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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  www.deflieterpen.nl              

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. 
 

Evenementen in Noordoost-Friesland 

 
De organisatie Regiomarketing en Toerisme (RMT) heeft een website ontwik-

keld waarop een heleboel recreatieve informatie over de regio Noordoost-
Friesland staat. Daarmee geeft deze site een goed beeld van wat er allemaal 

in onze mooie regio te doen en te zien is. Er worden in Noordoost-Friesland 

namelijk een heleboel evenementen georganiseerd. Het zou mooi zijn dat al 
deze evenementen  zoveel mogelijk op deze website gepubliceerd worden. 

 
Echter om deze te publiceren moet RMT wel op de hoogte zijn van het evene-

ment. Daarom een oproep aan alle organiseerders van evenementen om infor-
matie over de te organiseren evenementen door te geven aan deze website. 

Dit is namelijk een uitgelezen kans om meer publiciteit aan uw evenement te 

geven. Bovendien is het voor de bewoners en de toeristen een mooie moge-
lijkheid om er achter te komen wat er in de regio te doen is. Voor meer infor-

matie zie: www.eropuitinfriesland.nl/evenementen. 
 

Wilt u een evenement doorgeven dan kan dit via info@rmtnof.nl.  

 
Met vriendelijke groeten, 
 
namens de ambtenaren Recreatie & Toerisme  
van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tyt-
sjerksteradiel, 
 
Simon Hoeksma 

http://www.deflieterpen.nl/
mailto:cees.erna@hetnet.nl
http://www.deflieterpen.nl/
http://www.eropuitinfriesland.nl/evenementen
mailto:info@rmtnof.nl
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Rabo ClubSupport van start! 
 
Met Rabo ClubSupport vieren de Rabobank en het lokale verenigingsleven sa-

men de winst. De echte winst van clubs, stichtingen en verenigingen. Mensen 

samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar ver-
der helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet al-

leen koesteren maar ook steunen. Daarom geeft Rabobank als coöperatieve 
bank ieder jaar een deel van haar winst aan verenigingen door het hele land. 

Zodat zij kunnen blijven doen wat ze nu al doen. Onze wereld, buurt voor 

buurt, beter maken. Leden van Rabobank Drachten Noordoost Friesland mo-
gen in de maand september maar liefst vijf stemmen uitbrengen op initiatie-

ven in hun regio. Dit jaar stelt de bank hiervoor € 150.000,00 beschikbaar. 
Wil je meedoen?  

Rabo ClubSupport is een niet te missen kans. Om te investeren in de club, 
voor de clubleden nu en in de toekomst. Zonnepanelen voor het clubhuis? 

Ideeën voor een gezonde kantine? Doe mee met Rabo ClubSupport en deel 

mee in de winst van de lokale Rabobank. 
Website en inschrijven 

Check de voorwaarden voor deelname en schrijf je voor 20 september in via 
www.rabo-clubsupport.nl/drachten-noordoost-friesland . Voor inschrijving is 

een  unieke code nodig die de club per post of per mail heeft ontvangen. Niets 

ontvangen en toch meedoen? Kijk of je club voldoet aan de voorwaarden en 
neem contact met ons op via communicatie.dfo@rabobank.nl .  

Lid worden? 

Ben je nog geen lid van Rabobank Drachten Noordoost Friesland? Vraag het 

lidmaatschap aan via www.rabo-clubsupport.nl/drachten-noordoost-friesland 

zodat je vanaf 27 september ook je stemmen kunt uitbrengen.  

Meer informatie? 

Kijk voor meer informatie en voorwaarden op  www.rabo-clubsup-

port.nl/drachten-noordoost-friesland of mail je vraag naar communica-

tie.dfo@rabobank.nl.  

 

 

  

http://www.rabo-clubsupport.nl/drachten-noordoost-friesland
mailto:communicatie.dfo@rabobank.nl
http://www.rabo-clubsupport.nl/drachten-noordoost-friesland
http://www.rabo-clubsupport.nl/drachten-noordoost-friesland
http://www.rabo-clubsupport.nl/drachten-noordoost-friesland
mailto:communicatie.dfo@rabobank.nl
mailto:communicatie.dfo@rabobank.nl
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De Pen 

Van de dorpsbode kregen we het verzoek een stukje te schrijven voor de Flie-
terper Dorpsbode. 

Mijn naam is Ed van Dijk, ik woonde eerst in Almere en ik werk in een gevan-
genis in Zaandam waar ik in de zomer op de motor naar toe rijd. Ik heb 3 vol-

wassen dochters die in Almere zijn gebleven.   

Ik wilde weer terug naar Friesland waar ik jaren geleden ook vandaan ben ge-
komen, ik heb mijn jeugd o.a. doorgebracht in Dokkum en Leeuwarden. Voor 

mijn werk ben ik destijds verhuisd naar het westen. 
 

 In september 2017 zag ik een leuk huisje op de Flieterpsterdyk / kruising 

Griene Reed. Het was een mooi uitzicht, gezellige mensen in het dorp dus heb 
ik het gekocht.  

Dapper begonnen met verbouwen, isoleren, houthakken en zorgen dat het 
warm blijft. Dat was een hele toer  want de haren waaiden van mijn hoofd in 

de woonkamer. Het was in de winter net zo koud buiten als binnen, maar alle 
begin is moeilijk. Momenteel zit ik er warmpjes bij temeer omdat ik een leuke 

vriendin ontmoet heb, namelijk Gryt Gardenier waarmee ik sinds 1 januari di-

rect maar ben samen gaan wonen, ik dacht bij mezelf ‘hebben is hebben’. 
We genieten nu samen met volle teugen van de rust en de ruimte, waar we 

allebei erg op gesteld zijn.  
 

Dan nog de cv van Gryt: Sinds 1 januari woon ik met alle plezier in Reitsum.  

Vorig jaar hebben Ed en ik elkaar ontmoet via internet, dat was best grappig 
omdat we maar 8 kilometer bij elkaar vandaan woonden. Ik ben opgegroeid in 

Wierum en heb daarna 30 jaar in Dokkum gewoond, heb 3 volwassen kin-
deren en 2 kleinzoons waar ik erg blij mee ben.  

Mijn grootste hobby is zingen in een popkoor en daarnaast vind ik het net als 

Ed leuk om thuis te klussen. Lekker rommelen in huis en tuin en genieten van 
de omgeving. 

We hebben een hond en een poes die het in de grote tuin ook erg naar hun 
zin hebben. We leren iedereen langzamerhand een beetje kennen en dat is 

meestal heel gezellig. Zo komen we iedereen waarschijnlijk vanzelf eens te-
gen. Tot die tijd, een hartelijke groet,  Ed en Gryt. 

 

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.  

mailto:info@tikokinderopvang.nl
mailto:info@tikokinderopvang.nl
http://www.tikokinderopvang.nl/
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      Workshop schilderen 
      Sta even stil en geniet… 

Dinsdag 17 september komt Els Posthumus uit Dokkum een workshop schil-

deren geven in Dorpshuis De Fjouwer. Els geeft in haar atelier ‘els-art’ work-

shops voor zowel beginners als gevorderden. De workshop duurt 2,5 uur 

waarin Els je stap voor stap helpt je gaves te ontwikkelen.  

Waar: In dorpshuis De Fjouwer 

Wanneer: dinsdag 17 september 19.00-21.30 

Voor wie: voor beginners en gevorderden vanaf 16 

jaar. 

Kosten: Op papier 30/40 cm € 20,- p.p. 

 Op doek 30/40 cm € 30,- p.p.  

Koffie en thee staan klaar! Er kunnen per workshop 

maximaal 8 personen deelnemen dus vol=vol. Graag opgeven vóór 7 sep-

tember bij Ytsje Jansma 06 1542 1176 / 332123  

Bij voldoende deelname organiseren we in de herfstvakantie een workshop 

voor de kinderen tót 16 jaar. Hiervoor graag opgeven vóór 7 oktober ook 

bij Ytsje.  

Flieterpers in Balans!                           

NIEUW in het dorpshuis! Iedere woensdagochtend YOGALES onder professio-

nele begeleiding van Anke Bos van Blije Balans uit Blija.  

Waar: In dorpshuis De Fjouwer. 

Wanneer: Vanaf 28 augustus iedere woensdag van 

8.45-9.45 

Voor wie: Dames en heren van alle leeftijden. 

Kosten: Kom één of twee keer proberen voor maar €5,- De kennismakingsles-

sen zijn op 28 augustus en 4 september. Daarna biedt Anke een serie van 8 

lessen aan voor € 70,-       (€ 8,75 per les) 

Wat doe ik aan/neem ik mee: lekker zittende kleding, flesje water. Tijdens de 

les sokken of blote voeten. Na afloop: lekker glaasje YOGI tea.  

Opgave vóór 23 augustus bij Ytsje Jansma 06 1542 1176 / 33 2123 
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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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Tapperslijst "Nea  Kwea" 2019 

          
     20-jul  Zaterdag 15.00 Symen Johannes & Abe R  

   17.30 Esther & Eelkje  

   20.30 Marja & Nynke S  

   16-aug 

  

Vrijdag 

 

17.00 

 

Martzen & Gretha 

 

 
 

 

17-aug  Zaterdag 10.45 Harmen & Herman S  

   13.30 Alle & Anna 

7-sep 

  

Zaterdag 

 

9.00 

 

Klaaske & Ytsje J. 

  

   

11.30 

 
14.00 

 

Jelle & Irma 

 
Minne & Maria 

 

 

  
*Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 

   

Schoonmaaklijst:     

      

week 30 22-jul  Maaike R & Nynke H  

     

 

week 34 19-aug  Froukje S & Wieke Marije  

      

week 37 9-sep  Bestuur  

      
 

*De sleutel kan afgehaald worden bij Jenne & Marianne, 

  graag van te voren even bellen of een WhatsApp sturen.  
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Kaatsvereniging  “Nea Kwea” 
 

Opgave voor de kaatswedstrijden is mogelijk tot de woensdag voor de desbe-
treffende wedstrijd voor  20.00 uur. 

20 Juli  Schaafsma partij. 

15.00 uur de jeugd. 

& 

19.00 uur dames/heren nachtkaatsen. 

(hussel & zachte bal) 
16 en 17 augustus   Gebr. Folkertsma partij 

Vrijdag 17.00 uur de jeugd & Zaterdag 11.00 uur dames/heren. 

7 September  Van Kammen partij 

9.00 uur de jeugd & +12.00 uur pearkekeatsen. 

 
Graag de contributie overmaken : 

IBAN:NL59RABO0320.201.813 t.n.v. St. Sportveld Flieterpen Reitsum. 

(onder vermelding van naam en geboortedatum). T/m 17 jaar:€ 7,50  -  Vanaf 
18 jaar:    € 12,50 

Tot ziens op het veld! 
Wilco:  06-13386434 Ruurd: 06-41717527, Jenne: 06-48067266   Jan 

Pier: 06-38561102, Nynke: 0655771592 

 

 

Dorpsbelang de Vlieterpen bestaat 40 jaar!! 

Dat is reden voor een feestje!  
Graag willen we samen met alle bewoners van de Flieterpen het glas heffen 

op 40 jaar dorpsbelang. 
Actieve en minder actieve jaren gekend, maar…  

Op zaterdag 9 november vanaf 20:00 een gezellige 
bonte avond!  

Sketches, stukjes, zingen of cabaret, alles met de gezellige pet! 
 

Wij hebben er zin in! Hopelijk doen jullie ook mee?!  
Geef je op met een leuk idee via de mail; 

dorpsbelang@deflieterpen.nl 
 

mailto:dorpsbelang@deflieterpen.nl
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Nieuws vanuit het dorpshuisbestuur 
 

“Wat gaat er gebeuren met het schoolgebouw?” Een vraag die je momenteel 
veel hoort in en om de Flieterpen. Want we zijn het er allemaal over eens dat 

het zonde is dat het gebouw vanaf nu leeg staat en dat er snel weer ‘leven’ in 
moet.  

 
Het dorpshuisbestuur heeft begin dit jaar een brief aan de gemeenteraad ge-

stuurd waarin staat dat wij interesse hebben voor het gebouw. Vervolgens is 

er begin april, namens meerdere Flieterper besturen, een brief met daarin we-
derom de interesse en de voordelen die het gebouw ons biedt gestuurd. Maar 

echt schot zat er helaas niet in de zaak.  
 

Daarom heeft het bestuur in de afgelopen weken op meerdere manieren con-

tact proberen te krijgen bij de gemeente met als resultaat dat we volgende 
week met hen om de tafel kunnen. Wat hier verder uit zal voortvloeien is na-

tuurlijk afwachten maar we zijn blij dat we de gelegenheid krijgen om onze 
ideeën kenbaar te maken. Want hoe geweldig zou het zijn dat het oude 

schoolgebouw het nieuwe dorpshuis wordt!  
 

Mocht u vragen, opmerkingen of advies hebben neem dan contact op met 

voorzitter Anne Sierksma 06 22706733.        
We houden u graag op de hoogte.  

 
Het dorpshuisbestuur.  

 

Bedankt voor de ondersteuning op de reünie 29 juni. 
 

Het schoolbestuur en de afscheidscommissie van de Flieterpen willen alle vrij-
willigers en sponsoren bedanken voor hun hulp bij de reünie. Het was mee 

door deze mensen dat het een groot succes werd. Meer dan 360 mensen heb-

ben de reünie bezocht en hun banden weer aangehaald. Dit was de eerste re-
unie en tevens de laatste van de school in Reitsum. Op 11 juli is de laatste 

schooldag daarna wordt het gebouw gesloten. 
 

Na de zomer begint de Soos weer in oktober 
 
25 oktober Soos in het dorpshuis aanvang 14.00 u 

29 november Soos ???????????   14.00 u 
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Flierewille.  

 
De school is dicht, en nu? Hiermee willen we aan de slag! Wij, Hiltsje, Petra 
en Gretha , willen graag een organisatie opzetten om de kinderen te blijven 

verbinden met de Flieterpen! Hierom hebben we Flierewille (of wie een an-
dere leuke naam weet) opgezet. Flierewille is een maandelijks terugkerende 

activiteit om gezellig met elkaar iets te doen/te maken/ of uit te voeren!  

Op deze middag staat verbinding met elkaar centraal. Denk aan: spelletjes 
doen met elkaar, knutselactiviteiten, sport en spel, of wat er ook maar be-

dacht wordt. Dit zal voor de leeftijd van  4 t/m 12 jaar zijn.  
Alles staat nog in de startblokken en we zijn bezig met het invullen van wie, 

wat, waar, wanneer en hoe. We willen ie-
dere maand iets te organiseren, met uit-

zondering van kerst vakantie en zomerva-

kantie. Vooralsnog, dit gaan we komende 
weken verder uitwerken.  

Lijkt het je leuk om mee te helpen met 
een activiteit of wil je ook mee helpen het 

te organiseren dan horen we dit graag! 

Geef dit dan bijeen van ons door. 
We hebben al enig materiaal verzameld 

om mee aan de slag te gaan. Uiteraard is 
materiaal altijd welkom! Je kunt dit aan 

een van ons geven. 
Meer informatie en ook de startdata volgt 

in de eerst volgende bode! 

 
Groeten, 

Hilsje, Petra en Gretha 
 

 

Bedankt voor de geweldige belangstelling. 
 

Graag wil ik, langs deze weg,  iedereen van harte bedanken voor alle aan-
dacht, in welke vorm dan ook, voor, tijdens en na mijn herstel van een kwaad-

aardige tumor.  Gelukkig is chemo en bestraling niet nodig. 

 
Hilly Corporaal. 
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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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25 jarig  jubileum 

kaatsvereniging “Nea Kwea” 

Zaterdag 7 September 
Op het sportveld te Reitsum. 

 

Programma: 

9.00 uur Kaatswedstrijd jeugd 

+12.00 uur: Pearkekeatsen 

Vanaf 20.00 uur live muziek m.m.v.  

*Voor de kinderen is er een springkussen &  

zijn er spelletjes aanwezig. 

*De gehele dag is er een snackwagen aanwezig. 

 

Sportveldencommissie & Kaatsbestuur. 
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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 
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Oproeplijst AED 
 

 
Marja Swart 06-20851701 
Richtsje Folkertsma 06-51772750 
Wiesje Hoekstra 06-20944375 
Johan Folkertsma 06-13083338 
Alie Kroodsma 06-11285646 
Hilma Meindersma 06-81388370 
Jan Meindersma 06-30399369 
Irma Reitsma 06-53344270 
Oane Sierksma 06-22706733 
Tsjikke Sierksma  06-22706733 
Alle-Sip Sijens 06-55566982 
Sjoerd van Sloten 06-11031096 
Wietse Veninga 06-17158293 
Maaike Meindertsma 06-45518076 
Hannie Wiegersma 06-23895869 
Anneke v.d.Bijl 06-12848282 
Evie Vinken 06-28616609 
Herman Schaafsma 06-21528484 
Dittie Deelstra 06-22084168 
Berendtje v.d.Velde 06-28069979 
Ytsje Hoekstra 06-46540843 
Gerbrich Hoekstra 06-34850719 
Mark Kingma 06-13355323 
Willem Koehorst 0519-785151 
Riemie Folkertsma 06-13633879 
Maria Koehorst 0519-785151 
Ciska Verwolf  06-83222918 
 
 

Knip deze lijst uit en zet hem op het prikbord of leg hem 
naast de telefoon 
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Tappers- en bakkerslijst  (vrijdag en zaterdag)  aug t/m okt 2019 
Aug/okt 
2019 

Zaterdag Vrijdag 

Tappen Bakken Tappen Bakken 

24-08   Mark K.   Herman S. en Harmen   

31-08 Marko A. 
en Dikkie 

David en Wieke   

07-09 Ponkje gesloten i.v.m. kaatsfeest   

14-09 Riemke en 
Ytsje J. 

Klaaske en Hiltsje A.   

20-09   Ale Sip Hans H. en Hilma 

21-09 René M. 
en Jan M. 

Silvia en Berendtsje   

28-09 Hylke Klaas en Dikkie   

04-10   Cees V.  Tietje W. en Klaas 
H. 

05-10 Fokke Jan Pier en Tietsje R.   

12-10 Minne Jitske R. en Tjitske S.   

18-10   Theo  en Lou-
rens B. 

Klaas en Sybren 

19-10 Sippie Dittie en Marja   

26-10 Abe K. en 
Jorrit A. 

Bavius B. en Ruurd de 
V. 

  

 
Aug/okt 2019 Schoonmaaklijst 

27-08-19 Grote Schoonmaak 

03-09-19 Saakje Z. Richtsje F. Tietsje W. 

10-09-19 Margje v. K. Wieke de J. Andrea v/d W. 

17-09-19 Cisca V. Hilma M. Nel Schrier 

24-09-19 Linda T. Alie K. Hennie L. 

01-10-19 Maake M. Tine R. Marja S. 

08-10-19 Sippie S. Ietsje H. Grietsje 

15-10-19 Jitske R. Pietsje S. Ytje H.  

22-10-19 Tjitske S.            Durkje S.  

29-10-19 Irma R. Wiesje H.  Anna de B. 

Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 

B.v.d. Het Dorpshuisbestuur. 
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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 13 juli  Alle Sierksma 

zondag 14 juli Oane Sierksma 
zaterdag 20 juli Ciska Reitsma en Thessa kingma 

zondag 21 juli Gerard Talsma – Teake Wassenaar 
zaterdag 27 juli Bavius Bakker 

zondag 28 juli Fokke Sierksma – Wim de Groot 

zaterdag 3 augustus Sijmen Hoekstra – Eline út aldtsjerk 
zondag 4 augustus Jan Pier Sierksma –  Hylke Hoekstra 

zaterdag 10 augustus Esther Spoelstra – Eelkje Vlaanderen 
zondag 11 augustus Jenne deelstra – hindrik fan’ terpwei 

zaterdag 17 augustus Tsjitze P vd Velde – Herman Schaafsma 
zondag 18 augustus Marco Akkerman 

zaterdag 24 augustus Douwe vd Meer – Auke Attema 

zondag 25 augustus Herman Akkerman 
zaterdag 31 augustus Jan Pieter Reitsma -Wilco v Kammen 

zondag 1 september Jelle Reitsma – Johannes Hoekstra 
zaterdag 7 september             Martzen Feenstra – Gretha Andela 

zondag 8 september Sijmen C Zoodsma – Gaatze W Zoodsma 

zaterdag 14 september Simen Bijma –  Jan Kooistra 
zondag 15 september Sippie v Slooten 

zaterdag 21 september  Ruurd De Vries 
zondag 22 september             Alle de Vries   -Minne Kooistra 

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

  

maandag 15 juli johan folkertsma – Riemer Folkertsma 
maandag 22 juli Jan Kooistra – Simen Bijma 

maandag 29 juli Riemke vd Velde – Nynke Schaafsma 
maandag 5 augustus Alle Sierksma – Ruurd Folkertsma 

maandag 12 augustus            JFP – ruurd de vries 

maandag 19 augustus              Gerda Sierksma – Bavius Bakker 
maandag 26 augustus Minne Kooistra – Sippie v Slooten 

maandag 2 september Jenne Deelstra – Tietsje Reitsma 
maandag 9 september  Wilco v Kammen – Jan-Pieter Reitsma 

maandag 16 september Wieke Marije Bakker – Nynke Hoekstra 
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don-

derdag 
Jeu de Boules (elke week) Spiker 19.30 u 

20-07 Schaafsma partij Spiker 11.00 u 

16-08 Gebr. Folkertsma partij jeugd Spiker 17.00 u 

16-08 Gebr. Folkertsma partij Spiker 11.00 u 

28-08 
Flieterpers in balans (yoga) 
Iedere woensdag 

Dorpshuis  

07-09 Van Kammen Partij Spiker 09.00 u 

07-09 
Daniel Metz (25 jarig jubileum 

“Nea Kwea”) 
Spiker 20.00 u 

25-10 Soos dorpshuis 14.00 u 

09-11 bonte avond dorpsbelang dorpshuis 20.00 u 

 

 
 

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren op: 

Woensdag  11 september 2019 
Bij Wieger Zoodsma  

              Mailen kan ook: dorpsbode@deflieterpen.nl  

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

