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Dit is een uitgave van: 

Dorpsbelang  Silvia Manzoni  

Oranjevereniging Minne Kooistra  

’t Ponkje  Johanna de Boer  

Dorpshuis  Alice Andringa 

Redactie  René Manzoni en Erna Douwes    

Penningmeester:  Erna Douwes,  
Bankrekeningnummer:    NL13RABO 03775.04.033 t.n.v. Dorpsbelang  

de Vlieterpen, inzake dorpsbode. Let op: gewijzigd rekeningnummer 

Wil je de dorpsbode lezen in kleur, kijk dan op www.deflieterpen.nl 
onder het kopje dorpsbode. 
 

Van de redactie 
 
We zitten alweer in de maand maart. Net een paar dagen met vorst en 
sneeuw achter de rug. Het eerste kievitsei van Nederland en Friesland is 
echter al  weer gevonden. In deze dorpsbode worden we voorgesteld aan 
Rob en Linda Severein uit Reitsum. 
Veel leesplezier toegewenst! 
Jullie kopij/advertentie graag in Word mailen naar: 
dorpsbode@deflieterpen.nl.  
 
 

 

 
Jannumerwei 4 
9175 GG Reitsum 
0519-339362 
     
 

Moetingsplak yn de Flieterpen foar sociale en culturele 
gearkomsten 
 
Contactpersoan: Martzen Feenstra 06 51777086 

 

http://www.deflieterpen.nl/
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Carnaval 2023 
 
Op 18 febrewaris 2023 stie it jierlikse Carnaval wer op de aginda fan it 
Ponkje.  
Fan ôf healwei 9 wie it doarpshûs iepen en de band Prime Suspect begon 
om healwei 10 mei hun earste nûmers.  
De Flierterpen en omkriten hawwe hun bêst dien om yn harren bêste outfit 
te kommen, mar d'r wiene 4 outfits dy't keazen waarden as de bêste 
ferklaaid.  
By de froulje gie de twadde priis nei Ylse en Wietske, en de earste priis nei 
Esther en Wieke Marije (en ek in bytsje nei Jan Sierksma, die hearde ek by 
de outfit)  
By de manlju gie de twadde priis nei Jan Kooistra en Alfred gie der mei de 
earste priis fan troch!  
 
We ha in tige slagge jûn hân en wolle eltsenien betankje foar it kommen!  
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NIJS EN YNFORMAASJE 

nieuws en informatie 
FAN DOARPSBELANG 

van dorpsbelang 

 
 
De gemeente is actief met verschillende projecten, die van belang zijn voor 
ons, de dorpsbewoners van de  Flieterpen. 
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Het eerste is een “Groenfonds”. Dit om de biodiversiteit te stimuleren en 
de gemeente te vergroenen.  
Het groenfonds is er voor de inwoners ,maar ook een vereniging kan 
meedoen. Bijvoorbeeld: u wilt een daktuin op de garage, een houten 
schutting als erfafscheiding vervangen door een groene haag, een 
vlindertuin, een bijenkast of vleermuiskast. 
Er is €25.000 per jaar beschikbaar, maximaal €350 per adres. Het project 
Geveltuin-en Steenbreek loopt het hele jaar door. 
Aanmelden op geveltuindag@noardeastfryslan.nl of 
steenbreek@noardeast-fryslan.nl 
 
Het tweede project betreft verkeersveiligheid, bereikbaarheid en 
toegankelijkheid in de gemeente. 
U kunt hiervoor  een vragenlijst invullen: www.noardeast-
fryslan/mobiliteitsplan. Heeft u nog extra informatie dat van belang kan 
zijn kunt u dit mailen naar Teertse Reitsma (t.reitsma@noardeast-
fryslan.nl) 
Misschien zijn er nog goede ideeën betreft de fietsveiligheid bij de aanleg 
van de nieuwe rondweg om Wânswert. 
 
Als laatste is nog de uitbetaling van de glasvergoeding 2022 
binnengekomen. Er is 5,45 ton verzameld. Dat geeft een vergoeding van 
€68,13 (€12,50 per ton).  
Dit is de laatste keer dat wij deze vergoeding krijgen. Het college van B&W 
heeft namelijk besloten het  
gescheiden inzamelen van glas per 2023 niet meer te vergoeden.  
 
Namens DB de Flieterpen, Silvia   

mailto:geveltuindag@noardeastfryslan.nl
mailto:steenbreek@noardeast-fryslan.nl
http://www.noardeast-fryslan/mobiliteitsplan
http://www.noardeast-fryslan/mobiliteitsplan
mailto:t.reitsma@noardeast-fryslan.nl
mailto:t.reitsma@noardeast-fryslan.nl
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Voorjaars recept 
Aspergesoep 

Heerl i jk  en makkeli jk  basisrecept  voor  een romige verse 
aspergesoep met een topping van reepjes ham en ei  

 

 

 

 

 

INGREDIËNTEN 
voor 6 personen 

2 sjalotjes, 700 gr witte asperges (geschild), 2 boullionblokjes,  
1500 ml water, 200 ml kookroom of slagroom, 80 gr bloem (of maïzena)  
en 70 gr boter 
Optioneel: 2 eieren, 150 gr reepjes beenham, verse peterselie om te 
garneren 

BEREIDING, 30 MINUTEN 

1.  Sni jd  de asperges  in  stukken.  Kook ze 5 minuten in  
ongeveer 1,5 l i ter  water  en laat  daarna nog 10 
minuten nagaren in het  water.  

2.  Hak de sja lot jes  f i jn .  Smelt  de boter  in  een soeppan 
en fru it  de s ja lot jes  h ierin  aan.  Voeg dan de b loem 
toe en roer  met een garde to t  een roux en laat  deze 5 
minuten zacht jes bakken en garen.   
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3.  Giet  de asperges  af  en vang a l  het  kookvocht  op. Los  
de boui l lonblokjes  op in het  kookvocht  van de 
asperges.  Giet  d it  beet je b i j  beet je b i j  de roux en b l i j f  
met  een garde roeren zodat  er  geen k lont jes 
ontstaan.  

4.  Als  a l le boui l lon is  toegevoegd roer  je de kookroom er  
door en voeg je de gekookte asperges  in stukken toe.  
Proef of  de soep goed op smaak is  en voeg eventueel  
een snufje peper en/of zout  toe.  Voeg de beenham 
reepjes  (gedeeltel i jk)  toe aan de soep.  Schep de soep 
in  borden en garneer eventueel  met stukjes  ei ,  
beenham reepjes  en wat  f i jngehakte petersel ie.  

5.  Tip:  voor een glutenvr i je soep vervang je de b loem 
door maïzena 
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Uitnodiging  voor de Algemene ledenvergadering van  
Uitvaartverening De Laatste Eer  
 

21 maart 2023 
20.00 in het dorpshuis 
 
1 Welkom en opening 
2 Notulen 
3 Financiën 
4 Ledenadministratie 
5 Lezen van namen overleden leden in 2022 
 
Korte schorsing 
 
6 WBTR  
7 Bode: Nog vragen of opmerkingen aan de bode? 
8 Bestuurswissel 
9 Rondvraag 
10 Sluiting 
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DE PEN 
 

“Wat zoekt een Amsterdammer in vredesnaam in het Noorden van 

Friesland?” Deze vraag kregen wij het afgelopen jaar meermaals 

gesteld. Alsof het heel bijzonder is dat je als stadsmens hier zou 

willen wonen. Niets is minder waar, in ons geval. Rust, ruimte, stilte, 

meer groen en schone lucht, sterren aan de hemel, iets minder 

mensen …  

En vrijheid, vooral vrijheid. 

 

Wij zijn Rob Severein en Linda Flinterman, nieuw in Reitsum, en 

ons verhaal begon 2,5 jaar geleden toen we, middenin de 

coronacrisis, voor 

een weekje 

vakantie terecht 

kwamen in het 

logement in 

Jannum. Al na een 

dag in de stilte op 

de terp was 

Amsterdam heel 

ver weg en corona 

bestond niet meer. 

Op onze eerste 

wandeling in de 

omgeving kwamen 

we door Reitsum langs het bord met ‘Kavels te koop’ op de 

Jannumerwei.  

En waar ik nog dacht een grap te maken naar de familie door er een 

foto van te maken en op Facebook te plaatsen met de opmerking “We 

zijn eruit, hoor!”, ontstond bij Linda op dat moment een plannetje. 

“Als ik tóch voortaan thuis moet werken dan zit ik liever hier dan in 

de stad”, zei ze later die week.  

Een lang verhaal kort: een half jaar later zaten we bij de notaris in 

Dokkum om te tekenen voor de grond en begon ons avontuur. 
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Na een uitgebreide ontwerpfase en het vergunningentraject (en een 

jaartje Friese les 🙂) zijn we vorig jaar april begonnen met het 

grondwerk.  

In 10 maanden tijd hebben we een fijn huis gebouwd waarvan wijzelf 

weleens zeggen dat alle goede dingen van alle huizen hiervoor in dit 

huis zijn terecht gekomen. We hadden het geluk dat we al voordat de 

bouw begon tijdelijk een gemeubileerd huis konden huren in 

Marrum. 

Zo konden we dagelijks zien hoe de bouw van ons huis vorderde en 

als het nodig was overleggen met de aannemer. Sinds 23 januari 

wonen we aan de Jannumerwei, op nummer 8. 

 

Linda en ik hebben elkaar leren kennen toen we beiden met een 

rugzak op reis gingen met de Transsiberië Express, nu bijna 15 jaar 

geleden.  

We zagen elkaar voor het eerst op het vliegveld van Moskou en 

deelden 3 weken later, na omzwervingen door Rusland, Siberië en 

Mongolië, in Beijing een hotelkamer. In 2014 zijn we getrouwd, ook 

al in Friesland, we hebben geen kinderen maar wel sinds kort een 

klein hondje, Kobus, een Friese Stabij.  

Linda is opgegroeid in Driebruggen, een klein dorpje in Zuid 

Holland, ik ben geboren en getogen in Amsterdam. 

 

Linda werkt vanuit huis en is twee dagen per week op kantoor in 

Utrecht. Ze werkt bij het Nivel en doet daar onderzoek naar de 

kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland.  

Ik heb inmiddels een lange carriëre achter de rug in de 

reclamewereld, ik ben iets ouder dan Linda, en hou me nu vooral 

bezig met fotografie.  

 

We hebben het hier erg naar onze zin, niet in de laatste plaats door 

alle fijne buren, en we hopen jullie allemaal de komende tijd te leren 

kennen. Tijdens de dagelijkse wandelingen met Kobus, in De 

Fjouwer of gewoon in het voorbijgaan.  

Oant gau! 
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                Tijden tappen op vrijdagavond:   19.30 – 00.00 
Tijden bakken op vrijdagavond:   22.00 – 23.30 
Tijden tappen op zaterdagmiddag:  17.30 – 20.30 
Tijden bakken op zaterdagmiddag : 17.00 – 19.30 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tappers-en bakkerslijst (vrijdag en zaterdag) Mrt 2023 t/m Mei 2023 

Sleutel afhalen/inleveren bij Martha Dijkstra 06 4047 3670 

 Tappen Bakken 

18-03-23 Ponkje ’s middags gesloten i.v.m. vrijwilligersavond 

24-03-23   Herman  Thea en Gretha 

25-03-23 Jenne en 

Wilco 

Bavius en 

Ruurd 

  

01-04-23 Riemke en 

Ytsje 

Klaaske en 

Hiltsje 

  

07-04-23   Klaas H.  Sybren en 

Johannes B. 

08-04-23 Gaatse en 

Mariëlle 

Herman en 

Harmen 

  

15-04-23 Sjouke en Piet David en 

Wieke 

  

21-04-23   Jan Meindersma Hans en Hilma 

22-04-23 Mark Auke en Sara   

29-04-23 Marten en Jan 

M. 

Silvia en 

Berendtje 

  

06-05-23 Cees D en 

René M. 

Oane S en 

Sjoerd 

  

13-05-23 Hylke en 

Durk D. 

Klaas en Dikkie   

20-05-23 Fokke en 

Marko 

Jan P. en 

Tietsje 

  

27-05-23 Marianne en 

Hilde 

Ciska en Wieke 

M. 
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U wilt uw woning verkopen, maar u heeft 

geen idee hoe dat in zijn werk gaat.  

 
• -  wat brengt mijn woning op?  
• -  wat gaat mij dat kosten?  
• -  wat moet of kan ik zelf allemaal 

doen?  
 

Vragen die ik kosteloos voor u kan 
beantwoorden, in een geheel vrijblijvend 
gesprek, waarbij ik de tijd voor u neem! 
Mijn naam is Jan Koning Burdaard tel.: 06-10529131      
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Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 
B.v.d. Het Dorpshuisbestuur. 

 

 
 

Schoonmaaklijst Ponkje: 

Maandag  20-mrt    Ylse Schaafsma & Marte Hoekema 

Maandag  27-mrt    Jan Kooistra & Simen Bijma  

Maandag  3-apr    Saakje Marije v/d Velde & Laura v/d Meijde 

Maandag  10-apr    Symen Johannes Hoekstra & Pietrik Weidenaar 

Maandag  17-apr    Marianne Deelstra & Nynke Schaafsma 

Maandag  24-apr    Auke Attema & Pietsje Attema  

Maandag  1-mei    Sijmen Hoekstra & Eline Hoekstra 

Maandag  8-mei    Jan Sierksma & Ruurd de Vries  

Maandag  15-mei    Wietske de Vries & Nelly Folkertsma 

Maandag  22-mei    Alice Andringa & Esther Spoelstra 

Mrt /Mei 23 Schoonmaaklijst Dorpshuis.  
Sleutel afhalen/inleveren  bij Martha Dijkstra 

06 4047 3670. 

14-03-23 Sippie S. Ietsje H.  

21-03-23 Jitske R. Pietsje S. Ytje H. 

28-03-23 Tjitske S. Durkje S.  

04-04-23 Irma R. Wiesje H. Anna de B. 

11-04-23 Gré H. Dittie D. Cora M. 

18-04-23 Saakje Z. Richtsje F. Betty W. 

25-04-23 Margje v K. Wieke de J. Andrea v/d W. 

02-05-23 Cisca V. Jelly Tuinhof Berber Prins 

09-05-23 Linda T. Alie K. Hennie 

16-05-23 Maaike M. Dorian Marja S. 

23-05-23 Hiltsje de B. Hiltsje A. Marijke 

30-05-23 Klaaske O. Annelies K. Petra B. 
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EEN KEI IN VISUELE COMMUNICATIE 
grafis

c

h ont w erp, conceptontwikkeling &  internetproducties 

WWW.TANTEPEE.NL
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Uitnodiging vrijwilligersavond 
 

Wanneer: zaterdag 18 maart, 19:30 uur 
Waar: Dorpshuis de Fjouwer 

Voor wie: alle vrijwilligers van het Dorpshuis en ‘t Ponkje 

 
Op zaterdag 18 maart a.s. zal de vrijwilligersavond weer 
plaatsvinden. Om 19:30 starten we de avond met de 
jaarvergadering waarin de jaarverslagen, de financiële verslagen en 
de bestuurswisselingen aan bod zullen komen. 
 
Aansluitend, onder het genot van een welverdiend (!) hapje en 
drankje, zullen we de avond voortzetten met muziek van Rintje Kas. 
 
Iedereen die zich het afgelopen jaar weer heeft ingezet als 
vrijwilliger voor het Dorpshuis of ’t Ponkje is van harte welkom deze 
avond. Wij willen er samen met jullie een gezellige avond van 
maken. Jullie komen toch ook? 

 
Namens het Dorpshuis- en Ponkjebestuur 
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Klusdag Doarpshûs de Fjouwer 
 

Op zaterdag 15 april wordt er een klusdag georganiseerd door 
Doarpshûs de Fjouwer voor allerlei klussen in het dorpshuis en ’t 
Ponkje.  
Hiervoor worden vrijwilligers gezocht om even de handen uit de 
mouwen te steken, onder het mom van “vele handen maken licht 
werk”.   
 
Om 09:30 staat de koffie en cake klaar en 
daarna zal er gestart worden met de 
klusjes.  
 
Wil jij hierbij helpen, geef het dan door 
aan David van der Zee, Alice Andringa of 
mail naar dorpshuis@deflieterpen.nl.  
Zo weten wij ongeveer hoeveel er komen 
te helpen.  
 
Namens het dorpshuisbestuur 

 
 

Ponkje gesloten 
 
Zaterdag 18 maart is het Ponkje ’s middags gesloten i.v.m. de 
vrijwilligersavond welke begint om 19.30. 

 
Hartelijke groet,  
het dorpshuisbestuur. 
 
 

mailto:dorpshuis@deflieterpen.nl
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je vindt het bij SPAR

SPAR Ferwert
Hoofdstraat 26
9172 MP  Ferwert

tel: 0518-411381
e-mail: zeijlemaker@despar.info

vandaag besteld, 
vandaag in huis

Wist je dat je bij SPAR de 
boodschappen online kunt 
bestellen? Je kunt ze ophalen in 
de winkel of wij bezorgen de 
boodschappen bij je thuis of op 
het werk! Zo houd je tijd over, wel  
zo makkelijk. Wanneer je de  
boodschappen voor 10.00  
uur bestelt, heb je ze  
dezelfde dag 
nog in huis.
Kijk op 
www.spar.nl

openingstijden:
maandag 08:00 tot 20:00 uur

dinsdag  08:00 tot 20:00 uur

woensdag 08:00 tot 20:00 uur

donderdag 08:00 tot 20:00 uur

vrijdag  08:00 tot 20:00 uur

zaterdag  08:00 tot 20:00 uur

zondag  12:00 tot 18:00 uur
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Tapperslijst Ponkje: 

 
Zaterdag 18-mrt  “Vrijwilligersavond in het dorpshuis” 

Zondag 19-mrt  Gerard Talsma & Teake Wassenaar 

Zaterdag 25-mrt  Jan Sierksma & Abe Reitsma  
Zondag 26-mrt  Fokke Sierksma & Wim de Groot 

Zaterdag 1-apr  Alle Sierksma & Wouter Folkertsma 

Zondag 2-apr  Jan Pier Sierksma & Hylke Hoekstra 

Zaterdag 8-apr  Ciska Reitsma & Thessa Kingma  
Zondag 9-apr  Jenne Deelstra & Hindrik Bijma  
Zaterdag 15-apr  Annet Miedema & Johanna de Boer 

Zondag 16-apr  Marco Akkerman   
Zaterdag 22-apr  Warner de Boer & Rene Folkertsma 

Zondag 23-apr  Tseard Broos & Durk Deelstra  
Zaterdag 29-apr  Alfred Twijnstra   
Zondag 30-apr  Herman Akkerman   
Zaterdag 6-mei  Bavius Bakker   
Zondag 7-mei  Jelle Reitsma & Johannes Hoekstra 

Zaterdag 13-mei  Sijmen Hoekstra   
Zondag 14-mei  Symen K.Zoodsma & Gaatse W. Zoodsma 

Zaterdag 20-mei  Ypie Folkertsma & Wietske de Vries   
Zondag 21-mei  Alle de Vries   

# Bij verhindering graag onderling ruilen!! 
 

 



 23 
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Kunst aan Huis Atelierroute Lauwersland 2023 
weekend van 18/19 maart 
 
Deze route wordt dit jaar voor de 30e keer gehouden.  
Er doen maar liefst 76 kunstenaars mee. Dit keer niet vanuit hun eigen 
atelier, maar liefst op 31 bijzondere locaties in het Lauwersmeergebied, 
zoals oude kerkjes, een borg, galeries. 
 

 
Op 18 en 19 maart 
exposeren drie 
kunstenaars in de kerk 
van Ginnum  
 
 
Jan Jansma uit Damwoude 
Mascha de Lange uit 
Kootstertille 
Paul Edens uit Lioessens 
 
Zo kun je onder andere ook 
een bezoek brengen aan:  
 
Foudgum;  De Foudgumse 
School van Dinie Goedhart 
en Peter van Houten 
Ferwert;  Hans Jouta 
Dokkum;  Hotel de Abdij & 
Proef Lokaal, Wietske 
Hellinga, Anke Wijnia. 
 
Meer informatie en de 
route kunt u vinden op 

www.kunstaanhuis.nl 
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Wanneer: donderdag 16 maart 
Van 16:00-17:30 

 
Bij deze flierewille gaan we weer creatief aan de slag. We maken dan  

onder andere een houten hanger. 
 

Ben je aan het spelen met iemand, geeft niet, dan kom je gezellig samen! 
Tot dan! 

 
Voor in de agenda: 

18 mei 
15 juni afsluiting 

 
Groeten Irene en Gretha 
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Yn maart “giet it net mear oan” 
 

want it is mear hjerst dan winter 

en de maitiid stiet foar de doar. 

De bestellingen foar keunstdong lizze alwer op’e 

printer 

mei in folle legere priis, ha we dat mar wer moai 

foarelkoar 
 

Ek de biks sakket wat yn priis, 

moai foar de skiep die’t no lamje moatte 

want mei in hantsje brok binne se och sa wiis 

en hoege se it teminste net mei de oaren te parten 
 

It seagsel is ek al aardig yn priis sakke, 

mar dat komt wol wat let. 

Want eltsenien brukt njonkelytsen mealt strie 

en hoegt dus no die houtrommel net. 
 

It raufoer bliuwt stug oan’e priis. 

Foar snijmais betelje jo al gau 100 euro de ton, 

en mei de bierbostel binne se al hielendal net wiis 

boppedat is it dan lykwols noch op de bon!! 

Nee, dan kinne jo better ierpels fuorje 

die binne fuort te leverjen  

en kinne sûnder plastic it langst duorje! 
 

No ‘t jo wer hielendal op ‘e hichte binne 

noch efkes dit: 

foar as jo foar de leechste priis nei de kompjûter rinne 

wit dan dat it by Wijbenga ek wol goed sit. 
 

Oant sjen by Johannes, Antje en Gerben. 
 

Wijbenga’s Veevoederhandel 

Heskamperweg 2  9171 GC  Blije 
 

0519-561414 of 561717 



 29 

 

 
 

 
 

Afvoer 

verstopt?

Bel!

0 5 1 9 - 8 2  0 2  3 3

VCA gecert ific

e

er d

Orneaw ei 3 , 9 1 3 6  DG Paesens

Tel.: 0 5 1 9  -  8 2  0 2  3 3

E- m ail: 

info@zuidem arioleringsw erken.nl

w w w .zuidem arioleringsw erken.nl
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Agenda 
 
14 maart   ledenverg. Dorpsbelang/Oranjever. Dorpshuis 20.00 u. 
15 maart  ledenvergadering Nea Kwea de Spiker 20.00 u. 
16 maart Flierewille   dorpshuis 16.00 u. 
17 maart Soos    dorpshuis 14.00 u. 
18 maart  Vrijwilligersavond  dorpshuis 19.30 u. 
18 maart  PONKJE GESLOTEN 
18 maart Smartlappenkoor Feskes  it Spectrum 20.00 u. 
18/19 maart  kunst aan huis route  Kerk Ginnum 
21 maart ledenverg. De Laatste Eer  dorpshuis 20.00 u. 
24 maart klaveren        dorpshuis 19.30 u 
24 maart koersbal   dorpshuis 14.00 u. 
7 april  klaveren/tachtigen  dorpshuis 19.30 u 
7 april  koersbal   dorpshuis 14.00 u. 
15 april  klusdag dorpshuis/ponkje dorpshuis 09.30 u. 
21 april  klaveren/tachtigen  dorpshuis 19.30 u 
21 april  koersbal   dorpshuis 14.00 u. 
21 april  Ponkje vissen   Jislum 18.30 u. 
28/29 april  oudpapier   Reitsum/Ginnum 

 

       Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren: 
 op maandag 10-04-2023, voor 13.00 uur. 

 

dorpsbode@deflieterpen.nl 
 

Hartelijk bedankt, de redactie: René Manzoni en Erna Douwes 
 

mailto:dorpsbode@deflieterpen.nl

