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Dit is een uitgave van Dorpsbelang, Oranjevereniging, ’t Ponkje en 

Dorpshuis 
DORPSBELANG   Gaatse Zoodsma 
DORPSHUIS               Mariëlle Brouwer              
ORANJEVERENIGING Gretha Andela   

PONKJE                Abe Reitsma 

REDACTIE  Wieger Zoodsma  www.deflieterpen.nl              

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. 

 
Beste Flieterpers, 

Er is weer veel kopij voor deze maand april. “HJIR HA IK WEST” FAN TRY-

ATER YN JANNUM” was een groot succes veel mensen hebben dit theater 
stuk gezien. Van de 12.000 planten die door de politie zijn aangetroffen aan de 

Iedyk in Jannum:    “dêr bin ik net west!”. 
Op de voorpagina ziet u de oude school op Halfweg tussen Ginnum en Jislum. 

Deze school is gebouwd in 1830. Rondom de school waren er meerdere wonin-

gen en een “klein spulstje” welke nu aan de weg van Ginnum/Reitsum ligt. 
 

De Pen       Goeie, Flieterpers! 

 

Super leuk een stuk te mogen schrijven in de Flieterper-dorpsbode. Als eerste 

toch het officiële voorstelrondje. Wij, Jan en Karin Massier zijn sinds 1 april 2019 
officieel 1 jaar inwoner van Jannum. Wij wonen op de terp, Tsjerkestrjitte 1, te 

Jannum (voormalige boerderij van Klaas en Baukje Tamsma).  
 

Zo weten ondertussen velen wat ons hier gebracht heeft. Een mei weekend in 
2017, prachtig weer, genietend van rust en stilte hier in Friesland. Al toerend 

komen wij hier op de terp uit. Te Koop, dat zette ons aan het denken. Eerst op 

vakantie en kijken of het geen bevlieging is. Tijdens die vakantie wisten we het, 
wij gaan het roer omgooien, we doen het gewoon. Heel gewoon was de reden 

niet. Zoals een aantal onder jullie weten heb ik, Karin sinds 2016 een ernstige 
gehoorhandicap die ervoor zorgt dat er rust en stilte een noodzaak is.  

Na de eerste bezichtiging was deze plaets voor ons een volmondig JA. Alles in 

gang gezet en op 1 dec. 2018 werden wij eigenaar. Na een flinke restauratie 
van het voorhuis is de rust nog niet wedergekeerd, want in onze stal zijn wij 

bezig met het realiseren van onze B&B kamers en workshop/sessie ruimten. 

http://www.deflieterpen.nl/
mailto:cees.erna@hetnet.nl
http://www.deflieterpen.nl/
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Hierom ben ik naar Nepal geweest, om energie en rust op te doen, acceptatie 

en omgaan met.  
 

Nepal, land van de Himalaya, Vlaggetjes, Boeddhisme en liefde. Want Jan en ik 
hebben elkaar daar ontmoet, het jaar daarop tijdens een trekking door de Hi-

malaya, was de liefde daar en zijn er in 2014 in het bijzijn van onze familie, 

getrouwd. Wij komen hier al velen jaren en verblijven nabij de grote Stupa in 
Kathmandu. Vrijwilligerswerk is niet meer mogelijk, ook ons eerste plan om er 

te gaan wonen en werken. In plaats daarvan wonen we nu hier op deze machtig 
mooie plek, en nog geen 10 km van de stupa in Hantum!  

 
Ondertussen zijn wij al goed ingeburgerd en voelen ons helemaal Jannumer, 

mede door een warm welkom door de buren, omwonenden en de gemeen-

schap. Jan is regelmatig op de kaartavonden te vinden en zijn Fries gaat heel 
erg goed. Voor mijzelf is moeilijk om met velen bij elkaar te zijn. Daarom nodig 

ik een ieder die maar wil uit om tijdens een kop koffie of een borrel nader kennis 
te maken. 1 op 1 is voor mij het beste. 

 

Nogmaals dank voor de hele warme ontvangst, wij voelen ons erg welkom en 
gezegend om deze mooie plek ons thuis te noemen en voelen. Mei freonlike 

groetnis, Karin en Jan Massier-Moelands 06 28618848 / karinmoelands@hot-
mail.com (Karin) 06 51110090 / janmassier@icloud.com (Jan) 

 

Nieuwspagina van dorpsbelang De Flieterpen 
 
Bestuurswisseling 
Wij stellen graag de nieuwe bestuursleden aan u voor: Ginnum:  Silvia Man-

zoni Reitsum:  Hindrik Bijma  

Wij bedanken de vertrekkende bestuursleden: Gaatse Zoodma en Nynke 
Schaafsma, voor hun inzet en betrokkenheid en wensen hen alle goeds. 

Vergoeding glasinzameling 
Dorpsbelang krijgt jaarlijks een vergoeding om het glas gescheiden in te leve-

ren. In 2018 hebben wij via de glasbak in Reitsum 4,78 ton ingezameld. Er is 

hiervoor een bedrag van € 59,69 naar ons overgemaakt (€ 12.50 per ton). 
Doe dus mee met het inzamelen via de glasbak in Reitsum. 

Het komt ten goede aan  De Flieterpen. 
Takken en snoeihout 

Takken en snoeihout worden niet meer gratis opgehaald. Het voorrijtarief is € 

50,00 per adres. Bij meer dan 2 m3 is de toeslag € 5,00 per m3. U kunt het 
gratis naar de milieustraat brengen. De milieustraat is alleen toegankelijk 

voor particulieren en niet voor bedrijven. Tevens is de milieustraat verboden 
voor tractoren en vrachtwagens. 

mailto:karinmoelands@hotmail.com
mailto:karinmoelands@hotmail.com
mailto:janmassier@icloud.com
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Kaatsvereniging Nea Kwea  
 

Aan alle  leden, ouders, supporters en vrijwilligers! 

De trainingen zijn weer begonnen op 17 April 2019 

De trainingstijden zijn als volgt: 

Welpen en Pupillen  Woensdag  17.30 tot 18:30 uur. 

Junioren  Woensdag 18:30 tot 19:30 uur. 
Dames en Heren Woensdag vanaf 19:30 uur. 

De peildatum voor de jeugd is 1 Januari. Je leeftijd op deze dag bepaalt bij 
welke groep je traint en speelt.  

*Bij de junioren begin je met kaatswant en harde bal te kaatsen. 

 

Wordt jij in 2018 Bij wie speel je? 

8 jaar Welpen 

10 jaar Pupillen 

12 jaar Junioren 

16 jaar Dames en Heren 

 

Datums  wedstrijden: 3 en 4 Mei :Rabo-Spar partij, 24 en 25 Mei: Wij-
benga partij,  14 en 15 juni: B. Talsma partij : 6 Juli :ATO ouder/kind partij, 

20 Juli : Schaafsma partij, 16 en 17 augustus :Gebr. Folkertsma partij,      

7 September : Van Kammen partij 

 

De wedstrijden beginnen op de Vrijdag om 17.00 uur, en op de Zaterdag om 
11.00 uur . Op 6 Juli begint de ouder/kind partij om 10.00 uur. 20 Juli 

10.00 uur de jeugd en +13.00 uur dames/heren. 7 September 9.00 uur de 

jeugd en +12.00 uur pearkekeatsen. 
Graag de contributie voor de eerste wedstrijd overmaken naar: 

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 
 

De tapperslijst & schoonmaaklijst staan vermeld in deze dorpsbode. 

Bij verhindering graag onderling ruilen!! De ringen van de kransen graag inle-
veren bij Jenne. Wij hopen met elkaar weer op een sportief en gezellig kaats-

seizoen! Tot ziens op het veld!  
Wilco:   06-13386434 Ruurd:       06-41717527 

Jenne:  06-48067266   Nynke:      06-55771592 

Jan Pier:  06-38561102 
  

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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Tapperslijst "Nea  Kwea" 2019     

       
3-mei  Vrijdag 17.00 Gerda & Bavius  

4-mei  Zaterdag 10.45 Marten & Maaike  
   13.30 Oane & Gré  

24-mei  Vrijdag 17.00 Margje & Hilde  

25-mei  Zaterdag 10.45 Hiltsje A & Sippie v S  
   13.30 Herman A & Johan F  

14-jun  Vrijdag 17.00 Ruurd F & Jan S 
15-jun  Zaterdag 10.45 TP & Riemke  

   13.30 Hylke & Fokke  
6-jul  Zaterdag 9.45 Johannes & Wiesje  

   12.30 Jan K & Alle S.  

20-jul  Zaterdag 10.00 Symen Johannes & Abe R  
   12.30 Esther & Eelkje  

   15.00 Marja & Nynke S  
  16-aug  Vrijdag          17.00 Martzen & Gretha 

17-aug  Zaterdag 10.45 Harmen & Herman S  

   13.30 Alle & Anna   
    7-sep  Zaterdag  Vrijwilligers 

 
Schoonmaaklijst:     

      
week 15 13-apr  Bestuur 

      

week 19 6-mei  Marianne & Gerda    
  

week 22 27-mei  Ytsia & Gretha    
  

week 25 17-jun  Tsjikke & Tietsje R    

  
week 28 8-jul  Wiesje B & Berber    

  
week 30 22-jul  Maaike R & Nynke H    

  

week 34 19-aug  Froukje S & Wieke Marije   
   

week 37 9-sep  Bestuur 
 

*De sleutel kan afgehaald worden bij Jenne & Marianne, 

  graag van te voren even bellen of een WhatsApp sturen 
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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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Het Menu    Wat eten we ............ 

Het weekend van 19 april is het weer Pasen. Het feest van lente en een nieuw 
begin. Het is vooral een lekker lang weekend met uitgebreid brunchen en veel 

vrolijk gekleurde eieren als symbool van vruchtbaarheid. Pasen is ook het einde 
van de vastentijd. De veertig dagen vanaf carnaval tot aan Pasen zijn in het 

katholieke geloof een tijd van bezinning en sober eten. Met name de laatste 

dagen voor Pasen wordt daar veel aandacht aan besteed. Zo wordt er op Goede 
vrijdag echt geen vlees gegeten, ook nu de vastenregels van weleer wat minder 

nauw worden nageleefd. Vis mag wel. Vandaar dat het in het katholieke zuiden 
op vrijdag nog altijd visdag is. Een traditie om in ere te houden, want een tot 

twee keer in de week vis blijkt meer dan goed voor ons. Op Goede vrijdag kun 

je de vis het beste stomen. Dat is een sobere manier om vis klaar te maken, 
maar het resultaat is niet minder lekker. Integendeel! Bij stomen komt de vis 

niet in aanraking met het borrelende vocht en blijft de smaak heel puur. De vis 
valt ook niet uit elkaar. Heel geschikt voor een lekker stukje zalm of lekker ge-

kruide rolletjes van bijvoorbeeld pangasius. Ook kleine hele vissen als forel kun 
je goed stomen. Gebruik voor het stomen een stoompan, een speciaal stoom-

apparaat of een stoomoven. Het principe blijft hetzelfde. Leg de vis in de stoom-

mand, liefst op een laagje groente. Stukjes wortel en bosui, of knapperige peul-
tjes. Zeekraal of lamsoren maken de vis extra lekker. Laat de vis boven het 

kokende water of in de stoom van het stoomapparaat afgedekt in 8-10 minuten 
net gaar worden. Met een fijne puree of krieltjes een heerlijk begin van het 

paasweekend. 

 
Forel met kruiden uit de oven:   

 2 personen 

 35 min 

 Vis 

bevat per portie 

 355 kcal 

 21 g eiwit 

 30 g vet 

 0 g koolhydraten 

Ingrediënten 

 2 forellen, schoongemaakt 

 2 takjes rozemarijn of 4 takjes tijm                   vervolg blz. 17 

https://www.okokorecepten.nl/recept/vis/zalm/
https://www.okokorecepten.nl/recept/vis/pangasius/
https://www.okokorecepten.nl/recept/vis/forel/


 10 

 
 



 11 

                    
 

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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Koningsdag 
 

 

Op 27 april vieren we koningsdag in het dorpshuis. Hieronder het volledige 
programma! 

 
13:00 Opstellen van de vrijmarkt voor de basisschool kinderen rond het dorps-

huis. 
13:30 Vrijmarkt . 

Win prijzen bij het draaiend rad. 

 
Word jij de bierpull schuiven koning -in?!? 

Koffie en thee en bier en meer… 
14:30 Bingo!!! 

 

Muziek van: 
The bankrupt Boys!  

17:00 Ovens geopend. 
Beperkt menu en geen afhaal! 

 

 

Win een nieuwe TV! 
Onder alle aanwezigen wordt een tv verloot! Deelname hieraan is gratis. De 
voorwaarde is: aanwezig zijn tijdens te verloting en in het bezit zijn van een 

lot. Niet aanwezig = geen prijs. 

 

Nieuw! 
Dit jaar starten we met het nomineren van: De meest besproken flieterper van 

het jaar. Deze flieterper krijgt extra de aandacht omdat die persoon iets bij-
zonders, geks, moois, talentvol is of grappis heeft gedaan of beleefd. Het kan 

dus van alles zijn en iedereen kan genomineerd worden! 
 

 

Wat moet je doen. Knip de onderstaande strook af en le-

ver de naam in tijdens het koningsfeest!   
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NOMINATIE: 
MEEST BESPROKEN FLIETERPER VAN HET JAAR 

De winnaar wint de wisseltrofee! 

 
 

              
              
                     Tsjikke Sierksma 
                

is genomineerd, 
  omdat ze de meeste 

    luiers heeft verschoont  
                                                                        en nog van geen  
                                                                        ophouden weet. 

 
       
 
                 Renee Manzoni                                                     
  

                   Is genomineerd,  
                 omdat hij iedereen 
                  vooziet van pizza 
                      en wellicht 
                     ook nog eens 
                      een lekkere Geert de Boer 
                         borrel! 

                                                                        is genomineerd,  
                                                                  omdat hij het  

                                                                         vaakst is verhuist  
                                                                                             binnen de flieterpen 

                                                                          in een korte tijd. 
 

De Oranjevereniging 
Sjoerd 06-11031096, Minne 06-54964261, 

Elsanne 06-12117932, Sijbren 06-11827095 
en Gretha 06-10343732 

 

  

Ter aanvulling van de Oranjevereniging op de ledenvergadering J.L. : 

dit jaar is er in de Oranjevereniging een bestuurswisseling geweest. Via deze 
weg willen we nogmaals Andrea, Hielke en Klaas bedanken voor hun inzet al die 

jaren. De bloemen zijn enige tijd geleden al in ontvangst genomen en wellicht 

ook al weer weg gedaan ;). 
Nogmaals bedankt!                                   Groeten van de Oranjevereniging. 

 
Contributie Flieterper Oranjevereniging 

Binnenkort wordt de contributie voor de Flieterper Oranjevereniging weer afge-

schreven. 
Eventuele wijzigingen van bankrekeningnummers graag doorgeven op: 

 sijbrenh_1996@hotmail.com 

Een handje helpen? Graag! 
Een paar extra handen bij 
een spel of bar zou erg fijn 
zijn. 
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 1 grote citroen, in gehalveerde dunne plakjes  Het menu vervolg 

 4 eetlepels olijfolie 

Bereiden 

Verwarm de oven voor op 175 °C. Dep de forellen droog met keukenpapier. 
Bestrooi de buikholte met zout en peper en leg de takjes rozemarijn of tijm erin. 

Leg er enkele plakjes citroen in en sprenkel er wat olijfolie over. 

Vet een lage ovenschaal in met olie en leg de forellen er naast elkaar in. Leg de 

rest van de plakjes citroen op de forellen en sprenkel de rest van de olie erover. 
Strooi er zout en peper over. Dek de schaal af met een deksel of aluminiumfolie 

en laat de forellen in de oven in ca. 25 minuten gaar worden. 

Ook lekker; 
Vervang de forel door kabeljauwfilet. Leg de filets in de ovenschaal en verdeel 
de rozemarijn en citroen erover. Strooi er zout en peper over en sprenkel de 

olijfolie erover.                                Lekker ite,   Sjoerd  

 

Het inzamelen van doppen op de Flieterpen is een steeds 
groter succes, maandelijks ontvangen wij ruim 20 kilo 
aan doppen. 
 

Hier onder een aantal weet-
jes/cijfers: 

 
CIJFERS: 

- In 2015 is er landelijk  

40.000 kg aan doppen gespaard. De landelijke opbrengst was toen 
bruto 10.000 euro. In Noord Nederland is in 2015 in totaal 10.740 kg 

doppen gespaard, iets meer dan een kwart van de gehele opbrengst 
in Nederland 

- In 2016 is landelijk 100.000 kg aan doppen gespaard, de totale bruto 

opbrengst was in 2016 bruto 22.500 euro. In Noord Nederland hebben 
we in 2016 wel  57.260 kg doppen gespaard, meer dan de helft van 

de landelijke opbrengst! 
De opbrengst in Noord Nederland was in 2016  €12.991,00 bruto 

KNGF stopt per 1 januari 2017 met het financieel ondersteunen van de 

plastic doppenactie. Door een lagere prijs per kilogram en de hoge  

https://www.stichtingvriendendoppenactienoordnederland.nl/
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- personele kosten, begon de actie duurder te worden dan de op-

brengst. Om toch door te kunnen gaan voor dit mooie doel in Noord 
Nederland, werd daarom de Stichting Vrienden Doppen Actie Noord 

Nederland opgericht. 
- In 2017 is er landelijk 173.635 kg aan doppen ingezameld. 

De landelijke opbrengst van het jaar 2017 was € 34.727,00 bruto 

In Noord  Nederland is er in 2017 in totaal   82.540 kg aan plastic 
doppen  ingezameld. 

De opbrengst in Noord Nederland was in 2017 € 16.508,00 bruto en 
na aftrek van alle kosten konden wij als  Stichting aan KNGF Geleide-

honden een cheque overhandigen van 10.000 euro.  
- In 2018 hebben we meer dan 92.000 kg plastic doppen gespaard. De 

teller blijft omhoog gaan!  

 
HOEVEEL MOET ER MET DE HUIDIGE PRIJS VAN DE DOPPEN WORDEN GESP-

AARD?  
- De prijs voor een kilogram goede doppen is op dit moment (decmeber 

2018) rond de 20 eurocent per kilogram doppen. 

- Voor 1 basis opleiding moeten 40.000 kg dopjes worden gespaard.. 
- In 1 kg plastic dopjes vinden we gemiddeld ongeveer 500 dopjes (er is 

een inzamelpunt dat alle doppen telt die ze inleveren). 
- Grof  berekend moeten  we 20 miljoen (!!!!) doppen sparen voor de 

basisopleiding van 1 geleidehond. Ongelooflijk toch? En zo mooi. Wat 
vele handen en heel veel plastic doppen al niet voor elkaar  kunnen  

- krijgen! Tegelijkertijd kun je je verbazen over hoeveel plastic doppen 

er worden gebruikt in ons dagelijks leven en ons ook verbazen, dat  

slechts een fractie van al deze plastic doppen wordt gespaard. Dat 
kan beter! 

Kortom alle reden dus om met deze actie door te gaan en familie/vrienden/bu-

ren enthousiast te maken om mee te sparen en ze bij ons in Reitsum in te le-
veren.  

Kijk voor meer info op: www.stichtingvriendendoppenactienoordnederland.nl    
Ook is  uitgebreide documentatie bij ons op te vragen. 

Fam Kikstra. 
 

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 infor-
matie en / of om uw kind aan te melden kunt u contact opnemen met Hannie 

Haagsma via tel: 0511-543017, e-mail: info@tikokinderopvang.nl of kijk op 

www.tikokinderopvang.nl.  

http://www.stichtingvriendendoppenactienoordnederland.nl/
mailto:info@tikokinderopvang.nl
http://www.tikokinderopvang.nl/
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                                                           Flieterpsterdyk 23   
9175 GG Reitsum                              9175 GG Reitsum 
                                                             

Boekingen:  
06 40473670 

                                                                    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- en bakkerslijst  (vrijdag en zaterdag)  april t/m juni 

 Zaterdag Vrijdag 

Tappen Bakken Tappen Bakken 

 

20-04 Marten Auke en Sara   

27-04 Oranjevereniging David en Wieke Koningsdag  

04-05 Wouter en René M. Silvia en Berendje    

11-05 Gaatse Herman S. en Harmen   

18-05 Cees D. Oane S en Sjoerd   

25-05 Hylke Klaas en Dikkie   

01-06 Riemke en Ytsje J. Klaaske en Hiltsje A.   

08-06 Minne Jitske R. en Tjitske S.   

15-06 Fokke Jan Pier en Tietsje R.   

22-06 Sippie Dittie en Marja   

29-06 Sjouke S. en Piet S. Herman S. en Harmen   

 

April t/m 

juni 

Schoonmaaklijst 

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

30-04 Gré H. Dittie D. Cora M. 

07-05 Saakje Z. Richtsje F. Tietsje W. 

14-05 Margje v. K. Wieke de J. Andrea A. 

21-05 Cisca V. Ypie F. Hilma M. 

28-05 Linda T. Alie K. Hennie L. 

04-06 Maake M. Tine R. Marja S. 

11-06 Sippie S. Jellie V. Ietsje H. 

18-06 Jitske R. Pietsje S. Ytje. H.  

25-06 Tjitske S. Durkje S.  

 Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 

B.v.d. ,  Dorpshuisbestuur 

 

Reuny fan de KBS de Flieterpen 
 
Er zijn inmiddels 315 mensen die zich hebben aangemeld voor de reünie van 

de school. Alle leeftijden zijn vertegenwoordigd van 4 tot 90+ ook komt er ie-

mand uit Canada over om dit moment mee te maken dat zijn school sluit. De 
commissie is druk bezig om een tent te regelen, al deze mensen kunnen nooit 

in de school. Wilt u zich nog opgeven voor de reünie, doe dit dan via de mail : 
dit is het adres kbs.deflieterpen.reuny@outlook.com  of bel even.  

 

mailto:kbs.deflieterpen.reuny@outlook.com
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TAPPERSLIJST ’t Ponkje 
 
Tap tijden 

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

 

vrijdag 19 april   laatste keer soos 
zaterdag 20 april  Bavius Bakker 

zondag 21 april   Alle de Vries   -Minne Kooistra 
zaterdag 27 april  Sijmen Hoekstra – Eline út aldtsjerk 

zondag 28 april   Oane Sierksma 

zaterdag 4 mei Esther Spoelstra – Eelkje Vlaanderen 
zondag 5 mei Gerard Talsma – Teake Wassenaar 

zaterdag 11 mei Tsjitze P vd Velde – Herman Schaafsma 
zondag 12 mei Fokke Sierksma – Wim de Groot 

zaterdag 18 mei  Douwe vd Meer – Auke Attema 
zondag 19 mei  Jan Pier Sierksma –  Hylke Hoekstra 

zaterdag 25 mei  Jan Pieter Reitsma -Wilco v Kammen 

zondag 26 mei                        Jenne deelstra – hindrik fan’ terpwei 
zaterdag 1 juni Martzen Feenstra – Gretha Andela 

zondag 2 juni Marco Akkerman 
zaterdag 8 juni Simen Bijma –  Jan Kooistra 

zondag 9 juni Herman Akkerman 

zaterdag 15 juni Ruurd De Vries 
zondag 16 juni Jelle Reitsma – Johannes Hoekstra 

zaterdag 22 juni Gerda Sierksma – Wytske Klijnstra 
zondag 23 juni Sijmen C Zoodsma – Gaatze W Zoodsma 

 
SCHOONMAAKLIJST ’t Ponkje 
Graag de datum alvast in de agenda of telefoon zetten! 

  
maandag 22 april Wieke Marije Bakker – Nynke Hoekstra 

maandag 29 april Wytze Bavius de Boer – Froukje Sierksma 

maandag 6 mei johan folkertsma – Riemer Folkertsma 
maandag 13 mei jan kooistra – Simen Bijma 

maandag 20 mei  Riemke vd Velde – Nynke Schaafsma 
maandag 27 mei Alle Sierksma – Ruurd Folkertsma 

maandag 3 juni JFP – ruurd de vries 
maandag 10 juni Gerda Sierksma – Bavius Bakker 

maandag 17 juni Minne Kooistra – Sippie v Slooten 

maandag 24 juni  Jenne Deelstra – Tietsje Reitsma 
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25-04 Jeu de Boules (elke week) Spiker 19.30 u 

27-04 Koningsdag dorpshuis 13.00 u 

03-05 Kaatsen Rabo- Spar partij Spiker 17.00 u 

04-05 Kaatsen Rabo- spar partij Spiker 11.00 u 

17-05 Buurtvereniging Ginnum 
Bowlen in 

Oostrum 
20.30 u 

18-05 Ladies Night dorpshuis 19.30 u 

23-05 Europese verkiezingen dorpshuis 
07.30u 

21.00 u 

24-05 Kaatsen  Wijbenga partij Spiker 17.00 u 

25-05 Kaatsen  Wijbenga partij Spiker 11.00 u 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren op: 

Woensdag  8  mei   2019 
Bij Wieger Zoodsma  

              Mailen kan ook:dorpsbode@deflieterpen.nl  

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

