
 
 

 
 

 

             

                                        
 
 
 

De oude hervormde School in Reitsum 1904 
                                                                           

mei 2019      33ste jaargang nr. 5 
 

dorpsbode@deflieterpen.nl 
 
 

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


 2 

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. 
 

Beste Flieterpers 

 
Bij het samenstellen van deze dorpsbode op 9 mei lijkt de zomer nog ver weg. 

Sommige boeren hebben het gras al van het land, soms misschien niet al te  

droog. De koeien moeten straks ook weer voldoende nieuw gras ter beschik-
king hebben. Wij hopen op een mooie zomer om van de natuur te kunnen ge-

nieten.   
 

Út de Flieterpen 1    

 
It wie yn maart 1979, fuort nei de protte snie, dat wy mei syn fiven fan Raard 
nei Ginnum ferhúzen. Dêr hienen Wouter en syn broer Bouke in leanbedriuw 

en sa waarden wy ek boer en boerinne op de Harstawei. Der bruts in drokke 

mar ek moaie tiid oan. Wy ha mei in soad nocht wenne en wurke yn’e Flieter-
pen. Mar no is it tiid foar wat oars en gean wy ferhúzjen. We gean net al te 

fier fuort, dat jim sil ús hjir noch wol gauris wer sjen!  
Ús nije adres is;   Dokkum                                                                                                    

Groetnis Wouter en Ypie 

Út de Flieterpen 2     
 
Wy binne ferhúze nei Binnendijk, Ryptsjerk. Groetnis, 

Douwe en Fokje 

http://www.deflieterpen.nl/
mailto:cees.erna@hetnet.nl
http://www.deflieterpen.nl/
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De Pen 
 
Er is gevraagd ons even kort voor te stellen, dus bij deze! Wij zijn Dick Bruin en 

Nelleke Dikkerboom-Bruin en wonen sinds 1 juli vorig jaar aan de Harstawei  in. 

We hebben allebei bijna ons hele leven in Heerenveen doorgebracht maar merkten 
de laatste jaren dat we daar wel klaar waren en wilden al langere tijd heel graag 

verhuizen richting deze regio. We zijn dus ontzettend blij met deze nieuwe stek en 
voelen ons hier al echt thuis. Voorlopig wonen we achter de boerderij: de boerderij 

zelf gaan we rustig aan opknappen. Geen haast want we hebben allebei best een 

drukke baan en willen vooral ook genieten van alles hier. Bovendien zitten we daar 
prima. 

 
We hebben 2 adoptiehonden, Fientje en Chica, en sinds een paar maanden 

zijn Jarno de Shetlander en Diaz de Franse Draver hier. We hebben ook pau-
wen en allerlei soorten kippen. 

 

Dick werkt bij Jonker Houtconstructie in Gorredijk als productieleider. Hij werkt 
hier al heel wat jaren met veel plezier. Een stukje verder reizen dan voorheen, 

maar hij heeft het er voor over. Ik (Nelleke) heb mijn eigen bedrijf, Tante Pee 
visuele communicatie, waarin ik werk als conceptueel en grafisch ontwerper 

voor verschillende opdrachtgevers. Daarnaast werk ik voor de LOI als af-

standsdocent en ben ik bezig met het opzetten van een eigen coachingsprak-
tijk, Parzival Paardencoaching. Ik volg momenteel de opleiding hiervoor in Bar-

neveld. Verder houd ik van fotograferen, ben graag bij alle beestjes en ook re-
gelmatig in de (moes)tuin te vinden. We willen misschien weer iets gaan doen 

met het aanbieden van groente en fruit uit de moestuin en boomgaard (net 
als vroeger, hebben we begrepen), maar dat moet nog wat meer vorm krijgen 

de komend tijd. 

 
Dat was het voor nu, wellicht tot ziens en groetjes van Nelleke en Dick! 

 

Reuny skoalle 29 JUNI 2019 

 
De foto op de voorkant is weer een nieuwe afbeelding van de hervormde 
school. Er komen nog steeds foto’s van de scholen binnen. De reuny  die op 

zaterdagmiddag 29 juni wordt georganiseerd heeft 320 mensen naar de school 

gelokt. Er komt een tent op het land van de fam. Deelstra. Voor het ophangen 
van de foto’s zoeken wij nog enkele mensen. Voor de tent zoeken wij nog en-

kele statafels graag opgeven bij Wiesje Bakker wiesjebakker@icloud.com 
Je kunt je nog opgeven voor de reuny via kbs.deflieterpen.reuny@outlook.com 

Op 30 juni zal er een dienst zijn in de tent om 11 uur door P.G. Reitsum. c.a. 

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

Er zijn 2 nieuwe bestuursleden toegetreden tot het bestuur, dit zijn Silvia Man-

zoni en Hindrik Bijma. 
 

Samenstelling bestuur 
Ginnum             : Cees Douwes, voorzitter 

Jannum  : Evie Vinken, secretaris 

Lichtaard : Mark Kingma, penningmeester 
Ginnum            : Silvia Manzoni, nieuwe inwoners 

Reitsum : Hindrik Bijma, algemeen lid 
e-mailadres      : dorpsbelang@deflieterpen.nl   

 
Opbrengst oud papier 

De opbrengst van het oud papier in februari was € 198,24. Dit bedrag is in 

april door Omrin overgemaakt.  Het 1e bedrag voor de aanschaf van de defi-
brillators is dus binnen. Wij houden u via de dorpsbode op de hoogte. 

 
AED-herhalingscursus 21 en 22 mei 2019 

Op 21 en 22 mei a.s. geeft ATO bedrijfstrainingen weer de jaarlijkse AED her-

halingscursus in het dorpshuis. Aanvang is om 19.00 uur. 
Bestaande en nieuwe deelnemers graag opgeven bij Silvia Manzoni, 

telefoonnummer: 06-30 88 64 19  
 

Contributie dorpsbelang 2019 
Eind mei begin juni zal de jaarlijkse contributie automatisch van uw bankreke-

ning worden afgeschreven. 

De contributie bedraagt € 3,00 voor een eenpersoons huishouding en € 6,00 
voor de meerpersoonshuishoudens. 

 
WhatsApp Buurtpreventie 

Meedoen binnen de Appgroep van jouw buurt? Stuur even een appje naar de 

dorpsvertegenwoordiger van het dorpsbelang in jouw dorp. 
Ginnum            : Silvia Manzoni  06-30 88 64 19 

Reitsum : Hindrik Bijma  06-82 28 10 99 
Jannum  : Evie Vinken  06-28 61 66 09 

Lichtaard : Mark Kingma  06-13 35 53 23  

 
 

mailto:dorpsbelang@deflieterpen.nl
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Voor een boeket, plant of andere opdracht al eens aan bloem-
boetiek ’t Blomke in Ferwert gedacht? 

 
Loop eens op Vrijhof 9 bij Janny en Hammy aan. 

Tel. 0518-411060 
 
                             (Woensdagmiddag gesloten) 

 
 

 



 9 

 
 

  



 10 

 

 



 11 

 

 
 



 12 

Westminister Bridge 

Mei in reade siamees op it skouder 
stapt in man allinnich oer Westminster Bridge, 

harket ûnder de klokslach fan ’e Big Ben 
nei it folk dat himsels in kiel opset en 

as yn in stadionfek fol hooligans 

de stêd traktearret op in fier oer de rivier 
dragend Europe, Europe, bá-bá-bye. 

Dit is it eilân dat himsels weromlûkt 

op syn eigen eilân, tinkt de man dy’t 

yn de Poalske pub op syn byldskerm sjucht 
hoe’t yn de nacht fan de bline fjochtskieding 

in Ukip-hear mei stiff upperlip en 
langrutsen earm knap parmantich 

in boksbûgel ûnder de rokken fan Europa batst. 

Der wurdt praat oer huzenhege muorren 

en bikkelhurde  grinzen as wiene it 
hard bodies, – Britain rules the waves, 

dat stek lek de boat fan wa’t hjir net heart, 

bromt Joe Blow dy’t sûnder wurk oan de taap 
syn whiskys docht, of wurdt it dan noait, 

noait wer wat mei dat âld’ keninkryk fan ús? 

En it wie yn myn dream dat in seppelin 

heech oer Dover dreau, seit de man 
mei de siamees op ’t skouder, iepen sprong 

it lûk, tefoarskyn skeat in krúsraket, 
mei foarop, wyld swaaiend, in âljende 

bolhoed: O, come on baby, light my fire, 

en lit it godgânske Kontinint trilje. 

In man stapt allinnich oer Westminster Bridge, 
lêst by in lûd miau de graffity dy’t 

Brexit-Brexit blaft, en heart hoe’t op Waterloo 

de ûnderwrâld syn kettingen rammelet. 
Yn de kiosken kleurje de kalinders 

foar it nije jier, en ûnderwilens lûkt in eilân 
himsels werom op syn eigen eilân.                Sito Wijngaarden 
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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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Kaatsvereniging  “Nea Kwea”  
 
 

Opgave voor de kaatswedstrijden is mogelijk tot de woensdag voor 
de desbetreffende wedstrijd voor  20.00 uur. 

 

 
Datums  wedstrijden: 

 

 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 

 

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 ringen van de kransen graag inleveren bij Jenne Deelstra.   
 

 
Tot ziens op het veld!  

 

Wilco:   06-13386434 Ruurd:       06-41717527 
Jenne:  06-48067266   Nynke:      06-55771592 

Jan Pier:  06-38561102 

 
 

 
 

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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Tapperslijst "Nea  Kwea" 2019  

    
24-mei Vrijdag     17.00  Margje & Hilde  

25-mei Zaterdag   10.45           Hiltsje A & Sippie v S  
      13.30  Herman A & Johan F  

14-jun Vrijdag     17.00  Ruurd F & Jan S 

15-jun Zaterdag   10.45  TP & Riemke  
      13.30  Hylke & Fokke  

6-jul Zaterdag    9.45  Johannes & Wiesje  
      12.30  Jan K & Alle S.  

20-jul Zaterdag  10.00             Symen Johannes & Abe R  

      12.30  Esther & Eelkje  
      15.00  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             Vrijwilligers 
 

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

 

 
Schoonmaaklijst:     

 
  

week 22 27-mei  Ytsia & Gretha  

week 25 17-jun  Tsjikke & Tietsje R   
week 28 8-jul  Wiesje B & Berber  

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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Pijnacker Ferwert 
Huish.art. – Speelgoed – Textiel 

0518-412376 
 

 

 
 

 
 

 

Jan Kamma   Ferwert 
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Woede 
 
 

 
 

Hoe’t immen, al tikjendewei, in bom fan haat 

yn it hert omjaget, in trein, winkel of tram 
ynstapt en bûten sinnen mei in kop fol nacht, 

 
djip yn himsels ferdwaald, himsels yn woede 

en geweld in útwei tinkt en mei alle lûken 

fan ’e siele ticht in keamer fol kûgels leech sjit. 
 

* 
 

Hoe’t op in moarntiid immen himsels manifest 
makket, radikaal gek, hiel ’t raderwurk fan 

in stêd stilleit as wie it Heger Macht’s wurk, 

 
wylst der altyd ergens immen is dy’t sûnder 

smoarge hannen, simpelwei ûnskuldich, troch 
misdied en straf weireizget op dea syn trams. 

 

* 
 

Hoe’t midden yn it wâld fan it geweld alle 
klokken befrieze, in punt tsjin de himel 

slane, sa’t in elk, in tel fan skrik ferstienne, 

 
langer net mear wit hokker paad te nimmen, 

hokker paad te nimmen as hate rûnom 
de ûleflecht makket mei B. syn nije oarder. 

 

 

 Dichter  fan fryslán Sito Wijngaarden 
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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 



 21 

Rustpunt in Ginnum - theetuin 

Het is jullie wellicht niet geheel ont-

gaan dat er borden van Rustpunt 

zijn geplaatst in Ginnum. Dit is een 

aanvulling op mijn zelf bediening van 

thee (en koffie) tuin achter op het 

erf. Hier kon je al een kopje koffie, 

thee, fris, koek of ijsje verkrijgen en 

in de tussentijd genieten van het uit-

zicht. Ook kun je hier luisteren naar 

vergeten muziek van platen. 

Binnenkort is er mogelijkheid om naar de wc te gaan, banden op te pompen, 

e-bike op te laden en informatie te vinden over de omgeving. Het is vooral ge-

richt op de vele fietsers die hier in de zomerperiode langs de bestaande fiets-

routes fietsen. Rustpunt is een stichting 

die de locatie koppelt aan fietsroutes via 

een app of website. Zo kun je als fietser 

gemakkelijk zien waar je gelegenheid 

hebt om te stoppen met faciliteiten. Meer 

informatie is te vinden op www.rust-

punt.nu . Ben je nieuwsgierig? Kom ge-

rust om het hoekje kijken en een kopje 

koffie drinken.  

Groeten Gretha Andela 

 

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.  

http://www.rustpunt.nu/
http://www.rustpunt.nu/
mailto:info@tikokinderopvang.nl
http://www.tikokinderopvang.nl/
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Koningsdag 2019 
 
Op 27 april werd er koningsdag gevierd in het dorpshuis te 

Reitsum. Het kan zomaar zijn dat dit de laatste keer was in 
het huidige dorpshuis. Daarnaast vierde Burdaard nog niet feest. 

Dit gaf ons als Oranjevereniging de gelegenheid om iets te veranderen 

in de tijd en programma.  
 

Dikke buien trokken over de Flieterpen maar gelukkig was het om 1 uur droog 
en kon er een mini vrijmarkt worden gehouden voor het dorpsfeest. Daarnaast 

kon er geschoven worden op de bierpull baan en gespeeld worden met een 

groot vier op een rij spel. Langzaam druppelden de mensen binnen om toch 
eerst nog een kopje koffie te scoren. Om half 3 was de zaal toch goed gevuld 

en kon de Bingo beginnen. 80 jongeren en ouderen deden hier aan mee. Je 
moest goed opletten want in hoog tempo werden de nummers bekend ge-

maakt. Wanneer dit toch wat lastig werd voor iemand dan werd die gelijk ge-
holpen door iemand die aan dezelfde tafel speelde. Zo doen we dat in de Flie-

terpen. 

 
Nadat alle prijzen waren gewonnen en de Air Fryer een eigenaar had werd het 

tijd voor een nieuwe prijs. De verkiezing van de Flieterper van het jaar. Na het 
tellen van de stemmen was er één stem voor Sjoerd. Helaas was die niet ge-

nomineerd. Met een meerderheid van de stemmen is er gekozen voor Tsjikke 

Sierksma. Tsjikke gefeliciteerd! Aan haar de eer om een lot uit de doos te trek-
ken voor de gelukkige winnaar van de TV. Dit was Tjistske Kroodsma! Gefelici-

teerd meid. 
 

Dan was het tijd voor het Draaiend rad. Ook dit viel in de smaak bij jong en 

oud. In de tussentijd waren de jongens van de band The Bankrupt boys al 
druk bezig met het opbouwen. Nadat ook alle karbonades, shoarma pakket-

ten, sûkerbôle, enz. waren vergeven was het tijd voor nog meer bier en mu-
ziek. De mannen speelden Rock and Roll met bekende en onbekende melo-

dieën. De voetjes van de vloer of gezellig borrelen. De (vrijgezelle) dames ge-
noten van de mooie mannen met instrumenten, die wederom ook genoten van 

al die aandacht in de Flieterpen. Namens de band: bedankt voor de gezellige 

middag/avond! Ze hebben met veel plezier in de Flieterpen mogen spelen. 
Het programma in het dorpshuis kwam hiermee tot een einde en werd verder 

voortgezet in het ponkje. Deze dag werden we geholpen door enkele extra 
handen bij de bar en kaartverkoop van de bingo. Nynke, Sippie, Silvia en 

Martzen bedankt hiervoor! Verder willen we via deze weg iedereen bedanken 

voor hun komst. Tot volgende keer! 
Groeten van,                             De Oranjevereniging  
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Tappers- en bakkerslijst  (vrijdag en zaterdag)  mei t/m juli 2019 

 Zaterdag Vrijdag 

Tappen Bakken Tappen Bakken 

 
18-05 Cees D. Oane S en 

Sjoerd 

  

25-05 Hylke Klaas en Dik-

kie 

  

01-06 Riemke en 
Ytsje J. 

Klaaske en 
Hiltsje A. 

  

08-06 Minne Jitske R. en 

Tjitske S. 

  

15-06 Fokke Jan Pier en 

Tietsje R. 

  

22-06 Sippie Dittie en 
Marja 

  

29-06 Sjouke S. en 

Piet S. 

Herman S. 

en Harmen 

  

06-07 Abe K. en Jorrit 

A. 

Bavius B. en 

Ruurd de V. 

Laatste keer   

bakken 

 

 
Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 

B.v.d. Het Dorpshuisbestuur. 
 

 

Mei t/m juli 
2019 

Schoonmaaklijst 

21-05 Cisca V. Hilma M.  

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

04-06 Maake M. Tine R. Marja S. 

11-06 Sippie S. Jellie V. Ietsje H. 

18-06 Jitske R. Pietsje S. Ytje. H.  

25-06 Tjitske S. Durkje S.  

02-07 Irma R. Wiesje H. Anne de B. 

9-07 Gré H.  Dittie D.  Cora M. 

 

 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 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 

zaterdag 1 juni Martzen Feenstra – Gretha Andela 

zondag 2 juni Marco Akkerman 
zaterdag 8 juni Simen Bijma –  Jan Kooistra 

zondag 9 juni Herman Akkerman 
zaterdag 15 juni Ruurd De Vries 

zondag 16 juni Jelle Reitsma – Johannes Hoekstra 
zaterdag 22 juni Gerda Sierksma – Wytske Klijnstra 

zondag 23 juni Sijmen C Zoodsma – Gaatze W Zoodsma 

zaterdag 29 juni             Warner de Boer – Rene Folkertsma 

zondag 30 juni Sippie v Slooten 

zaterdag 6 juli Jan Sierksma – Abe Reitsma 
zondag 7 juli Alle de Vries   -Minne Kooistra 

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 
 

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

  

maandag 13 mei jan kooistra – Simen Bijma 
maandag 20 mei  Riemke vd Velde – Nynke Schaafsma 

maandag 27 mei Alle Sierksma – Ruurd Folkertsma 
maandag 3 juni JFP – ruurd de vries 

maandag 10 juni Gerda Sierksma – Bavius Bakker 

maandag 17 juni Minne Kooistra – Sippie v Slooten 
maandag 24 juni  Jenne Deelstra – Tietsje Reitsma 

maandag 1 juli Wilco v Kammen – Jan-Pieter Reitsma 
maandag 8 juli Wieke Marije Bakker – Nynke Hoekstra 

maandag 15 juli johan folkertsma – Riemer Folkertsma 
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don-

derdag 
Jeu de Boules (elke week) Spiker 19.30 u 

17-05 Buurtvereniging Ginnum 
Bowlen in 
Oostrum 

20.30 u 

18-05 Ladies Night dorpshuis 19.30 u 

21-05 AED-herhalingscursus   dorpshuis 19.00 u 

22-05 AED-herhalingscursus   dorpshuis 19.00 u 

23-05 Europese verkiezingen dorpshuis 
07.30 u 

21.00 u 

24-05 Kaatsen  Wijbenga partij Spiker 17.00 u 

25-05 Kaatsen  Wijbenga partij Spiker 11.00 u 

14-06 Bauke Talsmapartij Spiker 17.00 u 

15-06 Bauke Talsmapartij Spiker 11.00 u 

 

 
 

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren op: 

Woensdag  12 juni 2019 
Bij Wieger Zoodsma  

              Mailen kan ook:dorpsbode@deflieterpen.nl  
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