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

DORPSBELANG   Gaatse Zoodsma                 

DORPSHUIS Inge v.d. Zee             

ORANJEVERENIGING Gretha Andela              

PONKJE   Bavius Bakker   

REDACTIE  Wieger Zoodsma               

 
PENNINGMEESTER EN CORRESPONDENTIEADRES:           

Inge van der Zee 

BANKREK. NL82RABO 03078.29.146 RABO Ferwert 
advertenties dorpsbode, afspraken dorpshhuis. 
davidingezee@gmail.com 
 

Flieterpers, 

 

 

Op de foto ziet u het kerkje van Jannum. Dit kerkje, eigendom van de Stichting 

Monumentenzorg Ferwerderadiel, is deze maand betrokken bij de opening van 
de culturele hoofdstad Leeuwarden. Op de volgende pagina vind u hier meer 

over.  
 

De decembermaand hebben we weer achter ons gelaten: Sinterklaas (met 

zwarte Pieten in Dokkum) , kerstdiners en Oud- en Nieuwjaar (met carbid schie-
ten e.d.) zullen weer een jaar moeten wachten.  We gaan weer een nieuwjaar 

in met verschillende activiteiten. Achterop dit boekje staat een agenda waar u 
naar toe kunt gaan. 

 

Het menu van Sjoerd op bladzijde 12 helpt u om van de kilo’s, die al of niet te 
veel zijn, af te komen. Ook de twee carnavals evenementen helpen hierbij. Na 

deze vermoeiende bezigheid kunt u gaan kaarten of naar het theater (dorpshuis 
Reitsum) gaan of u kunt in Jannum, in het kerkje een “moordpartij” oplossen.  

 
Het weer, het weer, de afgelopen maanden hebben we voldoende water gehad. 

In de tweede week van het nieuwe jaar toch nog een beetje winter. Piet voor-

spelt de komende tijd toch weer regen. De winter is nog ver weg. 
 

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:davidingezee@gmail.com
http://www.deflieterpen.nl/
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Jannum en het moordwapen van 1781 

Het is een plek met heel veel historie, de terp van Jannum met het romano-
gothisch kerkje van omstreeks 1250. Bijna 800 jaar historie vanaf de monni-

ken van klooster “Claercamp” tot aan het heden…  In het kerkmuseum wordt 
het historische verhaal verteld van Wybren Wybrens en is er muziek. 

In één van de gerestaureerde arbeiderswoningen tegenover het kerkje is het 
warm en staat de koffie, of een Jannumer slokje klaar. Als de klokken ook in 

Jannum luiden is iedereen welkom. 
Een waargebeurde moord in Jannum. Op 19 november 1781 is de dorpsrech-

ter Heerke Heerkes in diens huis in Jannum vermoord door Wybren Wybrens. 

Het moordwapen… een hooivork. 
 

Er is eindelijk weer eens wat in het kerkje! Kerkmuseum Jannum doet mee 
aan de feestelijke opening van Leeuwarden/Friesland culturele hoofdstad 

2018. De bedoeling van dit evenement is dat in de hele provincie deuren van 

musea, kerken en huizen openzwaaien voor een goed verhaal. En wij hebben 
wat gevonden in de categorie spanning en sensatie: moord!  

Wil je weten hoe het zit en genieten van de unieke sfeer van Jannum bij 

nacht, een spannend verhaal en een lekker slokje in het warme Bûthús? Je 

bent welkom op vrijdagavond 26 januari tussen 19 en 22 uur. Rijd naar de 
voet van de terp en je wordt op gepaste wijze verder geleid. 

Het belangrijkste is natuurlijk dat je naar Jannum komt! 
 

Tot dan! Oant sjen! Een hartelijke groet namens het Jannumer-verhalencomité 

Aldert, Anneke, Irma, Karin, Mariëtte en Piet. 
 

 

Snel internet in de Flieterpen 
 

Dorpsbelang de Flieterpen wil u graag infor-
meren over de stand van zaken omtrent 

“snel internet” in de Flieterpen. Dit wordt duidelijk uitgelegd in onderstaande 
nieuwsbrief van DFM op Glas. 

 
It giet oan 

Kabelnoord heeft de tender gewonnen om in Fryslân de witte adressen op 

eenglasvezelnetwerk aan te sluiten. Wit en grijs zijn bedacht in Brussel. Witte 
adressen zijn kortweg woonhuizen                                        verder blz. 5 
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(eventueel met bedrijfsbestemming) die maar over één aanbieder van internet 

beschikken (KPN). In Fryslân is dat altijd KPN en gaat het om 20.600 adres-
sen. Daar gaat Kabelnoord glasvezel aanbieden. 

Als uw woning, bedrijfspand of recreatievoorziening niet op deze lijst staat, 
dan heeft u een ‘grijze aansluiting’. DFMopGlas heeft zich altijd sterk gemaakt 

voor de grijze aansluitingen. Wij denken dat als in het buitengebied alleen de 

witte aansluitingen op glasvezel aangesloten worden, de grijze aansluitingen 
nooit meer aan de beurt komen. De grootste kostenpost bij het aanleggen van 

glasvezel is namelijk het graven (ongeveer 70 procent van de aanlegkosten) 
en twee keer alle straten opengraven (voor relatief maar een paar aansluitin-

gen) wordt veel te kostbaar. Het grijs wordt dan het nieuwe wit en geen partij 
die daar nog in gaat of kan investeren. Kabelnoord is het daarmee eens. 

Daarom hebben Kabelnoord en DFMopGlas een samenwerkingsovereenkomst 

afgesloten. Kijk voor meer informatie over de witte lijst op www.dfmopglas.nl 
 

Wat gaat Kabelnoord de komende tijd doen? 

Allereerst de financiering definitief rond maken. Daarnaast selecteren welke 
aannemer het glasvezelnet gaat aanleggen. Dat kost zo’n vier tot vijf maanden 

(vanaf oktober 2017). Pas na het selecteren van de aannemer kan worden be-

paald waar wordt begonnen met de aanleg, of dat ook op meerdere plekken 
tegelijk kan, etc. Daarbij wordt vooral gekeken naar de kosten en naar de 

doelstelling van de provincie om binnen drie jaar na start 90 procent van wit 
aangesloten te hebben.                                                       

Wat gaat DFMopGlas de komende tijd doen? 
 

Snel met de provincie om tafel! In het persbericht van de provincie over de  

witte adressen stond namelijk de mededeling dat voor het ter beschikking stel-
len van een lening er eerst een ‘marktconsultatie’ plaats moet vinden. Dat is 

raar, want vorig jaar is ons toegezegd dat de provincie de helft van ons pro-
ject wilde financieren met een maximum van 12 miljoen euro die daarvoor be-

schikbaar was gesteld. 

 
Bij de Statenvergadering in januari 2017, waar besloten werd tot de tender-

procedure, hebben meerdere partijen er ook op aangedrongen dat grijs niet 
vergeten mocht worden. 

Verder gaan we met alle Fryske gemeenten in gesprek. De Fryske Marren 
heeft ons voor de grijze adressen een lening van 5 miljoen euro verstrekt. We 

gaan bij andere gemeenten en de provincie kijken of we dit breder kunnen 

trekken. 
Bron: DFM op Glas Nieuwsbrief 5 oktober 2017  
Dorpsbelang de Flieterpen 
 

http://www.dfmopglas.nl/
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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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Bjusterbaarlik treffen yn Reitsum. 
 

Sneon 6 Jannewaris wie it wer sa fier, it iepen Flieterper kampioenskip 
tachtichjen om de Jan Drost-bokaal.  

Om healwei twa-en wiene der 14 mannen en 1 frou oanwêzich, De fyftjende 
man (Jan Drost self) koe spitichernôch net komme yn ferbân mei sykte. 

Nei lang skiljen koene we Martha strikke om it gatsjestopjen te ferruiljen foar 

it kaarten. 
Har personiel foen dit ek net slim, no koene se efkes trochsette sûnder fan it 

wurk ôfholden te wurden. En wy wienen bliid dat se der wie. De kofje wie ek 
klear dus koene we los. Der waard fuort bot bean, en ek bot past. 

 
Om 5 oere hiene we 4 rondes hân, en koe de eindstân opmakke wurde. 

Te begjinnen mei de poedelpriis:  

De âldste dielnimmer (Sake út Burdaard) hie de hiele midje in snertkaart hân, 
Sa waard der ek beleane,  in waarme kûm snert, mei brea en spek. 

En in pakket om it thús ek te meitsjen. 
De 11e priis soe as sâlve behannele wurde, en sa krige Minne in stik of wat 

sâlte hearrings. 

Dêrnei krige elts in doaske aaien oanbean. 
Oant de nûmer 5, dit wie Durk D, en gie mei in knappe skaal fruit der fan 

troch. 
De 4e priis wie foar Wim, hy krige in tos mei bôle en sokssawat. 

De 3e priis wie foar Jelle, hy wûn in sûvelpakketsje.  
De twadde priis waard wûn troch Martha, sy gie mei in kelderskastpakket, 

dizze kear noch nei Ginnum ta. 

Earste waard Johannes, hy gong mei in fleispakket, en fansels de Jan Drost-
bokaal der mei fan troch. 

 
Ek wie der noch de priisútrikking fan de kleurplaatwedstriid.  

De jury hie in drege midje, úteindlik foene se de kleurplaat fan Minne it alder-

mooist. 
Hy gie dus as ienichste dizze midje mei twa prizen nei hûs. 

De tapersfroulju waarden bedankt mei in boskje blommen, 
En elts waard bedankt foar harren kommen. 

Der waard noch in skoft neikaart oer dizze bjusterbaarlike midje yn it Ponkje, 

die seker it oare jier wer plak fine sil.Hooplik is Jan Drost dan ek wer fan de 
partij. 

Allegear bedankt 
                                                     It bestjoer   
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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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Menu 
 
Voor iedereen een goed en gezond 2018! Heerlijk zo'n nieuw jaar dat op 

maandag begint, lekker overzichtelijk en ook makkelijker zo om weer in het 
gareel te komen. Goede voornemens heb ik al lang geleden afgeschaft, die 

zijn toch gedoemd om te mislukken. 

  
Maar na zo'n heerlijk vrijgevochten decembermaand is het wel goed om weer 

even de puntjes op de i te zetten en het gewone leven op te pakken. Dus 
weer gezond eten met lekker veel groenten, weinig of geen vlees, duurzaam 

inkopen en vooral wat minder drinken. Al die heerlijke liflafjes en gezellige gla-

zen wijn maken je na verloop van tijd toch wat suffig en minder alert. Mijn lijf 
snakt gewoon naar lekker veel groenten. Daarom lassen we thuis zo nu en 

dan een extra groentemoment in en verwerken allerlei groenten tot lekkere 
soepjes. Witlof, sla, bloemkool , broccolisoep  en hangt af van wat er nog zit 

in de  groentelade van de koelkast, want restverwerking is voor deze soepen 
een prima uitgangspunt. 

 

Zo kun je van een bloemkool- of broccolistronk - die bewaar ik er ook wel spe-
ciaal voor - heerlijk winterse soep maken, terwijl je ook nog heel duurzaam al-

les van de groente gebruikt en niets weg hoeft te gooien. Schil zo nodig met 
een dunschiller de harde buiten laag eraf en snijd de stronkjes in stukjes. Fruit 

een gesnipperd uitje in een kleine steelpan met wat olijfolie, schep de stukjes 

bloemkool en/of broccoli erdoor met naar wens een beetje kerriepoeder of ras 
el hanout. Bak nog 1 minuut en schenk er dan zo'n 200 ml water bij en voeg 

zout naar smaak toe. Bouillon mag natuurlijk ook, maar voor mij komt de 
groentesmaak beter naar voren met water en wat zout. Laat dit 8-10 minuten 

zachtjes pruttelen en pureer alles met de staafmixer tot een gebonden bloem-

kool- of broccolisoep. Schenk de soep in een wijde kom en garneer met blok-
jes tomaat en fijngehakte peterselie of verse tijmblaadjes. Of een restje ge-

raspte kaas of verkruimelde feta. 

Romige Broccolisoep 

Nodig: 

400 g broccoli, in roosjes 

100 g wortels, in kleine stukjes 

100 g sjalotjes, gesnipperd 

200 g bloemige aardappelen, in kleine stukjes 

100 ml slagroom 

gladde peterselie, fijngehakt                                             
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Bereiden 
 

Doe alle groenten in een pan en giet er 1,2 liter water over. Breng op smaak 
met zout. Leg het deksel op de pan en laat 20 minuten sudderen. Alle groen-

ten moeten goed gaar zijn. Neem de pan van het vuur, pureer de soep met 
een staafmixer en schep er de slagroom door. Proef en breng zo nodig verder 

op smaak met zout en peper. 
Garneer de soep met de peterselie.                           Lekker ité Sjoerd 

 

 

Jongens en meiden van de basis-
school! 
 
               Het feest kan beginnen!!! 

 
Zaterdag 17 februari maken we er weer een swingend 

feestje van! Jullie zijn welkom van 17.00 tot 19.00 uur! 
                   De entree is 2 euro. Dit is inclusief drinken en patat. 

 
Kom verkleed in je mooiste outfit en dans/speel op de leukste muziek! 

 

                                                                     
Tot dan! 

 
   Groetjes het Dorpshuisbestuur. 

 

 
 

 

Carnaval in het Ponkje 
Zaterdag 17 februari 
Vanaf 21.30 uur 
Trek je leukste outfit aan!!  

 
(niet verkleed = €5,- entree) 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYq8qX0uvKAhXICJoKHcPlACQQjRwIBw&url=http://www.sintrafaelsschool.be/carnaval/&psig=AFQjCNHY53YVWPNIOUWMX0WnxnO7qJvfew&ust=1455140278506718
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG-5mz0uvKAhXiYpoKHRo3B-YQjRwIBw&url=http://www.reindonk.nl/carnaval/content/page?858&psig=AFQjCNHY53YVWPNIOUWMX0WnxnO7qJvfew&ust=1455140278506718
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Betsjut foar jo de rounrinwyzer ek ol mear dan, 

ite en nei ’t húske gean? 

Dan witte jo ek ol wis, 

dat dit hiele gedoch gjin gewin is.. 

 

Derfoar moatte jo by Jehannes en Antsje wêze 

en noch efkes fierder lêze 

Want os jo no ferlet ha fan plastic, keunstdong, struisel os 

foer, ja sels in kroade is der net djoer. 

 

Boppedat komt ol dat foer op www.kringloopwijzer.nl  te 

stean en hoege jo net mear foar in foeroersicht nei Blije te 

gean. 

 

Foar in grutte service en in lytse priis 

binne wy mei eltse klant och sa wiis 
 

 

Psssst,………. foerierpels kosje mar € 25,00 de ton !! 
 

 

 

 

Oan ’t sjen by 

WIJBENGA’S VEEVOEDERHANDEL,  
BLIJE   
Tel. 0519-561414 / 561717 

  

http://www.kringloopwijzer.nl/
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Tappers- en bakkerslijst  (vrijdag en zaterdag)  januari t/m maart 
 

 

 Zaterdag Vrijdag 

Tappen Bakken Tappen Bakken 

26-01   Boukje R. en 
Baukje S. 

Piet R.  en 
Johannes de 
J.  

27-01 Hiltsje A.  Lars en Sy-
bren 

  

03-02 Hylke Klaas en Dik-
kie 

  

09-02   Herman A.  Thea S. en 
Gré  

10-02 Fokke Jan Pier en 
Alle S. 

  

17-02 Minne Jitske R. en 
Tjitske S. 

  

23-02   Ale Sip  Hans H. en 
Hilma  

24-02 Riemke en 
Ytsje J. 

Klaaske en 
Hiltje B. 

  

03-03 Gaatse Herman S. en 
Harmen 

  

09-03   Cees V. Tietje W. en 
Klaas H. 

10-03 Wouter F. Ypie en Silvia    

17-03 Sippie Dittie en 
Marja 

  

23-03   Theo en 
Tseard B.  

Lars en Sy-
bren 

 

Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 

B.v.d. ,  Dorpshuisbestuur 
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                                           Flieterpsterdyk 23  
9175 GG Reitsum                              9175 GG Reitsum 
                                                            0519-339362 
                                                            Boekingen: 
                                                            0519-785074 
 

 
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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Kaatsvereniging Nea Kwea  
 

Hallo leden, ouders, supporters en vrijwilligers! 

 
De jaarwissel is weer geweest en achter de schermen 

zijn de voorbereidingen voor het komende seizoen al-

weer in volle gang.  
Hierbij is jullie mening natuurlijk ook van grote waarde, 

zeker ook omdat we als vereniging weer graag een be-
roep willen doen op jullie tap- en blokjelooptalent. 

 
Er is weer een hoop nieuws te melden en te bespreken, daarom willen we 

u/jullie uitnodigingen voor de ledenvergadering van Nea Kwea. Deze vind 

plaats op 7 maart 2018 om 20:00 in De Spiker.  
 

We hopen jullie 7 maart allen te verwelkomen bij de jaarvergadering! 

Wilco:   06-13386434 Martzen: 06-51777086 
Dittie:  06-22084168 Sijmen:  06-46571474 

Jan Pier:  06-38561102 

 

Stifting Achmea Culpa 
 presentearret 9 maart 2018  foar jo yn Doarpshûs ‘De Fjouwer’ te Reitsum 

it suksesfolle teaterstik… 

                     Kredyt 
Kaartferkeap yn it doarpshûs op:  

- 17 jannewaris  fan 19.00  oant 20.00 oere. 

- 20 jannewaris  fan  17.30  oant 18.30 oere. 

       Jo komme dochs ek?   Fol = Fol 
 

                     Oant dan!    

              Doarpshûsbestjoer  
 

Let op: Dit jier is der gjin toanielstik fan ús eigen ‘Blau Moandei’. Fandêr dit 
teaterstik yn Reitsum 

 

Intree:  

Foarferkeap : €15,-   

Oan ‘e doar :  €20,- 

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
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlj5fByOXWAhWEJVAKHfD7DfMQjRwIBw&url=https://www.vanplan.nl/uitje/kredyt-kultuerhs-de-klameare-workum-37702387&psig=AOvVaw2Ot2I4K_wIVUdG8qHjjdA3&ust=1507708097505254
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Jan. t/m 
maart  

Schoonmaaklijst 

23-01 Margje v. K. Wieke de J. Andrea v/d W.  

30-01 Cisca V. Ypie F. Hilma M. 

06-02 Linda T. Alie K. Hennie L. 

13-02 Maake M. Tine R. Marja S. 

20-02 Sippie S. Jellie V. Ietsje H. 

27-02 Jitske R. Pietsje S. Ytje. H.  

06-03 Tjitske S. Durkje S.  

13-03 Irma R. Wiesje H.  Anna de B. 

20-03 Gré H. Dittie D. Cora M. 

27-03 Saakje Z. Richtsje F. Tietsje W. 

 

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

  

Maandag 15 januari  Alle Sierksma – Joeke Vellema 

Maandag 22 januari  Ytsia Teunissen – Ciska Reitsma 
Maandag 29 januari  JFP – ruurd de vries 

Maandag 5 februari  Gerda Sierksma – Bavius Bakker 

Maandag 12 februari  Minne Kooistra – Sippie v Slooten 
Maandag 19 februari   Jenne Deelstra – Tietsje Reitsma 

Maandag 26 februari  Wilco v Kammen – Jan-Pieter Reitsma 
Maandag 5 maart  Wieke Marije Bakker – Nynke Hoekstra 

Maandag 12 maart  Wytze Bavius de Boer – Froukje Sierksma 
Maandag 19 maart  Johannes Bloem – Sytze hoekstra 

Maandag 26 maart  jan kooistra – Simen Bijma 
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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 20 januari  Jan Sierksma – Abe Reitsma 

Zondag 21 januari  Sippie v Slooten 

Vrijdag 26 januari  Jorrit akkerman – Abe kooistra 
Zaterdag 27 januari  Bavius Bakker 

Zondag 28 januari  Alle de Vries -  Minne Kooistra 
Zaterdag 2 februari  Sijmen Hoekstra – Eline út aldtsjerk 

Zondag 3 februari  Oane Sierksma 

Vrijdag 9 februari  Johan Folkertsma - Sybren Hilverda 
Zaterdag 10 februari  Tsjitze P vd Velde – Herman Schaafsma 

Zondag 11 februari  Gerard Talsma – Teake Wassenaar 
Zaterdag 17 februari  CARNAVAL 

Zondag 18 februari  Fokke Sierksma – Wim de Groot 
Vrijdag  23 februari  Wouter Folkertsma – Sytse Hoekstra 

Zaterdag 24 februari  Jan Pieter Reitsma -Wilco v Kammen 

Zondag 25 februari  lonely boy 
Zaterdag 3 maart  Martzen Feenstra – Gretha Andela 

Zondag 4 maart   Jenne deelstra – hindrik fan’ terpwei 
Vrijdag 9 maart   Johannes bloem – Riemer Folkertsma 

Zaterdag 10 maart  Simen Bijma –  Jan Kooistra 

Zondag 11 maart  Marco Akkerman 
Zaterdag 17 maart  Ruurd De Vries 

Zondag 18 maart  Herman Akkerman 
Vrijdag 23 maart  Wieke Marije Bakker – Nynke Hoekstra 

Zaterdag 24 maart  Gerda Sierksma – Wytske Klijnstra 
Zondag 25 maart  Jelle Reitsma – Johannes Hoekstra 

 

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


 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

17-01 Voorverkoop Kaarten “Krediet” Dorpshuis 19-20 u 

20-01 Voorverkoop Kaarten “Krediet” Dorpshuis 
17:30-18.30 
u 

26-01 
Culturele Hoofdstad Leeuwarden 

Jannum en het “moordwapen” 
Kerk Jannum 19-22 u 

26-01 Kaarten Dorpshuis 19:30 u 

09-02 Kaarten Dorpshuis 19:30 u 

09-02 Soos Dorpshuis 14:00 u 

15-02 
CPB    Jouke Vlieger vertelt over 

de Natuur.  
Dorpshuis 19:45 u 

17-02 
Jongens en meiden van de ba-
sisschool Carnaval 

Dorpshuis 17-19 u 

17-02 Carnaval in ‘t Ponkje ‘t Ponkje 21:30 u 

07-03 Ledenvergadering “Nea Kwea” Spiker 20:00 u 

09-03 Stifting Achmea Culpa “Krediet” Dorpshuis  20:00 u 

 

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren op: 

Woensdag  14 februari  2018 
Bij Wieger Zoodsma  

Mailen kan ook: 

dorpsbode@deflieterpen.nl 

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

