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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   Bavius Bakker   

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 
 
 

Geachte Flieterpers 
 

Op de foto op de voorkant ziet u een versierde auto, een van de vele wagens 
tijdens de optocht in de Flieterpen. Het was een bijzonder goed dorpsfeest, ie-

dereen deed mee, al was drie keer een optocht wel erg veel. Wij hebben een 

verslag van het oranjebestuur opgenomen. 
 

Van de optocht zijn veel foto’s gemaakt. Deze foto’s komen meestal op de site 
www.deflieterpen.nl te staan. Door de privacywet die op 25 mei is ingegaan 

lukt dit niet meer. De fotograaf moet van iedereen die hij op “de plaat zet” 

toestemming vragen en na een jaar weer. DAT GAAN WE NIET DOEN. Hoe 
moet het dan wel, we gaan op www.deflieterpen.nl werken met wachtwoor-

den. Als u de foto’s wilt zien dan moet u “inloggen” op de site. U moet eerst 
een wachtwoord aanvragen dit kunt u zelf doen. Als u bent ingelogd komt het 

fotoalbum in de linker rij tevoorschijn. Bij het verschijnen van de dorpsbode 
kunt u gebruik maken van deze dienst. 

 

Omdat ook dit blad op internet verschijnt zullen er enige aanpassingen moeten 
komen.. Als u kopij inlevert houdt daar dan rekening mee en zet geen tel.nr. 

e,d. achter de namen (in advertenties mag dit wel) of hun woonplek. Bij foto’s 
er om denken dat degene zijn gevraagd om te worden gefotografeerd. 

 

De dorpsbode van juni was extra dik, deze dorpsbode voor de vakantie is toch 
ook weer iets dikker geworden dan normaal. In deze krant geen De Pen en 

geen Menu. Van beide schrijvers geen bericht mogen ontvangen.  
 

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/
http://www.deflieterpen.nl/
http://www.deflieterpen.nl/
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11 Maaie Rabo/Spar partij 
 
De earste keatswedstryd fan it jier stie op it programma.De jongste talinten 

fan de Flieterpen en omkriten  mochten as earste stride om de krânsen. 
De Welpen/Pupillen en Junioren giene rûn de klok fan fiif oere út ein. Noch 

mar twa trainingen efter de rêch , mar dit wie net te fernimmen. Foar, kwea, 

touw, út,  efter , bordje hangen alles kaam foarby. Der waard striden oant de 
léste punten, prachtich om te sjen.  Nei dat alle partoeren 3 wedstriden keatst 

hiene, koene rûn healwei njoggen de krânsen omhongen wurde.  
 

Welpen/Pupillen:   

1e  priis 2e priis  3e priis 

Henner Akkerman Zoran Terpstra Jamy de Boer 

Wessel Holwerda Johanna Sijens Nelly Folkertsma 

 Tjitske Kroodsma Sylke Schaafsma 

 

junioren      
1e priis   2e priis 

Lieke Akkerman Warner Sijens 

Berend J. v/d Veen Donna Hoekema 

Eelke de Vries Marte Hoekema 

 

12 Maaie Rabo/Spar partij 
 
Rûn njoggen oere kamen de earste keatsers  oan fytsen. Earst koffie dan ef-

kes ynslaan, petear as de keatsballen it  goeie gewicht hawwe, moffen keure 
en dan út ein. It waar wie geweldig , der waard keatst as stiene se op it 

Sjûkelân, dreeche partijen, dat hâldt yn in goeie lotting  , se wiene goed oan 

elkoar weage en dan ha je moaie , spannende partijen mei uteinlik in útslach 
dy  ticht by elkoar lei. 

 
Froulje   Manlju        

1e priis  2e priis 1e priis 2e priis 

Froukje Kikstra Ditte Deelstra                                            Ruurd Folkertsma W. van Kammen 

Wieke M. Bakker                               Gretha Andela                                          SymenJ Hoekstra Jan Kooistra 

Ytsia Teunissen                                        Froukje 

Sierksma                                      

Jan Sierksma 

 

Jenne Deelstra 
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Dorpsfeest 2018        “ Film” 
 
De uitslagen zijn bekend, de Oscars verdeeld. Her en der wordt er nog ge-

werkt aan het verkopen of slopen van de praalwagens. Kortom, wij kijken 
even terug op een geslaagd dorpsfeest. 

 

De start was fantastisch. 
Wat heeft iedereen zich in-

gezet voor een onvergete-
lijke optocht met maar liefst 

17 deelnemers! Het niveau 

was hoog en dat vond de 
Jury ook. Aan hen de lastige 

taak om de prijzen te ver-
delen. De kleine prijzen was 

voor Zaai, Untouchables en 
Benidorm basterds. De 

grote prijzen was voor Flod-

der, Madagascar en Bassie 
en Adriaan in het wilde 

westen. Nogmaals gefeliciteerd.  
 

De basisschool had in plaats van spelletjes op het veld iets anders bedacht. De 

kinderen kregen drie verschillende workshops: graffiti spuiten, hiphop/break 
dance en rappen. De vol-

wassenen mochten toekij-
ken, al waren ze zo en-

thousiast dat ze zelf wel 

mee wilden doen! Zeer ge-
slaagd! 

De veldloop kwam dit keer 
vanaf Lichtaard. Net iets 

verder dan 2 jaar geleden. 
Het was dan wel even bik-

kelen om binnen te komen. 

Jelmer Holwerda was Jan 
fan Pier voor en won de 

Ocar van de mannen. 
Jildou Hoekstra sleepte de 

Oscar voor de vrouwen binnen. Dorian Hofker kwam als 2e over de finish.  Ge-

feliciteerd!                                                       Vervolg blz. 7 
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Er is veel aandacht besteed aan de optocht en alles wat daarbij komt kijken. 

Dit is dan ook goed bewonderd bij de late middag optocht. Ondanks dat waren 
er nog 10 leuke acts opgegeven voor de Hollywood show. De jury was speci-

aal overgevlogen vanuit Leeuwarden naar Reitsum. En wat hebben ze een 
topavond gehad. Een avond met Hema rookworst, countryline dance, polo-

naise, van links naar rechts, stront, live zingen en ga zo maar door. Uit dat al-

les werd uiteindelijk de Oscars verdeeld. Voor de kinderen: Hallo allemaal (3), 
Amigo (2) en won de Countryline act. Voor de volwassenen waren de prijzen 

voor: verassing act (live gezongen – Brad Paisley- Wisky lullaby), Ode aan de 
dode (2) en de winnaar was van links naar rechts met de Golden oldies. Een 

goede gymnastiek les! De eerste dag zit er bijna al weer op en werd goed af-
gesloten met de Sunshine band! 

 

De tweede dag 
werd wederom geo-

pend met de prach-
tige optocht door de 

Flieterpen. De laat-

ste keer om ze sho-
wen. Helaas kregen 

de Gooise vrouwen 
halverwege de 

route ook nog een 
lekke band. Geluk-

kig konden deze 

verder op een andere praalwagen.  
 

Hierop volgde dorp- strijd om de Oscar. 6 teams stonden klaar om de 4 ver-
schillende spellen tot een goed resultaat te brengen. Er werd gestart met: het 

kratbier lopen. Samenwerken en balans was belangrijk tijdens dit spel. Na het 

kratlopen kwam de Master kelnerrun. Hier werd zichtbaar wie al vaardig was 
in het vervoeren van een dienblad vol met drinken. Zo kon je zien dat Abe 

Reitsma hier meer ervaring in had, hij ging als een expert het parcours over. 
Na de run kwam het Pantyhose bowling. Een spel met snelheid en dom geluk. 

Zichtbaar was dat niemand vaker ballen aan zijn hoofd had hangen. Een ko-

misch gezicht was het zeker. De laatste van de spelen was een oude bekende, 
maar zeker niet minder leuk. De Marmottenbak. Dit keer een ronde variant 

waarbij gezocht moest worden naar gouden munten. Een echt geluksspel. Uit-
eindelijk bleek het team van Ginnum met 10 punten verschil op de nummer 2 

toch het sterkste te zijn en won de Oscar. Aansluitend zong Sander Metz ons 
het matinee in. Er werd gedanst, gerelaxt en volop meegezongen. Hierop  

                                                                                    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) 
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volgde de Kinderdisco. Sylke Schaafsma won hier de Oscar voor de mooiste 
outfit.                                                                 

De avond werd ingeluid met een Bingo. Goed voor jong en oud! De opkomst 
was geweldig en de organisatie had het druk met het bijmaken van extra 

bingo boekjes. De hoofdprijs, een echte Jan de Bouvrie gourmet, ging naar 

Froukje Kikstra. Ritske en Hendrik wonnen allebei de hoofdprijs voor de kin-
deren. Alle winnaars gefeliciteerd en veel plezier met de prijzen. Nadat alle 

prijzen waren vergeven werd het tijd voor muziek. De band Smûk was inmid-
dels al opgesteld en stond klaar. Aan hen de eer om het dorpsfeest, voor de 

meesten, goed af te sluiten.  
Gelukkig hadden er nog genoeg de wekker gezet en fit genoeg om de mooie 

kerkdienst bij te wonen. Een dienst die ook helemaal in het thema paste. 

Wij hebben een top weekend gehad en kunnen terug kijken op een zonnige en 
geslaagd dorpsfeest 2018.  

 
Met vriendelijke groet, de oranje vereniging. 

 

Ps. Er zijn spullen blijven liggen op het terrein en langs de route. Deze liggen 
bij Klaas Hilverda. Grienereed 6 te Reitsum 
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22 Juny Bauke Talsma Partij 
 
Stress fan it wein bouwen en de lêste tariedingen foar it doarpsfeest, earst 

mar efkes ûntspanning.De perken wienen lein en efter elke telegraaf stie wer 
ien om de punten by te hâlden, de welpen/pupillen en junioren hienen harren 

plak yn it fjild as perk fûn , de wedstrydlieding wie paraat; it giet oan. 

Der waard wer prachtich keatst , hjir en dêr in dûnske tuskentroch as in 
hânstân, mar dat hellet net ien út harren dwaan. Elk hat mar ien doel: dy bal 

reitsje! 
Welpen/pupillen:  

 1e priis 2e priis 3e priis    

Saakje M,  v/d Velde Ylse Schaafsma                                    Marlo v/d Boon 

Henner Akkerman Nelly Folkertsma                                Wietske de Vries 

Joshua Hoogeveen                             Zoran Terpstra                                    Hein Akkerman 

Junioren: 

1e priis 2e priis     

Eelke de vries Jorrit Holwerda 

Berend Jelle v/d Veen Lieke Akkerman 

Jesse Feenstra Marte Hoekema 

 

23 Juny Bauke Talsma Partij 
 
Piet hie it net foarsein,  mar it wie prachtich keatswaar. Trochdat der net in 

soad opjefte wie, binne dizze kear de manlju en froulju troch elkoar lotte. Mei 

6 partoeren gienen wy rûn de klok fan 9.30 útein. Wilco hie in nije mof op’e 
hân meitsje litten, dat der koe neat mear misgean, tocht ‘r. Syn maten be-

slúten oars en setten him bûten it perk. Oan de útslach te sjen in wiis beslút. 
By in inkeld partoer woe it hjoed net rinne, as soe it dochs de feeststress wêze 

dy’t harren narret? Wy ha wer in oantal moaie wedstriden sjoen, in moaie fi-

nale en ûnderwilens  in stikje fleis fan Bauke. 
1e priis 2e priis 

Wilco van Kammen                Rainder de Groot 

Jan Pieter Reitsma                   Sake Tolsma 

Gretha Andela                         Gerda Sierksma 

  

3e priis Poedelpriis 

Sybrand Smit                            Ruurd Folkertsma 
Abe Reitsma                             Jan Sierksma 
Simone van de Kooi                Tsjikke Sierksma 
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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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Malta – De opblaasde dei 

 
‘There are crooks everywhere you look 

now, 

the situation is desperate.’ Sjoernaliste  

Daphne Caruana Galizia (1964-2017), 

fermoarde,  

net fier fan Valletta, Ljouwert’s tsjustere 

susterstêd.  

Under in moanne folgroeid en wyt 

as in útsinnich wylde jirpel, 

 
sit in man, heal yn it tsjuster,  

allinnich, smokend op syn waranda, 
 

de flier besiedde mei reklame, 

kranten en folders oer timpels en 
 

stêden en hotels mei fiif stjerren.  
Mar faai is it nijs, dat dreaun troch  

 
bline deamasines, it eilân 

syn wytkalke grêven bleatlei. 

 
Ien inkelde bom blies in auto  

beneistenby de bergen oer, swart- 
 

ferbrând wie de tonge dy’t Malta’s 

maffia it fjoer oan ’e skinen lei.  
 

Jirpelpûden klapten as roeken 
de heuvels oer, beboud mei bergen  

 
Biltske setters. Do, wês wach, Watse,  

yn Europa’s nacht. Yn it dal fan  

 
de dea stuts men it wurd yn brân,  

sa’t men oait boeken de flammen yn treau.   

    
Sito Wijngaarden 
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Kaatsvereniging Nea Kwea  
 

Aan alle  leden, ouders, supporters en vrijwilligers! 

 
De trainingstijden  in de vakantie zijn als volgt: 

Welpen en Pupillen & Junioren:  

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

 
Datum’s wedstrijden: 

 

 20 en 21 Juli            Gebr. Folkertsma. 

 24 Augustus            Van Kammen partij 

 25 Augustus            Van Kammen Pearke Keatsen 

De wedstrijden beginnen op de Vrijdag om 17.00 uur.  
Op de Zaterdag om 9.30 uur. 

 

Tapperslijst: 

20 Juli            Vrijdags        17.00         Jan S & Ruurd F  

21 Juli            Zaterdags     9.15           Herman S & Harmen A  
                     Zaterdags    12.30          Alle de Vries & Anna  

24 Aug           Vrijdags       17.00          Martzen & Gerda  

25 Aug           Zaterdags    10.00         Rene & Silvia Manzoni 

Schoonmaaklijst: 

Week 29    18 Juli       Marianne D & Gretha 
Week 31    1   Aug      Maaike R & Nynke H 

Week 33    15 Aug      Froukje S & Wieke Marije 
Week 36    5   Sept.    Bestuur 

 
De sleutel kan afgehaald worden bij Dittie Deelstra -Bij verhindering graag on-

derling ruilen a.u.b. 

Graag de contributie overmaken : 

 

naar IBAN: NL59RABO 0320.201.813 t.n.v. St. Sportveld Flieterpen Reitsum 
(onder vermelding van naam en geboortedatum). 
 
T/m 17 jaar: € 7,50 

Vanaf 18 jaar: € 12,50 

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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HapSnap Wandeltocht 2018  
 
Jannum. Op 2 september 2018, vindt de Hapsnap wandeltocht plaats. De 

tocht is 7,5 km lang, de start is onderaan de Jannumer Terp. De route is als 

volgt; Jannum, Ginnum, Reitsum, Lichtaard, waarna uw route wordt vervolgd 
over het water naar de Dokkumer EE. Vanaf daar loopt u, door de weilanden 

(als het weer het toelaat), richting finish op de Jannumer Terp.  
U kunt zich hier nog even heerlijk ontspannen met muzikant Berend Rie-

mersma. Onderweg wordt u op culturele en smakelijke wijze vermaakt! Na de 

laatste culturele verrassing, in het kerkje, bent u welkom in de schuur van de 
monumentale boerderij van Jan Massier & Karin Moelands. Hier staat een 

drankje en een warme hap voor u klaar.  
 

Deelnemende partijen zijn:  
 Popkoor het “Wadnkoor” uit Holwerd 

 Toneelvereniging Blau Mandje 

 De deur staat open op de boerderijen van: Tjitse & Marijke van der 

Velde, Jenne & Marianne Deelstra, Mark Kingma & Anneke vd Bijl en 

Hans Kroodsma & Susan Parmentier . 

 Fûgel saakkundige Thom Feddema 

 “Hapsnap talententeam”  onder leiding van Inne Bilker 

 Pianiste Monique van de Ven 

 Iel-rikker Jan Pier Sierksma 

 Kening fan de Greide (onder voorbehoud) 

 Oldschool  Pizza Oudwoude 

 
Meer informatie over dit evenement kunt u vinden op Facebook of: 

 www.kerkmuseumjannum.nl  
Parkeergelegenheid aan de Jannumerweg 2 of een nabijgelegen weiland. 

Wilt u zeker zijn van een startbewijs? Reserveer dan een startkaart bij Irma 
Reitsma, via de mail:  

IReitsma71@gmail.com  (mogelijk t/m woensdag 29 augustus) 

 
 

Starttijd tussen 13.30 en 14.30 u Jannum 
 
Tot ziens op 2 september!   

 
Het HapSnap team, 

Anco Hoekema, Wiesje Hoekstra, Hans Kroodsma en Irma Reitsma 
 

http://www.kerkmuseumjannum.nl/
mailto:IReitsma71@gmail.com
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Pijnacker Ferwert 
Huish.art. – Speelgoed – Textiel 

0518-412376 
 

 

 
 

 
 
 

Jan Kamma   Ferwert 
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5 July Metselbedriuw Schaafsma ferklaai partij 
 
Hjoed stie de ferklaai partij op it programma, it wie dan ek wer in fleurich ge-

hiel.  It oantal keatsers wie net in hiel soad; blessueres wienen de oarsaak. 
Mar gelokkich ha wy altiid in soad trouwe taskôgers en frijwilligers dy’t altyd 

yn it spier binne, wêr’t wy grutsk op wêze meie. Op it fjild en it terras wienen 

se der wer klear foar. De lotting wie super, want wy ha prachtige wedstriden 
sjoen , mei in soad wedstriden dy’t lyk op gienen en  sels in oantal kear alles 

oan’e hang! De puntentelling siet dan ek hiel ticht by elkoar.   
De priis foar moaist ferklaaid gie nei Tjitske Kroodsma. 

 

Welpen/Pupillen: 
1e priis 2e priis 

Ylse Schaafsma                           Wessel Holwerda 

Johanna Sijens                            Marlo v/d Boon 

Wietske de Vries                        Hein Akkerman 

3e priis 4e priis   

Saakje Marije v/d Velde Henner Akkerman 

Zoran Terpstra                            Laura v/d Meijde 

Syb v/d Velde                             Tjitske Kroodsma 

 

Junioren: 
1e priis 2e priis 

Eelke de Vries   Jorrit Holwerda 

Marte Hoekema Lieke Akkerman 

Daniel Grit                                   Jesse Feenstra 

 

6 Juli Metselbedriuw Schaafsma nachtkeatsen. 
 
Om 19.00 gienen de 8 partoeren útein, mei in grutte sêfte bal waard it 

spultsje om de hage oangien. It leverde moaie aksjes op mei in soad tusken-
spul. Om 22.00 moasten de lampen oan , want it sicht waard minder. It wie in 

slagge jûn/nacht. Om 01.30 koenen de krânsen omhongen wurde. 

 
1e priis 2e priis 3e priis 

Gerda Sierksma Ruurd Folkertsma Jenne Deelstra 

Alle Sierksma Froukje Kikstra Ruurd de Vries 

Jan Kooistra Anna Sierksma Wieke Marije Bakker. 
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 Bêst Foer en…..net djoer!!  
 
 

Gras tekort……?? wacht niet te lang en bestel:  
Top kwaliteit snijmais met 38% ds. 395 zetmeel!  
(zolang de voorraad strekt)  
Aardappelpersvezels met een vernieuwd doorvoercontract!!  
Zo betaald u:  
- over alle afgenomen vezels de laagste prijs van het seizoen  
en ontvangt u bovendien een korting van 1, 2 of 3 euro per ton  
Nieuwe oogst Tarwestro nu al beschikbaar vanuit Frankrijk!!  
Bestel tijdig i.v.m. kleinere oogst!!  
 

Gesneden Roodzwenk voor de prik,  
of Rumiplus, de Franse luzerne met brok  
maar ook prachtig gewonnen Gehakseld Weidehooi.  
 

Zaagsel tegen zomerprijzen, diverse soorten en aanbiedingen  
maar ook:  
Dinkel…… een strobrokje voor in diepstrooisel boxen.  
Prima vochtopname, geen risico op klebsiella en  
meer organische stof in de mest.  
Op voorraad in bigbags van ± 800 kg.  
 

Tot slot nog even dit:  
Weet dat er bij ons nog steeds voldoende kunstmest zit.  
 

Service en kwaliteit………….  
 

blijft bij Johannes en Antje een feit!!  
 

WIJBENGA’S VEEVOEDERHANDEL  
 

BLIJE Tel. 0519-561414 / 561717 

 



 21 

 



 22 

 

 

                                          Flieterpsterdyk 23  
9175 GG Reitsum                              9175 GG Reitsum 
                                                            0 

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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Sept. 
t/m 
nov 

Schoonmaaklijst 

03-09 Grote Schoonmaak 
Let op: dit jaar op maandag 

11-09 Jitske R. Pietsje S. Ytje. H.  
 

18-09 Tjitske S. Durkje S.  
 

25-09 Irma R. Wiesje H.  Anna de B. 
 

02-10 Gré H. Dittie D. Cora M. 
 

09-10 Saakje Z. Richtsje F. Tietsje W. 
 

16-10 Margje v. K. Wieke de J. Andrea v/d 
W.  

23-10 Cisca V. Ypie F. Hilma M. 
 

30-10 Linda T. Alie K. Hennie L. 
 

06-11 Maake M. Tine R. Marja S. 
 

13-11 Sippie S. Jellie V. Ietsje H. 
 

 

GEZOCHT!        
Het dorpshuis is op zoek naar ‘nieuwe’ bakkers voor op de vrijdagavond of de 

zaterdagmiddag! 
 

Heb je zin om ons vrijwilligersteam te versterken? Geef 
je dan op bij Hiltsje Akkerman 

Tel.nr. : 0519- 346168 
e-mail:  hiltsjez@hotmail.com  

 

mailto:hiltsjez@hotmail.com
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizotfX74nMAhUBhA8KHWcKCX4QjRwIBw&url=http://www.vakantietsjechie.cz/hollandse snack avond.htm&bvm=bv.119028448,d.ZWU&psig=AFQjCNF-4lgLa5hbPFTy1vIofimaKFOhCg&ust=1460577007643000


 24 

 

 



 25 

Tappers- en bakkerslijst  (vrijdag en zaterdag)  september &  okto-

ber 

 

OPROEP 
 

Wij van volleybalvereniging De Sweltsjes uit Burdaard zijn hard op zoek naar 
mannelijke volleybalspelers. Wij zijn een gezellig team en trainen op de don-

derdagavond van 20.00 tot 21.30 uur. 1 x in de 14 dagen spelen we een wed-

strijd in de sportzaal in Ferwert. Wij zijn in de gelukkig omstandigheid dat we 
genoeg dames hebben voor een team. Ook kunnen de dames het herenteam 

versterken, maar het zou leuker zijn als er nog minimaal 3 heren bij zouden 
komen. Weet je de beginselen van volleybal en kun je trainen en spelen op de 

donderdagavond, dan ben je van harte welkom om ons herenteam te verster-

ken. Je kunt je opgeven bij mij: gobastie@planet.nl. 
 

 

 Zaterdag Vrijdag 

Tappen Bakken Tappen Bakken 

01-09 Cees D. Oane S en Sjoerd   

08-09 Gaatse Herman S. en Harmen   

15-09 Sjouke S. 
en Piet S. 

David en Wieke   

21-09   Ale Sip  Hans H. 
en Hilma  

22-09 Hylke Klaas en Dikkie   

29-09 Fokke Jan Pier en Tietsje R.   

05-10   Cees V. Tietje W. 

en Klaas. 

06-10 Minne Jitske R. en Tjitske S.   

13-10 Sippie Dittie en Marja   

19-10   Theo  en 

Lourens B. 

Lars en 

Sybren 

20-10 Hiltsje A. Bavius B. en Ruurd d    

27-10 Marten Auke en Sara   

mailto:gobastie@planet.nl
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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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TAPPERSLIJST ’t Ponkje 

 

Tap tijden 

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

Zaterdag: 20:30 – 0:00 
 

zaterdag 21 juli   Sijmen Hoekstra – Eline út aldtsjerk 
zondag 22 juli   Fokke Sierksma – Wim de Groot 

zaterdag 28 juli   Esther Spoelstra – Eelkje Vlaanderen 

zondag 29 juli   Jan Pier Sierksma –  Hylke Hoekstra 
zaterdag 4 augustus  Tsjitze P vd Velde – Herman Schaafsma 

zondag 5 augustus  Jenne deelstra – hindrik fan’ terpwei 
zaterdag 11 augustus  Douwe vd Meer – Auke Attema 

zondag 12 augustus  Marco Akkerman 

zaterdag 18 augustus  Jan Pieter Reitsma -Wilco v Kammen 
zondag 19 augustus  Herman Akkerman 

zaterdag 25 augustus  Martzen Feenstra – Gretha Andela 
zondag 26 augustus  Jelle Reitsma – Johannes Hoekstra 

zaterdag 1 september  Simen Bijma –  Jan Kooistra 
zondag 2 september  Sijmen C Zoodsma – Gaatze W Zoodsma 

zaterdag 8 september  Ruurd De Vries 

zondag 9 september  Sippie v Slooten 
zaterdag 15 september  Gerda Sierksma – Wytske Klijnstra 

zondag 16 september  Alle de Vries   -Minne Kooistra 
zaterdag 22 september  Warner de Boer – Rene Folkertsma 

zondag 23 september  Oane Sierksma 

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

  
maandag 16 juli JFP – ruurd de vries 

maandag 23 juli Gerda Sierksma – Bavius Bakker 

maandag 30 juli Minne Kooistra – Sippie v Slooten 
maandag 6 augustus Jenne Deelstra – Tietsje Reitsma 

maandag 13 augustus Wilco v Kammen – Jan-Pieter Reitsma 
maandag 20 augustus Wieke Marije Bakker – Nynke Hoekstra 

maandag 27 augustus Wytze Bavius de Boer – Froukje Sierksma 
maandag 3 september Johannes Bloem – Riemer Folkertsma 

maandag 10 september jan kooistra – Simen Bijma 

maandag 17 september Riemke vd Velde – Nynke Schaafsma 
maandag 24 september Alle Sierksma – Joeke Vellema 
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23-07 Gert Fris (K) Kerk Ginnum Elke dag 

30-07 Anna Wil Jansen (k) Kerk Ginnum Elke dag 

13-08 Linda Ruys (k) Kerk Ginnum Elke dag 

20-07 Folkertsma kaatspartij Spiker 17.00 u 

21-07 Folkertsma kaatspartij Spiker 09.30 u 

24-08 Van Kammen partij Spiker 17.00 u 

25-08 Van Kammen pearke keatsen Spiker 09.30 u 

27-08 Willem Zijlstra (k) Kerk Ginnum Elke dag 

27-08 Fiskjen yn het dwarsmar Wiesje 19.30 u 

02-09 Hap Snap Wandelroute Jannum 13.30 u 

03-09 Hanneke Fonteijn (k) Kerk Ginnum Elke dag 

10-09 Jan Pieter Gootjes (k) Kerk Ginnum Elke daq 

08-09 Sipeltje Fiskje 09.00 u 

                 Namen met een (k) betekend Kunstenaar/schilder 

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren op: 

Woensdag  12 september  2018 
Bij Wieger Zoodsma  

Mailen kan ook: 

dorpsbode@deflieterpen.nl 
 

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

