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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, 
Op de voorplaat staat een foto van de corona optocht in Ginnum. De Oranje-

vereniging had het dorpsfeest deze zomer afgelast, toch wilde men een op-
tocht houden maar dan wel met de richtlijnen van het RIVM. De foto’s die ge-

plaatst zijn op www.deflieterpen.nl geven aan dat hier goed is over nagedacht, 
de uitvoering was bijna een 10. Jammer van de regen maar ja !!!! De zon??? 

 

De meeste boeren zijn weer volop aan het protesteren tegen de maatregelen 
die de minister heeft aangekondigd. Het veevoer wat de koeien moeten heb-

ben mag minder eiwit bevatten, zodat ze minder stikstof produceren. Dit is 
van belang voor de bouw/wegensector. In de Flieterpen doen ze dat altijd al, 

zodat er in Reitsum weer, één of mogelijk twee, bouwkavels zijn verkocht.   

 
Deze zomer komen ook steeds meer mensen naar de Flieterpen om vakantie 

te vieren. De recreatie woningen zijn steeds vol met mensen uit Frankrijk, 
Griekenland, België, Brabant en de Randstad. Of deze volksverhuizing ook in-

vloed heeft op het coronavirus? Dat zien we later wel…….. 
 

Er zijn nog niet zoveel activiteiten in de Flieterpen. Het Ponkje heeft nog geen 

tapperslijst opgegeven. Toch maar weer luisteren naar de gezellige muziek 
van radio de Flieterpen. Wanneer we eindelijk aan de glasvezelkabel van 

Kabelnoord worden bevestigd blijft nog steeds onduidelijk.   

mailto:cees.erna@hetnet.nl
http://www.deflieterpen.nl/
mailto:info@rmtnof.nl
http://www.deflieterpen.nl/
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Paardentuin Harstahof  in Ginnum 
In de maand juli van dit jaar zijn Dick en ik al weer 2 jaar woonachtig in Gin-
num! Naar alle tevredenheid, we vinden het hier heerlijk. En sinds we aan de 

Harstawei wonen hebben we hard gewerkt aan het op- en verbouwen van 
onze nieuwe plek. Met het voorhuis van de boerderij zijn we nog druk bezig, 

maar we hebben ondertussen al wel Paardentuin Harstahof gerealiseerd en ik 

ben eind vorig jaar mijn praktijk voor Paardencoaching begonnen. 
 

We organiseren vanuit de Paardentuin en Parzival Paarden coaching diverse 
leuke activiteiten, zoals yogasessies in de buitenlucht, mooie retraitedagen 

rondom een specifiek thema of op maat samengesteld, workshops voor coa-

ches en paardeneigenaren, individuele paardencoaching voor volwassenen en 
bijvoorbeeld ook de Pony doe-uurtjes. Dit is een lichte variant paardencoa-

ching voor kinderen en jongeren van ± 8 tot 14 jaar, waarbij we spelenderwijs 
op een ontspannen manier werken aan sociale vaardigheden, zelfvertrouwen 

en een gezond zelfbeeld. Daarnaast staat er op donderdag, vrijdag en zater-
dag een winkeltrapje op (of nabij) de oprit. Hier kan je verse eieren, noten, 

groente, fruit, kruiden en bijvoorbeeld jam kopen. Alle producten komen van 

ons eigen erf (de beschikbaarheid is uiteraard afhankelijk van de tijd van het 
jaar).  

Wanneer je op de hoogte wilt blijven van datgene wat hier allemaal te doen is, 
dan kan je de Facebook pagina van Parzival Paardencoaching en de Paarden-

tuin liken of volgen (www.facebook.com/parzivalpaardencoaching en 

www.facebook.com/paardentuin) of op de website van Parzival kijken 
(www.parzival-paardencoaching.nl). E-mailen kan ook, mocht je vragen heb-

ben: nelleke@parzival-paardencoaching.nl.  
                                                            wellicht tot ziens Nelleke & Dick       

http://www.facebook.com/parzivalpaardencoaching
http://www.parzival-paardencoaching.nl/
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Aan alle  leden, ouders, vrijwilligers en supporters! 
NEA KWEA 

 
It giet oan!! 

 

Op 18 July  gaan we los met de eerste wedstrijden. 
Datums  wedstrijden: 
 

 18 Juli               Schaafsma partij/nachtkeatsen 

 31 Juli & 1 Augustus      Folkertsma partij 

 15 Augustus                   ATO ouder/kind partij 

 28 & 29 Augustus          Van Kammen partij/ pearkekeatsen 

 

Wedstrijd tijden: 

18 Juli  15.00 uur jeugd en + 19.00 uur nachtkeatsen. 

31 Juli 17.00 uur  jeugd en 1 Augustus 11.00 uur dames/heren. 

15 Augustus begint de ouder/kind partij om 10.00 uur. 

28 Augustus 17.00 uur jeugd en 29 Augustus 10.00 uur  pearkekeatsen.  
 

OPGEVEN  KAN TOT DE WOENSDAG VOOR DE WESTRIJD TOT 20.00 

UUR !! 
 

Graag de contributie voor de eerste wedstrijd overmaken naar 
IBAN:NL59RABO0320.201.813 t.n.v. St. Sportveld Flieterpen Reitsum.  

(onder vermelding van naam en geboortedatum). 
T/m 17 jaar:   € 7,50  /   Vanaf 18 jaar:  € 12,50 

 

Flierewille gaat weer van start op 17 september.  Zie 
agenda 
 

Kerkdiensten in de Flieterpen  
 

Elke zondag op uw computer  

          om 09.30 u: 
een dienst uit de Kerk in Reitsum                                                                                                                                                                                                                                                             

    Kijk op www.deflieterpen.nl 
Het is een live uitzending later komt de  

uitzending alsnog op video (18.00 uur)  

 

http://www.deflieterpen.nl/
http://www.google.nl/imgres?q=kaatsen&um=1&hl=nl&sa=N&rlz=1W1GPEA_nl&biw=1280&bih=548&tbm=isch&tbnid=LFgtEMymOM70IM:&imgrefurl=http://kvdekolk.nl/kaatsen iets voor jou.html&docid=XpUyKTMeh67ZDM&imgurl=http://kvdekolk.nl/Media/Afbeeldingen/kaats.jpg&w=214&h=265&ei=VXKFT4jlCYPrOcvGldYI&zoom=1&iact=hc&vpx=352&vpy=137&dur=1024&hovh=212&hovw=171&tx=102&ty=130&sig=110208800035373474532&page=4&tbnh=166&tbnw=134&start=40&ndsp=15&ved=1t:429,r:6,s:40,i:201
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Tapperslijst "Nea  Kwea" 2020     

       

18 juli  Zaterdag 15.00 Margje & Hilde  

   18.30 Irma &  Alice  

   21.30 Esther & Eelkje   
   
     31 juli   Vrijdag 17.00 Jorrit & Symen Johannes  

1 aug  Zaterdag 11.00 Johannes & Wiesje  

   13.30 Tjitze Piet & Riemke  
                      
15 aug 
                                            

Zaterdag 
 

10.00 
13.00 

Alle & Anna  
Ype & Martha 

 
 

 

    28 aug  Vrijdag 17.00 Herman A & Johan F.  

    29 aug  Zaterdag 
10.00 
13.00 

Marten & Maaike 
Hylke & Fokke   

 
 
Schoonmaaklijst:    

 

      

week 30 20 juli  Klaaske & Ytsje J.  

      

week 32 3 aug  Tsjikke & Tietsje R.  

      

week 34 17-aug  Alice & Froukje S. 

      

week 36 31-aug  Bestuur  

      
*De sleutel kan afgehaald worden bij  Erwin & Froukje Kikstra. 
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Burgemeester Johannes Kramer bezoekt de Flieterpen. 
 
Dorpsbelang De Flieterpen mocht samen met het Dorpshuisbestuur dinsdag-

avond 16 juni jl. burgemeester Johannes Kramer en dorpencoördinator Saapke 
Nijhuis  van de gemeente Noardeast-Fryslân ontvangen voor een werkbezoek. 

Voor deze avond is een programma bedacht om de burgemeester kennis te la-

ten maken met de dorpen van de Flieterpen. De start was in dorpshuis ‘De 
Fjouwer’ met koffie en gebak. Het gebak was meegenomen door de burge-

meester.  
 

Hierna werd  De Flie-

terper vlag gepresen-
teerd.  De eerste vlag 

werd uitgereikt aan 
Hiltje de Boer voor 

haar inbreng bij het 
ontwerp van de vlag. 

De tweede vlag werd 

uitgereikt aan burge-
meester Kramer voor 

de gemeente Noarde-
ast-Fryslân met het 

advies deze op te 

hangen in de raadszaal zodat de Flieterpen altijd onder hun aandacht blijft. 
Daarna stapte een ieder op de fiets om de heer Kramer kennis te laten maken 

met de dorpen van de Flieterpen. Tijdens de fietsroute is aan de heer Kramer 
het een en ander verteld over de Flieterpen. De route ging van Reitsum naar 

Ginnum en via de Houwen naar Lichtaard. Na een fietsrondje om de kerk van 

Lichtaard via het fietspad langs de Lichtaarder vaart op naar Jannum. Hier 
werd een tussenstop gemaakt bij het kerkmuseum. We werden ontvangen 

door Yvonne van Osch en Mariëtte Romeijn met koffie en gebak. Na een rond-
leiding door het kerkmuseum ging de reis verder naar Reitsum. Hier werd een 

stop gemaakt bij de nu gesloten school. Het bestuur van het dorpshuis liet 
hier aan de burgemeester zien waarom het dorpshuis naar het schoolgebouw 

moet worden verhuisd. Hierna gingen we weer verder naar ons eindpunt het  

huidige dorpshuis.  
Onder weg wilde de heer Kramer nog aan bij Ruurd en Wietske de Vries om 

deze te feliciteren met hun 50-jarig huwelijk, maar zij waren helaas niet thuis.  
In het dorpshuis werden onder het genot van een hapje en een drankje nog 

enkel zaken besproken. Het was al met al een zeer geslaagd bezoek. 
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 Fakânsje  
yn eigen lân of dochs der fierder op út  
of hawwe jo de knyntsje dagen al hân  
en bliuwe jo de rest fan ‘e simmer thús.  
Miskien efkes yn ´e tún wrotte.....?  
dan earst by Johannes en Antje lâns  
dy hawwe foar de tún ek in hiele protte  
en der meitsje jo op in gaadlik pryske, de measte 
kâns  
want foar in kroade of in harke,  
keunstdong en wat potgrûn  
in skeppe en in foarke  
ha jo wis noch net in better adres fûn.  
Mar jo kij sille wol gjin fakânsje ha  
en kinne wis net mei in iisko ta!  
Dêrom ha wy folop mais en brok  
sawol foar de melke kij as de kealle opfok.  
Jo ha it fansels al lang troch,  
wy hâlde us fakânsje thús.  
Foar ús dus gjin mûlekapke gedoch,  
mar in potsje bier yn ’e sinne efter hús.  
Oan’t sjen!  
WIJBENGA’S VEEVOEDERHANDEL, BLIJE  
Tel. 0519-561414 / 561717 
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Zomerstop.....    MENU 
Wieger moest me meerdere mails sturen dat ik het niet zou vergeten. Na een 
weekend waar we dorpsfeest in zouden vieren, toch maar even in de pen ge-

kropen. De buren zijn al naar het warm zuiden vertrokken. En zelf hebben we 
de caravan maar weer eens uit de stalling getrokken. De bedoeling is Zoute-

lande te bezoeken in augustus. Maar zover is het nog lang niet. De euroknal 

zaterdag van het dorpshuis was een echte knaller, met kanonschotten er zelfs 
bij. Een verkleinde maar mooie optocht deed me toch even een dorpsfeest ge-

voel geven. Het programma wat we natuurlijk al klaar hadden als oranje ver-
eniging houden we mooi in onze feestmuts.  Hoe het allemaal komt is ook 

voor ons nog onzeker. Maar feest komt er vast weer. De voorbodes van een 

grote optocht waren er nu al. 
*Prachtig* 

Voor de komende 2 maand is het wat komkommertijd. Er zullen met goed vin-
den van het RIVM enkele kaatswedstrijden ook nog komen.  Maar het blijft be-

perkt, kaatsen doe je in een perk dus dat komt prachtig uit.  
Nu de komkommer....... 

Komkommer is een dorstlesser bij uitstek. Het frisse vruchtvlees bestaat voor 

96% uit water. Verder zit er niet veel in. Geen vet en nauwelijks koolhydraten. 
En daarmee is komkommer een ideale snack en superslank tussendoortje. Een 

kwart komkommer levert nog geen 8 kilocalorieën. Komkommers - en dan 
vooral die kleine snackkomkommers - zijn ook uitermate handig voor onder-

weg. En beter voor het milieu dan die eeuwige flesjes met water. Je knabbelt 

het knapperige vruchtvlees gewoon met 'verpakking' en al op en krijgt zo van-
zelf voldoende vocht binnen. Voor groente bij de warme maaltijd zitten er te 

weinig vitamines en mineralen in, maar als groente erbij doen ze het prima. 
En komkommers zijn ook heerlijk op brood, in salades, in kleine voorgerecht-

jes, koude soepen en sausjes. Vroeger waren komkommers nogal bewerkelijk. 

De schil was taai en de smaak vrij bitter. Plakjes of blokjes geschilde komkom-
mer werden altijd weggezet met zout, zodat de bittere smaak eruit kon trek-

ken. Dat hoeft nu echt niet meer. En ook het schillen is overbodig als je kom-
kommer zo eet of in plakjes in een salade verwerkt. Voor de befaamde kom-

kommer sandwiches voor bij een Engelse tea hoor je komkommer wel te schil-
len. Dep de plakjes goed droog met keukenpapier voordat je de sneetjes 

brood ermee belegt. En ook voor een frisse komkommersoep is het lekkerder 

de komkommer te schillen. Pureer de komkommer met yoghurt of bouillon en 
dille. Laat de soep goed koud worden en serveer er kleine glaasjes van gegar-

neerd met dunne reepjes zalm of Hollandse garnaaltjes. In tzatziki kun je 
komkommer ongeschild verwerken. Verwijder wel de zaadjes: halveer de kom-

kommer in de lengte en schraap de zaadjes er met een lepel uit. Snijd de 

komkommerhelften in piepkleine blokjes en meng ze met geperste knoflook, 
een snufje komijn, fijngehakte dille of peterselie en Griekse yoghurt. Lekker op 

https://www.okokorecepten.nl/recept/brood/sandwich/
https://www.okokorecepten.nl/recept/soep/komkommersoep/
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geroosterde pitabroodjes, mar ook bij gebakken vis en gerookte zalm. 

Gerookte zalm met tzatziki 
INGREDIËNTEN 

 1 grote komkommer   

 2 theelepels knoflookpuree op olie (potje) 

 150 g Griekse yoghurt 

 1 rode paprika, in blokjes 

 15 g verse dille 

 200 g gerookte zalm, in grove repen 

BEREIDEN 

Schil de komkommer en halveer hem in de lengte. Schraap met een theelepel 
de zaadjes eruit. Snijd een kwart van de komkommer in heel kleine blokjes en 

de rest in grote blokjes. Bestrooi de komkommer met zout, houd de kleine 

blokjes apart, en laat de komkommer ca. 15 minuten liggen. 

Dep de komkommer droog met keukenpapier en roer de kleine blokjes met de 
knoflookpuree door de Griekse yoghurt. Voeg zout en peper naar smaak toe. 

Leg in een niet te grote, hoge glazen schaal een laag komkommerblokjes en 

wat paprika en dille. Verdeel hierover luchtig de helft van de zalmreepjes en 
schep een derde van de tzatziki erop. Herhaal deze volgorde nog een keer en 

verdeel dan tot slot de rest van de komkommer, paprika en tzatziki erover. 
Garneer met de rest van de dille. 

Zet de schaal minstens 1 uur in de koelkast om door en door koud te worden. 

 
Nou voor zover de komkommertijd,  

Tot over een tijdje, dan is het misschien wel pruimentijd. 
Lekker íte  

Sjoerd.         Ps …..blijf gezond en pas op elkaar. 
 

 

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.  

 

 
 

https://www.okokorecepten.nl/recept/vis/gerookte-zalm/
mailto:info@tikokinderopvang.nl
mailto:info@tikokinderopvang.nl
http://www.tikokinderopvang.nl/
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Pijnacker Ferwert 
Huish.art. – Speelgoed – Textiel 

0518-412376 
 

 

 
 

 
 

 

Jan Kamma   Ferwert 
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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. 
 

 

 

Flieterpsterdyk 12, Reitsum 

 

-Pad richting Kerk 

-Links aan de muur kosterij 

-In groene kast 
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e.c.t. BEDIENING AANWEZIG.` 
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Nieuwspagina van dorpsbelang  De Flieterpen 
 

De Flieterper vlag  

Heeft u De Flieterper vlag nog niet besteld? Wees er snel bij. De vlag is te 
koop voor € 15,00   OP = OP   

Bestellen kan door een mailtje te sturen naar het emailadres:  
dorpsbelang@deflieterpen.nl   

De vlag met de nota wordt dan bij u thuis bezorgd door het Flieterper Promo-

tieteam . 
 

Opbrengst oud papier 
De opbrengst van het oud papier in april was  

€178,18. Geweldig, alle inwoners van de Flieter-
pen, hartelijk dank voor het verzamelen.  

De stand voor de defibrillators is nu 

 € 1.537,47 
 

 
 

 

mailto:dorpsbelang@deflieterpen.nl
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Tappers/bakkers en schoonmaak dorpshuis 
 

 
Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 

B.v.d. Het Dorpshuisbestuur. 

 
 

Tappers-en bakkerslijst (vrijdag en zaterdag) aug tot en met sept 2020 

Aug/sept 20 Zaterdag Vrijdag 

Tappen Bakken Tappen Bakken 

15-08-20 Sippie Dittie en 
Marja 

  

22-08-20 Abe K. en 
Jorrit A. 

Bavius en 
Ruurd de V. 

  

29-08-20 Ponkje gesloten i.v.m. kaatsfeest 

05-09-20 Riemke en 
Ytsje J. 

Klaaske en 
Hiltsje A. 

  

12-09-20 Cees D. Oane S. en 
Sjoerd 

    

19-09-20 René M. en 
Jan M. 

Silvia en Be-
rendtsje 

  

26-09-20 Hylke Klaas en Dik-
kie 

  

Aug/sept 20 Schoonmaaklijst Dorpshuis 

18-08-20 Grote schoonmaak 

25-08-20 Sippie S. Ietsje H.  

01-09-20 Jitske R. Pietsje S. Ytje H.  

08-09-20 Tjitske S. Durkje S.  

15-09-20 Irma R. Wiesje H. Anna de B. 

22-09-20 Gré H. Dittie D. Cora M. 

29-09-20 Saakje Z. Richtsje F. Tietsje W. 
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18-07 Schaafsma partij jeugd 
15.00 u 

 

18-07 Schaafsma partij nachtkeatsen 
19.00 u 

 

31-07 Folkertsma partij jeugd 
17.00 u 
 

1-08 Folkertsma partij dames en heren 
11.00 u 

 

15-08 ATO partij ouder/kind partij 
10.00 u 

 

28-08 Van Kammen partij jeugd 
17.00 u 
 

29-08 Van Kammen partij pearkekeatsen 
10.00 u 

 

17-09 Flierewille                                    dorpshuis 
16.00 u 

17.30 u 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren op: 

 

Woensdag  9 September 2020 
 

Bij Wieger Zoodsma  
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              Mailen kan ook: dorpsbode@deflieterpen.nl  

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

