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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 zit een pizza in de oven van onze pizzaboer Manzoni. Vorige 
week heft hij, samen met anderen pizza’s gebakken voor de hele Flieterpen. 

Een corona vrije pizza. In het menu staat dit keer het bakken van een plaat-
pizza, deze smaakt goed maar kost een beetje tijd. 

 

Na het coronatijdperk, wat nog lang niet over is, krijgen we weer het stikstof 
verhaal. De commissie Remkes heeft de regering een advies gegeven dat er 

niet om liegt. De uitstoot moet volgens deze commissie met 50% dalen. Deze 
commissie heeft niet naar de stikstof uitstoot van de laatste maanden gezien. 

Dan weet je wel wie niet meer de lucht in mag.  

 
In elk dorp is wel eens wat: in Reitsum en Lichtaard liggen de bermen vol met 

takken die niet door de gemeente Noardeast- Fryslân worden afgevoerd. In 
Ginnum zijn op sommige plaatsen de heggen zo gegroeid dat het niet mogelijk 

is om op de trottoirs te lopen. Waar is de handhaving van Noardeast-Fryslân? 
 

U bent gewend dat achterop de dorpsbode een goed gevulde agenda staat 

vermeld.  Er staat nu weer een kleine agenda. Er wordt de komende tijd ver-
dere verlichting, in verband met de corona, verwacht.   

mailto:cees.erna@hetnet.nl
http://www.deflieterpen.nl/
mailto:info@rmtnof.nl
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Mededeling van het Dorpshuis 
 

In verband met de versoepeling van de coronaregels hebben wij besloten om 
te proberen de laatste twee weken van juni open te gaan.  

 

Dat wil zeggen; Zaterdag 20 juni wordt er weer voor u gefrituurd v.a. 17.30 
uur. U kunt bestellen en ophalen en ook mag er dan tot 22.00 uur een con-

sumptie worden gebruikt. We moeten ons met elkaar wel aan de regels hou-
den natuurlijk. Er wordt hier dan ook op toegezien. 

 

Als u in verband met corona of om wat voor reden dan ook uw eten liever 
thuis wil laten bezorgen, dan doen wij dit graag voor u. 

 
Zondag 21 juni is De Fjouwer ook gewoon open van 20.00 uur tot 23.00 uur. 

Ook dan gelden de coronaregels en is De Fjouwer ook alleen toegankelijk 
voor de Flieterpers. (aanhang van buiten mag natuurlijk). Als dit alles goed 

verloopt willen wij hetzelfde doen in het weekend van 27 en 28 juni. 

 
Dan krijgen we op 4 juli de zomervakantie. Omdat er dan geen dorpsfeest is 

willen we toch nog een beetje feestvreugde brengen door ook op deze zater-
dag voor u te bakken met EUROKNALLERS. 

 

Op 4 juli is De Fjouwer dan ook open van 17.30 uur tot 22.00 uur, 
en op zondag 5 juli weer gewoon van 20.00 uur tot 23.00 uur. 

 
We hopen dat we op deze manier het seizoen toch nog een beetje leuk kun-

nen afsluiten en dat we op 16 augustus wat meer bewegingsvrijheid hebben. 

 
Wij wensen alvast iedereen een GEZONDE en FIJNE vakantie en graag 

tot ziens op zaterdag 20 juni. 
 

Het dorpshuisbestuur. 
 

 

Elke zondag op uw computer  
          om 09.30 u: 

een dienst uit de Kerk in Reitsum                                                                                                                                                                                                                                                             
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Kaatsvereniging Nea Kwea  
 
Aan alle leden, ouders , sponsors en supporters 

Door de maatregelen van de overheid omtrent CO-
VID-19  is het niet mogelijk om een volledig kaatssei-

zoen te organiseren. 

 
De jeugd is weer begonnen met trainen .  

Deze trainingen zijn met de aangepaste maatregelen 
goed verlopen. 

 

Er worden dus vooreerst GEEN partijen georganiseerd. 
De trainingstijden op de Woensdag zijn als volgt: 

17.30 – 18.30 uur Welpen / Pupillen. 
18.30 – 19.30 uur Junioren. 

Vanaf  19.30 uur  Dames / Heren. 
 

De contributie: I.v.m. de kosten zouden wij het erg op prijs stellen dat de 

contributie voor dit seizoen wel overmaakt word naar onderstaande rekening. 
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 

 
Blijf gezond, pas op elkaar en blijf positief . 
 
Wij hopen als nog met elkaar op een sportief “aangepast” kaatsseizoen! 

Kaatsbestuur “Nea Kwea” 

 

 
 
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/
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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Lieve vrienden van Jannum, 

  
Zoals jullie waarschijnlijk al hadden vermoed gaat de HapSnap die dit jaar 

voor 30 augustus in de planning stond niet door, omdat de regels in verband 
met corona te onzeker zijn. Heel jammer. Laten we hopen dat de lucht vol-

gend jaar is opgeklaard en het des te leuker wordt! We houden jullie op de 

hoogte. 
  

Leuk nieuws is dat wij prachtige ledverlichting hebben aangelegd in de kerk 
van Jannum. Dit konden we doen met een gift van een mevrouw die, in de 

laatste fase van haar leven, bijzonder geraakt was door de sfeer in de kerk. 

Hieronder een idee van de felwitte variant. 
 

                 
 
Wij zijn deze mevrouw zeer dankbaar. Nu hoeven wij ‘s avonds niet meer in 

het duister te tasten.  
Kom maar eens langs om het live te zien als je in de buurt bent. 

  

Met een hartelijke groet van het hele Jannumteam, 
Yvonne van Osch, tel. 06-37313100 

  
Voor vragen over een groepsbezoek aan de kerk, bel Aldert de Boer: 06-

80110455, Zie voor algemene informatie www.kerkmuseumjannum.nl 

 

http://www.kerkmuseumjannum.nl/
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Jaarverslag van 2019 van Bibliotheken Noord Fryslân 
 
Half miljoen bezoekers en meer dan een miljoen uitleningen voor Bibliotheek 
Bibliotheken Noord Fryslân kijkt -nu alle jaarcijfers compleet zijn- terug op een 

succesvol 2019. De vijftien vestigingen verwelkomden vorig jaar een half mil-

joen bezoekers, er werden 1,2 miljoen boeken, films en tijdschriften uitge-

leend en het aantal uitgeleende e-books steeg met negen procent ten opzichte 

van het jaar ervoor. En die stijging zet in 2020, mede door de Corona-crisis 

door.  

In heel 2019 leenden de ruim 33.000 leden van Bibliotheken Noord Fryslân in 

totaal 36.000 e-books. In de eerste maanden van dit jaar werden er al meer 

dan 20.000 e-books uitgeleend aan leden. De leden kunnen ook de fysieke 

collectie nog altijd goed vinden, maar liefst 1,2 miljoen boeken, tijdschriften en 

films werden er in 2019 op de ledenpassen bijgeschreven. 

‘De verbouwde vestiging Harlingen ging in januari open en in september ver-
huisde Bibliotheek Kollum naar Campus Kollum. In Surhuisterveen kwam de 
bibliotheek door de verbouwing van het Vleckehûs in het hart van het MFA 
terecht. Als klap op de vuurpijl konden we in december een nieuwe vestiging 
openen in Hallum. En misschien wel het mooiste nieuws: het aantal leden en 
uitleningen liep niet terug. De groei was bescheiden, maar dat is in deze tij-
den en vergeleken met andere bibliotheken wel bijzonder.’  
 
De bibliotheek zet ook fors in op het taal- en digitaalvaardiger maken van de 

inwoners van Noord-Fryslân. In 2019 had het Digi-Taalhuis 285 cursisten en 
voormalig Seniorweb verwelkomde 204 cursisten. Van de 150 activiteiten die 

de bibliotheek aanbood, was ook een groot deel gericht op het verbeteren van 
digitale vaardigheden. Zowel taal- als digitale vaardigheden zijn heel belang-

rijk, laat ook de Corona-crisis zien. In deze tijd gaat bijna alles digitaal: bood-

schappen doen, boeken lezen, onderwijs, vergaderen en contact met de fami-
lie. De kans op eenzaamheid is groter voor wie niet over de juiste vaardighe-

den beschikt. 
 

Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven zich te ontwikkelen op het ge-

bied van taal- of digitale vaardigheden, investeerde de bibliotheek in mede-

werkers die die specifieke taken in hun pakket krijgen. Zo konden vier mede-

werkers van Bibliotheken Noord Fryslân in 2019 doorgroeien naar nieuwe 

functies. 
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Pijnacker Ferwert 
Huish.art. – Speelgoed – Textiel 

0518-412376 
 

 

 
 

 
 

 

Jan Kamma   Ferwert 
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Menu Plaatpizza voor de hele Familie ah 

Voor 4 personen  

1¼ kg koelvers pizzadeeg met tomatensaus, 150 g minimozzarella 

45 g parmaham, 80 g Fish Tales albacore tonijn in olijfolie 

50 g Taggia olijven, 1 rode ui, 3 takjes verse basilicum 

125 g rundersoepballetjes, 40 g geraspte kaas voor pizza 

30 g rucola, 2 el truffelmayonaise 

1. Verwarm de oven voor op 200 °C. Rol de pizzabodems naast elkaar uit op een 

met bakpapier beklede bakplaat. Duw de bodems met je vingers stevig aan el-

kaar, zodat het een grote plaatpizza wordt. Bestrijk het pizzadeeg met de to-

matensaus uit de verpakking. 

2. Halveer de mozzarellabolletjes. Snijd de parmaham in reepjes van 1 cm. Laat 

de tonijn en olijven uitlekken. Snijd de ui in dunne halve ringen. Haal de 

blaadjes van de takjes basilicum. 

3. Beleg ¼ van de pizza met ⅓ van de mozzarella en de rundersoepballetjes, 

beleg ¼ van de pizza met de rest van de mozzarella, beleg ¼ van de pizza 

met de tonijn, olijven, ui en geraspte kaas en ¼ van de pizza beleg je na het 

bakken. Bak de pizza in ca. 20 min. in het midden van de oven goudbruin. 

4. Haal de plaatpizza uit de oven. Bestrooi het deel met alleen mozzarella met de 

basilicumblaadjes. Verdeel de rucola, parmaham en truffelmayonaise over het 

deel met alleen de tomatensaus. 

Bewaartip: 

Bewaar gebakken pizza max. 2 dagen goed afgedekt in vershoudfolie in de 

koelkast. Je kunt ’m na het afkoelen ook invriezen en 3 maanden bewaren in 

de vriezer. Warm (bevroren) pizza in 6-8 min. op in een voorverwarmde oven 

van °180 C. 
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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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Tappers/bakkers en schoonmaak dorpshuis 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 

B.v.d. Het Dorpshuisbestuur. 

  

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

juni/aug 20 Zaterdag Vrijdag 

Tappen Bakken Tappen Bakken 

20-06-20 Fokke Jan P en 
Tietsje R. 

  

27-06-20 Alle de V. Johan en 
Tjitske 

  

04-07-20 Minne Jitske R. en 
Tsjikke S. 

  

15-08-20 Sippie Dittie en 
Marja 

  

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

Bavius en 
Ruurd de V. 

    

29-08-20 Cees D. Oane S. en 
Sjoerd 

  

juni/aug 20 Schoonmaaklijst Dorpshuis 

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. 

07-07-20 Maaike M. Tine R. Marja S. 

18-08-20 Sippie S. Ietsje H.  

25-08-20 Jitske R. Pietsje S. Ytje H.  
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TAPPERSLIJST ’t Ponkje 
 

Tap tijden 

Vrijdag: 21:00 – 0:00  Zondag: 20:00 – 23:00 
Zaterdag 20:30 – 0:00 

 
Zaterdag 20 Juni Bavius Bakker 

Zondag 21 Juni Herman Akkerman 
Zaterdag 27 Juni                       Sijmen Hoekstra – Eline út aldtsjerk 

Zondag 28 Juni Jelle Reitsma – Johannes Hoekstra 

Zaterdag 4 Juli Esther Spoelstra – Eelkje Vlaanderen 
Zondag 5 Juli  Sijmen C Zoodsma – Gaatze W Zoodsma 

 
SCHOONMAAKLIJST ’t Ponkje 

Graag de datum alvast in de agenda of telefoon zetten! 

  
Maandag  22 Juni                Riemke vd Velde – Nynke Schaafsma 

Maandag 29 Juni Alle Sierksma – Ruurd Folkertsma 
Maandag 6 Juli JFP – ruurd de vries 
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20 juni Patatbakken in dorpshuis 
17.30 u 

 

21 juni  De Fjouwer open voor de Flieterpers (aanhang) 
20.00 u 

23.00 u 

27 juni Patatbakken in dorpshuis 
17.30 u 
 

28 juni De Fjouwer open voor de Flieterpers (aanhang) 
20.00 u 

23.00 u 

4  juli EUROKNALLERS in de Fjouwer 
17.30 u 

22.00 u 

5  juli Open dorpshuis 
20.00 u 
23.00 u 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren op: 

 

Woensdag  8 Juli 2020 
 

Bij Wieger Zoodsma  

 

              Mailen kan ook: dorpsbode@deflieterpen.nl  
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