
 

 
 

 

 
 

 
 

Eerst verwaarloosde grafstenen, nu prachtig gerestaureerd door Cees verwolf . 

 

november  2019      33ste jaargang nr. 10 
 

dorpsbode@deflieterpen.nl 
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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. 
 
Achte Flieterpers 

 
De greppeltocht was een groot succes. Deze tocht werd georganiseerd door 

het dorpshuis. Wij hadden graag een verslag van dit gebeuren in de dorps-
bode geplaatst willen zien. Door het slechte weer en de inzet van verschillende 

politieagenten (ingezet door een recreant) is het een rustige nacht gebleven.  
 

We hebben intussen een nieuwe Burgemeester, Johannes Kramer, nu nog ge-

deputeerde, zal in het nieuwe jaar Apotheker opvolgen. Misschien komt dan 
de raadszaal in de Roomse kerk van Dokkum weer in beeld als nieuwe locatie. 

 
Het dorp Holwerd wil graag meer toeristen trekken en heeft een prachtig plan 

bedacht, ongeveer 62 miljoen euro moet dit kosten. Het project kreeg maan-

dag in Den Haag het deksel op de neus. Het Rijk schuift vooralsnog geen 10 
miljoen euro. Er is tevens een plan om de veerboot weer terug te laten keren 

in Ferwert. In de vorige eeuw voer men van Ferwert naar Hollum (Ameland)  
 

In deze dorpsbode weer een nieuwe advertentie: Abe Reitsma wil graag uw 

schaatsen slijpen. Het Menu is er weer van Sjoerd, die ook nog enkele kerst-
bomen verkoopt en gerookte paling. Sinterklaas komt op 30 november en de 

Yoga gaat door in het nieuwe jaar. 

mailto:cees.erna@hetnet.nl
http://www.deflieterpen.nl/
mailto:info@rmtnof.nl
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Zet het op de kalender! 

Op 12 december is er weer Flierewille! 
De kerst staat dan voor de deur en samen gaan we een kerststukje knutselen. 

Je kan kiezen uit verschillende soorten knutsels. De meeste spullen zorgen wij 
voor! Wel is het fijn om groen en extra versiering mee te nemen die je ook wil 

delen met elkaar.  
We starten om 16:00 tot 17:30. Als je eerder klaar bent mag je uiteraard naar 

huis! 
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40 jaar Dorpsbelang de Vlieterpen 
 
Wat was het een gezellig feest! 

Op onze jubileum avond, 9 nov.2019,zijn wij,  tezamen met zo’n vijftig perso-
nen “van deur tot deur“ geweest. Deze uitdrukking gaf vanaf het begin al stof 

tot nadenken! De ene feestganger had voor de zekerheid de gemakkelijke 

schoenen aangedaan, de ander had een extra warme jas mee, want je weet 
het maar nooit! 

 
Het viel allemaal mee, het waren uiteindelijk 30 foto`s van deuren uit de Flie-

terpen. Te raden waren de namen van de deureigenaren en het betreffende 

dorp. Een moeilijke opdracht waarbij de een of andere Jansmamedewerker 
natuurlijk zijn voordeel had. Quizmaster Hindrik B. hielp hier en daar met een 

kleine hint, zodat na een uur de meeste briefjes ingeleverd waren. Tezamen 
met onze voorzitter Cees D. vormde hij de jury! Terwijl zij  zich  aan het bera-

den waren, bakte Manzoni met zijn pizzaioloassistent Mark K. 
Pizza. Knapperig en vers waren ze. Iedereen lustte wel een stuk of twee en 

soms nog meer! 

 
Er was ook nog het  „De Flieterpen 40+jier, nammen spultsje“ Die zetten we 

nog even in „De Dorpsbode“, kan iedereen nog even zoeken. (Blz. 15) 
„De momenten uit het verleden.....“zijn in het verleden gebleven. Deze mo-

menten bewaren we tot het volgende jubileum. Evie V.is onze specialiste op 

dit gebied! 
 

Een speciale dank geldt nog Fokke S. gelijk bij binnenkomst mochten wij alle 
feestgangers een „wildbloemenmengsel“ overhandigen. Gesponseerd door 

„Agrarisch Collectief Waadrâne“, mogelijk gemaakt door Fokke S. allemaal 

bloeiende tuinen en bermen in 2020. 
 

Ook de tappers Gerbine en Bavius Douwes hartelijk Dank voor jullie inzet! 
Namens Dorpsbelang De Vlieterpen Silvia M. 

 
Verslag van jeu de boules vereniging de Tûke Griemers 
2019. 
 

We begonnen dit seizoen op 25 april. De hele zomer hebben we kunnen spe-
len op donderdagavond, hierna op de middag omdat het ‘s avonds snel donker 

werd. Er werd maar 1 keer afgelast omdat het regende. 
                                                                     Vervolg blz. 7 
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Vervolg blz. 5 

Met veel enthousiasme werd er gespeeld, om te proberen zoveel mogelijk 
punten te vergaren. Vaak met veel hilariteit omdat je zo mooi lag en dan weer 

weggegooid werd, maar ja zo is het spel! De ene keer ging het beter als de 
andere. In de pauzes werd er gezellig bijgepraat en om de beurt getrakteerd. 

De strijd ging er soms fel aan toe, en er moest ook weleens gemeten worden, 

omdat je met het blote oog niet het verschil kon zien, de uitslag was dan vaak 
verrassend! 

Ongeveer 25 keer is er fanatiek met veel plezier gespeeld de een was er wat 
vaker als de andere. 

Donderdag 24 oktober hadden we laatste gezellige middag met prijsuitreiking. 
Harm en Durkje hadden een quiz gemaakt zodat we ook wat denkwerk kre-

gen. 

Bavius had alle punten  in de computer ingevoerd, en zo rolde de einduitslag 
eruit. Hij begon met de laatste, er staan 21 personen op papier, en zo naar de 

vier prijswinnaars. 
Poedelprijs:  Wiebe Hoekstra 

3de prijs:    Pieter Kroodsma 

2de prijs:    Jan Feenstra 
1ste prijs:   Cees Verwolf 

 
 

                
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Deze kregen een mooie beker uitgereikt, en Cees de wisselbeker, die Maria 
Koehorst vorig jaar had verdiend. 

Na de prijsuitreiking werd er onder het genot van een hapje en drankje nog 
gezellig nagepraat over dit geslaagde seizoen. Harm en Durkje, Bavius en Bine 

werden hartelijk bedankt voor hun inzet en kregen een presentje. 
 

                                                                               Een tûke griemer. 
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MENU 

 
Choucroute (zuurkool uit de Elzas) 

Ben je een liefhebber van een zure of juist een zoetere zuurkoolpot?  
Wat je smaak ook is, zuurkool is altijd verrassend.  

Gewoon maken zo je denk wat het lekkerst is. 

INGREDIËNTEN 
1 eetlepel olijfolie 

250 g spek of bacon, in reepjes gesneden 
1 kg zuurkool, afgespoeld en uitgeknepen 

1 groene appel, geschild en grof geraspt 
1 ui, gesnipperd 

4 teentjes knoflook, fijngehakt 

8 krieltjes of nieuwe aardappelen, gehalveerd 
400 g varkensschouder, in plakken van 1 cm 

2 braadworsten, in dikke plakken 
6 kruidnagels 

12 jeneverbessen 

2 verse of gedroogde laurierblaadjes 
375 ml witte wijn, bijvoorbeeld riesling 

mosterd en roggebrood, voor erbij 
BEREIDEN 

Verwarm de oven voor tot 120 °C.  
 

Verhit de olie in een grote vuurvaste ovenschaal op matig vuur en bak het 

spek in 4 minuten goudbruin. Schep in een kom en meng er de zuurkool en 
appel door. 

 
Doe de ui en knoflook in de ovenschaal en fruit 4 minuten, tot alles zacht en 

glazig is. Schep in de kom met de zuurkool en meng. 

 
Doe de helft van het zuurkoolmengsel in de ovenschaal, samen met de aard-

appelen en verdeel alles gelijkmatig. Verdeel er de varkensschouder en worst-
jes over. Bestrooi met 3 kruidnagels, 6 jeneverbessen en 1 laurierblaadje. Be-

strooi met zout en peper. 

 
Bedek met de rest van het zuurkoolmengsel en strooi hier de rest van de 

kruidnagels, jeneverbessen en het andere laurierblaadje over. Bestrooi met 
zout en peper, schenk de wijn erbij en zet 4 uur in de oven, totdat het vlees 

mals is. Serveer met mosterd en roggebrood. 
 

                                                                          Vervolg op blz. 11 
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VARIATIETIP 

Je kunt voor dit robuuste gerecht uit de Franse Elzas prima andere soorten 
varkensvlees gebruiken, zoals varkensschenkel of lekkere worstjes. 

 

BEREIDING IN DE SLOWCOOKER (ALS JE DIE HEBT),  

 
EN ANDERS GEWOON IN JE EIGEN VERTROUWDE PAN. 

 
Verhit de olie in een pan op matig vuur en bak het spek in 4 minuten goud-

bruin. Schep in een kom en meng er de zuurkool en appel door.  

Doe de ui en knoflook in de pan en fruit 4 minuten, tot ze zacht en glazig zijn. 
Schep in de kom met de zuurkool en meng.  

 
Doe de helft van het zuurkoolmengsel in de slowcooker, samen met de aard-

appels en verdeel alles gelijkmatig.  
Verdeel er de varkensschouder en worstjes over. Bestrooi met 3 kruidnagels, 6 

jeneverbessen en 1 laurierblaadje. Bestrooi met zout en peper.  

 
Bedek met de rest van het zuurkoolmengsel en strooi hier de rest van de 

kruidnagels, jeneverbessen en het andere laurierblaadje over.  
Bestrooi met zout en peper, schenk de wijn erbij en laat 4 uur op de hoge 

stand garen tot het vlees mals is.  

Serveer met mosterd en roggebrood. Oant sjen en heel lekker ité.                                                 
Sjoerd 

 

 

KERSTBOOM VERKOOP, KERSTBOOM VERKOOP 
 

Eénmalig op zaterdag 7 december van 
9.30 tot 16.30. 

U kunt van tevoren eventueel ook een boom be-

stellen (0611031096) en ze kunnen thuis bezorgd. 
Keuze uit verschillende types en lengtes. 

OP = OP  
Kom langs op de Flieterpsterdijk 25 te Reitsum om 

een glaasje glühwein en een hapje, tevens is er 

paling te koop die ter plekke wordt gerookt.  
                                        

 Minne, Jan Pier en Sjoerd 
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Oudpapier Juli en Augustus 2019 
 
Het gaat goed met het inzamelen van het oudpapier. Zaterdag 31 augustus 

waren zowel de container in Reitsum, als die in Ginnum helemaal vol. Het re-
sultaat was €227.74 !! Dat betekent dat we nu bijna €800,-  op de AEDreke-

ning staat. Geweldig, alle inwoners van de Flieterpen, hartelijk dank voor het 

verzamelen. 
 

 

De Flieterpen 40+ier spultsje! 
 

As jimme no allegeare witte, bestiet ‘t doarpsbelang grif al 40 jier. Mei wat 
mindere jirren en wat bettere;oan’e bestjoeren de utdaging ‘t saakje wat oppe 

ritt e halden. Helaas ferdwiene der wol steeds meer basisbehoeften. Sa as de 
bakker,de skoalle en de smit. Mar lokkig binne de minsken der sels nog;’t 

doarpshus,’t ponkje,’t sportfjild en een hiltsje soad meer! 

 
We ha hjir een soad ko-boeren;nee hast geen akker mannen. Fan lietse pleats 

nei steeds gruttere, swierder ark. Sa stiet de trekker fan Folkertsma’s wer te 
wachtsjen op de hoek straat. Man man man!»Dat man zo ni»riep Evie in 

Brabantse taal! Mar wat wie ‘t gefal,de bolle wie los en bolle Herman moest 

nei brada en hij hie gjin sin!. Lokkig hie Oege de bolle rap wer te plak, yne 
feewein nei Ljouwert! 

 
Sa bard er een protte yne Flieterpen; as grutte oerdekte botanische tunen en 

nachtlike tochten mei plysje fertier. Twa en tweintig teams yn’t terpe lân, oeral 
yne slooten, tusken reit smart of greppels yn landerijen. Slagge tochtsje op ‘t 

wiete waar nei. Ferklûme en sa kâld as een pier hawwe gref ‘n stik as wat ûn 

snotnoaskes oprûn. Mar mei ùs net fokke, ‘t komt allegearre klear! 
 

Ek Sinterklaas is wer fan de partij dit jier mei syn pieten. Nei wike komt hy wer 
oan. Hooplik hat de sint foar nachtlike aktiviteiten wat better waar. At tema dit 

ier mar gelyk bliuwd; Pieter baaskes, kado’s en grutte witte burden mar foaral 

gesellichhied mei mekoar! Doch ris gek stjoer een gedichtsje mei Greetz ùt 
namme van de Sint, dat jout wer mooi praat yn e buorren. 

 
Mar foar no,tige tank allegearre foar de gesellichheid en fertier hooplik noch 

ris fjirtich jier! 
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De hele maand november krijgt iedereen van de bibliotheek een 

boek cadeau: Winterbloei van Jan Wolkers. Zijn mooiste, niet eerder 
gepubliceerde natuurverhalen zijn speciaal voor Nederland Leest ge-

bundeld. Ronald Giphart schreef er een voorwoord bij en de verhalen 
worden vergezeld door actuele columns van Aaf Brandt Corstius. De 

bibliotheek organiseert in de meeste vestigingen daarnaast activitei-

ten rond het thema duurzaamheid. 
  

Ronald Giphart in Dokkum 
Niemand minder dan de ambassadeur van Nederland Leest, auteur Ronald 

Giphart komt donderdag 28 november naar Bibliotheek Dokkum. Duurzaam-

heid is het thema van Nederland Leest en dus ook het thema van deze mooie, 
onderhoudende avond. Kaarten zijn verkrijgbaar in de bibliotheek en via de 

website van de bibliotheek, ontdekdebieb.nl. 
  

Nederland Leest is de grootste nationale leescampagne. Iedereen, dus leden 
en niet-leden van de bibliotheek kan een gratis boek in de bibliotheek ophalen. 

Elk jaar staat er tijdens Nederland Leest een thema centraal, dit jaar is dat 

duurzaamheid. Een passend thema in tijden van klimaatverandering en groot-
schalige milieuvervuiling. Maar ook passend omdat de bibliotheek een duur-

zame plek is. 
  

 De Yoga gaat door!! 

Jawel, de downward facing dog, chaturanga, child pose en 

namasté, we floepen er steeds makkelijker in. Na de eerste 

serie van 8 lessen hebben we besloten om gewoon door te 

gaan met de yoga op woensdagochtend in het dorpshuis. 

Want het is gewoon leuk! En nog goed voor je ook! Niks 

niet zweverig of passief. Het zweet staat ons werkelijk af 

en toe op de yogamat .  

Tijdstip blijft hetzelfde: 8.45 – 9.45 uur. 
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Paardenstalling te huur bij Mariëlle Brouwer Harstawei 13 in Ginnum 

 

 



 21 

 

 
 

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. 
 

e.c.t. BEDIENING AANWEZIG.` 
 
 
 

 

 

Flieterpsterdyk 12, Reitsum 

 

-Pad richting Kerk 

-Links aan de muur kosterij 

-In groene kast 
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Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 
B.v.d. Het Dorpshuisbestuur. 

 

Tappers-en bakkerslijst (vrijdag en zaterdag) nov tot en met jan 2019/2020 

Okt/dec 2019 Zaterdag Vrijdag 

Tappen Bakken Tappen Bakken 

23-11-19 Sjouke S. 
en Piet S. 

David en 
Wieke 

  

29-11-19   Ale Sip Hans H. en 
Hilma 

30-11-19 Marko A.  Sietske H. en 
Anneke B. 

  

7-12-19 Riemke en 
Ytsje 

Klaaske en 
Hiltsje 

  

13-12-19   Cees V Tietje W en 
Klaas H 

14-12-19 René M en 
Jan M 

Silvia en Be-
rendtje 

  

21-12-19 Hylke Klaas en Dik-
kie 

  

27-12-19   Lourens B Klaas en Sy-
bren 

28-12-19 Fokke Jan P en 
Tietsje 

  

04-01-20 Minne Jitske R. en 
Tjitske S. 

  

10-01-20   Boukje R. en 
Baukje S. 

Piet R. en Jo-
hannes de J. 

11-01-20 Sippie Dittie en 
Marja 

  

18-01-20 Abe K. en 
Jorrit A. 

Bavius en 
Ruurd de V. 

  

24-01-20   Herman A. Thea S. en 
Gretha 

25-01-20 Mark K. Aukje en Sara   
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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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Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 

B.v.d. het dorpshuis 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.  

 
 

 

nov/jan 19/20 Schoonmaaklijst Dorpshuis 

19-11-19 Margje v. K. Wieke de J. Andrea v/d W. 
 

26-11-19 Cisca V. Hilma M. Nel Schrier 
 

3-12-19 Linda T. Alie K. Hennie  
 

10-12-19 Maaike M. Tine R. Marja S. 
 

17-12-19 Sippie S. Ietsje H.  
 

24-12-19 Jitske R. Pietsje S. Ytje H. 
 

31-12-19 Tjitske S. Durkje S. 
 

 

07-01-20 
 

Irma R. Wiesje H. Anna de B. 

14-01-20 
 

Gré H. Dittie D. Cora M. 

21-01-20 
 

Saakje Z. Richtsje F. Tietsje W. 

28-01-20 
 

Margje v. K. Wiekje de J. Andrea v/d W. 

mailto:info@tikokinderopvang.nl
mailto:info@tikokinderopvang.nl
http://www.tikokinderopvang.nl/
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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 23 november Tsjitze P vd Velde – Herman Schaafsma 

zondag 24 november Sijmen C Zoodsma – Gaatze W Zoodsma 
vrijdag 29 november Wieke Marije Bakker – Nynke Hoekstra 

zaterdag 30 november Douwe vd Meer – Auke Attema 
zondag 1 december Sippie v Slooten 

zaterdag 7 december Jan Pieter Reitsma -Wilco v Kammen   
zondag 8 december Alle de Vries   -Minne Kooistra 

vrijdag 13 december Symen Johannes Hoekstra– Ruurd folkertsma 

zaterdag 14 december              Martzen Feenstra – Gretha Andela 
zondag 15 december  Oane Sierksma 

zaterdag 21 december  Simen Bijma –  Jan Kooistra 
zondag 22 december              Gerard Talsma – Teake Wassenaar 

vrijdag 27 december Jorrit akkerman – Abe kooistra 

zaterdag 28 december Ruurd De Vries 
zondag 29 december Fokke Sierksma – Wim de Groot 

zaterdag 4 januari Gerda Sierksma – Wytske Klijnstra 
zondag 5 januari Jan Pier Sierksma –  Hylke Hoekstra 

vrijdag 10 januari Symen Hoekstra 
zaterdag 11 januari Warner de Boer – Rene Folkertsma 

zondag 12 januari              Jenne deelstra – hindrik fan’ terpwei 

zaterdag 18 januari              Jan Sierksma – Abe Reitsma 

zondag 19 januari  Marco Akkerman 

vrijdag 24 januari  Johan Folkertsma 
zaterdag 25 januari  Alle Sierksma 

zondag 26 januari  Herman Akkerman 
 

SCHOONMAAKLIJST ’t Ponkje 

Graag de datum alvast in de agenda of telefoon zetten! 

  
maandag 18 november  Jenne Deelstra – Tietsje Reitsma 

maandag 25 november Wilco v Kammen – Jan-Pieter Reitsma 
maandag 2 december               Wieke Marije Bakker – Nynke Hoekstra 

maandag 9 december                 Elbrecht van der Veen – Silke Vlaanderen 

maandag 16 december johan folkertsma – Riemer Folkertsma 
maandag 23 december Jan Kooistra – Simen Bijma 

maandag 30 december Riemke vd Velde – Nynke Schaafsma 
maandag 6 januari Alle Sierksma – Ruurd Folkertsma 



 28 

 

 

 

 

 

21-11 CPB Wereldwinkel Dokkum   

29-11 Ouderensoos  dorpshuis 14.00 u 

29-11 Kaarten Klaveren dorpshuis 19.30 u 

30-11 Sinterklaasfeest dorpshuis 17.00 u 

07-12 
Kerstboom verkoop  

Palingen te koop 
Van Slooten 

09.30 u tot 

16.30 u 

12-12 Flierewille SchoolKinderen dorpshuis 
16.00 u tot 

17.30 u 

13-12 Koersbal dorpshuis 14.00 u 

13-12 Kaarten Klaveren en Tachtigen dorpshuis 19.30 u 

19-12 CPB kerstviering alle vrouwen dorpshuis 19.45 u 

 

 
 

 
 

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren op: 

Woensdag  11 december 2019 
Bij Wieger Zoodsma  

              Mailen kan ook: dorpsbode@deflieterpen.nl  

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

