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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               

 

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 
 

Beste Flieterpers, 
 
Het jaar 2018 zit er bijna weer op: de kerstdagen en oud - en nieuwjaar kunnen 

we met elkaar vieren. In de agenda staan verschillende dingen waar u naar toe 

kunt gaan. Het oude jaar staat in ieder geval te boek als droog en warm. 
 

Per 1 januari zitten we in een nieuwe gemeente: Noardeast Fryslán. De ge-
meente Ferwerderadiel gaat verdwijnen. Het college van de nieuwe gemeente 

zetelt voorlopig in Kollum. Op termijn moet het college en de raad verhuizen 
naar Dokkum als daar voldoende ruimte is. 

 

Op de voorpagina ziet u de Miedemûne. Deze staat, als u de Noardermieddyk 
bij Lichtaard uit rijdt, na ongeveer 300 meter aan de linkerkant van de weg.  De 

stichting  “De Fryske Mole” wil deze molen weer restaureren. Zij hebben op blz. 
9 een stukje geschreven over deze molen en om u warm te maken een bezoek 

te brengen aan de molen.  

 
Ja, deze keer hebben we weer de rubriek “De Pen” en zoals het nu lijkt ook in 

de volgende Flieterper weer deze rubriek. Het Menu van Sjoerd ziet er weer 
lekker uit. Als u boodschappen moet doen ga dan eens een keer naar t’ Bak-

kerswinkeltje in Burdaard voor vers brood, vlees en fruit. 
 

In 2019 gaat onze school dicht. In januari wordt u via dit blad op de hoogte 

gehouden van de activiteiten die er deze zomer gaan komen. 
 

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. 

 

mailto:cees.erna@hetnet.nl
http://www.deflieterpen.nl/
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De Pen 
 
Beste Flieterpers,  
 

It hat even duorre mar jir toch noch in stikje fan ús. Wy hienen it drok mei it 
opknappen fan de útleefde bende. Sijmen en Eline, noch bedankt foar de pen. 

Dit stikje is skreun troch Abe en ferbettere troch Alice.  
 

Sinds in pear wieke wenje wy no tegearre en it foldocht ús best. Abe iet noch 

wol regelmatig by sien alders, oars werd dr sa onwennig (memmespopke). Os 
earst sil ik, Alice, wat oer myself fertelle. Ik kom út Holwerd en bin yn fan in 

bouboer. It boerenleven is my dus net onbekend, de letste jirren ha ik der ek 
steads mear oer leert by de Reitsma’s. Sa no en dan even helpe te melken, 

fien ik gjin straf, mar ik soe mien berop der net fan meitje wolle.  
 

op dit moment studear ik Pedagogiek oan de NHL en sit yn mien 4e jier. Yn 

juni hoop ik af te studearjen. Dernei wol ik graach oant wurk yn die sector. Yn 
it wikein bin ik noch regelmatig yn Blija te fienen. Ik foetbalje namelijk by de 

dames van VV Blija. Foar my is it wol even wennen yn de Flieterpen, mar ik 
fiel my wol wolkom. No jouw ik de pen oan Abe.  

 

Nei mien readriiden, bin ik it boerenleven fjidder yn gien. Ik ha mien diploma 
Veehouderij helle by it Nordwin College en dernei ha ik in ferdjippende cursus 

yn Oentjerk folge. Fanâf dat momint bin ik yn de Maatskap gien mei mien al-
ders en werk ik mei in soad wille op de pleats.    

 
Derneist bin ik foarsitter fan it Ponkjebestjoer. Yn it wikein stean ik op it foet-

balfjild, forich jier bin ik wer begon by FC Birdaard. Fjidder drink ik graach in 

pilske mei freonen.  
Oer in pear jier hoop ik de pleats oer te nimmen, sadot ús heit nei ‘sien hûske’ 

kin. Der hat dr no al sin oan. De pen jouwe wy troch oan Wilco en Hilde.  
 

          Groeten Alice en Abe.       
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Het Kerstmenu,  
 
 

Nog anderhalve week! Hoog tijd om eens aan het kerstdiner te 

denken en het kerstmenu samen te stellen. Dat is bijna het moei-
lijkste dat er is. Vooral omdat het aanbod aan de meest fantasti-

sche kerstrecepten zo groot is. Het ene gerecht ziet er nog lek-
kerder uit dan het andere. Eigenlijk zou je ze allemaal wel willen 

maken. 

 
Maar of dat haalbaar is. Voor een diner met echte culi's misschien wel, maar 

vaak zitten pake en/of beppe en de kinderen ook aan tafel. En misschien ook 
nog een verdwaalde tante die geen wild eet, terwijl jij juist je zinnen had ge-

zet op een prachtige reerug. Zet daarom voor je met het menu begint op een 
rijtje wie er dit jaar aan tafel zit en wie wat wel of juist niet lekker vindt. Het is 

ook handig om het aantal gangen af te stemmen op je disgenoten.  

 
Voor kleine kinderen is een diner met drie gangen al een hele zit. En ook ou-

deren hebben soms niet zoveel zitvlees meer. Ben je met alleen volwassen die 
echt genieten van eten, dan kun je rustig een vijf of zeven gangen diner ma-

ken. Begin met het vaststellen van het hoofdgerecht. Wordt het dit jaar een 

mooi stuk groot vlees uit de oven? Een fijne rollade, een trendy varkensribstuk 
of toch een echte kerstkalkoen? Wild is ook prima met kerst. Een lekkere ha-

zenpeper of juist een malse hertenbiefstuk. 
 

Of ben je zo onder de indruk van de klimaattop in Kopenhagen, dat je dit jaar 
voor een vegetarische kerst gaat? Staat het hoofdgerecht eenmaal vast, be-

denk er dan bijgerechten bij. Een of twee groenten en een echte kerstcom-

pote. Aardappeltjes zijn niet altijd nodig, zeker niet als je veel gangen ser-
veert. Dan komen de gangen eromheen. Denk hierbij om het evenwicht.  

 
Twee voorgerechten betekent eigenlijk ook twee nagerechten. Als je kiest 

voor een mooi koud voorgerechtje, een heldere soep en vis als tussengerecht 

kun je voor na het hoofdgerecht denken aan een kaasgerechtje, een zoet des-
sert en tot slot koffie met kerstchocolaatjes. Wil je het helemaal goed doen 

dan is variatie in kleur, structuur en ook ingrediënten belangrijk voor een mooi 
afwisselend kerstmenu.  
 

                                                                                 Vervolg blz. 7 

https://www.okokorecepten.nl/recept/vlees/varkensrollade/
https://www.okokorecepten.nl/recept/vlees/varkensvlees/varkensrib-honingkorstje-oven
https://www.okokorecepten.nl/recept/kip-gevogelte/kalkoen/kalkoen-kastanjevulling
https://www.okokorecepten.nl/recept/vlees/wild/
https://www.okokorecepten.nl/recept/vlees/hazenpeper/
https://www.okokorecepten.nl/recept/vlees/hazenpeper/
https://www.okokorecepten.nl/recept/vlees/wild/hertenbiefstuk-paksoi-knolselderijpuree
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Al met al vaak een heel gepuzzel voor zo'n menu op maat goed in elkaar te 
zetten. Ik laat me deze kerst verassen door Rene die vast een heerlijk hoofd-
gerecht uit zijn hoge hoed gaat toveren, Sippie het voorgerecht en Ytsje gaat 
vast voor het toetje. Hmmmm heb er nu al zin in. 

Varkensrollade met mangosalsa 
4 personen         75 min 

Ingrediënten 

geraspte schil en sap van 1 limoen, 3 theelepels sambal badjak, 1 rijpe mango 

of 1 blikje mango, in kleine stukjes, 1 rode paprika, kleingesneden, 1 rode pe-

per, kleingesneden, 2 eetlepels koriander, fijngehakt, 3 eetlepels roerbakolie, 

2 eetlepels vloeibare honing, 1 varkensfilet- of procureur rollade van ca. 750 g 

Bereiden 
Roer in een schaaltje het limoensap met 1 theelepel sambal en de geraspte 

schil door elkaar en schep de mango, paprika, rode peper en koriander erdoor. 

Voeg zout naar smaak toe. Laat de salsa minstens 1 uur staan, zodat de 
smaak zich kan ontwikkelen. 

Roer intussen in een kommetje 2 theelepels sambal met de olie en honing 
door elkaar. Bestrijk de rollade rondom met dit sausje. Steek de rollade aan 

het draaispit of leg de rollade in een ingevette ovenschaal. Schuif de rollade in 
het midden van de oven en schakel de oven in op 190 °C. Braad de rollade in 

ca. 50 minuten goudbruin en gaar, keer hem regelmatig en besprenkel hem 

dan met het braadvocht......als je een kerntemperatuur meter hebt, houd dan 
rond de 68 gr, aan en laat de rollade in ieder geval gewikkeld in aluminiumfo-

lie een 10/15 minuten rusten voordat je hem aansnijdt.  
Laat de rollade ca. 5 minuten rusten en snijd het vlees in dunne plakken. Leg 

de plakken op vier warme borden en schep er wat salsa over. Lekker met een 

timbaaltje van meergranenrijst met koriander en haricots verts of peultjes. 
 

Lekker ité en een fijne kriist. Sjoerd 
 

 

"Wij winskje alle Flieterpers Noflike krystdagen, en een soen en lokkich 
2019 ta. Hertlike Groetnis fan Durk en Tjitske " 
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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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NIEUWS OVER DE MIEDEMÛNE 
Leeuwarden, december 2018 
 

Beste dorpsbewoners, 
 

U kent de Miedemûne, in het hart van de Blijäer- en Holwerder polder. De mo-

len dateert van 1855 en heeft de status van rijksmonument. De oude dame is 
nog steeds productief, want bij wateroverlast pompt ze het water onvermoei-

baar liter na liter de polder uit.  
 

Goed nieuws 

Al anderhalve eeuw is de molen een pareltje in het weidse Friese landschap bij 
Holwerd, Brantgum, Raard, Lichtaard en de andere dorpen in de omgeving. 

Zulke molens moeten er mooi bij staan, vinden we. De afgelopen tijd brachten 
we daarom geld bij elkaar vanuit het Molenfonds en de provincie. Zo kunnen 

we nog deze maand met groot onderhoud aan de Miedemûne beginnen: 

 Vervangen van de rieten bekleding (deels) 

Aanpak van betonrot  

 Herstel van voegwerk, windborden, heklatten, kluften en zwichtklep-
pen Schilderwerk 

 

Molens horen bij ons Friese landschap. Wij hebben 42 molens in eigendom en 
onderhouden deze met liefde. Voor meer informatie over onze stichting kunt u 

eens kijken op de website www.defryskemole.nl 
 

Kom gerust langs 
Vindt u het leuk om de Miedemûne met eigen ogen te bekijken? Als de molen 

draait, dan zijn onze molenaars Wigle van der Meer en Sikke Hoekstra op hun 

molen te vinden. U bent van harte welkom een kijkje te komen nemen om de 
vorderingen van de restauratie te bekijken en uitleg te krijgen bij wat 

bovenstaande onderdelen nu zijn. U kunt ook contact opnemen met Wigle van 
der Meer (0511-472940) om een keer langs te komen.  

Ook zullen we u via de dorpskrant en uw website op de hoogte houden van de 

restauratie. 
 

Met vriendelijke groet, Wiepke Schukken, voorzitter van Stichting De Fryske 
Mole. Wigle van der Meer en Sikke Hoekstra, de vrijwillige molenaars op de 

Miedemûne 

  
 
 

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

 
 
 

 

Wijbenga Stalling 

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

0518-412376 
 

 

 
 

 
 

 

Jan Kamma   Ferwert 
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Nieuwspagina van dorpsbelang  De Flieterpen 
Inzameling oud papier 
 

Per 1 januari 2019 gaat de inzameling van het oude papier van Kristlike Ba-

sisskoalle (KBS) van Reitsum over naar dorpsbelang De Flieterpen. 
 

De inzameldata blijven gelijk aan die van de school. De laatste zaterdag van 
de even maanden. Eventuele wijzigingsdata worden vermeld op de nieuwspa-

gina van dorpsbelang in de dorpsbode. 

 
De containers voor het oud papier staan in Reitsum en Ginnum. 

De inwoners van Ginnum en Reitsum brengen nu al het oud papier naar de 
container in hun dorp. 

 
Wij willen graag dat de inwoners van Lichtaard en Jannum dit ook zelf naar de 

containers in Ginnum of Reitsum brengen. 

  
Personen die niet in staat zijn het oud papier te brengen of te laten brengen 

kan contact opnemen met dorpsbelang. 
 

Doelstelling is om de opbrengst van het oud papier ter beschikking te stellen 

aan de dorpen in de Flieterpen. 
 

Dorpsbelang wenst u een inspirerende kersttijd en een positief 2019 
toe. 
 
 

OUD & NIEUW 
 
Kom gezellig naar het Ponkje om samen het nieuwe jaar goed in te luiden!! 

Het Ponkje is vanaf 01.00 uur open. 
 
Graag tot dan! 

Het Ponkjebestuur 
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JEU DE BOULES 2018 
 
Het speelseizoen begon op 19 april. Onze nieuw bakken voorzitter Harm S. 

heet ons voor het eerst welkom. Hij werd hierbij terzijde gestaan door echtge-
note Durkje.  

Ook onze nieuwe rekenmeester Bavius D. liet soms iets van zich horen. Zon-

der dat wij ons aan hem stoorden. 
 

We zijn fanatiek aan het spelen, Vaak moet er ook nog worden gemeten. 
Als het niet wil bij sommige kornuiten.  

Ligt het vaak aan de baan en de kluiten. 

Ook zijn er mensen met linker handen, maar bijt dan maar even op je tanden. 
Maar altijd hebben we veel plezier, en dat geeft het nodige vertier. 

In de pauze de koffie met wat lekkers,dit geeft altijd veel geluid met kweb-
bels. 

Vaak geven we commentaar op het spel van de ander. Ook al ben je vaak, zelf 
ook niet al te schrander. 

De man van het licht in de duisternis, Is Klaas H., maar dan nog gooit hij mis. 

 
Op 27 september gingen de ballen voor het laatst rollen. 

Toen was het gebeurd met de grappen en grollen. 
In totaal deden er 21 mensen mee, en dat stemt een ieder tevree. 

Met elkaar werd het maar 2 keer afgelast,  

dat kwam door buien die op donderdag waren ingepast. 
In totaal gingen we 22 keer spelen, Zonder dat het begon te vervelen.  
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En dan op 4 okt. de grote dag, dat je de prijzen uitdelen mag. 

Om te beginnen met de derde prijs, dat bracht Cees V. niet van de wijs. 
Hij was bij de uitreiking er tussen uit gepiept, dat tot ons groot verdriet. 

Dan bij de tweede prijs, was Jan C. helemaal van de wijs. 
Al wat hij ooit had gedacht, dit is toch een pracht. 

Maar wie ging met de eerste prijs naar huis? 

Dat is Maria K. ,zij is zacht en stil als een muis. 
Dan nog de poedelprijs, o wie is dat,  

onze rekenmeester Bavius D. is dat even wat. 
De prijs door hem zelf ingesteld, ging naar deze grote held. 

 
Tijdens deze fijne avond werd ook de inwendige mens voorzien, 

met allerlei lekkers en drinken bovendien. 

Ook Harm en Durkje S. werden bedankt voor alles wat ze deden. 
En ook de rekenmeester en zijn eega werden niet vergeten. 

We hopen allemaal dat jullie dit nog vele jaren mogen organiseren. 
En hopen tot volgend jaar, om verder dit spel te leren.  

Tot slot een ieder bedankt voor de gezelligheid, en toegewenst een mooie 

wintertijd.                 
 

In tûke griemer. 
 

Aan de leden van kaatsvereniging “Nea Kwea” 
 
Het ledenbestand van de kaatsvereniging wisselt elk jaar. We willen hier wat 

meer lijn in brengen. 
 

Iedereen die dit jaar heeft gekaatst heeft ook contributie betaald en is in 2018 

lid van “Nea Kwea”. Opzegging van het lidmaatschap kan jaarlijks voor 31 de-
cember d.m.v. een email naar kaatsen.neakwea@gmail.com .Zonder opzeg-

ging loopt het lidmaatschap automatisch een jaar door. 
 

De contributie dient voor 1 mei overgemaakt te worden op IBAN NL59 RABO 
0320 2018 13 ten name van Stichting Beheer Sportveld Reitsum onder vermel-

ding van naam en geboortedatum. 

De contributie bedraagt: 
                                                          

Voor jeugdleden t/m 17 jaar: € 7,50 
Senioren vanaf 18 jaar: € 12,50 

 

 

mailto:kaatsen.neakwea@gmail.com
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Nieuwjaarsborrel 
 
Zaterdagmiddag 12 januari willen we met jou/u  op het nieuwe jaar proos-

ten. 
Jong en oud is vanaf 17.00 uur tot 21.00 uur van harte welkom in het 

dorpshuis. 

Met muzikale begeleiding van Gaatze Bosma belooft het een gezellige 

middag/avond te worden! 

Na afloop kan u het feestje voortzetten in het Ponkje. 

 
Komt allen!  

 
Het dorpshuisbestuur   

 
 

 

 
 

 

Kinder …  CARNAVAL! 
Zet het alvast op de kalender… 
 

 
Wanneer?  Zaterdag 16 februari  

Hoe laat?  16.00 tot 17.30 uur  

Entree:  €2,50 
En natuurlijk zijn er weer prijzen te winnen!  

 
 

Alvast, tot dan! 

 
Het dorpshuisbestuur  

 
  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG67Klu5jfAhUOKFAKHblQDG4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.radionl.fm/shownieuws/singlepresentatie-gaatze-bosma-op-18-februari-in-zwaagwesteinde/&psig=AOvVaw3n3RJZtXzbXwsLP36Jvsko&ust=1544640945496297
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEna3gvZjfAhXI_aQKHQYjCX8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.obsderanonkel.nl/category/nieuws/page/5/&psig=AOvVaw2TJPNNdn1w8bbMbkFDTsUN&ust=1544641788709282
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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)  december t/m febru-

ari 

 Zaterdag Vrijdag 

Tappen Bakken Tappen Bakken 

 

22-12 Minne Jitske R. en 

Tjitske S. 

  

28-12   Cees V. Tietje W. en 
Klaas H. 

29-12 Sippie Dittie en 
Marja 

 

  

05-01 Abe K. en 
Jorrit A. 

Bavius B. en 
Ruurd de V. 

  

11-01   Lourens B. Lars en Sy-

bren 

12-01 

 

Marten Auke en Sara   

19-01 Riemke en 
Ytsje J. 

Klaaske en 
Hiltsje A. 

  

25-01   Boukje R. en 

Baukje S. 

Piet R. en 

Johannes  J. 

26-01 Wouter Silvia en Be-

rendje  

  

02-02 Cees D. Oane S en 
Sjoerd 

  

08-02   Herman A. Thea S. en 

Gretha 

09-02 Gaatse Herman S. en 

Harmen 

  

16-02 Mark K. Anneke v/d B. 
en Sietske H. 

  

22-02   Ale Sip Hans H. en 

Hilma 

23-02 Sjouke S. en 
Piet S. 

David en 
Wieke 

  

Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 

B.v.d. ,  Dorpshuisbestuur 
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dec. t/m 
febr. 

Schoonmaaklijst 

25-12 Margje v. K. Wieke de J. Andrea v/d 
W.  

01-01 Cisca V. Ypie F. Hilma M. 
 

08-01 Linda T. Alie K. Hennie L. 
 

15-01 Maake M. Tine R. Marja S. 
 

22-01 Sippie S. Jellie V. Ietsje H. 
 

29-01 Jitske R. Pietsje S. Ytje. H.  
 

05-02 Tjitske S. Durkje S.  
 

12-02 Irma R. Wiesje H.  Anna de B. 
 

19-02 Gré H. Dittie D. Cora M. 
 

26-02 Saakje Z. Richtsje F. Tietsje W. 
 

 

 

Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 

B.v.d. ,  Dorpshuisbestuur 

 

 

 

Peuterspeelzaal 'Oer de Brêge'  
 
Is uw peuter toe aan een nieuwe uitdaging? Dan voelt hij of zij zich vast thuis 

op onze peuterspeelzaal! Opgave is mogelijk vanaf 2 jaar en plaatsing vanaf 2 

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

  

mailto:oerdebrege.aanmeldingen@gmail.com
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LXXXJE  MMXIX 
 

It is safier, yn it nije jier 
Tachtichje om de Jan Drost bokaal 
Hopelyk wer yn in folle saal 
 

Om ‘t oere bin de rapen gear 
en stean de froulju mei de treppot klear 
As bin jim ek noch sa griis, 
elts hat 50% kâns op in priis 
Dus wolle jo wat winne 
earst efkes pinne, en dan gau hinne 
 

Mar we lit fansels net wer in klaverjasser mei de bokaal fuortrinne 
dus oan’t sjen op 5 jannewaris 
Om in oer as 1 yn it Ponkje. 
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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 22 december  Warner de Boer – Rene Folkertsma 

zondag 23 december  Jenne deelstra – hindrik fan’ terpwei 

dinsdag 25 december  1e kerstdag (vrijwillegers) 
woensdag 26 december            Fokke Sierksma – Wim de Groot 

vrijdag 28 december  Symen Johannes Hoekstra – Ruurd folkertsma 
zaterdag 29 december  Jan Sierksma – Abe Reitsma 

zondag 30 december  Marco Akkerman 

maandag 31 december            ‘t ponkje bestuur 
zaterdag 5 januari  Bavius Bakker 

zondag 6 januari  Herman Akkerman 
vrijdag 11 januari  Jorrit akkerman – Abe kooistra 

zaterdag 12 januari  Alle Sierksma 
zondag 13 januari  Jelle Reitsma – Johannes Hoekstra 

zaterdag 19 januari  Sijmen Hoekstra – Eline út aldtsjerk 

zondag 20 januari  Sijmen C Zoodsma – Gaatze W Zoodsma 
vrijdag 25 januari  Sietske Hoekstra – Symen Hoekstra 

zaterdag 26 januari  Esther Spoelstra – Eelkje Vlaanderen 
zondag 27 januari  Sippie v Slooten 

zaterdag 2 februari  Tsjitze P vd Velde – Herman Schaafsma 

zondag 3 februari  Alle de Vries   -Minne Kooistra 
vrijdag 8 februari  Johan Folkertsma - Sybren Hilverda 

zaterdag 9 februari  Douwe vd Meer – Auke Attema 
zondag 10 februari  Oane Sierksma 

zaterdag 16 februari  Jan Pieter Reitsma -Wilco v Kammen 

zondag 17 februari  Gerard Talsma – Teake Wassenaar 
 

SCHOONMAAKLIJST ’t Ponkje 
maandag 17 december Ytsia Teunissen – Ciska Reitsma 
maandag 24 december JFP – ruurd de vries 

maandag 31 december Gerda Sierksma – Bavius Bakker 
maandag 7 januari Minne Kooistra – Sippie v Slooten 

maandag 14 januari Jenne Deelstra – Tietsje Reitsma 

maandag 21 januari Wilco v Kammen – Jan-Pieter Reitsma 
maandag 28 januari Wieke Marije Bakker – Nynke Hoekstra 

maandag 4 februari Wytze Bavius de Boer – Froukje Sierksma 
maandag 11 februari  johan folkertsma – Riemer Folkertsma 

maandag 18 februari jan kooistra – Simen Bijma 

maandag 25 februari Riemke vd Velde – Nynke Schaafsma 
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19-12 Kerstviering School Kerk 19.00 u 

22-12 
Kerstviering alle vrouwen uit de 

Flieterpen 
dorpshuis 19.45 u 

24-12 Kerstnachtdienst Kerk 21.30 u 

28-12 Koersbal dorpshuis 14.00 u 

28-12 Kaarten dorpshuis 19.30 u 

01-01 Oud en Nieuw jaar t’ponkje 01.00 u 

05-01 Kaarten Kampioenschap 80en dorpshuis 13.00 u 

11-01 Koersbal dorpshuis  14.00 u 

11-01 Kaarten dorpshuis 19.30 u 

12-01 
Nieuwjaarsborrel (Gaatse 
Bosma) 

dorpshuis 17.00 u 

18-01 Ouderen Soos dorpshuis 14.00 u 

25-01 koersbal dorpshuis 14.00 u 

25-01 kaarten dorpshuis 19.30 u 

16-02 Kind Carnaval dorpshuis 16.00 u 

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren op: 

Woensdag  9  januari   2019 
Bij Wieger Zoodsma  

Mailen kan ook: 

dorpsbode@deflieterpen.nl 
  

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

