
 

 

 
 

 
Lente in de Flieterpen (stal Noordam) 

 

april 2020      34ste jaargang nr. 4 

dorpsbode@deflieterpen.nl 
 

 

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


 2 

 

Dit is een uitgave van Dorpsbelang, Oranjevereniging, ’t Ponkje en 
Dorpshuis 
DORPSBELANG  Hendrik Bijma 
DORPSHUIS Mariëlle Brouwer              

ORANJEVERENIGING Gretha Andela   

PONKJE Abe Reitsma 

REDACTIE Wieger Zoodsma               

PENNINGMEESTER EN CORRESPONDENTIEADRES DORPSBODE:           

Erna Douwes, Bankrek.nr. NL82RABO 03078.29.146 t.n.v. Dorpshuis de Vlie-
terpen, inzake dorpsbode. Advertenties dorpsbode. cees.erna@hetnet.nl 

 
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. 
 

Flieterpers, 
In deze coronatijdperk is het moeilijk om een dorpsbode geheel gevuld 
te krijgen. Alle verenigingen die nog een jaarvergadering moeten orga-
niseren hebben deze uitgesteld zoals u kunt lezen in deze dorpsbode.  
 
U bent gewend dat achterop de dorpsbode een goed gevulde agenda 
staat vermeld.  Er staat nu een lege agenda: er wordt tot 28 april niets 
georganiseerd. Na deze datum moeten we afwachten wat er wel mag. 
U kunt de website www.deflieterpen.nl in de gaten houden hierop wor-
den alle vergaderingen en bijeenkomsten aangekondigd.  
 
De dorpsbode van 13 mei of die wel of niet gaat verschijnen hangt van 
de situatie af. Er komt in elk geval een digitale (internet) versie uit. Zij 
die geen internet hebben (welke bij ons bekend zijn) krijgen hem thuis 
bezorgd.  
 
Ondanks de coronacrisis hebben we een prachtige lente. Het weer is al 
enkele weken zeer goed, dus de lammetjes ( voorpagina) kunnen weer 
naar buiten. 

mailto:cees.erna@hetnet.nl
http://www.deflieterpen.nl/
mailto:info@rmtnof.nl
http://www.deflieterpen.nl/
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Nieuwspagina van dorpsbelang De Flieterpen 
 

Inzameling oud papier 
 

Op 24 en 25 april staan de containers voor de inzameling van het oud 
papier weer in Ginnum en Reitsum. Van de gemeente Noardeast Frys-
lân kregen we bericht het inzamelen van oud papier door te laten gaan.  
Met de restrictie alle geldende maatregelen i.v.m. het coronavirus in 
acht te nemen. 
 
Jaarvergadering 2020 
 
De jaarvergadering van het dorpsbelang is i.v.m. de uitbraak van de 
coronavirus afgelast. Zodra er een andere datum bekend is, laten we 
jullie dit zo spoedig mogelijk weten. 
 

 

DOE MEE AAN FERDIVEDAASJE IN DE FLIETERPEN 
We zitten thuis, maar niet bij de pakken neer. 

Op de website van de Flieterpen biedt dorpsbelang in samenwerking met de 

webbeheerder jullie een podium. Hier kun je al je creatieve ideeën plaatsen. 

Of je nu 5 of 90 jaar oud bent, doe mee!   
Alles is welkom, van een mooie tekening tot een leuke quiz. Het maakt niet 

uit als je maar mee doet. 

Ds. Elverdink zal wekelijks een bijbelquiz plaatsen. 

Jullie bijdrage kan worden gemaild naar wzoodsma@outlook.com . 

 

Aan de leden van de laatste eer 
Zoals u weet  kan er vanwege het beleid tegen het Corona-virus geen 
algemene ledenvergadering worden gehouden. Wij zijn op de hoogte 
van onze plicht om de leden op de hoogte te houden eens per jaar. Bij 
ons weten zijn er momenteel geen grote besluiten te nemen. Mocht dit 
toch voorkomen, proberen wij de leden te benaderen. Onze bedoeling 
is om in het najaar de algemene ledenvergadering te houden mits dit 
dan is toegestaan. De datum zal ook dan weer in de dorpsbode komen 
te staan. 
Met vriendelijke groet en blijf gezond: bestuur “de laatste eer”.   
  

mailto:wzoodsma@outlook.com
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Bibliotheken stellen 100 e-books beschikbaar via ThuisBieb   
   

De gebouwen zijn gesloten, maar de Nederlandse bibliotheken zijn on-
line gewoon open. In de ThuisBieb-app zijn vanaf vandaag 100 e-books 
voor iedereen beschikbaar, ook voor mensen die geen lid zijn van de 
Bibliotheek. Met de ThuisBieb willen de bibliotheken iedereen die thuis-
zit een hart onder de riem steken én een mooie leeservaring bieden in 
deze onzekere tijd. De ThuisBieb is in ieder geval open tot en met 10 
mei. 

 
Populaire én minder bekende titels 
De brede selectie bevat voor elk wat wils: van spanning tot chicklit en 
van literatuur tot informatief. Tot de selectie aangeboden boeken beho-
ren populaire titels als ‘Rinkeldekink´ van Martine Bijl en de nieuwste 
editie van het voetbalmagazine ‘Hard Gras’, maar ook te ontdekken 
boeken als ‘Post voor Rus Ordelman’ van Bette Adriaanse, ‘De mentor’ 
van Tessa Kollen en ‘Mindgym work-outs’ van Wouter de Jong. 
 
Ook voor de jeugd  
De jongere lezer vindt in de app naast bekende titels als ‘Stuntvlogger 
Sam’ van Jelmer Jepsen, ook bijzondere boeken als ‘Toverhanden’ van 
Chris Winsemius en ‘Alaska’ van Anna Woltz. 

 
#ikleesthuis 
De ThuisBieb sluit mooi aan bij eerdere initiatieven om mensen te wij-
zen op het online aanbod van de Bibliotheek. Samen met de CPNB 
werd de campagne #ikleesthuis gelanceerd, en in de LuisterBieb, de Bi-
bliotheek-app voor luisterboeken, zijn ruim 100 extra titels toegevoegd 
die beschikbaar zijn voor iedereen. Het aantal bezoekers van de online 
Bibliotheek is sinds de start van de campagne meer dan verdrievoudigd 
en het aantal uitleningen is ruimschoots verdubbeld.   
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Oan alle keatsleafhawwers, 
 

Sa at jim allen fêst net ûntgien is, binne de rigels rûn it COVID-19 by-
steld en it gefolch hjir fan is dat wy as keatsferieniging oant dy tiid ek 
net útein kinne mei it keatsseizoen. 
Oant 1 Juny sille der dan ek gjin trainingen noch wedstryden  
plak fine op ús Reitsumer Sjûkelân. 
 
At wy mear witte oer it fierdere ferrin fan it keatsseizoen krije jimme 
dat fansels te hearren mar foarearst: 
Sjoch nei elkoar om, help elkoar wêr’t it kin en boppe alles bliuw sûn. 
 
Keatsferieniging “Nea Kwea” 
Wilco,Ruurd,Jenne,Alle,Nynke. 
 

 
 

Friese Wijsheden 
- As’t net kin sa’t it moat, moat it mar sa’t it kin 

- Doch dyn plicht en lit de lju mar rabje 

- It is in gek dy’t earm libbet om ryk te stjerren 

- In nijboer hat elk op ‘e loer 

- In lyk man is in ryk man 

- ‘Alle bytsjes helpe,’sei ’t wiif en hja treu it skip oan mei de stop-

nuddel 

- ’t Is in min spul, immen dy’t oer ’t hinder tild is wer yn ‘e mid-

den fan ’t seal te krijen. 

- ‘It falt net ta’, sei de jonge, ‘ús heit is mei ús mem troud, 

mar ik moat mei in frjemd’. 

- De hazze en de slak hawwe op ‘e selde dei âldjier 

- Slút freonskip mei dyn buorlju, mar brek it sket net ôf. 
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Tapperslijst “Nea Kwea” 2020 
 
5 juni vrijdag 17.00 Jan  k&  Jan S 

6 juni zaterdag 11.00 Hiltsje A & Sippie v S 
  13.30 Herman A & Johan F 

    

20 juni zaterdag 10.00 Marten & Maaike 
  13.00 Margje & Hilda 

    
11 juli zaterdag 15.00 Harmen & Herman 

  19.00 Irma & Alice 

  21.30 Esther & Eelkje 
    

14 aug vrijdag 17.00 Jorrit & Sijmen Johannes 
15 aug zaterdag 11.00 Tp & Riemke 

  13.30 Ype & Martha 
    

28 aug vrijdag 17.00 Martzen & Gretha 

29 aug zaterdag 11.00 Alle de V & Anna de B 
  13.30 Johannes & Wiesje 

    
11 sept vrijdag 17.00 Gerda & Bavius 

12 sept zaterdag 11.00 Oane & Gré 

   Hylke & Fokke 
 

Schoonmaaklijst: 
 

Week 24 8 juni Dittie & Esther 

Week 26 22 juni Klaaske & Ytsje J. 
Week 29 13 juli Tjikke & Tietsje R. 

Week 34 17 augustus Maaike M & Nynke H. 
Week 36 31 augustus Alice & Froukje 

Week 38 14 september Bestuur 

 
Peuterspeelzaal 'Oer de Brêge' Burdaard  
Is uw peuter toe aan een nieuwe uitdaging? Dan voelt hij of zij zich vast thuis 
op onze peuterspeelzaal! Opgave is mogelijk vanaf 1,5 jaar en plaatsing vanaf 

2 jaar. Voor meer informatie en / of om uw kind aan te melden kunt u contact 

opnemen met Hannie Haagsma via tel: 0511-543017, e-mail: info@tikokinder-
opvang.nl of kijk op www.tikokinderopvang.nl.  

  

mailto:info@tikokinderopvang.nl
mailto:info@tikokinderopvang.nl
http://www.tikokinderopvang.nl/
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Zuurkool als afsluiter van de kou..........Heerlijk Beppe 
  
Zuurkool is een ideale groente voor als je nog niet weet wat je wilt maken. Je 

kunt er echt alle kanten mee op! En heel handig als je voor een week tegelijk 
boodschappen doet, want zuurkool blijft in de koelkast zeker een week goed.  

Ook zuurkool uit het vat. En om de voedingswaarden hoef je je geen zorgen te 

maken, want door het zuur blijft de vitamine C uit de kool juist goed bewaard.  
Vroeger werd zuurkool vaak zelf thuis gemaakt om een voorraad net geoogste 

witte kool voor de winter te bewaren. Nu steeds vaker, omdat het leuk is om te 
doen. Een leuk klusje voor in de vroege herfst, zodat je een winter lang van 

zelfgemaakte zuurkool kan genieten.  

In een ton of zuurkoolpot wissel je de slierten gesneden witte kool af met laagjes 
zout en dekt alles af met een steen of een zak met water. Hierdoor kan de lucht 

wel ontsnappen, maar niet binnenkomen.  
In deze zuurstofarme omgeving zetten bacteriën suikers uit de kool om in melk-

zuur. Dit maakt de kool friszuur van smaak en licht verteerbaar. En altijd inzet-
baar. Als het koud en guur is maak je smeuïge zuurkoolstamppot met gebakken 

appel, braadworst en gebakken plakjes spek. Of je maakt als je in het weekend 

gasten krijgt Elzasser zuurkool. Daarvoor stoof je zuurkool met casselerrib, ont-
bijtspek en een varkensknie of schouderkarbonades urenlang in wijn en gan-

zenvet. Heerlijk met ook nog rookworst erbij en gekookte aardappelen.  
Maar het liefst maak ik zelf Hongaarse zuurkool, een recept dat ik al in mijn 

studententijd ergens tegenkwam en nog steeds bovenaan in mijn zuurkooltop-

tien staat. Net als bij andere zuurkoolgerechten wordt ook dit gerecht lekkerder 
als je er meteen een wat grotere hoeveelheid van maakt.  

Laat zeker een kilo (biologische) zuurkool uit het vat in een vergiet uitlekken en 
druk al het vocht eruit. Fruit 2 gesnipperde uien met 1 fijngehakte teen knoflook 

zachtjes in wat olijfolie glazig. Voeg de zuurkool toe, maak de slierten met twee 

vorken los en meng ze met de ui. Strooi er een lepel milde paprikapoeder over 
met 2 theelepels karwijzaadjes - die zien er uit als komijnzaadjes, maar smaken 

net wat anders - een lepel verse tijmblaadjes en wat versgemalen zwarte peper. 
Bak de zuurkool al omscheppend 1-2 minuten en schenk er dan zo'n 250 ml 

kippenbouillon bij. De zuurkool moet echt in het vocht liggen. Zet de deksel 
schuin op de pan en laat de zuurkool zeker een half uur, maar liever nog iets 

langer, lekker pruttelen. Zo kan de kool het vocht opnemen - er verdampt ook 

wel wat - en wordt de zuurkool lekker smeuïg. Origineel roer je er met de bouil-
lon ook een bekertje zure room door, maar dat doe ik tegenwoordig niet meer. 

Dat maakt de zuurkool heel romig, maar er gaat ook veel van de echte zuur-
koolsmaak verloren. Mijn Hongaarse zuurkool smaakt heerlijk met hele kip uit 

de oven en smeuïge puree van zoete aardappel. Super voor een zaterdag met 

gasten.                                                                      Vervolg blz 17 
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hongaarse zuurkool voor 4 personen bereiding 60 minuten 

ingrediënten 

 1 kg (biologische) zuurkool uit het vat, 2 uien, gesnipperd,1 teentje knoflook, 

fijngehakt, olijfolie, 1 eetlepel milde paprikapoeder, 2 theelepels karwijzaad, 
 1 lepel verse tijmblaadjes,250 ml kippenbouillon, 125 ml zure room. 

bereiden 

Laat de zuurkool in een vergiet uitlekken en druk al het vocht eruit. Fruit de uien 
met de knoflook zachtjes in wat olijfolie glazig. Voeg de zuurkool toe, maak de 

slierten met twee vorken los en meng ze met de ui. Strooi er het paprikapoeder 

over met de karwijzaadjes, de tijmblaadjes en wat versgemalen zwarte peper. 
Bak de zuurkool al omscheppend 1-2 minuten en schenk er dan de kippenbouil-

lon en de zure room bij. De zuurkool moet echt in het vocht liggen. Zet de deksel 
schuin op de pan en laat de zuurkool zeker 30 minuten, maar liever nog iets 

langer, lekker pruttelen. Zo kan de kool het vocht opnemen en wordt de zuur-
kool lekker smeuïg. Deze Hongaarse zuurkool smaakt heerlijk met hele kip uit 

de oven en smeuïge puree van zoete aardappel. 

Lekker Ite 

Sjoerd 

MARKANTE UITSPRAKEN 
“Je moet schieten anders kun je niet scoren” (Johan Cruiff) 

“Boven het doel uitschieten is niet zo erg als het doel  

  niet bereiken “ ( Confucius) 

“Woorden zijn wind en daden zijn dingen” (Joost van den Von-

del) 

“” Als je “A” zegt moet het hele alfabet erachteraan komen” ( Albert 

Heijn) 

“Een voettocht naar Peking begint ook met de eerste schreden en als 

je die 

  niet zet kom je d”r  nooit“ ( Wim Kan) 
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                                                           Flieterpsterdyk 23   
9175 GG Reitsum                              9175 GG Reitsum 
                                                             

                                                                    0519-339362 
                                                             Boekingen:  
                                                             06 40473670 

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

e.c.t. BEDIENING AANWEZIG.` 
 
 

 

 

 

Flieterpsterdyk 12, Reitsum 

 

-Pad richting Kerk 

-Links aan de muur kosterij 

-In groene kast 
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Bedankt 
 

Wij willen iedereen bedanken voor de felicitaties voor ons 55 jarig huwelijk. 
 
Jan en Teunia    

Feenstra 

 

 

april/juni20 Schoonmaaklijst Dorpshuis 

14-04-20 Cisca V. Hilma M. 
 

Nel Schrier 

21-04-20 Linda T.  
 

Alie K. Hennie L. 

28-04-20 
 

Maaike M. Tine R. Marja S. 

05-05-20 Sippie S. Ietsje H.  

12-05-20 Jitske R. Pietsje S. Ytje H.  

19-05-20 Tjitske S. Durkje S.  

26-05-20 Irma R. Wiesje H.  Anna de B. 

02-06-20 Gré H. Dittie D. Cora M. 

09-06-20 Saakje Z. Richtsje F. Tietsje W. 

16-06-20 Margje v. K. Wieke de J. Andrea v/d W. 

23-06-20 Cisca V. Hilma M. Nel Schrier 

30-06-20 Linda T. Alie K. Hennie L. 
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Geachte Flieterpers, 
 

Gezien de omstandigheden zijn wij, als bestuur van de Oranjevereni-
ging, genoodzaakt, de geplande festiviteiten voor Koningsdag af te ge-
lasten. Voor het komende dorpsfeest, hebben we nog een klein beetje 
hoop dat dit door kan gaan.  Uiteraard hoort u hier van , zodra wij ook 
meer weten. 
Bestuur Oranjevereniging 

 
 

Tappers-en bakkerslijst (vrijdag en zaterdag) april tot en met juni 
2020 

april/juni 

20 

Zaterdag Vrijdag 

Tappen Bakken Tappen Bakken 

17-04-20   Ale Sip Hans H. en 
Hilma 

18-04-20 Abe K. en 
Jorrit A. 

Bavius en 
Ruurd de V. 

  

25-04-20 Marten Auke en S   

02-05-20 Cees D. Oane S. en 

Sjoerd 

  

09-05-20 Gaatse Herman S. en 

Harmen 

    

16-05-20 Sjouke S. en 
Piet S. 

David en 
Wieke 

  

23-05-20 Marko A. Sietske H. en 

Anneke B. 

  

30-05-20 Riemke en 

Ytsje J. 

Klaaske en 

Hiltsje A 

  

06-06-20 René M. en 
Jan M. 

Silvia en Be-
rendtje 

  

13-06-20 Hylke Klaas en Dik-

kie 

  

20-06-20 Fokke Jan P en 

Tietsje R. 

  

27-06-20 Minne Jitske R. en 
Tsjikke S. 
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Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren op: 

Woensdag  13 mei 2020 
Bij Wieger Zoodsma  

              Mailen kan ook: dorpsbode@deflieterpen.nl  

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

