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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  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. 

 

Reüny School de Flieterpen  
Graag wil het comité die deze reünie voorbereid van u (de inwoners 
van de Flieterpen)weten of u deze dag ook komt. Het is van belang dat 

u zich voor 1 April opgeeft zodat zij al dan niet kunnen besluiten of er 

ook een tent bij moet. In verband met meerdere feesten kan het moei-
lijk worden een tent te huren. U kunt zich opgeven via kbs.deflieter-

pen.reuny@outlook.com of via de website :         www.deflieterpen.nl  
of tel 339271 

 

De Pen 
Beste Flieterpers,  Bedankt Marjolein en Harry voor de pen! 

15 Oktober 2018 hebben mijn man André en ik (Claudia) de sleutel mogen 
ontvangen van de Harstawei 2 in Ginnum. Tijdens de bezichtiging was het 

voor ons al meteen duidelijk…..dit huis moest het gaan worden. 

Bijna was het onze neus voorbij gegaan omdat iemand anders ons voor was. 
Je kunt je voorstellen hoe opgelucht waren we dat dit gelukkig (voor ons) niet 

doorging. 
We wilden altijd al graag richting Friesland verhuizen maar de planning om dat 

te doen was als we gepensioneerd waren echte. Gelukkig deed zich de moge-

lijkheid voor om dit aanzienlijk te vervroegen. 
Na 32 jaar in Almere gewoond te hebben zijn wij blij om nu in Ginnum te mo-

gen wonen en wat zijn wij hartelijk ontvangen door de dorpsbewoners waar-
voor onze hartelijke dank. 

André en ik hebben 2 kinderen en 4 kleinkinderen die regelmatig bij ons te 
vinden zullen zijn omdat ze hier lekker buiten kunnen spelen en tussendoor 

nog wat leren over o.a. koeien, kalfjes en kippen. 
Wij hopen hier nog lang te mogen wonen 

http://www.deflieterpen.nl/
mailto:cees.erna@hetnet.nl
http://www.deflieterpen.nl/
mailto:kbs.deflieterpen.reuny@outlook.com
mailto:kbs.deflieterpen.reuny@outlook.com
http://www.deflieterpen.nl/
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Kaatsvereniging Nea Kwea  
Aan alle  leden, ouders, supporters en vrijwilligers! 
 

Op 17 April gaan we weer los met de trainingen en 
partijen! De ledenvergadering is geweest, Dittie heeft 

het bestuur verlaten, langs deze weg willen wij Dittie 

nogmaals bedanken voor haar  inzet.  
Jenne Deelstra neemt haar plaats in. 

 
De jeugd ,dames en heren trainen op woensdag-

avond, Riemer en Anna zijn weer bereid gevonden de 
trainingen te verzorgen. 

 

De trainingen gaan van start op 17 April a.s. 

De trainingstijden zijn als volgt: 

Welpen en Pupillen  Woensdag  17.30 tot 18:30 uur. 

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

 
De peildatum voor de jeugd is 1 Januari. Je leeftijd op deze dag bepaalt bij 

welke groep je traint en speelt.  

*Bij de junioren begin je met kaatswant en harde bal te kaatsen. 
 

Wordt jij in 2018 Bij wie speel je? 

8 jaar Welpen 

10 jaar Pupillen 

12 jaar Junioren 

16 jaar Dames en Heren 

 
Datums  wedstrijden: 

 

 3 en 4 Mei   Rabo-Spar partij 

 24 en 25 Mei  Wijbenga partij 

 14 en 15 juni  B. Talsma partij  

 6 Juli                 ATO ouder/kind partij 

 20 Juli                        Schaafsma partij. 

 16 en 17 augustus  Gebr. Folkertsma partij 

 7 September            Van Kammen partij 

  

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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De wedstrijden beginnen op de Vrijdag om 17.00 uur, en op de Zaterdag om 

11.00 uur . Op 6 Juli begint de ouder/kind partij om 10.00 uur. 20 Juli 
10.00 uur de jeugd en +13.00 uur dames/heren. 7 September 9.00 uur de 

jeugd en +12.00 uur pearkekeatsen. 
 

Graag de contributie voor de eerste wedstrijd overmaken naar: 

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 

 
De tapperslijst & schoonmaaklijst staan vermeld in deze dorpsbode. 

Bij verhindering graag onderling ruilen!! 

              *De ringen van de kransen graag inleveren bij Jenne. 
Wij hopen met elkaar weer op een sportief en gezellig kaatsseizoen! 

Tot ziens op het veld!  
 

Wilco:   06-13386434 Ruurd:       06-41717527 

Jenne:  06-48067266   Nynke:      06-55771592 
Jan Pier:  06-38561102 

 
Kaatsclinic 

 

In April starten we weer met het nieuwe kaatsseizoen in Reitsum, 
maar voorafgaand organiseren we een kaatsclinic voor leden en nieuwe leden. 

Wat:  
Kaatsclinic o.l.v. hoofdklasse kaatser  

 

Voor wie: 
Iedereen vanaf groep 4 die het leuk vindt om kennis te maken met  

of al de eerste stappen heeft gezet in de kaatssport. 

Wanneer: 

Maandag 15 April a.s. vanaf 18.30 – 20.00 uur 
Waar: 

Op het sportveld te Reitsum 
Wanneer je enthousiast bent geworden door de clinic kun je vanaf  

Woensdag 17 April a.s. meedoen aan de kaatstrainingen. 
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Koningsdag  
Op 27 april organiseert de Oranjevereniging het konings-

feest 2019. Hieronder het voorlopig programma. 

 
13:00 Opstellen van de vrijmarkt voor de basisschool kinderen. 

13:30 Vrijmarkt . 

Win prijzen bij het draaiend rad. 

 

Kun je goed bier drinken? Top. Maar lukt het je ook met een bier-

pull? En kun je deze ook schuiven?  

Word jij de bierpull schuiven koning -in?!? 

 

Koffie en thee en bier en meer… 

 

14:30 Bingo!!! 
Na de bingo volgt een slot vol met muziek. 

 

17:00 Ovens geopend. 
Beperkt menu en geen afhaal! 

 

Houdt de brievenbus in de gaten. Hier ontvangt u binnenkort het 

uitgebreide programma. 

 

Een handje helpen? Graag! Een paar extra handen bij een spel of 

bar zou erg fijn zijn. 

 

De Oranjevereniging 
Sjoerd 06-11031096, Minne 06-54964261, Elsanne 06-12117932, Sij-

bren 06-11827095 en Gretha 06-10343732 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxmK_5tvrgAhVKJ1AKHQZKDiwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.de-oranje-man.nl/home/attachment/oranje-kroon/&psig=AOvVaw0ZFkoPNQtqhkPLlIxdf6tq&ust=1552405393796211
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUrb7ht_rgAhUMmbQKHT0hBAoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dvc.nl/koningsdag-mastvlag-rechtformaat&psig=AOvVaw2CumkJYcobL_iedqqmXM7g&ust=1552405616151556
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUrb7ht_rgAhUMmbQKHT0hBAoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dvc.nl/koningsdag-mastvlag-rechtformaat&psig=AOvVaw2CumkJYcobL_iedqqmXM7g&ust=1552405616151556
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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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Jeu de Boules  Jeu de Boules 
 
Beste clubleden. 

Na een winter zonder veel sneeuw en ijs, 

wordt het al weer tijd voor het buiten gebeuren. 
We hopen op 25 april 2019 weer met de                 

Jeu de Boules van start te gaan, 
de baan ligt er dan weer helemaal voor klaar. 

Gaan we met elkaar weer fanatiek aan de slag, 

om zo veel mogelijk punten bij elkaar te 
sprokkelen. 

Bij de een lukt dat soms wat beter dan bij de ander, 
maar ja, helaas kun je daar dan niks meer aan veranderen. 

Volgende keer gaat het vast weer beter, gooi je heel wat meters. 
Het is en blijft een leuk spel, en wie denkt dat lijkt mij ook wel wat, 

kom gerust een keertje kijken op donderdagavond om half acht, 

op de baan bij de “ Spiker “ te Reitsum. 
We zijn dan met een aantal dames en heren aanwezig daar, 

krijgen in de pauze koffie/thee/koek en soms taart.  
Met elkaar hopen we op een mooi seizoen, 

daar gaan we zeker ons best voor doen. 

 
Vriendelijke groet, Jeu de Boules club. 

 

Paasgroetkaarten. 

Ook dit jaar krijgt ieder huis in de Flieterpen een paas Elizabethbode en een  

dubbele kaart in de bus. Deze zijn om te versturen naar gevangenissen in Ne-

derland. Deze worden door de gevangenis predikanten uit gedeeld. Via kerk in 

Actie hebben wij deze kaarten besteld en elk jaar wordt er door de gevangenis 

predikanten gewezen op het grote belang van deze actie. Wij bevelen dit dan 

ook graag bij u aan. Tips voor het verzenden: U krijgt de kaart al in een 

envelop met een adres erop. Wilt u achterop de bovenste kaart een groet en u 

naam zetten. Zonder naam zijn ze niet geldig. Wel u naam maar geen 

plaatsnaam of adres. De onderste kaart is voor de gedetineerde zelf om te 

verzenden. Het zou fijn zijn als u daar alvast een postzegel op doet en uiter-

aard moet op de witte envelop ook een postzegel.  De kaarten moeten uiterlijk 

op 9 april op de post zijn gedaan. Een uitgebreider versie van dit korte stukje 

kunt u lezen op: Kerk in actie/paaskaarten.  

Alvast dank voor u medewerking: De zendingscommissie. 
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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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HJIR HA IK WEST FAN TRYATER YN JANNUM 

 

Wat betsjut it foar de bewenners, foar de terp, foar de minsken dy’t rûnom de 
terp wenje en foar toeristen dat yn Jannum, it lytste terpdoarp fan ‘e wrâld, 
noch mar ien hûs op de terp bewenne wurdt? 

En hoe soe Jannum der útsjen yn 2053? Hoe wolle we dat it der út sjocht? 
Moat alles bliuwe sa’t it no is? Wurdt it in soarte fan iepenloftmuseum? 

Teatermakster Aukje Schaafsma is hiel bliid dat se dêr yn Jannum in foarstel-

ling oer meitsje mei. It wurdt net in gewoane foarstelling… Hjir ha ik west be-
stiet út: 

1. In teatrale bustoer by it Wokpaleis E10 yn 
Ryptsjerk wei, begelaat troch stewards. 

2. In fashionshow oer de Tsjerkestrjitte, mei 
minsken dy’t op foalchoarder fan de skied-

nis it doarp út rinne. 

3. Frij rûnsjen op de terp, mei twa stewards 
en in plattegrûn, dêr’t yn de huzen fideo-projeksjes te sjen binne en 

ynterviews te hearen binne dy’t Aukje mei Jantien de Boer fan de 
Leeuwarder Courant makket. 

4. De weromreis nei de bus nei Ryptsjerk. 

AS IN BESITE OAN JANNUM NOCH NET OP DYN BUCKETLIST STIE,  
SET IT DER DAN GAU BY! 



 15 

Kaarten binne al te keap op www.tryater.frl 

Let op: Publyk kin de foarstelling allinne hielendal meimeitsje, dus ynklusyf de 
busreis fan it Wokpaleis E10 yn Ryptsjerk ôf en werom. It is voor publyk net 

mooglik om yn Jannum oan te sluten. 

Op de hichte bliuwe fan Hjir ha ik west? 

Hâld de Flieterper Dorpsbode yn ‘e gaten, sjoch op www.tryater.frl, skriuw dy 
yn foar de Tryaternijsbrief of folgje Tryater op Twitter, Facebook of Instagram. 

Menu 

Deze week wordt het misschien wel echt lente! 

En anders misschien in de week als u deze bode leest, maar de lente komt 

eraan. We zijn als ik stukje maak al druk bezig met het eetcafe van 17 maart 

a.s. Vol is vol, nou inderdaad meer als 45 man schuiven aan . Lekker om de 

tuin weer op orde te brengen en te beginnen met het groenteplan voor de 

komende zomer. Al zal ik daar zelf niet zo veel van mee krijgen, ben nl een 

tijdje te stappen richting Santiago de Compostela. Jullie vast nog wel bekend 

van Cees Verwolf. 

Tegenwoordig wordt er onderscheid gemaakt tussen legkippen en braadkuik-

ens. Ook zijn er nog soepkippen, maar dat weten jullie vast wel. Het resultaat 

van de bio-industrie, want vroeger was dat wel anders. En gelukkig zijn er 

steeds weer meer mensen, die zich verzetten tegen plofkippen die met veel te 

veel dicht op elkaar gepakt moeten leven. Kippen horen gewoon zelf hun 

kostje bij elkaar te scharrelen en dan gezellig met de kippen op stok. Plofkip-

pen uit de supermarkt hebben voor mij afgedaan, ik probeer er met 

boodschappen althans op te letten dat er scharrel op staat. 

Ik koop alleen nog biologische landhoen of echte boerderijkip. Dit zijn kippen 

van langzaam groeiende en bewegelijke rassen. Duidelijk groter en lekkerder. 

Een kipfilet van zo'n tien jaar geleden was maar net voldoende voor één per-

soon. Nu kun je van één filet rustig met z'n tweetjes eten. En hele kip weegt 

niet meer precies een kilo maar varieert in gewicht zo rond de 1200-1300 

gram. Zo'n kip die z'n leven lang echt gescharreld heeft, heeft qua smaak niet 

veel extra's nodig. Die maak je het lekkerst klaar in de oven, of bbq. Vul de 

buikholte met wat kruiden. Bijvoorbeeld met een paar takjes tijm, rozemarijn 

of oregano, een paar gekneusde tenen knoflook en een halve citroen voor een 

https://tryater.frl/show/hjir-ha-ik-west/?_ga=2.175804194.1081926344.1552035717-1384300669.1551177597&_gac=1.238291252.1552036022.EAIaIQobChMIuPCI6cT31wIV0hXTCh09mAsOEAAYASAAEgJ6MPD_BwE
https://tryater.frl/show/hjir-ha-ik-west/?_ga=2.175804194.1081926344.1552035717-1384300669.1551177597&_gac=1.238291252.1552036022.EAIaIQobChMIuPCI6cT31wIV0hXTCh09mAsOEAAYASAAEgJ6MPD_BwE
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bijna zomers accent. Of maak met je vingers voorzichtig het vel los van het 

vlees en duw takjes dragon tussen het vlees en het vel. Bestrooi de kip van 

binnen en buiten met zout en peper en smeer hem royaal in met boter en 

olijfolie. Een klontje boter in de buikholte van de kip zorgt dat de kip lekker 

sappig blijft. Steek de buikholte vast met cocktailprikkers en bind de poten bij 

elkaar. Nu leg je de kip op zijn rug in een ingevette braadslede. Schenk om 

uitdrogen te voorkomen een scheutje bouillon of wijn op de bodem en schuif 

de braadslede in de oven. Voorverwarmen is niet nodig. De kip blijft sappiger 

als hij tegelijk met de oven warm wordt. Schakel de oven in op 175 graden 

Celsius en laat de kip in ruim een uur of zelfs in anderhalf uur mooi bruin en 

gaar worden. Heerlijk met zelfgemaakte frieten en appelmoes. Zo kun je met 

een gerust hart genieten van overheerlijke kip. 

Verwarm de oven voor op 230 °C / gasstand 8. 

Gebraden kip met citroen, tijm en knoflookboter 

• 4 personen, 1:30 uur bereiden Ingrediënten 

• 1,8 kg kip, panklaar (bio of scharrel) 

• 1 citroen 

• 100 g ongezouten boter, zacht geroerd 

• 1 teentje knoflook, geperst 

• 3 takjes tijm, blaadjes losgehaald 

Leg de kip op zijn kant en duw erop zodat de ribben kraken en de gela-

tineachtige sappen vrijkomen - deze geven de jus smaak en maken hem dik-

ker. Maak het vel boven de borst los (begin bij de hals) voor de boter. 

Rasp de schil van de citroen en meng het door de zacht geroerde boter met 

de knoflook, de tijmblaadjes en zout en peper. Duw de boter onder het kip-

penvel en duw het aan, zodat het de borst helemaal bedekt. 

Halveer de citroen, pers hem uit en doe de helften met het citroensap en de 

tijmblaadjes in de holte van de kip. Breng de kip op smaak met zout en peper 

en leg hem in een braadslede. Bak hem 10-15 minuten in de oven. 

Bedruip de kip met de kooksappen, zet de oven dan lager op 190 °C / 

gasstand 5. Braad (en blijf bedruipen) nog eens 50-55 minuten of tot de 

kip gaar is. Steek met een satépen in het dikste deel van een dij - de sappen 

moeten er als helder vocht uitstromen, en mogen zeker niet roze zijn. 
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LLeg de kip op een verwarmde schaal en dek af met aluminiumfolie. Laat op  
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een warme plek 15 minuten rusten. Zet de braadslede op het vuur, doe er 150 

ml water in en breng dat aan de kook. Schraap de aanbaksels los. Breng het 

vocht op smaak met zout en peper en schenk het in een kan. Verdeel de kip 

in stukken en serveer met de jus en sla en gebakken aardappelen. Heer-

lijk....lekker ité. 

Sjoerd http://sjoerd1.reisloger.nl/#utm_source=email&utm_me-

dium=email&utm_campaign=post  Voor het geval als je wilt zien waar ik 

ergens tussen 15 april en 1 augustus uithang 

 

Tapperslijst “Nea Kwea” 2019 

 

03-05 vrijdag 17.00 Gerda& Bavius   04-05 zaterdag 10.45 Marten& Maaike 
                                                                           13.30 Oane& Gré 

24-05 vrijdag 17.00 Margje& Hilda   25-05  zaterdag 10.45 Hiltsje& Sippie v S 
                                                                           13.30 Herman& Johan F. 

14-06 vrijdag 17.00 Ruurd F.& Jan S 15-06 zaterdag 10.45 TP& Riemke 

                                                                           13.30 Hylke& Fokke 
06-07 zater.   09.45 Johannes& Wiesje 

                    12.30 Jan K& Alle S 
20-07 zater.   10.00 Symen Joh & Abe R 

                    12.30 Esther & Eelkje 
                    15.00 Marja 7 Nynke S 

16-08 vrijdag 17.00 Martzen & Gretha 17-08 zater 10.45 Harmen & Herman  

                                                                        13.30 Alle & Anna   
07-09 zaterdag VIJWILLIGERS     

 

Schoonmaaklijst 

 

Week 15     13 april het bestuur                  
Week 19     06 mei  Marianne & Gerda 

Week 22     27 mei  Ytsia & Gretha 
Week 25     17 juni  Tjitske & Tietsje 

Week 28     08 juli   Wiesje & Berber 

Week 30     22 juli   Maaike & Nynke H 
Week 34     19 aug  Froukje & Wieke Marije 

Week 37     09 sep  Bestuur 
Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b.   

http://sjoerd1.reisloger.nl/#utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=post
http://sjoerd1.reisloger.nl/#utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=post
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Beste Flieterpers, 
 

28 februari hiene wy in stamppotbuffet origanisearre. Dit 
wie hartstikke gesellich en seker goed slagge! De op-

bringst wie mei elkoar €562,-. Iederien dy't der wie hart-
stikke bedankt! Wy wolle ek foaral de sponsors bedanke 

die de stamppotten makke ha, sûnder jim wie it natuerlik 

net lukt!  
Yn't spesiaal wolle wy slachter Schreiber út Ferwert be-

danke. Sy ha ús al it fleis en de warmhâldbakken sponsore, geweldich dat se 
dat foar ús dien ha!  

Al mei al fûn wy it heel leuk om te dwaan en we ha hele leuke reaksjes krigen 

fan degenen dy't west binne. 
Sa binne wy wer in stapke tichterby ús reis nei Sierra Leone! 

 
Groetsjes, 

Antsje en Nienke 
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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)  maart t/m mei 

 Zaterdag Vrijdag 

Tappen Bakken Tappen Bakken 

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. 

  

05-04   Mark K Klaas en Sy-
bren  

06-04 

 

Geen bakken deze middag/avond  

12-04   Herman 
A. 

Thea S. en 
Gretha 

13-04 
 

Ytsje J. en Riemke Klaaske en 
Hiltsje A.  

  

20-04 Marten Auke en Sara  

 

  

27-04 Oranjevereniging David en 
Wieke 

             Koningsdag  

04-05 Wouter en René 
M. 

Silvia en Be-
rendje  

  

11-05 Gaatse Herman S. 

en Harmen 

  

18-05 Cees D. Oane S en 
Sjoerd 

  

25-05 Hylke Klaas en Dik-
kie 

  

schoonmaaklijst 

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

02-04 Sippie S. Jellie V. Ietsje H. 

09-04 Jitske R. Pietsje S. Ytje. H.  

16-04 Tjitske S. Durkje S.  

23-04 Irma R. Wiesje H.  Anna de B. 

30-04 Gré H. Dittie D. Cora M. 

07-05 Saakje Z. Richtsje F. Tietsje W. 

14-05 Margje v. K. Wieke de J. Andrea A. 

21-05 Cisca V. Ypie F. Hilma M. 

28-05 Linda T. Alie K. Hennie L. 



 24 
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TAPPERSLIJST ’t Ponkje 
 
Tap tijden 

Vrijdag:            21:00 – 0:00  Zondag: 20:00 – 23:00 
Zaterdag: 20:30 – 0:00 

 

vrijdag 22 maart  Wietze Bavius – Froukje Sierksma 
zaterdag 23 maart  Warner de Boer – Rene Folkertsma 

zondag 24 maart  Herman Akkerman 
zaterdag 30 maart  Jan Sierksma – Abe Reitsma 

zondag 31 maart   Jelle Reitsma – Johannes Hoekstra 

vrijdag 5 april   Wieke Marije Bakker – Nynke Hoekstra 
zaterdag 6 april    Alle Sierksma 

zondag 7 april   Sijmen C Zoodsma – Gaatze W Zoodsma 
zaterdag 13 april  Ciska Reitsma en Thessa kingma 

zondag 14 april   Sippie v Slooten 
vrijdag 19 april   laatste keer soos 

zaterdag 20 april  Bavius Bakker 

zondag 21 april   Alle de Vries   -Minne Kooistra 
zaterdag 27 april  Sijmen Hoekstra – Eline út aldtsjerk 

zondag 28 april   Oane Sierksma 
zaterdag 4 mei Esther Spoelstra – Eelkje Vlaanderen 

zondag 5 mei Gerard Talsma – Teake Wassenaar 

zaterdag 11 mei Tsjitze P vd Velde – Herman Schaafsma 
zondag 12 mei Fokke Sierksma – Wim de Groot 

zaterdag 18 mei  Douwe vd Meer – Auke Attema 
zondag 19 mei  Jan Pier Sierksma –  Hylke Hoekstra 

zaterdag 25 mei  Jan Pieter Reitsma -Wilco v Kammen 

zondag 26 mei                        Jenne deelstra – hindrik fan’ terpwei 
 

 
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 infor-

matie en / of om uw kind aan te melden kunt u contact opnemen met Hannie 
Haagsma via tel: 0511-543017, e-mail: info@tikokinderopvang.nl of kijk op 

www.tikokinderopvang.nl.  

 
  

mailto:info@tikokinderopvang.nl
http://www.tikokinderopvang.nl/
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SCHOONMAAKLIJST ’t Ponkje 

Graag de datum alvast in de agenda of telefoon zetten! 
  

 
maandag 18 maart JFP – Ruurd de vries 

maandag 25 maart Gerda Sierksma – Bavius Bakker 

maandag 1 april Minne Kooistra – Sippie v Slooten 
maandag 8 april Jenne Deelstra – Tietsje Reitsma 

maandag 15 april Wilco v Kammen – Jan-Pieter Reitsma 
maandag 22 april Wieke Marije Bakker – Nynke Hoekstra 

maandag 29 april Wytze Bavius de Boer – Froukje Sierksma 
maandag 6 mei johan folkertsma – Riemer Folkertsma 

maandag 13 mei jan kooistra – Simen Bijma 

maandag 20 mei  Riemke vd Velde – Nynke Schaafsma 
maandag 27 mei Alle Sierksma – Ruurd Folkertsma 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Dames, opgelet: Zet de datum alvast in de agenda! 
 

Zaterdagavond 18 mei om 20.00 uur een 
mini-LadiesNight. 

 
Hoe deze avond eruit zal zien, wordt in de 
dorpsbode van april bekendgemaakt. 

 
 

         Alvast, tot dan! 
 

 

Nieuwste mode, modeshow, hapjes, drankjes etc. 
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19-03 Jaarvergadering, Dorpsbelang,  dorpshuis 20.00 u 

20-03 Verkiezingen  dorpshuis 
07.30 u 

21.00 u 

22-03 Koersbal dorpshuis 14.00 u 

22-03 Kaarten dorpshuis 19.30 u 

22-03 Jaarvergadering CPB dorpshuis 19.45 u 

04-04 HJIR HA IK WEST FAN JANNUM 
E10 
Rypstjerk 

www.deflie-
terpen.nl  

05-04 Koersbal dorpshuis 14.00 u 

05-04 Kaarten dorpshuis 19.30 u 

12-04 Koersbal dorpshuis 14.00 u 

12-04 Kaarten dorpshuis 19.30 u 

15-04 Kaatsclinic Tjisse Steenstra Spiker 
18.30 u 
20.00 u 

17-04 Kaatsen begint weer  Spiker 17.30 u 

25-04 Jeu de Boules Spiker 19.30 u 

27-04 Koningsdag dorpshuis 13.00 u 

18-05 LadiesNight dorpshuis 20.00 u 

 

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren op: 

Woensdag  10  april   2019 
Bij Wieger Zoodsma  

              Mailen kan ook:dorpsbode@deflieterpen.nl  

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

