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Dit is een uitgave van Dorpsbelang, Oranjevereniging, ’t Ponkje en Dorpshuis 
 
DORPSBELANG   Gaatse Zoodsma    

DORPSHUIS Inge v.d. Zee              

ORANJEVERENIGING Gretha Andela              

PONKJE   Bavius Bakker   

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 

 

Flieterpers, 

 

Op de foto op de voorkant ziet u een geschilderd landschap gemaakt door de 
schilder Ruys, die enkele weken per jaar in Ginnum in het huis van de familie 

Oudshoorn doorbrengt. Verder  in dit blad ziet u een uitnodiging van haar staan 
om haar fries werk te komen bezichtigen in de raadszaal te Ferwert.  

 
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. 
 

 

Kaatsvereniging “Nea Kwea” 
 

Hallo kaatsvrienden. 
 

Het seizoen gaat weer losbarsten. De datums zijn bekend en ook wanneer de 
eerste trainingen zullen zijn: 

Op maandag 23 april gaan we weer los: welpen en pupillen van 18.00 uur tot 
19.00 uur, junioren van 19.00 uur tot 20.00 uur. Trainer Riemer Hoekstra. 
Op woensdag 25 april: Heren /Dames 19.30 uur. 
 

Wedstrijdschema:  

11 en 12 mei  RABO/Spar 
26 mei  Wijbenga veevoer 

De rest van het wedstrijdschema komt in het volgende nummer. 
Contributie graag voor de eerste wedstrijd. 

 

http://www.deflieterpen.nl/
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De Pen: 
 
Er kwam een aardige meneer uit Reitsum bij ons aan de deur, met de vraag, of 

wij een stukje voor de “pen” wilden schrijven, om ons op deze manier voor te 
stellen en dan de kopij graag voor 9 februari inleveren. 

Eh…ja dat willen we wel , maar wij staan op het punt om met een korte vakantie 

te gaan, dus die datum gaat niet lukken, oké later is ook prima. 
Enfin na een enkele dagen wandelen op de Veluwe, weer thuis…ruim een week 

later kom ik de voorbeeld brief in een lade tegen. O!!! haast vergeten…dus snel 
in de pen geklommen, zodat Wim het via de mail kan verzenden. 

Wij zijn dus Willem en Maria Koehorst 69 en 64 jaar jong. 

Eind juni 2016 zijn wij aan de Reinder Brolsmawei in Lichtaard komen wonen, 
Wim is met pensioen, was onderhoudsspecialist gebouw gebonden installaties , 

ik werk niet meer(geen werk in mijn vakgebied in deze omgeving en vindt het 
wel goed zo) ben bloemist/Bloem bindster. Wij hebben vier kinderen en negen 

kleinkinderen en hondje Skippy 12 jr., een lief oudje uit Spanje. 
Wij zingen in een 60 jaren koor, koersballen en spelen jeu de boules, wandelen 

graag en hebben  het in Lichtaard reuze naar onze zin. 

Wij zijn van geboorte Haarlemmers en hebben daar een groot deel van ons 
leven gewoond. Toen de kinderen het huis uit waren, kozen wij voor ons een 

lang gekoesterde wens, rust, ruimte…nou dat is in Friesland voldoende aanwe-
zig. Wij hebben eerst ruim 12 jaar in Kollumerpomp gewoond, dicht bij het werk 

van Wim, satelliet station in Burum. 

Na verloop van de tijd vonden wij ons huis te groot voor de toekomst, kinderen 
wonen ver weg in het “wilde” westen en wij willen toch zolang mogelijk zelf-

standig blijven wonen, zetten onze Finse woning te koop en vonden het schat-
tige huisje in de “laagte”, lekker relax sfeertje en prachtig uitzicht en als extra 

bonus, heel vriendelijke dorpsgenoten. 

Wij hopen hier nog lang te wonen en willen de “pen” doorgeven aan onze 
nieuwe buurtjes op nr.  10. Wij hopen dat zij het net zo fijn hebben als wij.  

Groeten van Willem en Maria    
 

Menu:   

Wilde spinazie  
De lente zet deze komende weken zijn beste beentje voor met volop zon en 

voor de tijd van het jaar hoop ik echt. Al hour ink vanmorgen P.P. op de radio 

zeggen dat we a.s. zaterdag op een gevoelstemperatuur uit komen. lk heb 

nog een bultje hout voorde deur liggen wat gekloofd moet worden dat zal me 

dan maar warm moeten houden. Het is dus echt wachten op weerom naar 

buiten te gaan! Lekker genieten van elk straaltje zon en het knappende gel-  
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uid van openspringende bloesem en tere blaadjes! Het duurt vast niet lang 

meer tot alle bomen weer getooid zijn in een fris groene bladerenkroon. Het 

liefst wil ik dan ook meteen genieten van knapperige lentegroenten uit eigen 

land, liefst natuurlijk van de volle grond. Maardat is niet een kwestie van op 

een knopje drukken. Ook die groenten hebben zon en warmte nodig om te 

groeien. Het duurt vaak tot in mei, juni tot er lentegroenten van eigen bodem 

te koop zijn. Tot die tijd moeten we het met wintergroenten doen of stiekem 

zo af en toe toch verse spinazie kopen die uit Zuid-Europa wordt ingevoerd. 

Juist in deze eerste lenteweken is ook hier wilde spinazie goed te koop. Nu 

moetje je bij dat wilde niet al te veel voorstellen. Want wilde spinazie is niets 

anders dan de ons bekende verse spinazie die in Zuid-Europa wat langer op 

het land heeft mogen staan. Maar toch, daardoor zijn de bladeren wel grover, 

groener, steviger en lekker bobbelig. Meer zon betekent ook meer smaak en 

meer voedingsstoffen. Gelukkig is spinazie sowieso gezond - rijk aan vitamine 

C, ijzer, kalium en magnesium - dus daar hoeven we ons niet druk over te 

maken. Maar het belangrijkste: spinazie geeft meteen een heerlijk lente-

gevoel. Ze ker alsje er ook iets lenteachtigs lekkers van maakt, zoals spina-

zienestjes met ei uit de oven. Als je de kans krijgt om dit met een kievitsei te 

doen, is het nog lekkerder. Ook dit hoort natuurlijk bij de lente, het geluid van 

de weidevogels in baltsvl ucht boven het plas/ dras van Fokke.  

Nu alvast om wat op kracht te komen. 

Was per persoon 250 g wilde spinazie in ruim water, snijd de dikke, omge- 

krulde stelen eraf en droog de spinaziebladeren in een slacentrifuge of laat ze 

goed uitlekken. Fruit een fijngesnipperd uitje in een wok met wat oli zachtjes 

glazig. Schep hand voor hand de spinaziebladeren erdoor en laat ze al om-

scheppend op hoog vuur slinken. Laat het eventuele vocht verdampen of giet 

het af. Roer er een scheut slagroom - het mag niet te nat worden - en wat 

zouten peper door en maak in kleine ingevette oenschaaltjes een nestje van 

de romige spinazie. Breek boven de holte in het midden een ei en dek af met 

plakjes taleggio (hoop dat ink het goed schrijf Manzoni) of andere zachte 

kaas. 

Maal er wat peper boven en schuifde schaaltjes in een hete oven van 200 o c. 

Laat in 15-20 minuten de kaas smelten en het ei stollen. Niet te lang, het geel 

mag zacht blijven. Of meng de romige spinazie in de wok met blokjes gorgon-

zola en beetgare (kikkererwten)pasta. Serveer in warme diepe borden, be-

strooid met grof gehakte en geroosterde hazelnoten en flinters Parmezaanse 

kaas. Het spinazie nestje doet het goed als zonnig brunch- of lunchgerecht 

deze eerste echte lenteweek !  Lekker ite Sjoerd 
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Voor een boeket, plant of andere opdracht al eens aan bloem-
boetiek ’t Blomke in Ferwert gedacht? 

 
Loop eens op Vrijhof 9 bij Janny en Hammy aan. 

Tel. 0518-411060 
 
                             (Woensdagmiddag gesloten) 
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Rommelmarkt in de Beijer 

 
Te Rinsumageest 

 
Aanvang: 09.00 uur tot 

 

12.30 uur 
 

 
 

 
 

 

27 april 

De Flieterpen Koningsdag!! 
 

Wie maakt er dit keer de mooiste en lekkerste taart? Geef 
je op: 

hermanenandrea@zonnet.nl  
 

Programma: 
9:30 inleveren taarten 
10:00 koffie met taart 

Auto puzzelspeurtocht: welk team lost als 
eerste en snelste de route en raadsels op? 

Opgave terplekke. 

 
Om 11:30 zijn de ovens geopend. 

Let op! Geen afhaal en beperkte keuze. 
 

Te dorpshuis Reitsum 
 

Georganiseerd door: Oranje vereniging 
 

mailto:hermanenandrea@zonnet.nl
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Stalling voor uw caravan, camper, boot, oldtimer,  
maar ook voor  agrarische- en landbouwmachines, 
in geïsoleerde loodsen. 
Tevens aanwezig:     wasplaats 
   stofzuiger 
   elektrisch voor het opladen van uw accu 
Wijbenga Stalling & Verhuur 
De Houwen 3 
9174 GA Ginnum  info@stallingencamperverhuur.nl 
Tel: 0519-339232  www.stallingencamperverhuur.nl 
 

 

 

Wijbenga Stalling 

mailto:info@stallingencamperverhuur.nl
http://www.stallingencamperverhuur.nl/
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Pijnacker Ferwert 
Huish.art. – Speelgoed – Textiel 

0518-412376 
 

 

 
 

 
 

 

Jan Kamma   Ferwert 
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Nijmakke-âld              
Almost blue, Chet Baker 

 

Nijmakke-âld herberget dyn hert  

in lytse jazz ûnder jong febrewarisljocht.  

 

In frou (it brein dea, de siken derút)  

joech dy it lichem syn tiid, gong en slinger werom,  

 

do, fluitsjend no de grêften del, it hert 

in triljen sûnder roai, tromjend as gjin oar. 

 

Yn de kroech by de Aldhou, earder 

in roukeamer, wurdt frege: En  

 

fielsto har ek, djip yn murch en bonken,  

en hearsto ek de neigalm fan 

 

har herteklop, bywannear’t  

de Dode Zielen oer de loften geane, want 

 

miskien wol net wérklik it brein dea? 

 

Sst... se is my de beker fan âlde tabernakels, 

har wetter, myn wyn. 

 

Hear hoe’t ûnder yn it kafee Chet Baker  

traach, omtrint ûnderierdsk,  

 

it liet blaast dat yn de ein syn begjinnen fynt.  
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Beste buurtgenoten, 

 

Even voorstellen schilder en graficus Ruys. Ik verblijf 

bijna 10 jaar regelmatig met mijn echtgenoot Okello 

en onze twee teckels in het terpboerderijtje van Wim 
Oudshoorn in Genum om in de omgeving het terpen-

land te schilderen met zijn ongelooflijk mooie luch-
ten, zo’n 6 tot 8 weken verspreid over het jaar om 

alle seizoenen te proeven. In de zomer huur ik eind augustus de kerk voor twee 

weken en dan kan iedereen komen kijken naar mijn 
werkzaamheden, met name op de winkeltjesroute 

op de laatste zaterdag van de maand augustus. Op 
mijn website www.ruys-art.nl  is een aparte site 

met Friesland en binnenkort ga ik mijn Fries werk 
exposeren in het gemeentehuis in Ferwerd nl. de 

maanden april, mei en juni 2018.  

Iedereen is van harte welkom en zegt het voort, 
hoe meer mensen van mijn werk kunnen genieten 

hoe beter. Tot ziens,                            Ruys 
 

   

 

Ladies Night 
Kom je zaterdagavond 21 april ook naar de Ladies Night in het 

dorpshuis? 
 

We beginnen om 19.30 uur met een welkomstdrankje. Er zijn allerlei standjes 

met onder andere fashion, beauty, verzorging, styling en nog veel meer. Er zal 
ook nog een modeshow gegeven worden. 

Je kunt je geluk beproeven in de loterij en rond 21.30 uur sluiten we af met 
een kleine afterparty onder het genot van een hapje en een drankje. 

De entree is €2,50 

 

http://www.ruys-art.nl/
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Hawwe jo it al heard, ierpels foar € 25,-- per ton  
dat klinkt net ferkeard  
of poerbêste mais mei hast 40% droege stof  
en wol 400 zetmoal, dat is wis in skot yn ’e goal.  
 
Ha jo mear forlet fan mooi hea, foar hynder as keal  
dan moatte jo ris efkes oan ús earste en twadde snee rûke  
der soene jo sa yn dûke, mar dan net mei myn Antsje, net heal !!  
 
Nee, dan kinne we better ús seldsum moai koalsiedstrie besjen,  
moai fyn haksele, út Frankryk, krekt as de luzerne  
en de priis………..”très bien” fansels!  
 
Lokkich dogge we net alles mei de Frânske slag en ha we Nutra-
mon en Novurea fan Nederlanske boaiem yn opslach  
Foar in goed stikje plastic moatte we dochs wer efkes oer de 
grins Want sa as se dat by Rani yn Finlân meitsje, sa kin dat hjir 
gjin minsk.  
En is 50m. te koart, dan komme we mei in jumbo rol foar de bult 
en ha we samar sa ‘n lang kleed te plak!  
 

De ynsammeling fan âlde folie en sa  
is fan 9 oan’t 15 april ta!  
 

En as jo dan meikoarten dochs by Jehannes en Antsje komme,  
fine jo der ek noch prachtige kroaden, yn allerhande kleuren,  
foar boer en boerin om de boel ris goed op te fleuren.  
Sa krije we allegeare de maitiid wer yn it sin.  

Oan ’t sjen.  
 

WIJBENGA’S VEEVOEDERHANDEL, BLIJE  
Tel. 0519-561414 / 561717 
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Tappers- en bakkerslijst  (vrijdag en zaterdag)  maart  t/m mei 

 
 

 Zaterdag Vrijdag 

Tappen Bakken Tappen Bakken 

23-03   Theo  Lars en Sybren 

24-03 Geen bakken i.v.m. vrijwilli-
gersavond 

  

31-03 Marten Auke en Sara   

06-04   Boukje R. 
en Baukje 

S. 

Piet R. en Johan-
nes de J.  

07-04 Sjouke S. en 
Piet S. 

David en 
Wieke 

  

14-04 Hylke Klaas en Dikkie   

20-04   Herman A.  Thea S. en Gré  

21-04 Fokke Jan Pier en 
Tietje R. 

  

28-04 Minne Jitske R. en 
Tjitske S. 

  

05-05 Hiltsje A. Bavius B. en 
Ruurd de V.  

  

12-05 Cees D. Oane S en 
Sjoerd 

  

19-05 Riemke en 
Ytsje J. 

Klaaske en 
Hiltje B. 

  

26-05 Gaatse Herman S. en 
Harmen 

  

     

 

Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 

B.v.d. ,  Dorpshuisbestuur 
COLLECTE 
Van 26 maart tot 31 maart komen we weer langs met de Z O A collecte. Dit is 
voor vluchtelingen in zuid oost Azië Hulp Hoop en Herstel wordt geboden op 
YouTube is een filmpje te zien wat er vorig jaar aan hulp is geboden. 
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                                           Flieterpsterdyk 23  
9175 GG Reitsum                              9175 GG Reitsum 
                                                            0519-339362 
                                                            Boekingen: 
                                                            0519-785074 
 

 
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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HapSnap  wandeltocht Jannum  2018 
 
Hallo allemaal, hier alvast een “tipje van de sluier” voor de HapSnap 2018! 

Wij, Anco, Hans, Wiesje en Irma, hebben het stokje overgenomen van 
Yvonne&Mariëtte en hopen er wederom iets moois van te maken! 

In 2016 zijn zij met de HapSnap in de prijzen gevallen. In het kader van Cultu-

rele Hoofdstad, mochten zij een extra bonus in ontvangst nemen, van de  
Iepen Mienskip.  Aan ons de eer om hier iets moois mee te doen! 

 
Deze vierde editie van de HapSnap zal plaatsvinden op zondag, 2 september. 

De start is tussen 13:30 en 14:30 in Jannum en de finish is op de terp. 

U wandelt 7,5 km door en langs weilanden, kerkjes en boerderijen. Onderweg 
wordt u cultureel en bijzonder kostelijk vermaakt.  Ook krijgt u de kans om 

lekker achterover te leunen en te genieten van ons “bjústerbaarlik Flieterper 
lânskip”.  

T.z.t. kunt u meer informatie vinden op  
* Facebook  

* www.kerkmuseumjannum.nl  

Groetnis, Anco Hoekema, Hans Kroodsma, Wiesje Hoekstra en Irma Reitsma 
 

 

Jeu de Boules Jeu de Boules Jeu de Boules 
Beste leden van de club. 

 
Nu de winter weer voorbij is en we de lente ruiken, 

wordt het tijd dat we de ballen van de  
Jeu de Boules weer te gaan gebruiken. 

Op 19 april a.s. is het de bedoeling om van start te gaan, 

dan ligt de baan er voor klaar, en kunnen we weer fanatiek 
met elkaar tegen het kleine balletje gaan mikken,  

om zo de meeste punten in te pikken. 
Wie denkt dat lijkt mij ook leuk, kom dan gerust eens aan lopen. 

We hebben met elkaar een gezellige ploeg van ongeveer  

20 dames en heren, iedere donderdag zijn we te vinden 
op de baan naast de “ Spiker “ te Reitsum. 

Om 19.30 uur gaan we van start, in de pauze is er koffie of thee, 
de een of ander neemt vaak wat lekkers mee. 

We hopen op een mooi seizoen met elkaar, 

tot donderdag 19 april 2018 dan maar. 
 

De Jeu de Boules club. 

http://www.kerkmuseumjannum.nl/
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Maart t/m 
mei 

Schoonmaaklijst 

20-03 Gré H. Dittie D. Cora M. 

27-03 Saakje Z. Richtsje F. Tietsje W. 

03-04 Margje v. K. Wieke de J. Andrea v/d W.  

10-04 Cisca V. Ypie F. Hilma M. 

17-04 Linda T. Alie K.  Hennie L. 

24-04 Maake M. Tine R. Marja S. 

01-05 Sippie S. Jellie V. Ietsje H. 

08-05 Jitske R. Pietsje S. Ytje. H.  

15-05 Tjitske S. Durkje S.  

22-05 Irma R. Wiesje H.  Anna de B. 

Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 

B.v.d. ,  Dorpshuisbestuur 
 

SCHOONMAAKLIJST ’t Ponkje 
Graag de datum alvast in de agenda of telefoon zetten! 
Maandag 19 februari  jenne Deelstra – Tietsje Reitsma 

Maandag 26 februari  Wilco v Kammen – Jan-Pieter Reitsma 
Maandag 5 maart  Wieke Marije Bakker – Nynke Hoekstra 

Maandag 12 maart  Wytze Bavius de Boer – Froukje Sierksma 

Maandag 19 maart  Johannes Bloem – Sytze hoekstra 
Maandag 26 maart  jan kooistra – Simen Bijma 

maandag 2 april  Riemke vd Velde – Nynke Schaafsma 
maandag 9 april  Alle Sierksma – Joeke Vellema 
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maandag 16 april  Ytsia Teunissen – Ciska Reitsma 

maandag 23 april  JFP – ruurd de vries 
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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 17 februari  CARNAVAL 

Zondag 18 februari  Fokke Sierksma – Wim de Groot 
Vrijdag  23 februari  Wouter Folkertsma – Sytse Hoekstra 

Zaterdag 24 februari  Jan Pieter Reitsma -Wilco v Kammen 

Zondag 25 februari  lonely boy 
Zaterdag 3 maart  Martzen Feenstra – Gretha Andela 

Zondag 4 maart   Jenne deelstra – hindrik fan’ terpwei 
Vrijdag 9 maart   Johannes bloem – Riemer Folkertsma 

Zaterdag 10 maart  Simen Bijma –  Jan Kooistra 
Zondag 11 maart  Marco Akkerman 

Zaterdag 17 maart  Ruurd De Vries 

Zondag 18 maart  Herman Akkerman 
Vrijdag 23 maart  Wieke Marije Bakker – Nynke Hoekstra 

Zaterdag 24 maart  Gerda Sierksma – Wytske Klijnstra 
Zondag 25 maart  Jelle Reitsma – Johannes Hoekstra 

Zaterdag 31 maart  Warner de Boer – Rene Folkertsma 

zondag 1 april   Sijmen C Zoodsma – Gaatze W Zoodsma 
vrijdag 6 april   Symen Johannes Hoekstra – Ruurd folkertsma 

zaterdag 7 apri l  Jan Sierksma – Abe Reitsma 
zondag 8 april   Sippie v Slooten   

zaterdag 14 april  Bavius Bakker 

zondag 15 april   Alle de Vries -  Minne Kooistra 
vrijdag 20 april   Jorrit akkerman – Abe kooistra 

zaterdag 21 april  Sijmen Hoekstra – Eline út aldtsjerk 
zondag 22 april   Oane Sierksma 

 

Peuterspeelzaal 'Oer de Brêge'  

Is uw peuter toe aan een nieuwe uitdaging? Dan voelt hij of zij zich vast thuis 
op onze peuterspeelzaal! Opgave is mogelijk vanaf 2 jaar en plaatsing vanaf 2 

1/2 jaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janne Dijkstra, ,  
e-mail: oerdebrege.aanmeldingen@gmail.com. 

mailto:oerdebrege.aanmeldingen@gmail.com
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21-03 Referendum (gemeente) Dorpshuis 19.30-21.00 

22-03 Dart toernooi ‘t Ponkje 19.30 u 

23-03 Kaarten Dorpshuis 19.30 u 

24-03 Rommelmarkt  MFC de Bijer 09.00-12.30 

28-03 Gemeenteavond (Kerk) Dorpshuis 19.45 u 

13-04 Fisclub T’Ponkje 19.48 u 

21-04 Ladies Night Dorpshuis 19.30 u 

23-04 Welpen/pupillen Spiker 18.00-19.00 

23-04 junioren Spiker 19.00-20.00 

25-04 Heren en Dames Spiker 19.30 

27-04 Koningsdag Dorpshuis 09.30 u 

 

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren op: 

Woensdag  11 april  2018 
Bij Wieger Zoodsma  

Mailen kan ook: 

dorpsbode@deflieterpen.nl 

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

