. 
 

   
 
Eerst even voorstellen. Ik ben 62 jaar, samen met mijn man woon ik in 
Dokkumer Nije Silen. Ik kom uit Drogeham. Ik heb gestudeerd in Groningen 
en Nijmegen. Tijdens en na mijn studie werkte als archivaris in de 
kloosterwereld. Van huis uit ben ik Nederlands Hervormd. In 2015 ben ik 
toegetreden tot het Jodendom. 
 

De kerk ziet er van binnen nu anders uit dan vroeger. Er staat nu stellingen 
met archieven. Op de kreake zijn werkplekken ingericht. Wij bewerken 
archieven. De inventarissen publiceren we op www.kerkelijkearchieven.nl 
(in ontwikkeling). Als we klaar zijn, gaat het archief meestal naar een 
archiefinstelling. 
 

In de kerk staat een vitrine met bijzondere archiefstukken. Zo vindt men er 
een aan het kerkbestuur gerichte brief van Gerard Reve, die we aantroffen 
in het archief van de Sint Vitusparochie in Blauwhuis. Aan een muur 
hangen linoleumsnedes van kerken van het SAFT gemaakt door Gerrit 
Terpstra uit Heeg. 
 

http://www.kerkelijkearchieven.nl/
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We willen dat meer gaan doen, tentoonstellingen houden. Over de 

bouwgeschiedenis van de kerk. En over het ‘oecumenisch jongerenklooster 

Lichtaard’. Van een predikant die nauw bij het project was betrokken, kreeg 

ik een album te leen. Hebt u ook nog materiaal? We nemen het graag over. 

 

Een derde activiteit in de kerk zijn de gebedsdiensten. Op zaterdag bidden 
we het joodse ochtendgebed. Er is, ‘achter het hek’, plaats voor zo’n tien 
personen. Digitaal (en desgewenst fysiek) organiseren we, op 
vrijdagochtend, cursussen Hebreeuws. Hebt u belangstelling? Neem dan 
contact met ons op. 
 

 
 

Ruerd de Vries, Petruskerk, Noardermieddyk 3, Lichtaard, 06 11730987 
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Tapperslijst Ponkje: 
 

Zaterdag 17 September Abe Kooistra & Nathalie Roos 

Zondag  18 September Herma Akkerman 

Zaterdag 24 September Jorrit Akkerman & Nel Bakker 

Zondag  25 September Jelle Reitsma & Johannes Hoekstra 

Zaterdag 1 Oktober Ruurd Folkertsma 

Zondag  2 Oktober S K. Zoodsma & G.W. Zoodsma 

Zaterdag 8 oktober Gerda Sierksma & Wytske Klijnstra 

Zondag  9 Oktober Oane Sierksma 

Zaterdag 15 Oktober Ingmar v/d Veen & Anna Sierksma 

Zondag  16 Oktober Gerard Talsma & Teake Wassenaar 

Zaterdag 22 Oktober Jan Sierksma & Abe Reitsma 

Zondag  23 Oktober Fokke Sierksma & Wim de Groot 

Zaterdag 29 oktober “Oktoberfest” met Daniël Metz!! 

Zondag  30 Oktober Jan Pier Sierksma & Hylke Hoekstra 

Zaterdag 5 november Annet Miedema & Johanna de Boer 

Zondag  6 November Alle Sierksma & Wouter Folkertsma 

Zaterdag 12 November Warner de Boer & Rene Folkertsma 

Zondag  13 November Marco Akkerman 

Zaterdag 19 November Alfred Twijnstra 

Zaterdag 20 November Tseard Broos & Durk Deelstra 

 

Tap tijden op de Zaterdag van: 20.30 – 24.00 uur 
Tap tijden op de Zondag van:    20.30 – 23.00 uur 
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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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 24 

De Pen 
 

Hallo Flieterpers 
 
Wij zijn Gert Jan en Erika en wonen  in het rode huis op de Flieterperdyk. 
Beide geboren in Amsterdam en op verschillende leeftijden verhuist naar 
Zwanenburg, daar zijn we getouwd en hebben een prachtige dochter op de 
wereld gezet. Hierna verhuist naar Purmerend waar we 34 jaar met veel 
plezier hebben gewoond. 
2020 Corona. Vakantieplannen lopen anders dan anders, zoals voor 
iedereen. Terecht gekomen in de achtertuin van familie met een 
uitzicht.......geweldig. Dit willen wij ook als we met pensioen gaan. 
 

 
 
 
Dus half April ons uitzicht op een flat voor en zwarte daken achter  verruilt 
voor een weiland voor en achter , met af en toe koeien. Hier gaan wij dan 
ook heerlijk van genieten. Friesland waarom daar, omdat wij de laatste 
jaren  steeds in (een ander deel van) Friesland kampeerden.  
En omdat Friesland gewoon een mooi land is! 
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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   12 September Wilco van Kammen & Jan P. Reitsma 

Maandag 19 September Wouter Folkertsma & Anouk de Vries 

Maandag 26 September Tietsje Reitsma & Jenne Deelstra 

Maandag 3 Oktober Wieke M. Bakker & Silke Vlaanderen 

Maandag 10 Oktober Johan Folkertsma & Riemer Folkertsma 

Maandag 17 Oktober Ylse Schaafsma & Marte Hoekema 

Maandag 24 Oktober Jan Kooistra & Simen Bijma 

Maandag 31 Oktober Saakje M. vd Velde & Laura vd Meijde 

Maandag 7 november Symen J. Hoekstra & Pietrik Weidenaar 

Maandag 14 november Marianne Deelstra & Nynke Schaafsma 

Maandag 21 november Auke Attema & Pietsje Attema 
 

 

 
 
 

“Het is altijd de moeite waard 
een vraag te stellen, maar niet 

altijd om er één te beantwoorden” 
Oscar Wilde, Ierse schrijver en dichter 
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Nieuws van de ouderen Soos 
 
Na een mooie zomer willen we vrijdag 14 oktober weer beginnen met onze 
ouderen soos. Nieuwe leden zijn van harte welkom we beginnen om  
14.00 uur tot ongeveer 17.00 uur. 
Deze eerste middag wil Boukje Dijkman ons graag komen vertellen over 
bewegen voor ouderen wat ook meteen goed is voor ons geheugen ook 
wel (cognitief fitness genoemd). 
Hierna gaan we weer als vanouds biljarten, sjoelen, koersballen of 
spelletjes doen. 
Om ruim 16.00 uur drinken we een glaasje met elkaar en praten wat bij. 
De volgende datums zijn gepland op: 
11 november,  9 december, 6 Januari 2023, 17 februari en 17 maart.  
Graag tot ziens, C en C Verwolf 
 

 
 

Alvast voor in de agenda: 
 

De ouderwetse, gezellige Sinterklaasavond in het dorpshuis, 
houden we dit jaar op vrijdagavond 25 november!  
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Wanneer: 22 september 

Van 16:00-17:30 
 

Donderdag 22 september gaan we weer beginnen met 
flierewille! Dit doen we met een spelletjes middag. Neem een 
spel mee die je leuk vind en goed kent of laat je verrassen met 

wat er is. We zien je graag in het dorpshuis verschijnen. 
 

Tot dan! 
 

Groeten Irene en Gretha 
 
 

 

 



 31 

 



 32 

 

 
 

 
 



 33 

 

Agenda 
16 september PONKJE FISKJEN   Jislum 18.30u. 
22 september Flierewille   dorpshuis 16.00 u.  
23 september klaveren/tachtigen  dorpshuis 19.30 u. 
23 september koersbal   dorpshuis 14.00 u. 
26 september Marian Hangyi   kerk Ginnum 
01 oktober Wad’n kunstroute       www.routewadeenkunst.nl 
03 oktober Tanja Abbema   kerk Ginnum 
07 oktober klaveren   dorpshuis 19.30 u. 
07 oktober koersbal   dorpshuis 14.00 u. 
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 
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. 
18 november klaveren/tachtigen  dorpshuis 19.30 u. 
18 november koersbal   dorpshuis 14.00 u. 
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. 
30 december klaveren   dorpshuis 19.30 u. 
30 december koersbal   dorpshuis 14.00 u. 
 

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

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren: 

op maandag 10.10.2022 

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

http://www.routewadeenkunst.nl/
mailto:dorpsbode@deflieterpen.nl

