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Dit is een uitgave van Dorpsbelang, Oranjevereniging, ’t Ponkje en 
Dorpshuis 
DORPSBELANG  Hendrik Bijma 
DORPSHUIS Alice Andringa              

ORANJEVERENIGING Minne Kooistra  

PONKJE Abe Reitsma 

REDACTIE Wieger Zoodsma               

PENNINGMEESTER EN CORRESPONDENTIEADRES DORPSBODE:           

Erna Douwes, Bankrek.nr. NL82RABO 03078.29.146 t.n.v. Dorpshuis de Vlie-
terpen, inzake dorpsbode. Advertenties dorpsbode. cees.erna@hetnet.nl 

 
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. 

 

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

Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel. 
 

 
 
 

 

 

Achte Flieterpers, 
Op het moment van schrijven van dit voorwoord ligt de hoofd-/eindredacteur 
van de dorpsbode in het ziekenhuis. Zijn ‘werknemers’ hebben deze keer zijn 

werkzaamheden overgenomen.  

 
Deze dorpsbode van mei hebben we geprobeerd zo compleet mogelijk te ma-

ken. Alvast onze excuses voor als u een advertentie of een stukje mist. Maar 
hé… iedere vrijwilliger doet zijn best! 

 

Veel leesplezier en hopelijk krijgt u in juni weer de dorpsbode van uw ver-
trouwde hoofd-/eindredacteur.  

 

 
 
 
 

mailto:cees.erna@hetnet.nl
http://www.deflieterpen.nl/
mailto:info@rmtnof.nl
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Koningsdag 
 

We hopen dat u allemaal (net zoals wij zelf) lekker hebben genoten van de 
bonbons die u in uw brievenbus van ons heeft ontvangen. Weer eens wat 

anders dan koffie met Oranjekoek, maar minstens zo lekker! 

 
Koningsdag 2021 was niet een hele warme dag, maar gelukkig wel een mooie 

droge dag om een speurtocht te doen. Velen kwamen gedurende de hele dag 
op de fiets voorbij. Iedereen, jong en oud was fanatiek aan het zoeken. Het 

ene zonnetje was gemakkelijker te vinden dan het andere, maar er werden 
toch nog veel gespot! Sijbren maakte het onderweg gezellig met zijn 

“rijdende” muziek, ons eigen “life” reporter Sjoerd interviewde hier en daar 

wat mensen die onderweg waren en de mensen die thuis waren gebleven 
konden luisteren naar de gezellige muziek die werd gedraaid door de 

Merkeman. Al met al een gezellige boel. 
 

In totaal waren er 93 deelnemers verdeeld over 26 teams, die mee deden aan 

de speurtocht. Dat is een mooie opkomst waar wij als Oranjevereniging blij 
mee zijn! 

Er waren in totaal 46 zonnetjes verstopt en de winnaars wisten maar liefst 42 
te vinden. 

Dat waren Rimmer, Nellie, Warner, Grada en Joshua. 
De 2e (gedeelde) plek is voor Oane , Tsjikke & Gerda en voor Tine, Jelle & 

Irma (beide teams hadden 41 zonnetjes) 

De 3e plek is voor Bauke en Maaike Folkertsma (met 40 zonnetjes) 
 

Hidde Kikstra en Esther wonnen allebei nog een Oranjepakketje. 
Ruurd de Vries wist de rollade uit handen van Alle de Vries te houden en was 

de hoogste bieder voor de rollade. 

 
Iedereen gefeliciteerd met zijn prijs en iedereen die heeft meegedaan, bedankt 

voor jullie deelname! We hopen volgend jaar weer een ouderwets gezellige 
Koningsdag te kunnen vieren! 

 

Namens het Oranjebestuur; Minne Kooistra, Sjoerd van Slooten, Sijbren 
Hilverda, Elsanne Bijma en Hiltsje de Boer 
 

Verderop in de dorpsbode vindt u de locaties van de zonnetjes.  
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Locaties zonnetjes 
 

Jislum  
1. Aanlegsteiger brug Jislum.  

2. Zendmast Merkeman fm (Minne en Maria)  

3. Raamdakkapel (raam) Johannes en Wiesje Hoekstra  
4. Kerktoren Jislum  

 
Ginnum  

5. Voor het raam Bab en Ieke Bakker (tussen Ginnum en Jislum)  
6. Jansma kunststof (bus ) bij Margje van Kammen op het erf.  

7. Kruis kerktoren Ginnum  

8. Roordastraat 4 houthok bij Gert Reitsma  
9. Stek weiland t.o. Jan Drost (halfweg Ginnum / Utsjoch)  

 
De Houwen om  

10. Laatste boom Utsjoch rechts afslag naar Farrebourren.  

11. Stekweiland net voor Fam. Wijbenga ( Houwen)  
12. Struikjes Fokke Sierksma  

13. Kaploods Fokke Sierksma  
14. Dakgoot Oege en Gre Hoekstra (li -achter op de boerederij)  

 
Lichtaard e.o.  

15. Boom erf bij erf Jan-Pier Sierksma (moeilijk te zien)  

16. In de heg bij Mark Kingma  
17. Onderin hek /sloot t.o. Wiesje Bakker.  

18. Aanlegsteiger / visstijger brug Lichtaard.  
19. Boven voor het raam nr 12 bij Sjouke en Sippie Sijens.  

20. Houthok Bennie Oberman nr 10  

21. Heg doorgang bij Durk Vellema  
22. Bij Iente Wassenaar Fl.dijk 47  

23. A.E.D Cees Verwolf  
24. Kerktoren Lichtaard  

25. Hek halfweg Reitsum / Lichtaard.  

 
Reitsum  

26. Jan en Teunie Feenstra voor het raam  
27. Kerktoren Reitsum  

28. Boom oprit Piet en Jitske Reitsma  
29. Marja Swart (b@b zonwering) aan regenpijp.  

30. Weiland stek Piet Reitsma t.o. W@H.  

31. Theebuske onder afdakje auto. (hoek fl.dijk / grienereed)  
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32. Ruurd de Vries in de tuin.  
33. In het bos Grienereed.  

34. Slaapkamer raam boven Klaas Hilverda.  
35. Bosje naast huis Bavius en Gerda.  

36. Oprit / boom, onder in de slootkant Bavius en Gerda.  

37. Giek kraan nieuwbouw naast nieuwe dorpshuis.  
38. Voor het raam bij Ype en Martha.  

 
Jannum  

39. Boom erf Abe en Alice Reitsma.  
40. Kerk Jannum aan bliksem afleider.  

41. Struikgewas Smidshûs Jelle en Irma.  

42. Voor het raam bij Tine Reitsma.  
43. Te koop bord huis Bauke Talsma.  

 
Extra  

44. Boom t.o. Anco @ Dorian.  

45. Camera bij Hiltsje op’t erf.  

46. Raam werkbus Minne Kooistra.  
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Beste Flieterpers,  

 
Wij zijn officieel verhuisd naar het nieuwe dorpshuis! Wat zijn wij ontzettend 

blij met het eindresultaat. Vele dorpen zullen jaloers zijn op zo’n mooi en knus 
dorpshuis.  

Er moeten nog een paar kleine klusjes gedaan worden en dan is het helemaal 

af. Helaas kunnen wij nog geen openingsfeest organiseren door de huidige co-
ronamaatregelen. Zodra dit mogelijk is, zal er natuurlijk een openingsfeest ge-

organiseerd worden! 
 

Het oude dorpshuis is inmiddels eigendom van Anco & Dorian. Wij willen hen 

veel succes wensen met al hun plannen en wat er komen gaat.   
 

Inmiddels heeft de jaarlijkse bestuurswissel ook plaatsgevonden. Wij hebben 
afscheid genomen van onze voorzitter Anne Sierksma. Zijn taak als voorzitter 

wordt overgenomen door Alle de Vries. Nieuw lid van ons bestuur is David van 
der Zee, met de functie van onderhoudsman. Welkom David.  

 

Namens het dorpshuisbestuur.  
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Menu    
 

Mei maand, Asperges.    (voor mij althans) 
 

Ik ben best wel heel gek op asperges. We eten dan ook tenminste een keer in 

het aspergeseizoen een echt traditioneel aspergemaal met mooie ham, ge-
kookte eieren en botersaus. En verder verwerk ik deze weken veel asperges 

in risotto, quiche en salades. Of eet ze gewoon als groente bij zalm of een an-
der lekker visje. Het liefst haal ik asperges bij een aspergekweker, dan weet je 

zeker dat ze echt vers zijn. Waarschijnlijk zelfs diezelfde morgen pas gestoken. 
Heel vroeg, voordat de zon echt gaat schijnen. Witte asperges groeien in het 

donker in mooi strakke aspergebedden. Zodra er een scheurtje zichtbaar is en 

een asperge zijn kop boven de grond wil uitsteken wordt hij geoogst. Witte as-
perges zijn zo mooi wit, omdat ze nooit zon zien. Zelfs van een sprankje licht 

kleuren de kopjes al violet. En later, als je ze wel door laat groeien, mooi 
groen. Dat is dan ook het verschil tussen witte en groene asperges. En groene 

asperges smaken iets pittiger. Maar voor een traditioneel aspergemaal heb je 

echt witte asperges nodig. Het liefst natuurlijk AA asperges. Die zijn mooi 
recht, 2-2,8 cm dik en 19-22 cm lang. Er gaan 12 van deze dikke asperges in 

een kilo, voor een hoofdgerecht voor vier personen kun je dus rustig op twee 
tot drie kilo rekenen. Dunnere asperges zijn net zo lekker, maar je moet wel 

meer schillen! Dat schillen is even een karweitje. Ik leg de asperges een voor 
een voor me op een plank en gebruik een gewone dunschiller. Met zo’n inge-

wikkelde aspergeschiller kan ik niet overweg. Schil de asperges van vlak onder 

het kopje naar het andere uiteinde steeds iets dikker. Draai de asperges 
steeds een slag, tot ze rondom goed geschild zijn en snijd het houtachtige uit-

einde weg. Leg de asperges in een ruime pan, waarin ze naast elkaar kunnen 
liggen. Een hapjespan voldoet uitstekend. Of een speciale asperge pan. Dat is 

juist een hoge pan, waarin je de asperges staand kookt. Leg of zet de asper-

ges in kokend water en kook ze 10 minuten. Laat ze daarna met een deksel op 
de pan nog 10 minuten in het kookvocht staan. Dan zijn ze precies goed. Eind 

van deze maand gaan we nog een paar dagen weg, en komen vast door het 
Salland. 

 

https://www.destentor.nl/salland/dit-is-waarom-we-het-witte-goud-uit-salland-
nog-niet-eten-met-pasen~a1003852/ 

 
We maken daar vast een stop om een kilootje verse asperges te kopen, 

hmmmm nu al zin in.  
 

 

Vervolg op volgende pagina 

https://www.okokorecepten.nl/recept/groenten/asperges/
https://www.okokorecepten.nl/recept/rijst/risotto/
https://www.okokorecepten.nl/recept/meer-groepen/quiche/
https://www.okokorecepten.nl/recept/salade/
https://www.destentor.nl/salland/dit-is-waarom-we-het-witte-goud-uit-salland-nog-niet-eten-met-pasen~a1003852/
https://www.destentor.nl/salland/dit-is-waarom-we-het-witte-goud-uit-salland-nog-niet-eten-met-pasen~a1003852/


 10 

 
Aspergesalade met gerookte zalm 

• 4 personen 

• Voorgerecht 

• Hollands 

• Vis 

INGREDIËNTEN 

• 500 g asperges, geschild 

• 300 ml mayonaise 

• 100 ml witte wijn 

• sap van 1 citroen 

• verschillende soorten sla, in reepjes 

• 2 eieren, hardgekookt en in partjes 

• 12 plakjes gerookte zalm 

BEREIDEN 

Gaar de asperges (ongeveer 10 cm lang) volgens de aanwijzingen in het basis-
recept (zie onderstaand 'basisrecept asperges'), maar breng de pocheertijd te-

rug tot 4 minuten. 

Verdun de mayonaise met de witte wijn en het citroensap. Breng de friszure 

dressing op smaak met wat versgemalen peper en zout. Is de dressing te zuur 

geworden dan biedt een lepeltje suiker of poedersuiker uitkomst. 

Haal de asperges uit het aspergenat en leg ze op een theedoek of wat lagen 

keukenpapier om uit te lekken. Leg een bedje van gemengde sla op de bor-
den, leg er de asperges en de eipartjes bij en leg er de plakjes zalm als roos-

jes op. Schep wat citroendressing over de sla en leg er wat blaadjes veldsla of 

een toefje peterselie bij. 

Lekker ite, Sjoerd. 

Ps: Ger onze trip gaat door naar Zuid Limburg, misschien haal ik daar nog wel 

een kilootje  “Limburgs Goud”. 
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                                                           Jannumerwei 4   
9175 GG Reitsum                              9175 GH 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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Kaatstrainingen. 
 

 
De jeugd ,dames en heren trainen op woensdagavond, 

Riemer en Donna zijn bereid gevonden de trainingen bij 

de jeugd te verzorgen. 

 

De trainingstijden zijn als volgt: 
Welpen en Pupillen  Woensdag  17.00 tot 18:00 uur. 

Junioren  Woensdag 18:00 tot 19:00 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 2021 Bij wie speel je? 

8 jaar Welpen 

10 jaar Pupillen 

12 jaar Junioren 

16 jaar Dames en Heren 

 

Let op Let op nieuw rekeningnummer: 
Graag de contributie voor de eerste wedstrijd overmaken naar 

IBAN:NL50RABO0362362734 t.n.v. Kaatsvereniging Nea Kwea.  
(onder vermelding van naam en geboortedatum). 
T/m 15 jaar:   € 7,50,-  /   Vanaf 16 jaar:  € 12,50,- 
 

Datums  wedstrijden: 

4 & 5 Juni                  Rabo/Spar partij  
18 & 19  Juni           Talsma partij 
3 Juli                          ATO ouder/kind partij 
16 &17 Juli               Folkertsma partij 
14 Augustus             Wijbenga/Schaafsma partij/nachtkeatsen 

27 & 28 Augustus    Van Kammen partij pearkekeatsen 

 

De wedstrijden beginnen op de Vrijdag om 17.00 uur. 
en op de Zaterdag om 11.00 uur. 

Op 3 juli begint de ouder/kind partij om 10.00 uur. 

14 Augustus 15.00 uur jeugd en + 19.00 uur nachtkeatsen. 
 

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%20iets%20voor%20jou.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 ringen van de kransen graag inleveren bij Jenne. 

Wij hopen met elkaar weer op een sportief en gezellig kaatsseizoen! 
 

Bestjoer Nea Kwea. 

Jenne, Johannes, Ruurd, Alle, Hiltsje, Nynke.  
 

Tapperslijst "Nea  Kwea" 2020  
   

       
4 juni 

 
Vrijdag 17.00 Abe R & Ruurd F 

 

5 juni 
 

Zaterdag 11.00 Marja & Gré 
 

   
13.30 Hylke & Fokke 

 

       
18 juni 

 
Vrijdag 17.00 Gerda & Bavius 

 

19 juni 
 

Zaterdag 11.00 Sippie van S & Oane 
 

   
13.30 Herman A & Johan F 

 

       
3 Juli 

 
Zaterdag 10.00 Marten & Maaike    

13.00 Margje & Hilde 
 

       
16 juli 

 
Vrijdag 17.00 Jorrit & Symen Johannes 

 

17 juli 
 

Zaterdag 11.00 Irma &  Alice 
 

   
13.30 Esther & Eelkje 

  

14 aug  
 

Zaterdag 15.00 Harmen & Herman S 
 

   
17.30 Tp & Riemke 

 
   

20.30 Johannes &Wiesje 
 

27 aug 
 

Vrijdag 17.00 Martzen & Gretha 
 

28 aug 
 

Zaterdag 10.00 Alle de V & Anna  de B 
 

   
13.00 Ype & Martha 

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

 
Schoonmaaklijst: 

  
 

 

week 23 7 juni 
 

Alice & Froukje S.  
 

week 25 21 juni 
 

Dittie & Esther.  
 

week 27 5 juli 
 

Klaaske & Ytsje J.  
 

week 29 19 juli 
 

Tsjikke & Tietsje R.  
 

week 33 16 aug 
 

Maaike M & Nynke H. 

week 35    30 aug  
 

Bestuur 

 

*De sleutel kan afgehaald worden bij  Erwin & Froukje Kikstra. 
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Op 12 februari bin ik fan e solder trep fallen,wertroch ik myn foet brûtsen hie. 

Fia dizze wei wol ik eltsenien tank sizze foar alle kaerten,blommen,tillefoants-
jes,apkes en hulp yn wat foar foarm dan ek. 

It hat my tige goed dien dat safolle minsken om my tocht ha! 

 
Groetnis, 

Marja Swart. 
 

 

 

 
 

Het is de laatste Flierewille voor de zomervakantie. 

We zijn druk bezig om een knallende afsluiter te organiseren. Wat het zal wor-
den kunnen we nog niet zeggen. Wel kunnen we vertellen dat je het niet zou 

willen missen, dus wees erbij!  
 

Voor in de agenda: 
24 juni 2021 van 16:00 tot 17:30 

Bij ons nieuwe dorpshuis! 
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De Oranjeferiening :  op’e hichte, 
 

Fansels binne jim tige nijsgjirrich hoe’t it no komme sil mei it doarpsfeest. 

Eltsenien freget ús, gjit it troch of gjit it net troch. 
Dus hawwe wy as bestjoer de koppen noch mar ris byelkoar stutsen, 

mar we koene der net út komme.  Úteindelijk ha we Rutte frege om rie. 
Hy sei: freegje mar fergunning oan, dan soargje ik der persoanlik  foar dat it 

trochgean kin. 
En fan Rutte kinne jo op oan, dus hawwe wy dat dien. 

Fanôf 1 juli mei der wer feest fiert wurde , sei der. 

Hawar, it bliuwt fansels noch wat ûnwis, mar wy hoopje noch altyd op grien 
ljocht. 

Dus hâld 9 en 10 juli frij, want dêr stjit noch altyd ús doarpsfeest op. 
Wy gean der yn elts gefal foar. 

 

Bestjoer Oranjeferiening de Flieterpen 
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Nieuwspagina van dorpsbelang De Flieterpen 
 

Bestuurswisseling 
We heten Anneke v.d. Bijl uit Lichtaard welkom binnen het bestuur van dorps-

belang. Zij neemt de taken van Mark Kingma over. Wij wensen haar veel suc-

ces en bedanken Mark Kingma voor zijn inzet en betrokkenheid en wensen 
hem alle goeds. 

 
Functieverdeling  dorpsbelang 

Samenstelling bestuur is als volgt: 
Ginnum  : Cees Douwes, voorzitter 

Jannum  : Evie Vinken, secretaris 

Lichtaard : Anneke v.d. Bijl, penningmeester 
Ginnum  : Silvia Manzoni, nieuwe inwoners/dorpsbode  

Reitsum : Hindrik Bijma, algemeen lid 
 

WhatsApp Buurtpreventie 

De dorpsvertegenwoordiger van de Buurtpreventieapp van Lichtaard is nu An-
neke v.d. Bijl. 

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 v.d.  Velde 06-28 61 66 09 

Lichtaard : Anneke v.d. Bijl 06-12 84 82 82 
 

Doleantie in Reitsum 
Van het redactieteam van G.J. Kok  uit Groningen kreeg dorpsbelang  het ver-

zoek om de historie van de doleantie 1 en 2 te Reitsum onder de aandacht te 

brengen. 
Dorpsbelang denkt dat het voor de inwoners van de Flieterpen een interessant 

verhaal kan zijn. 
 

Via onderstaande link komt u op de website: 

Deel 1 
https://gereformeerdekerken.info/2020/02/22/ds-j-j-a-ploos-van-amstel-in-do-

leantie-te-reitsum-1/ 
Deel 2 

https://gereformeerdekerken.info/2020/02/25/ds-j-j-a-ploos-van-amstel-in-do-
leantie-te-reitsum-2/ 

https://gereformeerdekerken.info/2020/02/22/ds-j-j-a-ploos-van-amstel-in-doleantie-te-reitsum-1/
https://gereformeerdekerken.info/2020/02/22/ds-j-j-a-ploos-van-amstel-in-doleantie-te-reitsum-1/
https://gereformeerdekerken.info/2020/02/25/ds-j-j-a-ploos-van-amstel-in-doleantie-te-reitsum-2/
https://gereformeerdekerken.info/2020/02/25/ds-j-j-a-ploos-van-amstel-in-doleantie-te-reitsum-2/
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AED’s in de Flieterpen 
 

AED GINNUM, Gorrit en Berendtje  AED REITSUM, Kosterij

  

 
AED LICHTAARD, Cees en Ciska           AED JANNUM, Abe en Alice 
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 “Yn Maaie, hat it waar de leie”  
 

Wurd it drûch, as dochs te wiet  
wurd it te let as binne wy noch optiid  
it wurd wis in dikke bult  
en it waar kriget de skuld,  
it hindert allegearre neat  
want Johannes en Antje hawwe de leie  
by de ferkeap!  

It kúlekleedsje past perfoarst net  
mar wy ruilje dat sa foar jo om  
De opbringst is wis net pet  
derom ferkeapje wy wat goedkeaper de kalkammon  
Jouwe de kij noch wat te min  
dan bringe wy jo it bêste foer  
Binne de gehaltes net nei ’t sin  

it sil it waar wol wêze  
mar lokkich is ús foer nea te djoer!  
Sa bliuwe wy posityf  

en tinke net te swier.  

Is dat ek jo motto  

dan binne wy jo perfekte leverancier.  

 
Oan ’t sjen by  
 

WIJBENGA’S VEEVOEDERHANDEL, BLIJE  
Tel. 0519-561414 / 561717 
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Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 

B.v.d. Het Dorpshuisbestuur. 
 

Tappen en bakken gaat tijdens de lockdown gewoon door. Vanaf 17.00 kunt u 

bestellen 339362 en evt. laten bezorgen 
 

 
 

 
 

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.  

 

Tappers-en bakkerslijst (vrijdag en zaterdag) mei 2021 tot en met juli 2021 
Sleutel afhalen bij Martha Dijkstra 06 4047 3670 

 Mei/juli 21 Zaterdag Vrijdag 

Tappen Bakken Tappen Bakken 

22-05-21 Marianne 
en Hilde 

Ciska en 
Wieke M. 

  

29-05-21 Sippie Dittie en 

Marja 

  

05-06-21 Abe K en 
Jorrit  A. 

Bavius en 
Ruurd 

  

12-06-21 Gaatse  Herman en 
Harmen 

  

19-06-21 Riemke en 

Ytsje 

Klaaske en 

Hiltsje 

  

26-06-21 Cees D. Oane S. en 
Sjoerd. 

  

03-07-21 René M en 
Jan M. 

Silvia en  
Berendtsje 

  

10-07-21 Hylke Klaas en 

Dikky 

Laatste keer bakken (ovb) 

mailto:info@tikokinderopvang.nl
mailto:info@tikokinderopvang.nl
http://www.tikokinderopvang.nl/


 25 

 



 26 

 

Pijnacker Ferwert 
 

Huish.art. – Speelgoed – Textiel 

0518-412376 
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Schoonmaaklijsten  
 

 
Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 

B.v.d. Het Dorpshuisbestuur. 
 

Ook het schoonmaken gaat tijdens de lockdown gewoon door. Mocht het niet 

op dinsdag lukken dan graag i.o.m. Martha 06 4047 3670 een ander tijdstip af-
spreken. 
 

 

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

   
Maandag 17 Mei                    Johan folkertsma – Riemer Folkertsma 

Maandag 24 Mei Jan Kooistra – Simen Bijma 

Maandag 31 Mei Alle Sierksma – Ruurd Folkertsma 
Maandag 7 Juni JFP – ruurd de vries 

Maandag 14 Juni Gerda Sierksma – Bavius Bakker 
Maandag 21 Juni Minne Kooistra – Sippie v Slooten 

Maandag 28 Juni Jenne Deelstra – Tietsje Reitsma 

Maandag 5 Juli Wilco v Kammen – Jan-Pieter Reitsma 
 
  

Mei 21/juli 21 Schoonmaaklijst Dorpshuis.  
Sleutel afhalen bij Martha Dijkstra. 

18-05-21 Tjitske S. Durkje S.  

25-05-21 Irma R. Wiesje H. Anna de B. 

01-06-21 Gré H. Dittie D. Cora M. 

08-06-21 Saakje Z. Richtsje F. Tietsje W. 

15-06-21 Margje v. K. Wieke de J. Andrea v/d W. 

22-06-21 Cisca V. Hilma M. Nel Schrier. 

29-06-21 Linda T. Alie K. Hennie 

06-07-21 Maaike M. Tine R. Marja S. 
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4 juni  Rabo/Spar partij  - jeugd 17.00 uur Sportveld 

5 juni Rabo/Spar partij – heren/dames 11.00 uur Sportveld 

18 juni  Talsma partij – jeugd 17.00 uur Sportveld 

19 juni Talsma partij – heren/dames 11.00 uur Sportveld 

24 juni Flierewille slotactiviteit  16.00 -17.30 

uur 

Dorpshuis 

9&10 juli Dorpsfeest    

 

 

  
 

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren op: 

Woensdag  9 juni 2021 
Bij Wieger Zoodsma  

              Mailen kan ook: dorpsbode@deflieterpen.nl  

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

