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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 
Nog een maand en we hebben kleintje dorpsfeest, 15 en 16 juli.  Zijn jullie 
al bezig met een mooie creatie voor de optocht? We zijn benieuwd wat we 
allemaal te zien krijgen. Bij deze dorpsbode ontvangen jullie een mooie 
flyer van de Oranjevereniging. Hierin vindt je alles over het kleintje 
dorpsfeest.  
Zo weet je precies wanneer er wat wordt georganiseerd.  
Ook het kaatsen is weer volop losgebarsten. De speeldata vind je in de 
agenda.  
We wensen jullie 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 
 

 
  
 
Beste Flieterpers, 
  
Vorig jaar augustus hebben wij (Ruud, Gabriëlle, Jeanine en Boaz Mente) 
het huis gekocht van slager Bauke Talsma, bij velen van jullie wel bekend. 
Tijdens het koopproces had hij ons gegoogeld. Normaal gesproken is er 
online niet zo veel over ons te vinden, maar dit keer stonden Ruud en 
Gabriëlle als nieuwe leden vermeld in het blad van de Vereniging voor 
Gepensioneerde Verkeersvliegers.  
 
Diverse malen dat wij ons voorstelden, kregen wij te horen “ah, dus jij bent 
de piloot”. Nou ja, was, want mijn brevet is niet meer geldig. 
Hoewel we niet serieus op zoek waren naar een ander huis, was de wens er 
wel om ooit nog eens een nieuwe start te maken samen en zo keken we 
wel eens op Funda wat er zoal te koop stond in het Gooi (waar we vandaan 
komen), Texel en Friesland.  
 
Nadat de makelaar ons bij het eerste contact meedeelde dat we niet meer 
hoefden te komen kijken omdat het huis vrijwel verkocht was, belde hij tot 
onze verbazing een maand later dat de koop niet was doorgegaan en of we 
nog interesse hadden. 
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Een keertje kijken kon geen kwaad dachten we en zo togen we naar 
Friesland. Na de bezichtiging waren we best wel enthousiast en zo 
gebeurde het dat we drie maanden later al konden verhuizen naar het 
mooie Friesland. 
Ook de kinderen waren meteen enthousiast. Beiden gaan naar het  
Dockinga college in Dokkum. Jeanine doet nu 5 VWO en heeft een passie 
voor alles wat met vreemde talen te maken heeft. Op de Duolingo app 
oefent ze zo’n 15 talen en in juni neemt ze deel aan een internationale 
talenconferentie. Boaz voelde zich meteen thuis bij zijn nieuwe 
voetbalteam van  Be Quick. Hij doet nu 3 HAVO en weet meer van 
luchtvaartmaatschappijen, vliegtuigen en hun beschilderingen dan zijn 
vader. Zijn Instagram account boaz_aviation zit nu op 923 volgers. 
Gabriëlle hield zich voor de verhuizing met veel passie bezig met het 
begeleiden van hoogbegaafde basisschoolkinderen. Nadat zij op de 
basisschool van onze kinderen als vrijwilliger met dit werk begon, heeft zij 
daar later een éénjarige opleiding voor gedaan en zich ook bekwaamd in 
het Israëlische Feuerstein programma, wat er op gericht is om mensen van 
allerlei achtergrond te helpen effectiever te leren. Hoewel we nog steeds 
bezig zijn met inrichting van ons huis en tuin, wil Gabriëlle kijken of ze dit 
werk op termijn weer hier in de omgeving kan oppakken. 
We zijn allevier nog steeds heel blij met onze move naar Jannum. We 
vinden het leuk steeds meer mensen in de omgeving te leren kennen. Ruud 
en Gabriëlle doen nu bij Afûk de beginnerscursus Fries verstaan. Mocht je 
het leuk vinden om kennis te maken, dan ben je van harte welkom op de 
Iedyk 14 in Jannum. 
  
Oant sjen, en hertlike groetnis fan Ruud, Gabriëlle, Jeanine en Boaz 
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Kaatsen, Wijbenga/F. Sierksma partij 
 
Vrijdag en zaterdag 3 en 4 juni werd bovenstaande kaatspartij gespeeld.  
Onderstaand de 1ste prijs winnaars van de dames, heren, junioren en de 
welpen/pupillen. 
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Geachte dorpsgenoten, 
 
Bij het verschijnen van deze dorpsbode is het nog ongeveer vier weken 
totdat er eindelijk weer eens een dorpsfeest op de agenda staat.  
In de wandelgangen horen we dikwijls dat menigeen al bezig is om iets 
leuks te maken voor de optocht. Super!  
Het volledige programma vindt je als losse bijlage bij de dorpsbode van 
juni.  
De bedoeling is dat we vrijdagmiddag het feest openen met een barbecue, 
iedereen is vanaf 17.00 uur welkom op het feestterrein. Hier zal een hapje 
en drankje niet ontbreken. Kom als het kan allemaal op tijd, dan is het 
meteen ook gezellig.  
Deze avond zal 
ongeveer rond 22.00 
afgelopen zijn, een 
ieder moet natuurlijk 
de volgende morgen 
weer fris aan de start 
staan bij de optocht, 
of als deelnemer, 
maar als 
toeschouwer kan 
natuurlijk ook. 
Het opstellen is vanaf 
9.00 uur, de start zal 
om 9.30 zijn. Opstellen voor het feestterrein, vanwaar we dan richting 
Jannumerwei zullen gaan. De route zal steeds door Reitsum zijn, vooral ook 
omdat er veel voetgangers en fietsers verwacht worden. 
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Voor de toeschouwer is dit uiteraard ook prettig, zoek een leuk plekje uit in 
Reitsum, en de parade zal meerdere keren bij u voorbij gaan.     
Na afloop van de optocht wordt een ieder in de tent verwacht voor een 
gezellige nazit.  
Uiteraard zal dan ook de prijsuitreiking van de optocht plaatsvinden. Om 
14.00 uur wordt er een bingo gehouden in de tent, uiteraard wordt een 
ieder hier ook weer verwacht.  
Als de bingo afgelopen is zal orkest Butterfly het feest afsluiten met gezellig 
stukje muziek. Dit zal rond 17.00 uur beginnen, en eindigt ook weer rond 
de klok van 22.00 uur. Zondagmorgen kan men om 9.30 een kopje koffie 
halen in de tent, waarna om 10.00 uur de kerk van Reitsum een tentdienst 
houdt. Genoeg te doen dit weekend dus, laten we er wat gezelligs van 
maken. 
Het gehele weekend zal Durk Wolters het feest compleet maken met zijn 
nostalgische zweefmolen, deze zal de zaterdagmorgen omgebouwd zijn 
voor de kleintjes als draaimolen. Ook zal er het hele weekend een 
springkussen aanwezig zijn.  
Er is ons een paar keer gevraagd of er ook verwacht wordt dat de 
feestpalen worden geplaatst, dit wordt dit jaar niet verwacht, maar mag 
uiteraard wel.  
Wel hopen we dat de gehele Flieterpen de  vlag uit gaat hangen dit 
weekend.  
Voor eventuele vragen, bel 06-54964261 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Oranjevereniging de Flieterpen  
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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 

 
 

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

Sleutel afhalen bij Martha Dijkstra 06 4047 3670 

Juni/sept 22 Zaterdag Vrijdag 

Tappen Bakken Tappen Bakken 

11-06-22 Hylke en 

Durk D. 

Klaas en 

Dikkie 

  

18-06-22 Fokke en 

Marko A. 

Jan P. en 

Tietsje 

  

25-06-22 Marianne en 

Hilde 

Ciska en 

Wieke M. 

  

02-07-22 Alle en 

Martzen 

Johan en 

Tjitske 

  

09-07-22 Wouter en 

Anouk 

Jitske en 

Tsjikke 
Laatste keer bakken!! 

Alle snacks € 1,- m.u.v. gr 

kipschnitzel en zakken patat. 

16-07-22 Dorpsfeest 

 
27-08-22 Sjouke S en 

Piet S 

David en 

Wieke 

  

03-09-22 Sijmen H. Sietske H. en 

Anneke 

  

10-09-22 Sippie Dittie en 

Marja 

  

17-09-22 Jenne en 

Wilco 

Bavius en 

Ruurd de V. 

 

24-09-22 Gaatse en 

Mariëlle 

Herman en 

Harmen 

 



 10 

 



 11 

Saakje Marije is Frysk Kampioen turnen!  
 
Zaterdag 11 juni behaalde Saakje Marije van der Velde uit Ginnum de 
eerste plaats in haar categorie bij het Fries Kampioenschap Turnen 
Meerkamp in Lemmer. Ze liet mooie oefeningen zien op de vloer, de balk, 
de brug en bij de sprong en dat betaalde zich uit in een gouden medaille. 
Haar teamgenoot Iris Merkus uit Burdaard werd tweede. Een succesvolle 
dag voor Sportvereniging de Sweltsjes dus!  
Zaterdag 18 juni mogen Saakje Marije en Iris ook nog meedoen aan het 
Fries Kampioenschap Toestel, waarbij per toestel wordt gekeken wie daar 
het beste presteert. Succes dames!  
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je vindt het bij SPAR

SPAR Ferwert
Hoofdstraat 26
9172 MP  Ferwert

tel: 0518-411381
e-mail: zeijlemaker@despar.info

vandaag besteld, 
vandaag in huis

Wist je dat je bij SPAR de 
boodschappen online kunt 
bestellen? Je kunt ze ophalen in 
de winkel of wij bezorgen de 
boodschappen bij je thuis of op 
het werk! Zo houd je tijd over, wel  
zo makkelijk. Wanneer je de  
boodschappen voor 10.00  
uur bestelt, heb je ze  
dezelfde dag 
nog in huis.
Kijk op 
www.spar.nl

openingstijden:
maandag 08:00 tot 20:00 uur

dinsdag  08:00 tot 20:00 uur

woensdag 08:00 tot 20:00 uur

donderdag 08:00 tot 20:00 uur

vrijdag  08:00 tot 20:00 uur

zaterdag  08:00 tot 20:00 uur

zondag  12:00 tot 18:00 uur
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Menu Juni, 

Het mooie weer, de versoepelde regels, we kijken er allemaal naar uit om 
weer langzaam maar zeker terug te gaan naar normaal. Hoe dat er dan ook 
uit mag zien. Toch brengt deze hele periode ons ook iets moois. 
Bewustwording, bijvoorbeeld. We genieten weer van de kleine dingen om 
ons heen.   

Blij van groen 

De natuur is een veel bezochte plek van me. Want als het een beetje weer 
is, trekken we massaal de natuur in voor een heerlijke wandeling of een 
fietstocht langs de waddendijk. De zon geeft ons de nodige vitamine D. 
En, je wordt er blij van, van al die tinten groen om je heen. Juni heeft 
daarin absoluut zijn eigen charme. De natuur op z’n mooist. Wat een 
rijkdom! Maar ook alweer de maand met de langste daglicht dag. De tijd 
vliegt. Nog een paar weken en het dorpsfeest staat op de planning. 
Eindelijk mogen we weer los. 

Seizoensgroenten van juni 

Ook in juni moet er gegeten worden. En natuurlijk met groenten van het 
seizoen. Vers geoogst en vol van smaak. De seizoensgroenten van de 
maand juni zijn aardappelen, andijvie, artisjok, bloemkool, broccoli, 
doperwt, groene selder, koolrabi, kropsla, paddenstoelen, prei, 
prinsessenbonen, raap, radijs, savooikool, spinazie, spitskool, tomaten, 
uien, venkel, en wortelen. 

Griekse gnocchi 

Gnocchi (spreekt het uit als ‘njokkie’) zijn de beroemde Italiaanse 
deegkussentjes op basis van bloem en aardappelpuree. Het is een typisch 
Italiaans gerecht, maar wij geven er vandaag een Griekse twist aan met 
feta, olijven en artisjok. 

Dit gerecht is voor 4 personen en is binnen 20 minuten klaar. 

https://velt.nu/velt-kalenders/groentekalender/overzicht-groentekalender
https://velt.nu/velt-kalenders/groentekalender/overzicht-groentekalender
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Ingrediënten 
• 600 gr. Gnocchi (is o.a. k@k verkrijgbaar bij P.J,AH) S weet ik niet. 
• 165 gr. olijven 
• 200 gr. feta 
• 390 gr. Artisjokharten  (blik) 
• 2 teentjes knoflook 
• 100 gr. kappertjes 
• 1 limoen 
• 2 tomaten 
• 2 blikjes sardines in water (FishTales) 
• 4 el magere yoghurt 
Bereidingswijze 
1. Gaar de gnocchi volgens de instructies op de verpakking. 
2. Snijd de tomaat en feta in stukjes. 
3. Hak de knoflook fijn. 
4. Halveer de sardines. 
5. Neem een slabak, doe daar de gnocchi, olijven, tomaat, knoflook, 
kappertjes, artisjokharten en sardines in. 
6. Voeg dan de yoghurt toe en het sap van een limoen. Meng alles goed 
door elkaar. 
En heel lekker ité. 
Vr.gr. Sjoerd 
In de maanden juli en augustus is er geen menuutje van mij. Tot september 
zou ik zeggen. Fijne zomer verder allemaal. 
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Wat: organisatie lid 2x 

Wanneer: vanaf september 
 

16 juni was de laatste flierewille voor dit seizoen. In September hopen we 
weer los te kunnen. Petra gaat stoppen in de organisatie. Bedankt voor je 
inzet! Nu op zoek naar iemand die het stokje zou willen overnemen. Lijkt 

het je leuk om elke maand iets te organiseren en begeleiden voor de 
basisschool jeugd, laat het mij dan weten! 

 
Gretha: 0610343732 of mail: grethaandela@hotmail.com 

 

Tot dan! 
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NIJS EN YNFORMAASJE 

nieuws en informatie 
FAN DOARPSBELANG 

van dorpsbelang 

 
 
 
De eerste jaarvergadering na de corona zit erop. Ook de eerste 

bestuursvergadering met Wietze de Boer, als nieuw bestuurslid en Hindrik 

Bijma als nieuwe voorzitter, is voorbij. 

 

Hartelijk dank, de langjarige voorzitter Cees Douwes, voor de vele positieve 

impulsen, die hij aan Dorpsbelang de Flieterpen gaf. In de loop der jaren is 

het ledenaantal gegroeid tot 114. 

 

Een paar info’s voor de nieuwe bewoners 

- Ieder dorp in de Flieterpen heeft een buurtpreventie-app. Je kunt je hierbij 

aansluiten. 

 

Jannum    : Evie                      06-26616609 

Reitsum    :Hindrik                 06-82281099 

Lichtaard :Anneke                  06-12848282 

Ginnum  :Silvia                      06-30886419 

 

-Een nieuwe!!glascontainer staat tegenover het dorpshuis. Tot nu toe kreeg 

DB de Flieterpen jaarlijks een klein bedrag voor het ingezameld glas. 

-Oud papier: de opbrengst in maart-april 2022 was €241,62. De volgende 

inzameldatum is het laatste weekend van juni (24e en 25e)  

De papierinzamel containers staan in Reitsum bij de glascontainer en in 

Ginnum bij de loods op de Hikaarderdyk.  Altijd in het laatste weekend van 

de even maanden. 

Van de opbrengst van het oud papier hebben we voor ieder dorp een AED 

kunnen aanschaffen. Nu wordt het geld gebruikt voor onderhoud en voor 

een nieuwe aanschaffing na verloop van jaren. 

 

Verder nog een vraag betreft de AED’s. Zouden de personen,die 

burgerhulpverlener zijn zich kunnen aanmelden bij Hartslag.nu? Zodat ,als 

het nodig is, zij kunnen worden opgeroepen om te reanimeren . 
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EEN KEI IN VISUELE COMMUNICATIE 
grafis

c

h ont w erp, conceptontwikkeling &  internetproducties 

WWW.TANTEPEE.NL
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It is wer simmer! 
 
Noch net te hyt, 
mar ek net mear sa kâld 
de wyn hat ús noch wol ris te fiet 
mar lokkich, binne wy net fan sâlt 
 
We ferkeapje it wol alle dagen 
tiidens simmerwaarmte, suveringssâlt foar de kij 
en feefoersâlt foar as it foer net rotsje mei 
sa hawwe boer en ko beide gjin klagen 
 
Binne de bisten dochs net hielendal fit 
dan kinne jo it bêst wat goeie mais byfuorje 
Johannes en Antje witte wol wer’t die sit, 
want dat gegriem mei de sûnens moat net te lang duorje 
 
Foar wat moai kowe gers, 
mat der wat keunstmest oer, 
al is dat wol wat djoer. 
Lokkich is de molke ek hast goud, 
as die ko der dan mar genôch fan jout! 
 
Wy binne lykwols net allinnich mei sâlt,  
mais en keunstmest ûnderweis, 

ek plastic, strooisel en brokjes is foar us gjin nijs. 
 
Dus bel en bestel bij: 
WIJBENGA’S VEEVOEDERHANDEL  yn BLIJE 
Tel. 0519-561414 / 561717  
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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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Tapperslijst Ponkje: 
 

Zaterdag 18-juni  Alfred Twijnstra   
Zondag 19-juni  Tseard Broos & Durk Deelstra  

Zaterdag 25-juni  Bavius Bakker   
Zondag 26-juni  Herman Akkerman   

       
Zaterdag 2-juli  Sijmen Hoekstra   
Zondag 3-juli  Jelle Reitsma & Johannes Hoekstra 

Zaterdag 9-juli  Esther Spoelstra & Eelkje Vlaanderen 

Zondag 10-juli  Symen K. Zoodsma & Gaatse W. Zoodsma 

       
Zaterdag 16-juli  Dorpsfeest!! 

Zondag 17-juli  Sippie van Slooten   

Zaterdag 23-juli  Douwe v/d Meer & Auke Attema 

Zondag 24-juli  Alle de Vries   

       
Zaterdag 30-juli  Martzen Feenstra & Gretha Andela 

Zondag 31-juli  Oane Sierksma   

       
Zaterdag 6-aug  Jan P.Reitsma & Wilco van Kammen 

Zondag 7-aug  Gerard Talsma & Teake Wassenaar 

       
Zaterdag 13-aug  Simen Bijma & Jan Kooistra  
Zondag 14-aug  Fokke Sierksma & Wim de Groot 

       
Zaterdag 20-aug  Beachvolleybal!!   
Zondag 21-aug  Jan Pier Sierksma & Hylke Hoekstra 

 
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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Nieuws van het Kerkmuseum Jannum  

Beste Flieterpers, misschien hebben jullie wel gemerkt dat er het een en 
ander in beweging is rond het kerkje op de terp van Jannum. Jullie zullen 
binnenkort waarschijnlijk wel over mogelijke formele veranderingen 
worden geïnformeerd. Voor nu willen wij als Team Kerkmuseum het 
volgende nieuws met jullie delen. 

 
Tentoonstelling Fries Museum 
 
Het Fries Museum, eigenaar van de collectie van Kerkmuseum Jannum,  
presenteert van 10 september 
2022 t/m 8 januari 2023 een 
tentoonstelling over de 
middeleeuwen. Zij willen daar 
onder meer 12 stukken uit het 
kerkmuseum voor exposeren, 
waaronder het doopvont, de 
wijwaterbak, een deel van het 
koorhek en een aantal 
sarcofagen.  
Voor Jannum een beetje een 
aderlating...  maar ook een 
spectaculaire operatie! Het 
demonteren van de objecten 
begint naar verwachting op 
donderdag 16 juni, het transport 
van de stukken zal waarschijnlijk 
vrijdag 17 juni of maandag 20 
juni al volgen.  
 
Mocht je in de gelegenheid zijn 
om te gaan kijken, maak vooral foto’s en filmpjes!  
 
Wordt vervolgd, met een zomerse groet, team Kerkmuseum Jannum. 
www.kerkmuseumjannum.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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Vanaf de Jannumer terp 
 
We zitten als verhuurders in de “drukke periode” ofwel het seizoen is 
begonnen, hoewel de logementen op de terp het hele jaar “open” zijn en 
er ook altijd wel bezetting is. In de winterperiode uiteraard wat minder, nu 
vanaf half mei is er volop bezetting. 
En toch waren we een lang weekend naar de grote boze stad, Amsterdam. 
We hadden nog een feestje tegoed van onze lieve buren op de terp, 
Yvonne en Mariëtte. Eerder trouwden ze, maar dat was midden in Corona-
tijd en dan weet je het wel, niks feestje….. 
Op een heel mooie locatie in de grote boze mooie stad, mochten we een 
heel gezellig feest meemaken. 
De dagen er na waren we min of meer te gast bij de drugspastor waarover 
we eerder hebben verteld. 
We waren nu in de 
gelegenheid om zélf te 
ervaren wat het is om te 
werken met drugs-
verslaafden. We zijn voor 
enkele dagen die wereld 
binnengetreden en zijn erg 
onder de indruk geraakt. 
Vandaar dat we er toch nog 
een keer op terugkomen. 
We hebben een 
stadswandeling gehad met 
een ex-drugsverslaafde; met 
z’n tweeën samen met 
iemand die zijn levens-
verhaal vertelt. Hoe zijn 
situatie is ontstaan en hoe 
hij daar weer uitgestapt is.  
 
Heel bijzonder om die verhalen aan te horen, staande in de Zeedijk of de 
Warmoesstraat, of midden in de Red Light zone.  
Op zondag gingen we, ook midden in diezelfde buurt, de kerkdienst 
bijwonen waarin de drugspastor voorging. Een ruimte in een pand van het 
Leger des Heils; er waren een tiental aanwezig.  
Zelfs de trekzak was meegesjouwd naar de grote boze stad. 
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Voorafgaand aan de dienst ging het nog mis, want een dakloze gebruiker 
werd heel agressief en de politie moest er aan te pas komen om de rust te 
herstellen.  
De bijéénkomst maakte veel indruk op ons en dan besef je pas écht goed, 
dat je midden in de ellende van de grote boze stad bent beland.  
Na afloop van de dienst gingen we naar een buitenwijk van de stad, naar 
een opvangcentrum om een creatieve avond bij te wonen in een 
ontmoetingszaal. Een Oekraïense vluchtelinge was gevraagd om een 
schilder-workshop te houden. Die Oekraïense vluchtelinge was trouwens 
ook wel weer bijzonder. Ze was 45 jaar oud, beppe en had een groot 
drankprobleem. Maar…..kon wel heel mooi schilderen. 
Heel laat, toen iedereen in de Flieterpen sliep (denken we) kwamen we 
weer thuis. En uiteraard, de volgende ochtend weer een ritje naar de terp, 
toeteren naar zwager Gorrit en zwaaien naar de hond-uitlaters. Huisje 
schoonmaken tussen de groene, naar mest geurende weilanden en dan 
weet je het zeker: dit is een andere wereld. 
Groeten van ons. 

 

IT POTLEAD  

Albert en Linda, tige tank foar it trochjaan fan it potlead. Ik bin hjir oe sa 
bliid mei want der leit my fan alles op it hert wat ik wol graach ris kwyt wol, 
en dêr is dizze rubryk supergeskikt foar.  Mar ik sil my earst ris efkes 
foarstelle. Ik bin Harry Lepus, hikke en tein yn it mooie Raard, yn’e maaitiid 
fan ferliene jier bin ik nei Lichtaard ferhûze, hjir hie ik in gaadlik plakje foen 
by Eelke-Richt op’t streekje, mar Cees Verwolf en Melle Bijma mienden dat 
se my hjir weijeije moasten. Ja, stjerrebarrende wier, se 
hawwe sels mei de buks efter my oan sitten. Mar ik haw 
no in smoek plakje wêr’t se my net samar fine sille. Ik bin 
myn hiele libben frygesel bleaun, dit foldocht my fjirder 
bêst, net dat ik net populêr bin by de froulje hear, ik hoef 
mar te rammeljen en se lizze foar my klear. Fan jongs ôf 
oan mei ik graach yn it fjild wêze, skoalle wie neat foar my. Ik haw ek noch 
in skoftsje yn it leger sitten by de infanterie, dit foen ik net sa raar, mar wie 
úteindelyk net geskikt omdat ik wat bang oanlein bin neffens de hege 
heren. Fjirder mei ik graach in blokje om te hurdrinnen, jim sille my fêst 
wolris sjoen ha. Ek mei ik graach nei de Formule 1 sjen, bytsje jammer dat 
myn favorite team it noch net sa bêst docht. No, sa witte jim al wer in hiel 

soad fan my. Oant sjen  
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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. 

 

 
Schoonmaaklijst Ponkje 

Juni 22/Sep 22 Schoonmaaklijst Dorpshuis.  
Sleutel afhalen bij Martha Dijkstra 06 4047 3670. 

14-06-22 Gré H. Dittie D. Cora M. 

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

28-06-22 Margje v. K. Wieke de J. Andrea v/d W. 

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

12-07-22 Deze week grote schoonmaak 

30-08-22 Linda T. Alie K. Hennie 

06-09-22 Maaike M. Dorian Marja S. 

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.  

 
 
Maandag  20-juni  Auke Attema & Pietsje Attema  

Maandag  27-juni  Sijmen Hoekstra & Eline Hoekstra 

Maandag  4-juli  Jan Sierksma & Ruurd de Vries  

Maandag  11-juli  Wietske de Vries & Nelly Folkertsma 

Maandag       18-juli Alice Andringa & Esther Spoelstra 

Maandag       25-juli  Ruurd Folkertsma & Alle Sierksma 

Maandag         1-aug Annet Miedema & Johanna de Boer 

Maandag         8-aug Hilde Aagtjes & Margje van Kammen 

Maandag       15-aug Anna Sierksma & Ingmar v/d Veen 

Maandag       22-aug Gerda Sierksma & Bavius Bakker 
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Klaveren en tachtigen 

Nei twa jier corona  koenen we einlings wer los yn ûs nije  geselliche 

doarpshûs "de Fjouwer". De klaverjossers 1 keer yn de fjitjen dagen, de 

tachtigers 1 keer yn de moane.   

En wat wer in opkomst alle keren; it is geweldig hoefolle dielnimmers nei 

ûs lytse mienskip komme. Se komme oeral wei; by nammen ût Burdaard, 

Blije, Hantumhûzen, Ljouwert , Dokkum , Rinsumageest  en fansels ûs eigen 

Flieterpers.  

No is it by ûs ek tige gesellich, dat sprekt fansels ek oan. It bestjoer hat dan 

ek de saakjes goed foar elkoar. De klaverclub spilet altyd fjouwer parijen 

fan fjouwer spullen; en at it dan in bytsje meisit binne wy sawat om een oer 

as olve klear, en komt de prysûtrikking.  

It binne de lêste tyd altyd fleisprizen wat elsenien wol oansprekt, mar prys 

as gjin prys; elsenien gjit altyd tefreden nei hûs. Undertusken ha de bakkers 

zich dan ek meldt en sit elsenien nei ôfrin lekker te smikkeljen.  
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Op 6 mei hienen we ûs lêste jûn en waren  de winnaars bekend makke. Fan 

de 35 klaverjossers  binne de eerste trije as volgt:                                                        

                                        1.Johannes Hoekstra  mei 33.370  punten    

                                        2. Martha Dijkstra       mei  32.276  punten 

                                        3. Douwe Sjirk Zijlstra mei   31.452 punten 

Fan de 13 tachtigers binne de eerste trije as volgt: 

                                        1. Minne Kooistra        mei  216 

                                        2. Wouter Folkertsma mei 108 

                                        3. Wim de Groot B       mei   32 

Elsenien kryg in daverend applaus en de 1e pryswinnaars waren lekker yn 

de blomkes set. De bakkers kamen, disse lêste jûn, mei lekkere 

frituurhapkes ûnder it kaarten bylâns, koartom it wie wer in bjusterbaarlik 

kaartseizoen.  Bedankt bestjoer, bakkers en betsjinning; graag oant sjen by 

it nije seizoen. 

In klaverjosserke. 
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Data wedstrijden: «Nea Kwea» 
 

 17 & 18 Juni                  Talsma / Twijnstra partij 

 2 Juli                      ATO ouder / kind partij 

 23 Juli                              Schaafsma / Coop Holwerd partij 

 26 & 27 Augustus           Folkertsma partij 

 9 & 10 september         Van Kammen/Jansma Burdaard partij 
 

Tapperslijst “Nea Kwea” 
 

17 juni vrijdag  17.00 Jorrit & Symen Johannes 

18 juni zaterdag  12.30 Irma & Alice 

   15.00 Hiltsje A & Nynke. S 

02 juli zaterdag  10.00 Margje & Hilde 

                                           13.00 Marten & Maaike 

23 juli zaterdag  15.00 Harmen & Herman S 

                                           17.30 TP & Riemke 

                                           20.30 Johannes & Wiesje                                          

26 aug vrijdag  17.00 Martzen & Gretha 

27 aug zaterdag  12.30 Alle V & Anna de B 

                                           15.00 Esther & Eelkje 

09 sept vrijdag  17.00 Jan K. & Jan S 

10 sept zaterdag  12.30 Pearkekeatsen 
 

Schoonmaaklijst “Nea Kwea” 
 

week 27  20 juni  Tsjikke & Tietsje R 

week 30  25 juli  Maaike M & Nynke H 

week 35  29 aug  Marianne & Marja 

week 37  12 sept  Bestjoer 

 

* Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 
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Update verbouwing oude dorpshuis te Reitsum 

 
Er is alweer een jaar voorbij sinds we de sleutel kregen van de 
gereformeerde kerk naast ons huis. De oude dame ondergaat een grondige 
metamorfose om straks dienst te kunnen doen als Boutique Hotel met 5 
kerksuites. In juli 2021 werd tot grote vreugde bekend dat we, net als het 
nieuwe dorpshuis, aanspraak kunnen maken op de Leader-subsidie. Het 
volledige subsidiebedrag wordt toegekend om de kerk te verbouwen tot 
boutique hotel met koffiebar, wat een opsteker! Het binnenhalen van de 
subsidie had heel wat voeten in de aarde en zonder namen te noemen wil 
ik graag iedereen bedanken die zijn of haar medewerking heeft verleend bij 
het binnenhalen van deze Europese pot met geld. Dankzij de subsidie 
bevinden we ons in de gezegende omstandigheid dat de verbouwing niet 
een ‘eeuwigheid’ gaat duren maar dat we, onder voorbehoud, tegen het 
einde van dit jaar vast een heel eind op weg zijn. Je hoort dat ik wel een 
slag om de arm houd want al die kamers gaan we zelf behangen, sausen en 
inrichten en dat heeft even tijd nodig. Het plan om voor de zomer van 2022 
gasten te kunnen ontvangen zetten we voor het gemak even in de ijskast 
want dat gaat niet lukken. Maar laat ik vooral vertellen wat er allemaal wél 
is gelukt want dat is best veel! 
 
Ik spring even terug in de tijd: eind oktober vorig jaar kregen we de 
vergunning voor de verbouwing binnen en sindsdien hebben we al flinke 
slagen gemaakt. Twee timmermannen hebben een halfjaar lang keihard 
gewerkt aan de verbouwing. Het Ponkje is als allereerste gesloopt en het 
dak van de consistorie geïsoleerd. Daarna is de hele kerk ontdaan van haar 
dorpshuis-look. De keuken eruit, het toneel gesloopt, het systeemplafond 
gesaneerd en de wenteltrap verkocht. De toiletten zijn met de grond gelijk 
gemaakt en de kelder definitief gesloten. 12 kuub puin en twee kapotte 
hamstrings later was de kerk weer kerk in al haar glorie! Wat een 
heerlijkheid om rond te kunnen lopen in dat pand dat ontdaan was van alle 
opsmuk, om te constateren dat het verlopen uiterlijk precies was waar we 
op hoopten. Maar goed, voor niets komt de zon op en daarom was er werk 
aan de winkel. 
 
Om te voldoen aan de eisen van het bouwbesluit, de gemeente en de 
berekening van de constructeur moest de bestaande cementdekvloer 
overgoten worden met maar liefst 15 cm beton (met vloerverwarming).  
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De eerste financiële tegenvaller was een feit want wij dachten de 
vloerverwarming zo op de dorpshuisvloer te leggen. De constructie van de 
kerk was niet berekend op een verbouwing zoals wij die voor ogen hadden, 
vandaar de extra dikke betonlaag. Gelukkig verzachtte het nieuws dat we 
subsidie kregen de pijn. De hele kerk is van voor naar achter geïsoleerd en 
ook de wanden van de lange centrale hal, de lobby en alle vijf suites zijn 
voorzien van dikke geïsoleerde wanden. 
 
In de achtergevel van de kerk zijn drie grote raampartijen gekomen voor 
respectievelijk de tuinsuite, de lobby en de ontbijtzaal. Met gevaar voor 
eigen leven zijn op de eerste etage 3 ramen geplaatst voor daglicht in de 
twee junior suites. Het gesloten zolderluik in het oude ponkje is vervangen 
door een raam voor helder hemellicht in de ontbijtzaal. Inmiddels is de 
nieuwe keuken geplaatst en kan ik binnenkort croissants serveren 
vanachter mijn nieuwe aanrecht. Ook is de ontbijtzaal behangen en 
gesaust. Kerksuite 1, 2 en 3 zijn inmiddels al gestuct en sausklaar, zelfs de 
trappen van Jan K. zitten er in. Je kunt nu goed zien hoe het licht binnenvalt 
en hoe de suites uitpakken in werkelijkheid. Elke suite is anders qua 
formaat en faciliteiten. En o, wat worden ze leuk! De tuinsuite krijgt een 
bad in de slaapkamer, dat vond de architect wel een leuk extraatje. Ikzelf 
had het niet verzonnen en zie alleen maar extra poetswerk, maar het is wel 
leuk natuurlijk. Dus vooruit, doe eens gek. 
 
Het timmerwerk is inmiddels bijna af en beide timmermannen hebben we, 
nog net binnen budget, uitgezwaaid. Nu staat timmerman Anco er alleen 
voor. Hij heeft 5 maanden onbetaald verlof opgenomen en werkt tot 1 juli 
dubbel fulltime in de kerk, erop gebrand om zoveel mogelijk af te krijgen.  
 
Als je dit verhaaltje hebt gelezen zou je bijna denken dat de verbouwing 
wel heel voorspoedig verloopt…. En dat klopt. Natuurlijk gaat er ook van 
alles mis en moeten dingen soms twee keer overnieuw, of drie keer. Maar 
dat zijn allemaal geen ernstige tegenvallers, dat hoort erbij. We zijn vooral 
blij met de hulp van verschillende Flieterpers. Vakmensen die om de hoek 
wonen en waar wij graag een beroep op doen. Als je wilt komen kijken, 
wees welkom. Wel op eigen risico want de Jislumer balustrades zijn nog 
niet geplaatst. 
 
Groetjes, Dorian 
Bij De Pastorie 
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Agenda 
 
 
13/19 juni Margriet Eyken   Kerk Ginnum 
16 juni  Flierewille   Dorpshuis 16,00 u. 
17/18 juni Talsma/Twijnstra partij  Kaatsveld 17.00/12.30 
20/27 juni Linda Ruys   Kerk Ginnum 
27 juni/3 juli Desiree Bijwaard   Kerk Ginnum 
24/25 juni Oud papier   Ginnum/Reitsum 
02 juli  Wad’n kunstroute       www.routewadeenkunst.nl 
2 juli  ATO ouder/kinder partij  Kaatsveld 11.00  u. 
4/17 juli  Mechteld Paauwe  Kerk Ginnum 
10 juli  Opendag, www.parzival-paardencoaching.nl 

15/16  juli Kleintje Dorpsfeest 2022  Reitsum 17.00 u. 

23 juli  Schaafsma/Coop Holwerd partij Kaatsveld 15.00/19.00  
06 augustus          Wad’n kunstroute       www.routewadeenkunst.nl 
19 en 21 aug. Jislumermerke   Jislum 17.00 u. 
20 augustus Beachvolleybal   Reitsum 15.30 u. 
26/27 augustus Folkertsma partij  Kaatsveld 17.00/12.30  
03 september Wad’n kunstroute       www.routewadeenkunst.nl 
9/10 september Van Kammen/   Kaatsveld 17.00/11.00 
  Jansma Burdaard partij     
01 oktober Wad’n kunstroute       www.routewadeenkunst.nl 

 

 
Noord-Friese winkeltjesroute elke laatste zaterdag van de maand, zie 

www.noordfriesewinkeltjesroute.nl  
 

 

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren: 

op maandag 11.07.2022 
dorpsbode@deflieterpen.nl 

Hartelijk bedankt, de redactie: René Manzoni en Erna Douwes  

http://www.routewadeenkunst.nl/
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