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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 2019 is al weer begonnen. Allemaal namens de redactie van de Flieter-

per dorpsbode “Folle lok en seine” in het nieuwe jaar. Na al die feestdagen van 

lekker eten en oliebollen naar binnen werken zijn nu de dagen van “lijnen” aan-
gebroken. Op 12 januari heeft het dorpshuis haar nieuwjaarsreceptie gehouden. 

 
Het was een goed afscheid van het oude jaar 2018. De jaarwisseling is goed 

verlopen in de Flieterpen. Op oudjaarsdag is er volop geschoten met carbid 
bussen. De ramen konden dit lawaai maar net aan, sommige mensen moesten 

zelfs gehoorbeschermers gebruiken vanwege het lawaai van vuurwerk.  

 
Op de foto aan de voorzijde van dit blaadje ziet u het gebouw van de Chr. 

Basisschool de Flieterpen, gebouwd in +/-1962. Op bladzijde 5 van dit boekje 
staan nog eerdere scholen uit 1875 en 1904. Deze foto’s komen de volgende 

maanden voorop dit boekje. De Kristlike Basisskoalle de Flieterpen te Reitsum 

gaat helaas dicht, op 29 juni is er nog een reünie. U leest er meer over op blz. 
5. 
   
Het Menu van Sjoerd ziet er weer lekker uit. Als u boodschappen moet doen ga 

dan eens een keer naar ‘t Bakkerswinkeltje in Burdaard voor vers brood, vlees 
en fruit of kom eens in de Spar in Ferwert. 

 

Er is de komende tijd weer veel te doen in de Flieterpen: het toneel heeft weer 
een stuk ingestudeerd, de kinderen kunnen naar carnaval, en de 16+ kunnen 

weer darten. De wat ouderen gaan naar de soos of kaarten of koersbal. 
  

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/


 3 

 

De Pen 
 

Bêste flierterpers,  
 

Bedankt Abe en Alice foar de pen, jim in hiel soad plezier winske yn jim smûke 

húske.  
Wêr sille wy ris efkes begjinne.. Ik (Wilco) ha earst wenne yn it húske wer at 

Abe en Alice no wenje yn Jannum, mar al gau kaam Harstawei 6 op myn 
paad. Dêr bin ik 1 januari 2017 te wenjen kaam, werom op it âlde nêst; Gin-

num!  

Ik bin no al 13 jier wurksum by Jansma Burdaad, dit befalt noch bêst! Ik mei 
ús mem yn de simmer ek graach helpe op ferskate doarpsfeesten. 'De leuke 

barman úthingje' < dit bin Hilde har wurden! 
 

Fuotbal, darten, fiskje, bierdrinke my freonen, keatse en sa no en dan een 
putsje heart der ek by. It past allegear moai ient skema. Ik bin no al twa sei-

zoenen foarsitter by de keatsclub en ek sit ik yn de buertferiening fan Ginnum.   

Sinds 2017 heart Hilde der fanselfs ek by, wy binne no twa jier by elkoar.  
In pear moarne lyn is Hilde ferhúze fanút Hollywood nij Ginnumcity. It befalt 

ús poer bêst tegearre!  
 

Ik jou no de pen oan Hilde. Hollywood? Jim sille wol tinke... Hjir bedoel ik Hol-

werd mei! Hjir bin ik grut brocht yn in gesin mei ús heit en mem en noch twa 
aldere broers Sytze en Harmen.  

Ik haw altiid in moaie tiid hân yn Holwerd, mar no is it tiid foar in nei plakje.  
Ik werk sinds 2015 by JP van den Bent.  

No noch by in logeerhûs yn Dokkum mar ik gean binnenkoart volledig oer nei 

'Eten in de molen' yn Ljouwert. Dit is in restaurant / werkplak foar minsken 
mei in verstandelijke beperking. Dit befalt my harstikke goed, en ha dêr in 

soad plesier yn.  
 

Ik fyn it machtich om mei de freondinnen en freonen oppaad te wêsen, ik 
doch oan fitness en sinds een skofke sit ik by de biljartclub fan Holwerd 'de 

tûke lúkers'. It wie efkes wennen om nei Ginnum te ferhúzjen.  

 
Ik fiel my hjir zeker wolkom en ha myn plakje hjir al fyne kinnen, ik bin bliid 

mei myn nije thús. 

Wy zil no de pen troch jaan oan ús bêste buorlju Harry en Marjolein.  
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Persbericht  

Sluiting Kristlike Basisskoalle de Flieterpen te Reitsum. 

Na meer dan een eeuw komt er per 1 augustus 2019 een einde aan christe-

lijk basisonderwijs in de Flieterpen. Zelfs een nog vrij nieuwe school kan het 
tij niet keren. De krimp van het aantal leerlingen gaat de laatste paar jaar 

snel. De nu nog naar school gaande kinderen zullen straks uitvliegen naar 

een aantal omliggende dorpen.  

De school wil oud leerlingen en iedereen die op welke manier ook aan een 
school in Reitsum verbonden is geweest uitnodigen voor een reünie. Deze 

zal plaats vinden op zaterdag 29 juni van 13:00 uur tot 17:30 uur.  

Wie wil deelnemen kan zich melden voor 1 april 2019 via het vol-

gende e-mailadres (voorkeur) of telefoonnummer: 
kbs.deflieterpen.reuny@outlook.com 

W. Zoodsma: 0630223675 
Na opgave volgt er meer informatie. 

  

De beide oude scholen: de eerste christelijke nationale school opgericht 25-

5-1875. De tweede school werd opgericht in 1904 de hervormde christelijke 
school (CVO) 

 

  

mailto:kbs.deflieterpen.reuny@outlook.com
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Nieuwspagina van dorpsbelang De Flieterpen 
 

Inzameling oud papier 
 

Zoals wij reeds in december jl. hebben medegedeeld is per 1 januari 2019 de 
inzameling van het oud papier over gegaan naar dorpsbelang De Flieterpen. 

De inzameldata voor 2019 zijn:  23 februari, 27 april, 29 juni, 31 augustus, 26 
oktober en  14 december. 

Met uitzondering van december is dit de laatste zaterdag van de even maan-

den 
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 vragen 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 

kunnen contact opnemen met dorpsbelang. 

Opbrengst van het oud papier:  Dorpsbelang wil in eerste instantie de op-
brengst gebruiken voor de aanschaf van AED’s voor de dorpen Ginnum, 

Lichtaard en Jannum . 
De eerste 6 minuten zijn levensreddend als er direct met reanimeren begon-

nen kan worden.  

Met de aanschaf van de AED’s hopen wij beter te voldoen aan de werking van 
de 6-minutenzone.  

 

Whatsapp Groepen De Flieterpen  

 

De gemeente en politie zijn blij met deze burgerinitiatieven. De politie en an-

dere toezichthouders kunnen namelijk niet overal tegelijk zijn. Via WhatsApp 

helpen bewoners mee om de buurt veiliger te maken door zelf een groot ge-

bied in de gaten te houden. Hiermee vormen zij extra ogen en oren in de 

“Mienskip”.  

Vind u het ook prettig om in deze whatsapp deel te nemen, om zo voor u en 

uw mienskip mee te kijken naar verdachte situaties?  

Geef u dan nu op bij een van de Whats-app groep beheerders; 

Ginnum: Gaatse Zoodsma 0622726943 

Reitsum: Nynke Schaafsma 0655771592 

Jannum: Evie Vinken 0628616609 

Lichtaard: Mark Kingma 0613355323                       vervolg blz. 9 
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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) 

 

 
  



 9 

 
Herstel bestrating Noardermieddyk Lichtaard 

 

De bestaande bestrating van de Noardermieddyk in Lichtaard zal door de ge-

meente in april worden herstraat. Aanwonenden en belanghebbenden worden 
tijdig voorafgaand aan de werkzaamheden door de gemeente geïnformeerd. 

 

Gaswinning in De Flieterpen 
 

Uitnodiging inloopbijeenkomst informatiemarkt win-
ningsplan Blija voor gaswinning 
 

Dorpsbelang ontving op 8 januari jl. een mail over het ontwerp-instemmings-
besluit winningsplan Blija voor gaswinning van het Ministerie van Economische 

Zaken en Klimaat.  
Dit betreft de winning van aardgas uit de gasvelden Blija–Ferwerderadeel, 

Blija-Zuid en Blija-Zuidoost.  Blija-Zuid heeft ook betrekking op een deel van 

De Flieterpen. 
 

Op woensdag 16 januari a.s. organiseert het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat een ; 

 

Inloopbijeenkomst van 16.30 uur tot 19.30 uur in de 
Multy Funksjonele Akkomodaasje (MFA) ‘Fjildsicht’ te 
Blije. 
 
U bent van harte welkom op de inloopinformatiemarkt om zich te informeren 

over het ontwerp-instemmingsbesluit en het winningsplan en vragen te stellen 
aan medewerkers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, TNO, 

SodM en de NAM. 

 

Jaarvergadering  
 

Op vrijdag 15 maart a.s. is de gezamenlijke jaarvergadering van het Dorps-
belang, Sportveldcommissie en de Oranjevereniging.  U bent van harte wel-

kom in het dorpshuis vanaf 20.00 uur. 
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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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Hallo Inwoners van Reitsum en omstreken, 
 
De toneel ploeg van Reitsum is van af september al weer bezig met het oefe-

nen van een nieuw stuk voor de uitvoering van 8 en 9 februari 2019 
 

Het stuk heet muoike Mathilda van Ineke de Grijs en het is oerset door 

Abele Krist. 
 

Bert, Joke, en de bern Thijs en Tilly binne een trochsnee gesin,wenje yn een 
trochsnee hus. Sy binne oan "e loaie en asosjale kant. Harren libbentsje wurdt 

op brutale wize fersteurd troch de komst fan muoike Matilda. In earste klas ti-

ran dyt tegearre mei har huntsje de familie terrorisearret. In unkomplisearre 
libbentsje feroaret yn in wiere nachtmerje. Hoe de famylje har hjir mei omgiet 

sjogge jimme yn dit komyske tonielstik. 
 

Wy as toniel ploeg ha dr sin oan en wy hoopje jimme ek en wy sjogge jimme 

dan ek graech bei de utfiering. 
 

De tagongs prys is foargees foar de basisskoallebern,oant en mei 16 jier 
5 euro en dyt alder binne jouwe 7.50 euro dus foar de yntree hoeche jimme 

net thus te bliuwen. 
 

De tonielploeg “Blau Moandei” is der klear foar, in groet fan us alle gear.  

 
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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Het Menu 
 
Januari en Februari zijn culinair gezien niet een echt 
spannende maanden.  
 
Na een prachtige 80 kaart zaterdagmiddag in het ponkje is het nu weer tijd 

om een stukje voor de bode te maken. Gisteravond waaide het een storm en 

ben ik natuurlijk even achter de dijk geweest, de kwelders stonden flink onder 
water.  

 
En enkeling dacht nog dat ze er nog wel met de auto langs konden, Helaas de 

zee die geeft, en de zee die neemt. Waren de woorden van "Sil de strandjut-

ter”. Storm en een heerlijke pan eten met worst, hoort erbij in mijn beleving. 
Snert, bruine bonen en boerenkool we hebben het vast wel al eens gehad de 

afgelopen weken. Het wachten is nu nog op winter, echt winter.  
 

Maar of dat er komt ik weet het niet. Al roepen de weermannen van eind Ja-
nuarie "giet it oan". Wintergroenten raken al een beetje op hun eind en van 

stamppot heb je je buik inmiddels vol. Waarschijnlijk verlang je langzamer-

hand naar iets lichters. Naar lekker knapperige voorjaarsgroenten! Maar daar-
voor is het echt nog veel te vroeg in het jaar.  

 
Zuurkool is een goed alternatief! Weliswaar een echte wintergroente, maar 

wel lekker licht, friszuur en knapperig. Heel anders dan de witte kool waar 

zuurkool van gemaakt wordt. Want zuurkool is geen afzonderlijke koolsoort, 
maar ingemaakte witte kool.  

 
In grote vaten worden lagen dungesneden witte kool afgewisseld met lagen 

zout en onder de druk van een zwaargewicht bewaard. Het zout onttrekt vocht 
uit de kool. 

 

Binnen twee dagen ligt alle kool ondergedompeld in een pekelbad en komt er 
een gistingsproces op gang. Suikers uit de kool worden omgezet in zuur en de 

zoute smaak verdwijnt.  
 

Bij wijnzuurkool wordt er tijdens dit proces een flinke scheut wijn toegevoegd. 

Door de fermentatie wordt zuurkool niet alleen friszuur van smaak, maar ook 
licht verteerbaar. Een prima groente voor deze tijd van het jaar dus! Tenmin-

ste als je er geen stamppot of ovenschotel van maakt. 
 

 

https://www.okokorecepten.nl/recept/groenten/zuurkool/
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Probeer het eens als volgt: laat de zuurkool in een vergiet goed uitlekken en 

fruit intussen een gesnipperd uitje zachtjes in wat olijfolie. Ik ga er vanuit dat 
Alle van Anna na jaren nu wel weet wat dat is.  

 

Druk - als je niet van zuur houdt - ook het laatste vocht uit de zuurkool en 
schep de slierten door de ui in de pan. Voeg ook een gesnipperd appeltje toe.  

 
Of als je het wat spannender wilt maken wat paprikapoeder, tijm en karwij-

zaad. En schenk er een flinke scheut kippenbouillon bij. Zo laat je de zuurkool 
met de deksel op de pan 20 minuten heel zachtjes sudderen. Met een lekker 

kippetje erbij en romige aardappelpuree, heb je er vrede mee dat het voorlo-

pig toch nog even winter is.  
 

Of Zuurkoolschotel met appel en saucijsjes 
 

 4 (runder)saucijsjes 

  20 g boter 

  500 g zuurkool 

 8 plakjes ontbijtspek, in stukjes 

 4 stevige appels (Cox orange), 2 in kleine stukjes en 2 in plakken 

 4 theelepels karwijzaad 

 300 ml cider 

Verwarm de oven voor op 200 °C. Wel de saucijsjes ca. 10 minuten in kokend 

water. Smelt de boter in een ovenschaal en schep de zuurkool, het spek, de 
appelstukjes en het karwijzaad erdoor. Schenk de cider erover. Leg de appel-

plakken en de saucijsjes op de zuurkool. 

 
Laat de zuurkool in het midden van de oven in ca. 25 minuten gaar worden en 

de saucijsjes bruin kleuren. Lekker met gegratineerde aardappelpuree. 

 
                                                                               Lekker ité Sjoerd             
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Kinder …  CARNAVAL! 
 
De voetjes kunnen weer van de vloer!  

Wil jij samen met ons een gezellig middagje dansen, spelletjes doen etc.? Kom 
dan naar de KinderCarnaval! 

 
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.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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Bêst Foer en…..net djoer!! 
 
 

Hea en strie  
mais en bostel  
kule yn rollen  
as út ‘e bult 
brokjes foar de kij, 
de skiep en de lamkes  
de hin en de knien 
ja sels foar de hûn en de kat. 
 
 

Mar ek foar seachsel  
houtkrullen, mealt strie  
vlas,  striebrokjes  
plastic en keunstdong 
kroaden,  amers en foarken 
 
 
en wit ik wol net wat allegearre mear.  
Geane jo yn 2019 nei Johannes en Antje  
steane jo fersteld, kear op kear!! 
 
 
WIJBENGA’S VEEVOEDERHANDEL BLIJE Tel. 0519-561414 
/ 561717 
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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)  januari t/m maart 

 Zaterdag Vrijdag 

Tappen Bakken Tappen Bakken 

 
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 en 

René M. 

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 

  

02-03 Hylke Klaas en Dik-

kie 

 

 

 

08-03   Cees V. Tietje W. en 
Klaas H. 

09-03 Fokke Jan Pier en 

Alle S. 

  

16-03 Minne Jitske R. en 

Tjitske S. 

  

22-03   Boukje R. en 
Baukje S. 

Piet R. en 
Johannes  J. 

23-03 Sippie Dittie en 

Marja 

 

 

 

30-03 Abe K. en 

Jorrit A. 

Bavius B. en 

Ruurd de V. 

  

 
Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 

B.v.d. ,  Dorpshuisbestuur 
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jan. 
t/m 
maart 

Schoonmaaklijst 

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. 
 

05-03 Margje v. K. Wieke de J. Andrea 
v/d W.  

12-03 Cisca V. Ypie F. Hilma M. 
 

19-03 Linda T. Alie K. Hennie L. 
 

26-03 Maake M. Tine R. Marja S. 
 

 

 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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SCHOONMAAKLIJST ’t Ponkje  

Graag de datum alvast in de agenda of telefoon zetten! 

  

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 
maandag 4 maart  Alle Sierksma – Joeke Vellema 

maandag 11 maart  Ytsia Teunissen – Ciska Reitsma 
maandag 18 maart JFP – ruurd de vries 

maandag 25 maart Gerda Sierksma – Bavius Bakker 

 
 



 27 

 

TAPPERSLIJST ’t Ponkje 
 

Tap tijden 
Vrijdag:            21:00 – 0:00  Zondag: 20:00 – 23:00 

Zaterdag: 20:30 – 0:00 

 
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 
vrijdag 22 februari  Wouter Folkertsma – Sytse Hoekstra 

zaterdag 23 februari  Martzen Feenstra – Gretha Andela 
zondag 24 februari  Fokke Sierksma – Wim de Groot 

zaterdag 2 maart  Simen Bijma –  Jan Kooistra 

zondag 3 maart   Jan Pier Sierksma –  Hylke Hoekstra 
vrijdag 8 maart   Johannes bloem – Riemer Folkertsma 

zaterdag 9 maart  Ruurd De Vries 
zondag 10 maart  Jenne deelstra – hindrik fan’ terpwei 

zaterdag 16 maart  Gerda Sierksma – Wytske Klijnstra 

zondag 17 maart  Marco Akkerman 
vrijdag 22 maart  Wietze Bavius – Froukje Sierksma 

zaterdag 23 maart  Warner de Boer – Rene Folkertsma 
zondag 24 maart  Herman Akkerman 
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16-01 Gaswinning de Flieterpen MFA Blije 
16.30 u 

19.30 u 

18-01 Ouderen Soos dorpshuis 14.00 u 

24-01 CPB  hersenletsel dorpshuis 19.45 u 

25-01 koersbal dorpshuis 14.00 u 

25-01 kaarten dorpshuis 19.30 u 

03-02 Open Darttoernooi dorpshuis 11.00 u 

08-02 Toneel “Blau Mondei” dorpshuis 19.45 u 

09-02 Toneel “Blau Mondei” dorpshuis 19.45 u 

15-02 Ouderen Soos dorpshuis 14.00 u 

15-02 Koersbal dorpshuis 14.00 u 

15-02 Kaarten dorpshuis 19.45 u 

16-02 Kindercarnaval dorpshuis 16.00 u 

22-02 Koersbal dorpshuis 14.00 u 

22-02 Kaarten dorpshuis 19.45 u 

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren op: 

Woensdag  13  februari   2019 
Bij Wieger Zoodsma  

Mailen kan ook: 

dorpsbode@deflieterpen.nl  

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

