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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 
 
Voor u ligt alweer het laatste nummer van dit jaar. De redactie van deze 

dorpsbode wenst U en de uwen een heel gelukkig en gezond 2020 toe. Na-
tuurlijk willen wij ook al de adverteerders en mensen die stukjes schrijven voor 

dit blad niet vergeten, om hen alle goeds toe te wensen.  

 
December is weer goed begonnen: veel regen en harde wind. Als de muizen 

niet zijn verdronken zijn ze wel weggewaaid. Op 30 november hebben we Sin-
terklaas en Zwarte Piet weer in het dorpshuis verwelkomd. Het was echt een 

gezellig feestje, als u dit jaar niet bent geweest kom dan volgend jaar. De 

foto’s van deze avond kunt u vinden op www.deflieterpen.nl fotoalbum.  
 

De kerstdagen staan weer voor de deur en veel Flieterpers hebben de tuinen 
weer in het licht geplaatst. Op 24 december is er een kerstnachtdienst, vooraf-

gaand is er een Kerst theater tour door Reitsum. U komt toch ook ? Voor de 
kinderen is er op 22 december lampion maken in het dorpshuis.  

 

Op oudejaarsdag zal op vele plaatsen het carbid schieten, en het knal vuur-
werk  wel doorgaan, waarschijnlijk ook wel in Reitsum. Honden, katten en an-

dere kleine huisdieren binnenshuis houden.  

mailto:cees.erna@hetnet.nl
http://www.deflieterpen.nl/
mailto:info@rmtnof.nl
http://www.deflieterpen.nl/
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        Kerstfilm 

 

                   De Vierde Wijze 
 
U en jij zijn van harte uitgenodigd om deze film te 

bekijken op zondag 22 december om 19.30 uur, in 

de belichte kerk van Reitsum. De film duurt 5 
kwartier en is voor jong en 

oud! Mis het niet! Vrien-
den, familie en kennissen           

zijn ook van harte wel-

kom. 
 

Koffie, thee en wat lekkers wordt verzorgd. Mocht u graag gebruik ma-
ken van een taxi, schroom niet en bel 339268 (Gré Hoekstra).  

 
Tot dan! 

 

 
 

Beste basisschoolkinderen, 

 

Op zondag 22december om 9.30 wordt er een kindernevendienst in het 

dorpshuis georganiseerd. Alle kinderen van de basisschool worden van 
harte uitgenodigd om een mooie lampion te maken. 

Het is de bedoeling dat je deze lampion kunt laten shinen tijdens de veras-
sende KerstTheaterTour op dinsdagavond 24dec, die start om 19.30 

vanuit het dorpshuis te Reitsum. 

Voel je welkom, het maakt niet uit of je ouders nou wel of niet naar de 
kerkdienst gaan. We hopen op veel kinderen!  

 
Groetjes namens de jeugdraad PKN  

LET IT SHINE!! 
Heb je een lampionnenstokje met  

lichtje, neem deze mee.                  

 

 

 

Kijkwijzer: 
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Menu van Sjoerd 
Decemberperikelen 

Niet te geloven hoe snel zo'n jaar gaat. Voor mijn gevoel zijn we in record-
tempo alweer in de drukste maand van het jaar beland, met naast Sinterklaas 

en kerst vaak ook andere leuke feestjes. Iedereen wil nog even gezellig bij el-

kaar komen. Superleuk allemaal, maar wel hectisch. En tussen de bedrijven 
door wil je dan ook nog een sfeervolle kerst organiseren. Liefst met iedereen 

om een mooi gedekte tafel en een menu met vernuftige gerechten. Daar ben 
ik al jaren geleden van afgestapt. Kerst komt zoals het komt en wie wil doet 

mee. Een gezellige, relaxte kerst valt of staat met een goede planning en je 
vooral niet te druk maken. Sinterklaas nam vrijdag de boot naar Spanje, en 

gisteren hadden we voor de eerste keer een gezellige kerstboom verkoop bij 

mij op de oprit. Met heerlijke gloeiwijn van Rene M, en gerookte vis van Jan 
Pier. Top was het. De boompjes gingen als een trein en waren we aan het 

eind van de middag uitverkocht. Volgend jaar maar weer lijkt mij. 

Nu dit achter de rug is, kunnen we ons gaan richten op de kerstdagen. En het 

kerstmenu gaan bedenken, maar lekker simpel is ook wel eens fijn. Dan heb je 

minder inkoop stress ten eerste, en ten tweede meer tijd om gezellig met de 
anderen aan tafel te zitten. Met verrassende, maar vooral niet te ingewikkelde 

gerechten. Een stuk groot vlees, dat je langzaam kunt laten garen in de oven, 
of de Bbq en dus geen omkijken naar hebt. Een romig gepureerde bloemkool-

soep die je al een dag van tevoren kunt maken. Of zelfs al een week van tevo-

ren en dan in de diepvries bewaren. En tegenwoordig ben ik ook heel goed in 
het verdelen van de taken. De één doet het voorgerecht en de ander het 

toetje, dan staat niemand zo'n kerstdag de hele dag in de keuken. En voor de-
genen die liever niet koken zijn er ook taken genoeg: het huis in kerstsfeer 

brengen, zilverpoetsen, menukaartjes maken, de tafel mooi dekken. 

Als het kerstmenu en de verdeling daarvan vaststaat, zijn de boodschappen-

lijsten aan de beurt. Een goede boodschappenlijst is echt het halve werk. Ze-

ker nu je de meeste boodschappen online kunt bestellen en alleen nog hoeft 
op te halen of nog makkelijker te laten bezorgen. Vergeet niet wijn, borrel-

nootjes, kerstsnoepjes en producten voor het kerstontbijt te bestellen. Doe je 
liever zelf de boodschappen - dan zie je ook wat je koopt - verdeel de bood-

schappen dan over een paar dagen. De lang houdbare producten het eerst en 

vlees, vis, tere groenten en kruiden liefst pas de dag voor kerst. Ik doe 
meestal de dag voor kerst alleen nog een rondje slager, bakker en de groente-

boer. Bedenk wel dat kerst dit jaar op woensdag en donderdag valt en je dus 
nog twee  boodschap dagen hebt van tevoren. Zo zie maar, dat vooruit den-

ken loont en wordt beloond met een relaxte kerst.            Zie pagina 7 

https://www.okokorecepten.nl/recept/soep/bloemkoolsoep/bloemkoolsoep
https://www.okokorecepten.nl/recept/soep/bloemkoolsoep/bloemkoolsoep
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INGREDIËNTEN 

 2 eetlepels olijfolie 

 1 ui, gesnipperd 

 500 g bloemkoolroosjes 

 2 aardappelen, geschild en in blok-

jes 
 2 theelepels tijm 

 1 liter kruidenbouillon of kippen-

bouillon 
 1 eidooier 

 125 ml slagroom 

 4 eetlepels geraspte kaas 

 2 eetlepels fijngehakte peterselie 

BEREIDEN 

Verhit de olie in een soeppan en fruit de ui zachtjes glazig. Schep de bloem-
koolroosjes en de blokjes aardappel met de tijm erdoor en voeg de bouillon 

toe. Breng het geheel aan de kook en kook de bloemkool in ca. 10 minuten 

zachtjes gaar. Pureer alles met een staafmixer tot een mooie gladde soep. 

Klop in een kom de eidooier los met de slagroom en roer er enkele lepels hete 

soep door. Voeg dit mengsel al roerende aan de soep toe en warm de soep 
nog heel even door tot de soep nog iets dikker wordt, maar laat de soep niet 

meer koken. Voeg zout, peper en wat nootmuskaat naar smaak toe. Schep de 

bloemkoolsoep in mooie kommen en strooi de kaas en peterselie erin. 
                                                                                    Lekker ité Sjoerd 

 80je om de Jan Drost bokaal 2020 

Op zaterdag 4 januari word er s’ middags in het ponkje weer om de Jan 

Drost 80 bokaal gestreden, en gezellige kaart middag. Kom gezellig mee kaar-

ten, ook al 80 je niet zo vaak meer. Met hele mooie prijzen.  

Wanneer: Saterje de 4e fan de iismoane 

Waar: 't Ponkje 
Foar wa: Eltsenien  

Mei wa: Eltsenien 

Tiid: 1 oere 
Kosten: Ja 

Hoefolle: 6 euro 
Prysen: Ja 

Nije rigels: Nee 
Karmaster: Jan Drost 

By afwezigheid: Durk Deelstra 

Fragen: 0611031096 
Oan't sjen op 4 jan 2020 om 1 oere    Groeten, Jan P, Sjoerd D. Minne E 
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Uitnodiging voor de KerstTheaterTour  

Datum: 24 december 2019                                    

Locatie:  Dorpshuis Reitsum 
Start : 19.30  

Belasting: Kinderen van de Voedselbank 
Geschikt voor jong én oud!  

  

Wandel mee langs het Kerst Theater in Reitsum op dinsdag 24 december 
2019! De Reitsumer KerstTheaterTour is een verrassende wandeling door 

Reitsum langs 11 scènes uit het kerstverhaal maar dan in een modern, humor-
vol jasje gestoken. Als deelnemer ga je in groepsverband langs herkenbare, 

tot leven gekomen kerstscènes. Zo sta je onder meer oog in oog met barse 
Romeinse soldaten en een mysterieuze profetes, maar moet je ook  

“kijvende wijven” trotseren om uit te komen bij de herberg waar die bijzon-

dere Koning 2019 jaar geleden werd geboren. Schrijf je net als Maria en Jozef 

in en laat je verrassen door het kerstevangelie in deze tijd! 
 
Belasting: 

Net zoals in de tijd van de Romeinse koning Herodes wordt er aan het begin 

van de KerstTheaterTour in het dorpshuis belasting geïnd. Deze belasting wil-
len we bestemmen voor: Kinderen van de Voedselbank. De richtlijn is 2€ 

per persoon maar een vrijwillige bijdrage is natuurlijk ook van harte welkom! 
 

We hopen op een goede opkomst om samen een gezellige, humoristische 
tocht te beleven door Reitsum. Aan het einde van de tocht wacht jou een ver-

rassend en warm onthaal bij Hans Hilverda in de stal. 

Je hebt nog nooit geweten hoeveel talent we hebben in de Flieterpen! 

  
Boodschap aan alle inwoners langs de route 

(vanaf dorpshuis links >Grienereed>Jannumerwei>H.Hilverda): 
graag route verlichten met kaarsjes of lichtjes in glazen potten tussen 19.30u 

en 21.30u. 

Alvast bedankt voor je medewerking. 
  

Tot ziens, 
jeugdraad PKN (Sjouke,Sippie en Maaike) 
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23 januari 2020 gaan we weer los! 

Dit keer gaan we boetseren! Iets moois maken van klei! Naast het boetseren 

zijn er ook nog andere knutsel activiteiten.  
 We starten om 16:00 tot 17:30. Kom je ook?    
 

 

 

 
                                                          

 
 

     Update schoolgebouw 
 
 

Wij als dorpshuisbestuur zijn in gesprek met de gemeente over een eventuele 
verhuizing van het dorpshuis naar het (nu leegstaande) schoolgebouw. 

Doarpswurk helpt ons hierbij. We hebben een rapport opgesteld wat we bin-

nenkort met de gemeente zullen bespreken. Zij hebben aangegeven hier wel-
willend tegenover te staan.  

Hoe de verkoopvoorwaarden er precies uit gaan zien, is nu nog niet bekend. 
De verwachting is dat in maart volgend jaar het pand te koop wordt aangebo-

den, dus pas dan zijn de voorwaarden bekend. Tot die tijd zal het schoolge-
bouw waarschijnlijk tijdelijk verhuurd worden. Bij de verkoop van het school-

gebouw zullen financiële overwegingen onderschikt worden aan maatschappe-

lijke overwegingen. 
Niks is dus nog zeker, maar we doen ons best. Mochten we meer nieuws heb-

ben dan zullen we dat melden.                          Het dorpshuisbestuur 
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Met de beste wensen! 
 

En alweer is er een jaar voorbij! 

     2020 staat voor de deur. 

En zoals ieder jaar hebben  er veel heugelijke feiten en gezel-

lige gebeurtenissen plaats gevonden. Voorop komt daar 

natuurlijk de geboorte van de nieuwe generatie Flieterpers. 

Maar ook ronde verjaardagen,huwelijksfeesten hebben we 

kunnen vieren!Triest is, dat we ook van inwoners van de 

Flieterpen afscheid moesten nehmen. 

Maar nu eerst de feestdagen! Wij, van Dorpsbelang, willen alle 

inwoners van de Flieterpen een gezellige Kerst toewensen! En 

voor het nieuwe jaar veel geluk en goede gezondheid! 
 

 

 

Nieuwjaarsborrel   

 

Proost, op een gezond en voorspoedig 2020!  

Op zaterdag 11 januari is er weer een 

nieuwjaarsborrel van 17.00 – 21.00 uur in het 

dorpshuis. Gezellig het nieuwe jaar beginnen met een hapje en een drankje en 

muziek van Kevin Paré. Tijdens de nieuwjaarsborrel zijn de ovens open en het 

Ponkje gesloten. Na afloop kan het feestje in het Ponkje worden voortgezet.  

Het dorpshuisbestuur wenst u fijne feestdagen en een goede jaarwisseling. 

Tot ziens op zaterdag 11 januari! 

 



 16 
 



 17 

 

 
 

 

 
  

 

Wi
j 



 18 

 

  



 19 

Uitje van de Soos 
 
Op 6 december vertrokken er 5 auto’s onder de bezielende leiding van Pieter 

en Ciska, vol met 65+ mensen naar Deinum. De 19 wat oudere inwoners van 

de Flieterpen gingen een bezoek brengen aan het schoolplatenmuseum “yn’t 
bûthús”. Dit museum is gevestigd in een oude grupstal met in de deel een 

ruimte om koffie/thee met oranjekoek te nuttigen.  
 

De uitbater(veehandelaar) van het museum de heer Heeringa vertelde onder 

de koffie het een en ander over de schoolplaten. Het schoolplatenmuseum 
heeft een collectie van ruim 2500 schoolplaten, waarvan die van Marinus Adri-

anus Koekkoek (1873-1944) en Johan Herman Isings (1884-1977) de bekend-
ste zijn. 

 
Een schoolplaat (of: een plaat voor aanschouwingsonderwijs) werd gebruikt 

om het verhaal van de schoolmeester te versterken. Het aanschouwingsonder-

wijs was een vernieuwende leermethode uit de negentiende eeuw. De platen 
verschenen in series, met bijbehorende namen als: In en om ons huis, Land-

bouw en veeteelt, In de dierenwereld, Het volle leven, etc. De platen werden 
gemaakt naar voorbeeld van tekeningen, schilderijen of aquarellen en daarna 

op linnen of karton geplakt. 

De oudste schoolplaten zijn afkomstig uit de periode 1860-1870 toen de en-
thousiaste Utrechtse onderwijzer Hendrik Jan van Lummel (1815-1877) 

schoolplaten maakte. Vrij snel werden de platen van Lummel een succes. 
 

De heer Heeringa ging ook even in op het ontstaan van deze boerderij. Dit 
gebouw is een ontwerp van architect W.C. de Groot en gebouwd in 1880. Vol-

gens Heeringa was dit een Haarsma-Buma boerderij, in de dertiger jaren van 

de vorige eeuw verkocht. Volgens hem was de laatste huurder een Tamsma 
die nu nog op Jannum woont. De aanwezigen hebben hem verteld dat Klaas 

Tamsma vorig jaar is overleden. Enkele jaren geleden is een Sietske (Siete) 
Tamsma op 96 jarige leeftijd overleden, geboren in Deinum 6-9-1920 en over-

leden in Damwald op 5-3-2017. 

 
De heer Heeringa kende onze omgeving goed. Hij heeft onlangs nog de school 

in Reitsum bezocht. Als veehandelaar kan hij goed spreken en wist ons goed 
bij de les te houden. We hebben nog een ruim half uur door het platenland-

schap gewandeld en daarna vliegensvlug naar restaurant ‘t Holt. Daar had de 

bediening 3 soorten stampotten voor ons klaargezet. Het was bijna half negen 
toen de auto’s weer voor reden en alle 19 weer heelhuids terugkeerden in de 

Flieterpen. De volgende soos is op 17 januari KOM ER BIJ ? in t’dorpshuis 
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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 



 23 

 
Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 

 

Tappers-en bakkerslijst (vrijdag en zaterdag) dec tot en met febr 
2019/2020 

dec/febr 

19/20 

Zaterdag Vrijdag 

Tappen Bakken Tappen Bakken 

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 

Nieuwjaarsborrel vanaf 17.00 

uur 

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   

01-02-20 Cees D. Oane S. en 

Sjoerd 

  

07-02-20   Ale Sip Hans H. en 

Hilma 

08-02-20 Gaatse Herman S. en 
Harmen 

  

15-02-20  Sjouke en 

Piet 

David en 

Wieke 

  

21-02-20   Cees V. Tietje W en 

Klaas H 

22-02-20 Marko A. Sietske H. en 
Anneke B. 

  

29-02-20 Riemke en 

Ytsje 

Klaaske en 

Hiltsje 
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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.  
 

 
 

dec/febr 

19/20 

Schoonmaaklijst Dorpshuis 

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. 

04-02-20 Cisca V. 

 

Hilma M. Nel Schrier 

11-02-20 Linda T. 
 

Alie K. Hennie 

18-02-20 Maaike M. 

 

Tine R. Marja S. 

25-02-20 Sippie S. 

 

Ietsje H.  

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 21 december Simen Bijma –  Jan Kooistra 

zondag 22 december Gerard Talsma – Teake Wassenaar 
woensdag 25 december   Fokke Sierksma – Wim de Groot 

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 
zaterdag 1 februari Ciska Reitsma en Thessa kingma 

zondag 2 februari          Jelle Reitsma – Johannes Hoekstra 
vrijdag 7 februari Sybren Hilverda 

zaterdag 8 februari             Bavius Bakker 

zondag 9 februari          Sijmen C Zoodsma – Gaatze W Zoodsma 
zaterdag 15 februari Sijmen Hoekstra – Eline út aldtsjerk 

zondag 16 februari Sippie v Slooten 
vrijdag 21 februari        Wouter Folkertsma – Annet Miedema 

zaterdag 22 februari             Esther Spoelstra – Eelkje Vlaanderen 

zondag 23 februari Alle de Vries   -Minne Kooistra 
 

SCHOONMAAKLIJST ’t Ponkje 

Graag de datum alvast in de agenda of telefoon zetten! 
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 

maandag 13 januari               JFP – ruurd de vries 
maandag 20 januari Gerda Sierksma – Bavius Bakker 

maandag 27 januari Minne Kooistra – Sippie v Slooten 
maandag 3 februari  Jenne Deelstra – Tietsje Reitsma 
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18-12 Kerstviering 65+ dorpshuis 16.00 u 

19-12 CPB kerstviering alle vrouwen dorpshuis 19.45 u 

22-12 Basisschoolkinderen lampion maken dorpshuis 09.30 u 

22-12 Kerstfilm  Kerk 19.30 u 

24-12 Kerst Theater Tour Kerk 19.30 u 

27-12  Kaarten klaverjassen dorpshuis 19.30 u 

01-01 

2020 
Samen naar t’Ponkje t’Ponkje 00.00 u 

04-01 Jan Drost bokaal t’Ponkje  13.00 u 

10-01 Kaarten klaverjassen en tachtigen dorpshuis 19.30 u 

10-01 Koersballen dorpshuis 14.00 u 

17-01 Ouderen soos dorpshuis 14.00 u 

23-01 Boetseren voor kinderen Fierewille dorpshuis 16.00 u 

24-01 Kaarten klaverjassen dorpshuis 19.30 u 

24-01 Koersballen dorpshuis 14.00 u 

 

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren op: 

Woensdag  8 januari 2020 
Bij Wieger Zoodsma  

              Mailen kan ook: dorpsbode@deflieterpen.nl  

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

