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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 ziet u enkele kinderen uit de Flieterpen weer kaatsen. Deze 

sport is weer toegestaan in deze coronatijdperk, uiteraard met de voorzorgs-
maatregelen van de RIVM en de gemeente Noardeast-Fryslân.  
 

Er is een wiidweidich verslag van de Keningsdei 27 april op bladzijde 7, 9, 11, 

13. Een mooi initiatief van de Oranjevereniging in deze coronatijdperk om ons 
te vermaken via een radio uitzending van “radio Flieterpen”. 

 
U bent gewend dat achterop de dorpsbode een goed gevulde agenda staat 
vermeld.  Er staat nu weer een lege agenda. We zullen 20 mei moeten af-

wachten of er nog meer georganiseerd kan worden.  
 

U kunt de website www.deflieterpen.nl in de gaten houden hierop worden alle 

vergaderingen en bijeenkomsten aangekondigd. Op deze website staat 
een link van dorpsbelang en de kerk waar u quizzen kunt downloaden. Als U 

een kerkdienst wil volgen kunt ook op deze website elke week een dienst 
meemaken.  
 

De school in Reitsum is door de gemeente Noardeast-Fryslân intussen te koop 

gezet. Het gebouw moet een maatschappelijke functie krijgen al wordt er ook 

gezocht naar kandidaten voor een woon/werk plek of kleine bedrijven. 
 

mailto:cees.erna@hetnet.nl
http://www.deflieterpen.nl/
mailto:info@rmtnof.nl
http://www.deflieterpen.nl/
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Weer bak- en bezorgservice vanuit De Fjouwer.  
 
Wat een bestellingen kregen we afgelopen  2 mei, het was gigantisch! Helaas 

ging het door de drukte niet overal helemaal goed, onze excuses daarvoor. 
Maar we hebben ervan geleerd en durven het nog een keer aan. Spontaan 

hebben vrijwilligers zich gemeld om te helpen bij het bakken en bezorgen. Su-

per!  Op zaterdag 30 mei en op zaterdag 27 juni kunt u weer vanaf 
17.00 uur bestellen via 0519 339362 en wij bezorgen uw bestelling weer bij 

u thuis.  
De volgende snacks zijn verkrijgbaar; 

Bakje patat   Kleine kipschnitzel                 
Kleine zak patat   Grote kipschnitzel                   
Grote zak patat   Vietnamese loempia                                 
Kroket    Chiliburger 
Frikandel   (broodje) Hamburger 
Portie bitterballen  Bamischijf 
Kipnuggets    Kikastick 
Kaassoufflé    Mayo-curry-pinda-
speciaal 
Berehap 
    
Graag tot 30 mei en/of 27 juni.                                                   

Met smakelijke groet, het dorpshuisbestuur.  

 

Mededeling van het dorpshuis bestuur, 
 

Zoals jullie allemaal waarschijnlijk wel weten zijn we bezig om het dorpshuis te 
verhuizen naar het voormalig schoolgebouw. Hiervoor schrijven we een plan 

wat we aan de gemeente zullen voorleggen. Daarnaast moeten we fondsen 
aanschrijven om voor subsidie in aanmerking te komen.  Mocht dit uiteindelijk 

allemaal lukken en we kunnen verhuizen dan komt het huidige dorpshuis te 

koop. Mocht u  interesse hebben in dit gebouw dan kunt u contact opnemen 

met onze voorzitter Oane Sierksma. Binnen het dorpshuisbestuur heeft de 
jaarlijkse bestuurswissel, die normaliter tijdens de vrijwilligersavond bekend 
wordt gemaakt, plaatsgevonden. Herman Schaafsma, Mariëlle Brouwer en 
Jitske Reitsma mochten het bestuur verlaten. Toch blijven ze nog even zitten 
vanwege de plannen rond de verhuizing. Alice Andringa en Hilma Mein-
dersma nemen straks hun taken over. Vrijwilligerslijsten betreffende het 
schoonmaken, tappen en bakken plaatsen we niet in deze editie van de 
dorpsbode vanwege de coronamaatregelen.  
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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. 

Tijdens de persconferentie van 6 mei jl. zijn er een 
aantal versoepelingen medegedeeld waardoor we ook 

bij de dames / heren  met de trainingen konden star-
ten.   

De jeugd is op 6 Mei 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” 

 

Nieuwspagina van dorpsbelang  De Flieterpen 
 
Opbrengst oud papier 

De opbrengst van het oud papier in februari was € 236,00. 

Geweldig, alle inwoners van de Flieterpen, hartelijk dank voor het verzamelen.  
De stand voor de defibrillators is nu € 1.359,29 

 
Contributie dorpsbelang 2020 

Eind mei begin juni zal de jaarlijkse contributie automatisch van uw bankreke-

ning worden afgeschreven. 
De contributie bedraagt € 3,00 voor een eenpersoons huishouding en € 6,00 

voor de meerpersoonshuishoudens. 
 

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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Keningsdei 2020 
 
Nearne wat te dwaan, neat te belibjen, saaie dei.  Sa tocht mennich Flieterper 

oer de ynfulling fan Keningsdei 2020.                                                                    

Oan’t de Oranjeferiening mei it idee kaam om in kwis te hâlden. De radio 
waard ûnder it stof weihelle, hoe werkt sa”n ding ek mar wer. In noflike stoel 

waard klear set, in treppot fol tee of kofje waard der set, genôch koekjes 
derby. Oja blinder papier en in pen, no kin it wol wurde.   

                                                                                                                      

It is ek al 1 oere, gau ôfstemme op de 106.3fm, en ja hear, omrop Flieterpen 
“on-air”.  It begjint mei it Wilhelmus fansels, en dan de 53e letter, pfff, ik tink 

in G, mar gau opskriuwe dan.  Sa binne der ferskate fragen oer musyk, alge-
miene fragen, en oer it keningshûs.                                                          

Ridlik gau krije we in appke fan in jong memke út Ginnum, ik kin it net byhâ-
lde, mar ja wat wolle jo ek, krekt in lytse poppe, 2 wat âldere bern, wêr ot ek 

noch ien fan jierdei is. En dan ek noch besykje oan in harkerskwis mei te 

dwaan, in hiele útdaging.  Fjirder giet it sa mooi as wat, ot jo goed harkje nei 
de fragen, en jo hawwe ( sa as de measten), it internet ek noch efter de hân, 

dan binne de measte fragen wol op te lossen.  
                                                                                                          

Healwei de kwis, tillefoan, ja no ist sa, mar ik ha de helte fan in fraach mist, 

de hoefolste letter giet it om? Ot der no yn sliep fallen wie, nei it húske moast, 
of in fleske bier ophelle, dat woe der net sizze.                                                  

Foarsizze dogge we eins net, mar dit ha we dochs mar ferteld.                                                                                              
In boer fan de Houwen moast noadich mige, mar hy koe net by de radio wei, 

sa waard syn wiif frege om in  lege yoghurtflesse te heljen. Dan hingje ik em 
dêr wol yn, ik kin der net by wei, ik haw alle letters oant no ta, en wit de 

slachsin ek ol hast. It melken waard dizze dei ek wat letter as oars.  

                                                                                                             
Sa wiene der mear die tochten, we appe de slachsin hurd, dan bin we fêst 

earst. De slachsin wie goed, mar alle fragen wiene noch net west, en net allin-
nich de letters, mar ek de antwurden moasten ynlevere wurde. Sa hie elk in 

kâns om in priis te winnen.                                                                                                                                                                                                                                       

By de 43e fraach waard der ôfsletten mei it Fryske folksliet.  Gau de antwurden 
nochris netsjes opskriuwe, de slachsin, de namme en it tillefoannûmer der ûn-

der, en hurd op”t fytske of yn de auto nei Jislum.  Dêr wie it sûver drok by de 
briefebus fan Minne en Maria, mar de oardelmeterrigel waard netsjes oanhâ-

lden.  Mar gau wat papieren út de bus helje, dan kin we se neisjin, mar goed 

ek, want  de froulju fan de sjuerie hawwe der noch wol wat wurk fan hân.  
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Elk hie goed syn bêst dien, en der wiene úteindelyk 6 fan de 21 ynlevere for-

mulieren wêr’t gjin fout yn te bespeuren wie.  Om net partijdich oer te kom-
men, ha we in tafollige foarbygonger fan de dyk helle om dochs trije priiswin-

naars oan te wizen, hy wees ús der op dat der in lyts foutsje yn de kwis 
siet,(fraach 33),  Mar dit hie elk fout, útsein team “de grienereed”, mar sy 

hiene wer oare fouten. De papieren waarden goed hussele, en sa kamen der 

úteindelyk trije priiswinnaars.   
De tredde priis gie nei Ginnum,  Harms Hil hie al wat sa’n gefoel, en doe’t de 

tillefoan gie wist se it seker, en ja hear dêr wiene de froulju fan de sjuerie ek 
al mei in mooi boadskippepakketsje. Lokwinske.                                                                                                                                                                                 

De twadde priis gie nei de Houwen, hjir stie Gré al efterhús de froulju op te 
wachtsjen, we ha hjir sa fanatyk meidien sei se, wat geweldich dat we no ek 

noch in priis winne. Lokwinske (Oege en misskien de bern, ek fansels).                                                                                                                                                               

De earste priis gie ek nei Ginnum, dit wiene twa froulju, Klaaske en Ytsje, 
tige lokwinske, en ferstandich dat jim tegearre dien ha, want die mannen fan 

jim makken sa gjin kâns tegearre fansels.   
                                                                                                             

Neffens ús in tige slagge midje, mei in mooi stikje musyk, en ferdivedaasje.                                                                                        

Tige tank dat jim allegear meidien hawwe, en foar de mooie kaartsjes en 
reaksjes. Guon seinen: hoecht om ús nooit wer oars, wy foenen it geweldich.  

Wy foenen it ek geweldich, om te dwaan en om jim dwaande te hâlden. Tige 
bedankt allegear. 

Bestjoer Oranjeferiening Flieterpen 
                                                            106,3 FM 

Dorpsfeest 2020 
 

Helaas zijn wij als bestuur van de Oranjevereniging genoodzaakt het hele 

dorpsfeest van 2020  af te lassen. Uiteraard zullen we ons best doen om, als 
de omstandigheden het toe laten, in het najaar eventueel nog iets te organise-

ren. Gaarne uw begrip hier voor. 
 

Bestuur Oranjevereniging Flieterpen 
 

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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Inzameling Landbouwfolie  
Evenals voorgaande jaren, zamelen wij ook dit jaar weer  

landbouwfolie en stretchfolie in.  

(ook plastic zaagsel-, veevoer- en kunstmest zakken).  
 

YN WIKE 22 ‘is it wer sa fier’ !!!!  
 

Van maandag 25 mei t/m zaterdag 30 mei a.s.  

kunt u weer bij ons terecht met uw oude  

landbouwfolie.  
 

Bent u afnemer van landbouwfolie bij ons, dan is dat voor u 

gratis. Als u géén afnemer bent, kunt u toch uw oude folie in-

leveren tegen betaling van slechts 5 cent per kg.  

U dient de folie bezemschoon en verpakt in bundels van  

max. 50 kg. aan te leveren.  
 

Grote hoeveelheden landbouwfolie (vanaf 25 m³)  

kunnen ook bij u worden afgehaald.  

Hiervoor worden alleen de voorrijkosten van € 50,00  

in rekening gebracht  

 

STRETCHFOLIE kan worden ingeleverd tegen betaling  

van slechts € 0,10 per kg. en wordt bij ons gewogen.  

Dit geldt voor iedereen!!  

LET OP: absoluut geen netten en touwen!!!  
NATUURLIJK zien wij u ook graag komen voor uw 

NIEUWE folie!!  

WIJBENGA’S VEEVOEDERHANDEL, BLIJE  
Tel. 0519-561414 / 561717 
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Vragen en antwoorden Koningsdagkwis   
 
1.  G   Van de tekst van dit lied (wilhelmus) 53e letter  

2.  E  Welke achternaam komt in Nederland het vaakst voor (de Vries) 6e letter 

3.  E  Zanger van dit lied (Neil Diamond-Beautiful noise)  2e letter 
4.  N Over welke bekende moordenaar is vorig jaar een film uitgekomen  

        (Ted Bundy) 6e letter     
5.  K Welke band is dit (Kansas-dust in the wind) 1e letter 

6.  A Hoe heet de derde dochter van Willem Alexander en Maxima (Ariana) 

        4e letter 
7.  P Titel van deze plaat (Bellamybrothers – Old Hippie) 7e letter 

8.  P Wat is het tegenovergestelde van conservatief (progressief) 1e letter 
9.  E Titel van deze plaat ( Luv- Trojan horse) 11e letter 

10.R Welke stad in holland kreeg als eerste stadsrechten (Dordrecht) 3e letter 
11.P  Wie zingt dit nummer ( Michel Delpech – Pour un flirt) 10e letter 

12.O Hoe word de Engelse vlag ook wel genoemd (Union Jack) 4e letter 

13.N Wie zingt dit (Loversline – story of my life) 9e letter 
14.K Hoe werd een rijksdaalder ook wel in de volksmond genoemd (knaak) 

       1e letter 
15.J  Wat is de eerste letter van deze hit (BZN- Just an illusion) 1e letter 

16.E  Welke kleur is massaal aanwezig tijdens koningsdag(oranje)laatste letter 

17.E  Wat is de naam van deze zangeres (Nicole – een beetje vrede) 6e letter 
18.N Waar wonen prins Harry en Megan momenteel ( Los Angeles ) 5e letter 

19.K Welke band is dit( Smokie- Needles & Pins) 4e letter 
20.E  Hoe heette de eerste koning van Nederland (Willem 1) 5e letter 

21.R Wie zingen dit nummer ( Frank & Mirella – vissers van San Juan) 2e letter 
22.K De 23e Olympische winterspelen vonden in 2018 plaats Pyeongchang in  

        Zuid-Korea. Het gastland maakte van de gelegenheid gebruik om een tij 

        delijke wapenstilstand aan te gaan Met buurland Noord-Korea. In welke  
        sport vaardigden de twee in oorlog zijnde landen, een gezamenlijk team  

        af?  ( Ijshockey) 7e letter 
23.M Wat is de naam van deze band(The highwaymen- highwayman)11e letter 

24.A Van welk oud fries woord is de naam flieterpen afkomstig? (Flia) 4e letter 

25.A Welke bekende zanger is dit (Andre Hazes – Op de hoek van de straat)  
        1e letter 

26.R  Hoe heette de broer van Willem-Alexander die in 2013 is overleden aan  
         een ski-ongeval (Friso) 2e letter 

27.S Welke zanger is dit ( Kenny Rogers) laatste letter 

28.A  Wie schreef het boek Alleen op de wereld ( Hector Malot) 8e letter 
29.M Wie zingt dit nummer (Maggie mc Neal – terug naar de kust)1e letter 
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S30.E  Wat is een ander woord voor alpinist (bergbeklimmer) 6e letter 

31.N  Wie zingt dit lied ( Nico Haak – Honkietonkiepianissie) 1e letter  
32.S  Hoe heet de vriendin van Superman (Lois Lane) 4e letter 

33.T  Titel van deze hit (Normaal–net als gisteren)10e letter (als moest as zijn) 
34.A  Naar welke romeinse god is zaterdag vernoemd ( Saturnus) 2e letter 

35.A  Wie zingt dit nummer (Alexander Curly – Guus kom naar huus) 1e letter 

36.N Hoe word een luchtspiegeling ook wel genoemd(Fata Morgana )10e letter 
37.W Wie is deze zangeres ( Whitney Houston – How will i Know ) 1e letter 

38.E Welke planeet is de grootste in ons zonnestelsel (jupiter) 6e letter 
39.S Zanger van dit duo(Saskia & Serge–Als ik kijk in je donkere ogen)1e letter 

40.T Welk Europees land is de grootste consument van bier(Duitsland)4e letter 
41.E Welke band is dit ( Boney M – Rasputin) 4e letter 

42.R Van welke steen werd de Taj Mahal gebouwd ( marmer) 3e letter 

43.K Wie zingt dit ( Anneke Douma - frysk folksliet ) 5e letter 
 

 

ATO BEDANKT 
 

It 65+ clubke fan Reitsum wâar woansdje 6 mei verrast mei in ontbijt en in 
bosk blommen. Dit i.v.m. De Corona. 

De âldsjes kaamen net sa folle meer op de proppen en dus kriegen se as ver-
rassing moarns om 8.45 oere in heerlijk ontbijt  oanbean, opfleure mei in bosk 

blommen. 

It wie tige by tige en wy ha lekker bûtendoar sitten te smikkeljen. 
 

Wat in suprise; Bedankt Johan en Tjitske. 
 

Beste Flieterpers,  
 
Sinds begin mei hebben wij in Ginnum bij de Peperbus een minibieb geplaatst. 

Deze is 24/7 toegankelijk. 
Je kan een boek ruilen met een boek uit je eigen boekenkast of een boek le-

nen en uiteraard mag je ook een boek doneren. Hierdoor ontstaat een wisse-

lend en gevarieerd assortiment met voor ieder wat wils. 
 

Wij wensen iedereen veel (lees)plezier met de minibieb. 
 

André en Claudia 
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Pijnacker Ferwert 
Huish.art. – Speelgoed – Textiel 

0518-412376 
 

 

 
 

 
 

 

Jan Kamma   Ferwert 
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En plotseling was er het idee voor een Flieterper-vlag!  En tegen de tijd, 

dat jullie dit stukje lezen, zijn de vlaggen al klaar! Het ontwerp is van 

Hiltsje de Boer. Vorig jaar hebben wij Hiltsje gevraagd of zij ons kan hel-

pen met een idee!  En wat jullie hierboven zien is het resultaat. Dit logo is 

het geworden! Hierbij al vast hartelijk dank, Hiltsje,voor jouw creatieve 

inzet! Het zal iedereen duidelijk zijn op welke gedachten dit logo geba-

seerd zijn. 

De uitwerking is verder gedaan,door de firma“ Sign&Mediagroep“. Onze 

vlaggen zijn rechthoekig, met een formaat van 150x100 cm. Afgewerkt 

met band en haken, het kan haast niet beter. 

De vlaggen zijn te koop bij ons van Dorpsbelang voor 15 Euro(is de 

kostprijs) 

Of te bestellen via:dorpsbelang@deflieterpen.nl Een leuk kado voor va-

derdag, een huwelijk of een geboorte. Of gewoon omdat het gezellig staat, 

de vlag uit. 

Iedereen nog veel geduld en sterkte bij het uitzitten van de coronacrisis! 

En als het dan allemaal voorbij is, hebben wij in de Flieterpen in ieder ge-

val een mooie vlag om uit te hangen! 

 

Namens Dorpsbelang de Flieterpen,Silvia 
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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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Restauratie van de "Miedmûne" gereed. 
 
Zoals ik medio 2018 de restauratie van deze poldermolen aan de miedwei aan-

kondigde, kan ik nu de voltooiing ervan melden. 
 

Ze staat weer in al haar pracht, de oude dame van ruim 150 jaar, die een face 

lift onderging aan de Holwerdervaart te noorden van Lichtaard. 
Gebouwd in 1855 op de plek van een voorganger, in opdracht van het water-

schap "Holwerd-en Blijaer "polder. 
 

De Fa Jellema-molenbouw te Burdaad zorgde voor de uitvoering bestaande uit 

o.a. ;het vernieuwen van het gehele gevlucht (wieken kruis compleet.) ;het 
vernieuwen van de riet bekleding(deels) ;het vernieuwen van de door hout-

worm aangetaste vangblokken.(rem) ;het behandelen tegen roest van de vij-
zel.(schroef) ;het opnieuw schilderen van de molen. 

 
De molen is sinds april weer gebruiksklaar en de opening zal volgen zodra de 

Corona het toelaat. Graag tot ziens op de Miedmûne.  de molenaars, Wigle 

van der Meer & Sikke Hoekstra. 0511-472940. 
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Tappers-en bakkerslijst (vrijdag en zaterdag) april tot en met juni 
2020 

april/juni 

20 

Zaterdag Vrijdag 

Tappen Bakken Tappen Bakken 

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. 

  

april/juni20 Schoonmaaklijst Dorpshuis 

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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MENU 
 
kip uit de oven zonder omkijken  
 

4 personen, 70 min 
 

INGREDIËNTEN 
4 grote rijpe tomaten, 2 rode uien, 1 rode paprika, 1 gele paprika, 6 kippen-

dijfilets, zonder vel 

4 teentjes knoflook, ½ bosje verse tijm (15 g),1 theelepel gerookt paprikapoe-
der, 2 eetlepels olijfolie, 2 eetlepels balsamicoazijn 

 
BEREIDEN 

Verwarm de oven voor op 180 °C / gasovenstand 4. 

Snijd de tomaten in kwarten en leg ze in een grote ovenschaal of braadslede 
(ongeveer 25 bij 30 cm). Snijd de gepelde uien in grove partjes, verwijder de 

zaadjes uit de paprika's en snijd het vruchtvlees in grove stukken en doe ze 
samen met de kippendijen bij de tomaten. 

Druk de teentjes knoflook met de achterkant van je mes plat, voeg ze toe aan 
de ovenschaal, rits er de tijmblaadjes bij en strooi er het paprikapoeder over. 

Voeg de olie, de balsamicoazijn en een flinke snuf peper en zout toe, hussel 

alles goed door elkaar en spreid het zodanig in de schaal uit dat er geen 
groenten op de stukjes kip liggen. Zet de schaal ongeveer 1 uur in de oven, of 

tot de kip goudbruin en gaar is. Keer de stukken kip gaandeweg een paar keer 
om en bedruip ze met het braadvocht uit de schaal. 

Zet de kip in de schaal op tafel en serveer er een frisse, groene salade bij. Je 

kunt er ook een schep rijst of polenta bij geven, of een stuk knapperig brood 
om het vocht mee op te deppen. 

 
TIP 

Als je de teentjes knoflook ongepeld meebakt worden ze heerlijk zoet - knijp 

ze uit hun jasje en smullen maar! 
 

OPMERKING 
Iedereen heeft een moeiteloos kiprecept zoals dit nodig het is het soort maal-

tijd waar je op kunt terugvallen als je geen tijd hebt om lang in de keuken te 
staan. Het is een kwestie van de ingrediënten die je lekker vindt snijden, snip-

peren, mengen, marineren en bakken. De voorbereiding is zo gepiept en ver-

volgens laat je de oven al het werk doen. 
Alles is anders momenteel, dus deze keer ook mijn menu. 

Maak er iets leuks van zou ik zo zeggen.  Lekker íte Sjoerd 



 24 

 
 

 



 25 

 
 
 
 
 
Markante uitspraken 
‘De kunst van te leven is thuis te zijn alsof men op reis is’  (Godfried Bomans) 

‘Zonder de deur uit te gaan kun je alle dingen onder de hemel kennen. 
 Hoe verder je weggaat des te minder je weet’  ( Lao Tse). 

 
Geluk voor beginners 
Beoordeel elke dag niet wat je hebt geoogst maar naar wat je hebt gezaaid 

Wie zonlicht brengt in het leven van een ander, blijft zelf niet in de schaduw 
staan. 

Geluk komt van binnenuit, en is gegrond in simpele goedheid en een zuiver 

geweten…….een ander gelukkig maken is zelf gelukkig zijn. 
Je kunt alleen geluk ervaren door geen voorwaarden te stellen. 

De vlinder telt geen maanden maar momenten en heeft tijd te over. 
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Afhaalservice Bibliotheken groot succes 

Meer dan duizend pakketjes opgehaald 
 

De Bibliotheken in heel Nederland blijven gesloten tot in ieder geval 20 mei. 
Maar de bibliotheken houden de deuren naar lezen, verhalen en kennis wél 

open. Dat doet Bibliotheken Noord Fryslân bijvoorbeeld door e-books gratis 

toegankelijk te maken voor iedereen én door een afhaalservice, waarvan in-
middels al meer dan duizend mensen gebruik van maakten.  

  
De bibliotheken begrijpen het standpunt van het kabinet: de volksgezondheid 

komt op de eerste plek. De Vereniging van Openbare Bibliotheken blijft zich 

samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) er-
voor inspannen dat bibliotheken zo snel mogelijk weer hun deuren kunnen 

openen. 
Afhaalservice al meer dan 1000 keer gebruikt 

Tot die tijd gaat de bibliotheek door met de afhaalservice. Inmiddels maakten 
meer dan duizend leden al gebruik van de mogelijkheden om vooraf bestelde 

boeken op een afgesproken moment af te halen in de bibliotheek. 

De afhaalservice is gratis voor leden van Bibliotheken op Ameland, Terschel-
ling, Schiermonnikoog en Vlieland en in Dronryp, De Westereen, Dokkum, Fra-

neker, Harlingen, St.-Annaparochie, Kollum, Surhuisterveen, Buitenpost en 
Hallum.  

Zij kunnen op ontdekdebieb.nl/corona een aanvraagformulier invullen waarop 

ze vijf voorkeuren aangeven. Omdat er door de Corona momenteel geen ver-
voer tussen de Friese bibliotheken is, kunnen leden alleen boeken, tijdschriften 

en dvd’s uit de eigen vestiging bestellen.  
De bibliotheekmedewerkers doen hun best om zoveel mogelijk boeken van de 

aanvraag bij elkaar te zoeken. 

 De klanten worden gebeld als hun boeken klaar staan De medewerkers geven 
dan een ophaalmoment aan: een tijdblok van vijftig minuten. Op de aangege-

ven dag en binnen dat tijdbestek staan de boeken voorzien van de naam van 
de klant klaar in de hal van bibliotheek.  

De rest van de bibliotheek is afgesloten. Op Vlieland, Terschelling en Ameland 
worden de bestelde boeken langs gebracht. Ook leden die niet naar de biblio-

theek kunnen komen, krijgen de boeken thuis bezorgd. 

  
Gratis e-books voor iedereen 
Daarnaast biedt de bibliotheek verschillende manieren om online te lezen. On-
langs is de Thuisbieb gelanceerd, via deze app kunnen ook nietleden gratis e-

books lenen. Leden hebben daarnaast via de app van de bibliotheek toegang 

tot nog meer e-books en luisterboeken. Hier wordt veel gebruik van gemaakt. 
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Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren op: 

 

Woensdag  10 Juni 2020 
 

Bij Wieger Zoodsma  

 

              Mailen kan ook: dorpsbode@deflieterpen.nl  

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

