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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. 
 

Flieterpers, 
Als je in de zomer door het Bildt rijdt dan kom je velden vol met pompoenen 

tegen. Ook wordt er ieder jaar een pompoenfestival gehouden rondom Jellum. 
Daar worden vele pompoenen verkocht aan mensen die ze in de tuin ter deco-

ratie zetten. Ook in onze omgeving worden pompoenen verbouwd meestal  
voor decoratie of voor de pompoenen soep. Op de foto ziet u de jeugd aan het 

werk met de pompoenen.  

 
In dit nummer een uitgebreid verslag van het corona-FM team. Op 1 november 

kon u meedoen met deze radiokwis. Onze kok Sjoerd heeft een leuk menu 
voor u klaar gemaakt u kunt hem bezig zien op Instagram. Het dorpshuis wil 

alle kinderen in de Flieterpen hun schoen op laten zetten in het dorpshuis. En 

natuurlijk op bladzijde twee de PEN, dit keer van Jan en Esther Sierksma-
Spoelstra. Wie volgt???? . Flierewille komt weer bijeen om iets te doen voor de 

kerst.  
 

Het lijkt erop dat de corona besmetting op zijn retour is, er wordt al voorzichtig 
gesproken over de opening van restaurants en enkele voetbal stadions. De 

vooruitzichten op een vaccin lijken goed maar zal nog wel een tijdje duren.  

 
Het rondje Flieterpen bij de Holwerdervaart zit er voorlopig niet in men is bezig 

om dit fietspad te renoveren.  

mailto:cees.erna@hetnet.nl
http://www.deflieterpen.nl/
mailto:info@rmtnof.nl
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De Pen  
 
No goeie, ús waard frege om in moai stikje te skriuwen foar yn’e doarpsboade 

as nije bewenners fan Ginnum. Dat moat wurde fanselds. Wij binne Jan en Es-
ther. Jan is de âldste soan fan Jan Pier en Anneke en is opgroeit op’e pol-

dermúne fan’e Lichtaarder mieden. Esther is opgroeit yn Ferwert en omdat se 

it wol nij har sin hie yn’e Flieterpen, wie it net san dreeche beslissing wêr wij 
tegearre wenjen woen. Wij binne no 7 jier bij olkoar en ha sûnt juni de kaai 

fan ús moaie stekje oan’e Hikkaarderdyk kriegen. Nij hiel wat geferf, gesaus en 
uiteraard een moai aantal oan lege kratten bier yn’t hok en mei dank oan al ús 

freonen en freondinnen, koenen wij hjir healwei de rispmoanne te plak. Dit fol-

docht ús oan’t no ta poer bêst. Fan’e buorlju ha we ek noch gjin klachten hân, 
dus we go d’r mar fan út dat it hun ek bêst foldocht.  

 
Wij wenje hjir ek al net mear tegearre, rille gauw kamen d’r 2 katten by, Bouke 

een wyfke en Sipke, de boarre mij 3 poaten. Mar hjir kin d’r sich poer bêst mei 
rede. Sûnt een pear wiken ha we in jonge hûn, Fenna. Jim sille  ús fest een 

keer foarby komme, at we een blok om bin. Fenna is in krúsing stabij-wetter-

houn en komt út it nêst fan ús heit en mem, de trouwe tsjerke gongers moat 
nog wol witte hoefolle jonge hûnen d’r yn dat selde nêst wienen.  

 
Jan is no in jier as 10 arbeider op Koarnwert. Nei’t er syn oplieding molkfeehâ-

lderij ôfrond hie, wat krekt wat langer duorre as nedich wie, is hij hjir op pa-

pier oan’t wurk kaam. Dêr foar kaam hij d’r wiekeins en yné fakânsjes wol. 
Foar de hobby mei Jan graach wat fiskje, aaisykje en moai stikken fleis op’e 

weber klear meitsje. Ek kin dr  aldermachtigst om grieme. Tegearre meie we 
ek graach op’e strûn en hjir as der even om in bierke sjen.  

 

Esther hat de oplieding verzorgende IG dien oan’e Friese Poort yn Ljouwert. Se 
is al yn ferskate wenynstellingen oan’t wurk west, mar is tot no ta hingjen 

bliuwn op de Jokse yn ljouwert. Op lytsskalich wenjen mei âlderen mei demen-
tie en âlderen mei een ferstânlike beperking. Neist it wurk mei Esther graach 

thús om piele en fuort te strûnen.  
 

Foar wa graach is del komme wol, stot de doar altiid iepen foar in bakje of in 

borreltsje. No is dat fanselds al wat hekties yn disse nûvere tiid, mar at de co-
rona wer wat bedarre is komme jim mar ris even om’e hoeke sjen.  

  
Groetnis, Jan en Esther 
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O, kom er eens kijken 
 
 

 
De tijd is weer aangekomen 

en ondanks de Corona zal de Sint toch naar Ne-

derland komen.  
De Flieterpen kan hij uiteraard niet overslaan 

maar het zal dit jaar wel even wat anders gaan.  
Geen groot feest in het dorpshuis, 

Maar dit keer Coronaproof bij de kinderen thuis…  

 
Voor de basisschoolkinderen is het ook even wen-

nen dit jaar.  
Geen feest in het dorpshuis, dat is toch raar?  

Maar de Sint en zijn Piet willen jullie niet laten zit-
ten met een lege schoen 

En zullen daarom toch nog iets gaan doen.  

 
Alle kinderen (tot en met de basisschoolleeftijd) ontvangen komende week een 

mooie kleurplaat. 
Het is de bedoeling dat die wordt ingekleurd en in een eigen schoen gaat.  

 

Deze schoen mag op zaterdag 28 november tussen 16.00 uur en 17.00 
uur in Dorpshuis De Fjouwer worden opgezet bij de haard. 

 
En wordt het zaterdag 5 december uitkijken voor de Piet en  die man met 

zijn witte baard.   

Vanaf 11 uur ’s ochtends zullen zij een rondje door de Flieterpen doen 
Zij brengen weer bij iedereen terug de schoen… en…? 

 
Zo hopen we allemaal op een fijn feest en zijn we blij dat de Sint toch nog 

langs is geweest! 
 

                                                                Het dorpshuis 
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Radiokwis  1 november 2020    (vervolg op blz. 9) 
 

Nei in drege foarbereiding, koe it oangean. Kertier foar fjouweren like it der 
noch op, dat it misskien wol oergean moast, mar úteindelyk die de apparatuur 

wat wy graach woenen, dus koene we mooi om fjouwer oere los. Neffens ús 

siet ek heal de Flieterpen, en omjouwing, al mei pen en papier yn spanning te 
wachtsjen. 

 
Fraach1, wie allang bekend, en by de measten it antwurd ek wol. 

Fraach 2, wie ek net sa moeilyk neffens ús, in mooi grunninger plaatsje fan 

Ede Staal. 
Fraach 3, goed lústerje wie wichtich, mar dochs waard de chauffeur fan it 

buske noch wolris fergetten. 
Fraach 4, wie wol te finen op it internet, op de site fan De Flieterpen fansels. 

Fraach 6, gie oer “de Pastorie” yn Reitsum, internet, of Dorian skilje koe ek 
fansels. 

Fraach 8, de boeretrien stie te jammerjen, mar ek te âljen ûnder it sliep-

keamerraam. 
Fraach 9, de namme fan de band, en it nûmer wat se songen, wie: The Police 

mei “don’t stand so close to me”.  Dus minister fan Justysje, en de oardelme-
terrigel, koe neffens ús allinnich mar minister Grapperhaus wêze. 

De measten witte no ek wat Parzival-paardencoaching docht, en hoe ot de fer-

gadersealen fan Terpbourkerij Stilleven yn Jannum neamd wurde. 
 

Fokke wie bliid dat der in melker regele hie, want hy hie dizze midje mear til-
lefoantsjes en sms-kes, dan oars yn in heal jier. 

Ek lytse Piter hie it smoardrok, want elts woe graach witte wat der op it izeren 

boerd stie yn Lichtaard. Mar omdat Piter sels ek oan de kwis meidie, fertrouw-
den de measten him net op syn wurd,en gie men sels, mei in bûslampe rjoch-

ting Lichtaard.  It wie mar goed dat Durk Oberman it ferkear dêr wat regelde, 
oars wie Lichtaard ek noch yn de filemeldingen neamd wurden die deis. 

 
Yn it skoft waarden de winners fan de kleurplatenwedstriid bekend makke. 

Dit wie hiel spannend foar de bern, en dreech foar de lieftallige sjuery, mar 

úteindelyk waard Femke Deelstra de winner by de jongste bern, en Grada de 
Boer by de âldere jeugd. Prachtich dien allegear, en mar gau om in ysco nei 

De Molketap yn Reitsum. 
 

Fjirder mei de kwis:  wy wiene sels eiglik wol nijsgjirrich wa ’t der sa ol meidie-

nen, en doe’t wy in priis beskikber stelden wa’t de mooiste thúsfoto ynst-
joerde, kamen der in soad mooie fotos foar it ljocht. Fan gekke prûken en 
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mûlkapkes, oant Oane Sierksma mei de skelk foar, yn de betsjinning, want 

Gerda en Tsjikke koene net by de radio wei fansels. Marja en Jehannes won-
nen dizze priis. 

 
Fjirder giene de fragen oer musyk fansels, mar ek oer ex-Flieterpers,en fan al-

les en noch wat. De lêste fraach oer hoefolle nûmers ot we die midje draait 

hiene, hie net ien goed, noch skerper wêze dus de oare kear. 
 

Krekt foar sân oere, en precies neffens de planning fan de einredeakteur, wie 
it gebeurt mei de fragen, dus allegear as in gek nei Jislum mei de antwurden. 

Hjir siet de sjuery alwer klear mei in reade stift yn de oanslach, mar it wie 
noch wol efkes in putsje om alle listen nei te sjin. 

 

Eltsenien siet dan ek yn spanning te wachtsjen, op de útslach, mar men koe 
ûnderwyls  mooi geniete fan de prachtige musyk, dus wie dat net sa slim. 

Spitichernôch moasten we rap de priisútrikking dwaan, en koene we gjin fer-
soekjes meer draaien nei de tiid. 

 

Dus de froulju op in paad stjoert, en wy skilje mei de winners. Earst nei Gin-
num, nei Warner en Klaaske, dêr siet in goed team, lokwinske mei de tredde 

priis. 
 

Dan nei Reitsum, Jenne en Marianne hiene it wol tûk besjoen, en hiene Jan de 
Jong (musykkenner by útstek) , en Abe en Alice útnoege om te helpen. Dit hie 

dan ek wol fertúten dien, in dik fertsjinne twadde priis. Ja, en wa wiene dan de 

bêste lústerkwisharkers dizze dei? 
 

Ja, en wa wiene dan de bêste lústerkwisharkers dizze dei? Dochs wer nei Gin-
num,  se wenje der noch mar krekt, mar it bin no Ginnumers. Ek sy hiene in 

topteam gearstald, op in pear lytse foutsjes nei perfect dien, en ek noch 

fergetten de joker yn te setten. Dus terjocht in earste priis foar Jan en Esther, 
Symen Bijma, Ruurd de Vries, en net te ferjitten Âlle Sierksma, superrrrr dien. 

Allegear tige tank foar it meidwaan, of allinnich meilústerje, koe ek fansels. 
 

Ek wolle we de sponsors fan de prizen noch bedanke, dit wienen: 

Topband- De Hûnekop,  Camping Zwanenburg-Jislum, En noch in anonieme 
sponsor. Dik ynoarder!!!! 

Oan de reaksjes te fernimmen kin it wolris wer, want elts foen it prachtich, ek 
wy as organisaasje. Dus wa wit komt der fan’t winter wol wer soksawat.  Hâld 

dus goed de doarpsboade yn de gaten Of set de radio sa no en dan ris op de 
88.3FM en lústerje mar even mei. 

                                                         Groeten Corona-fm team 
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Nijs fan it Gieterke 
 
Sa ’t it no liket, kin ik de Krystworkshops net oan hûs hâlde. Dêrom kinne jim 

in pakket bestelle yn it Gieterke. Hjir sitte alle matrialen yn en fansels is der in 
beskriuwing by, sadat jim lêze kinne hoe ’t it makke wurde kin. 

 

De hjerstkrâns wie op dizze wize in grut sukses, ik hoopje dat it mei dit moaie 
Kryst-tafelstik ek sa giet. 

 
De pakketten kinne yn novimber besteld wurde en yn ‘e wike fan 7 oant 12 

desimber ophelle wurde. Kosten binne € 27,50 per persoan. In foarbyld stiet 

wol yn it Gieterke. Kom mar ris del ! It tafelstik is ek kant-en– klear te bestel-
len.  

 
En ek leuk foar in buertferieniging is in leuke blomattinsje te jaan yn dizze 

frjemde tiid. Ek kin ik in leuk krystpakketsje meitsje of wat oars leuks fan it 
Gieterke derby yn dwaan. Freegje nei de mooglikheden.  

 

Blieuw sûn en tink om elkoar!                               Groetnis, Sjimmie 
                                    It Gieterke, till.nr. 05196 332883 as 06 5586840 
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Vragen en antwoorden Radiokwis  (vervolg op blz. 15) 
 

1. Waar en waaraan heeft ome Kobus zijn linkerbeen verloren?  In Ha-

waï, aan een (reuze)haai. 

2. Wie zingt dit nummer?   Het is nog nooit zo donker west, Ede Staal 

3. Wie zitten er allemaal in het busje van de baas?  Johannes, Kees, 

Klaas en de chauffeur. 

4. Hoeveel jaar bestaat de buurtvereniging van Lichtaard?   111jaar 

5. Waar hangt z’n laptop aan? Harten10- dat was vroeger aan de bo-

men 

6. Wat voor soort aardewerk is “Bij de pastorie”  te Reitsum dealer 

van?  Bunzlau -Castle 

7. Waar staat de 4 voor in dit kaartspel?   Gerard de Vries- spel kaar-

ten . De 4 evangelisten, Mattheus, Marcus, Lucas, Johannes     

8. Wat deed de boeretrien onder het slaapkamerraam?  Stampers-

Boeretrien,  Jammerje en âlje 

9.  Op welke minister hebben deze band en nummer betrekking ? “Po-

lice-don’t stand so close”  Grapperhaus- justitie 

10.  Wat is de kleur van de visser zijn haar?  Corry Konings- Adio adio      

zwart 

11. Wat is het KVK-nummer van Parzival-paardencoaching te Ginnum?   

01092029 

12. Noem alle fietsonderdelen uit het volgende nummer.   Henkie-fiets 

van pa, Bel,wielen, banden, velg, spaken, assen, ketting, trappers. 

13. Wat voor vis is een hurdkoeter? Hûnekop- Rûchhouwer  Haring 

(met kuit) 

14. Wie zingt het volgende nummer? Bloed swit en triennen  Sjoerd de 

Ruiter 

15. Wat voor cijfer had hij voor geschiedenis?  Rinus Okke-voor de 

liefde een 10  een 3 

16. Hoe heten de drie vergaderruimtes bij Terpboerderij Stilleven in 

Jannum?  Terpseal, Greideseal, Grutte skuorre  

17. Wie was de vader van deze zanger?   Tjeerd- Leewarder kroegie      

Rommy 
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1. Hoeveel koeien heeft boer Fokke van De Houwen?  Melk en droog-

staande  118. 

2. Vraag vooraf, wat bestelde de lifter in de kleine kroeg? Gerard de 

Vries- Stille Willie, Een pilsje. 

3. Welke band speelt het volgende nummer? de Kevers- Yje Wijkstra. 

4. Waar was hun bedje van gemaakt? Lowland-trio – Mijn naam is 

haas van mos. 

5. Wie hielp Marietje in het bos, en waarmee?  Hydra- Marietje jagers-

zoon, bramen plukken. 

6. Wat is de eerste regel op het grote ijzeren bord in Lichtaard  bij 

Cees en Ciska Verwolf voor huis? De boerepleatsen yn it rounom  

(mei it beamguod). 

7. Hoeveel meisjesnamen komen er in het volgende nummer voor?  

Doe Maar – één nacht alleen.    21 namen. 

8. Wat kost een kaartje voor de film van vanavond?                            

Bloem-even aan m’n moeder vragen  5 gulden. 

9. Vraag vooraf, welke ex-flieterper speelt in deze band?  De Kast – 

hert fan myn gefoel  Sytse Broersma. 

10. Wie zingt dit nummer?    Loversline – you are my dream. 

11. Waar sloeg het leger z’n tenten op?  Rob de Nijs – Jan Klaasse de 

trompetter  Alkmaar (in het veld). 

12. Wat wil Suzanne graag te drinken? VOF de Kunst – Suzanne   Cola. 

13. Welke ex-Flieterper speelt in deze band? Swiet en Bjuster-Fordson 

Dextablues    Jacob de boer. 

14. Waar zou hij nog wel eens willen wonen?  De Sjonnies – Oh oh Den 

Haag  Moerwijk 

15. Wanneer werd er stiekum gedanst?  Toontje lager – Stiekum ge-

danst  7 januari (3 uur ‘snachts) 

16. Hoeveel nummers hebben we tijdens de kwis gedraaid, van 4 tot 7?      

38 nummers. 

 

                                                                         Groeten Corona-fm team 
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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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Donderdag 10 december van 16.00 uur tot 17.30 uur zijn 

de deuren weer geopend voor de kinderen. Deze keer 

zullen we knutselen rondom het thema Kerst. Zowel 
voor meisjes als voor jongens is er iets te doen.  

Tot dan!  
 

Bedankje 
 
Daarnaast willen we alle inwoners van de Flieterpen, die zich hebben opgege-

ven voor het Sint-Maarten-feest, heel hartelijk bedanken! Het was overweldi-
gend! De kinderen hebben een prachtige avond gehad en zitten nu nog na te 

genieten van al dat lekkers.  

Nogmaals, ook namens de kinderen: Hartelijk dank!  
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Het Menu  
                                                       
Een biertje, 

Velen van ons lusten het wel, onderstaand recept komt uit de oude doos. Maar 
lekker oei jongens heerlijk. Daarom dacht een terug in de tijd. Bij dit recept 

had ik een verhaaltje over bier , carnaval en de katers daarna. Momenteel zit-

ten we voor mijn gevoel ook in een flinke kater. De jeugd treft elkaar al niet 
eens meer in de hang / knuffel hokken en de oudjes verdwijnen nog meer ach-

ter de geraniums. En of het ooit weer anders word Joost mag het weten.  
*wel een leuke quiz vraag overigens, waar kwam Joost vandaan. 

* of was er iets anders met Joost. 

Ik weet het niet meer. 
Afgelopen zaterdag had ik een stoofpotje met bockbier geheel op houtskool 

buiten bereid, heerlijk gewoon weer als voorheen dat ging. Sommige die mij 
volgens op Instagram hebben het wellicht bekeken. Het vlees wat ik hier voor 

gebruik had kwam van de Black Angus boerderij uit Marrum. Google maar 
even dan vind je het wel, winkeltje bij. Heerlijk kan der niks anders van ma-

ken. 

 
Een bierpan en biersoep zijn een beetje uit de tijd, maar een flinke scheut bier 

door pannenkoeken- of oliebollenbeslag zorgt nog steeds voor heerlijk luchtige 
pannenkoeken en oliebollen. En hetzelfde kun je doen met een hip tempurabe-

slag. De groenten en garnalen die je door zo'n bierbeslag haalt krijgen na het 

frituren een prachtig goudbruin en knapperig korstje. Bier doet het ook goed in 
stoofpotten. Heel bekend is konijn gestoofd in bier. Maar ook verse mosselen, 

varkensvlees en runderlappen kun je bereiden in bier. Het bier zorgt voor een 
krachtige smaak en maakt het vlees lekker mals. Wrijf bijvoorbeeld doorregen 

runderlappen in met mosterd en zout en peper. Bak ze in een braadpan met 

hete boter goed bruin. Bak grof gesnipperde ui en verse tijmblaadjes mee tot 
de ui begint te kleuren. Strooi er wat bloem over, bak alles tot ook de bloem 

begint te kleuren en schenk er dan een flesje bier bij. Niet zo uit de koelkast! 
Van koud bier schrikt het vlees zo dat het samentrekt en taai blijft, ook na heel 

lang stoven. Het bier wordt ook al warmer als je het langs de wand van de pan 
bij hij vlees schenkt.  

 

Pas de soort bier aan het gerecht. Donker vlees kan best een donker en zwaar 
biertje hebben of een wat zoete kriek lambiek.  

Bij wit vlees en mosselen doet wit bier of een gewoon pilsje het beter.  
Lekker lekker allemaal.                                          
                                                                                                 Vervolg op blz. 21 
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Chili con carne met zoete aardappel en draadjesvlees 

 
8 Personen Mexicaans 

Ingrediënten 
2 eetlepels bruine suiker 

¼ theelepel gemalen kruidnagel 

2 theelepel kaneel 
1 theelepel gerookte-paprikapoeder 

1 theelepel komijnpoeder 
1 theelepel gedroogde oregano 

1 theelepel gedroogde tijm of 1 theelepel verse tijmblaadjes 
1 theelepel cayennepeper (naar smaak) 

800 g klapstuk of runderlappen 

2 uien, gepeld en in ringen 
1 eetlepel olijfolie 

2 teentjes knoflook, gepeld en geperst of geraspt 
3 blikjes van 400 g tomatenblokjes 

500 ml bier 

2 eetlepels ciderazijn 
3 zoete aardappelen, geschild 

400 g kidneybonen uit blik, afgespoeld en uitgelekt 
Bereiden 

Verwarm de oven voor op 160 °C (gasstand 2). Roer suiker, 1 theelepel zout, 
kruidnagel, kaneel, paprikapoeder, komijn, oregano, tijm en cayennepeper in 

een kommetje door elkaar. Wrijf hiermee het rundvlees in en zet het weg. 

Neem een grote ovenvaste pan (met deksel) en fruit de ui op middelhoog vuur 
tot de ui doorschijnend is. Doe de knoflook erbij en bak een minuut mee. Roer 

er dan de tomaten, 250 ml water, het bier en de azijn door. Voeg het rund-
vlees toe, leg het deksel op de pan en zet deze 2 uur in de oven. 

Snijd de zoete aardappelen in stukken van ongeveer 2½ cm. Haal het deksel 

van de pan en voeg de zoete aardappel en kidneybonen toe. Leg het deksel 
weer op de pan en zet de pan nog 1 uur in de oven. Als je klaar bent om te 

gaan eten, trek je het vlees in de pan met twee vorken in kleine plukjes uit el-
kaar. Roer deze door de saus. Dien op met sour cream, fijngesneden korian-

der, partjes limoen en rijst, of tortillachips. Lekker ité   Sjoerd 

 
*ps Door alles wat men op dit moment verbied hebben we besloten dit jaar 

geen kerstbomen te verkopen op onze oprit. Mede om de kerstboom midden-
stand rondom onze dorpen volop de kans te bieden mooie en goed bomen u 

aan te bieden. 
Als de kans het zich voordoet proberen we het volgens jaar weer opnieuw  

J.P.M.S 



 22 

 

  



 23 

 

  



 24 

 
 



 25 

 
Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 

B.v.d. Het Dorpshuisbestuur. 
Ook het schoonmaken gaat tijdens de gedeeltelijke Lock down gewoon door. 

Mocht het niet op dinsdag lukken dan graag i.o.m. Martha 06 4047 3670 een 

ander tijdstip afspreken.  

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.  

Nov 20/Jan 21 Schoonmaaklijst Dorpshuis.  
Sleutel af te halen bij Jitske Reitsma. 

17-11-20 Sippie S. Ietsje H. Klaas H. 

24-11-20 Jitske R. Pietsje S. Ytje H. 

01-12-20 Tjitske S. Durkje S.  

08-12-20 Irma R. Wiesje H. Anna de B. 

15-12-20 Gré H. Dittie D. Cora M. 

22-12-20 Saakje Z. Richtsje F. Tietsje W. 

29-12-20 Margje v. K. Wieke de J. Andrea 

05-01-21 Cisca V. Hilma M. Nel Schrier 

12-01-21 Linda T. Alie K. Hennie L. 

19-01-21 Maaike M. Tine R. Marja S. 

26-01-21 Hiltsje de B. Hiltsje A. Marijke 

mailto:info@tikokinderopvang.nl
mailto:info@tikokinderopvang.nl
http://www.tikokinderopvang.nl/
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Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 

 
Tappen en bakken gaat tijdens gedeeltelijke Lock down gewoon door. Vanaf   

17.00 kunt u bestellen 339362 en evt. laten bezorgen   

 
 

 
 

Tappers-en bakkerslijst (vrijdag en zaterdag) nov 2020 tot en met jan 2021 

Nov 20/jan 
21 

Zaterdag Vrijdag 

Tappen Bakken Tappen Bakken 

21-11-20 Sippie Dittie en 
Marja 

  

27-11-20   Herman Thea S. en Gretha 

28-11-20 Abe K en 
Jorrit A 

Bavius en 
Ruurd de V. 

  

05-12-20 Gaatse Herman en 
Harmen 

  

11-12-20   Ale Sip Hans en Hilma 

12-12-20 Riemke en 
Ytsje J. 

Klaaske en 
Hiltsje 

  

18-12-20   Bavius en 
Bine 

Klaas en Sybren 

19-12-20 Cees D. Oane S en 
Sjoerd 

  

02-01-21 René M en 
Jan M 

Silivia en Be-
rendtsje 

  

08-01-21   Cees V. Tietsje W. een 
Klaas H. 

09-01-21 Hylke  Klaas en Dik-
kie 

  

16-01-21 Mark Auke en Sara   

22-01-21   Bouke R. en 
Baukje S. 

Piet R. en Johan-
nes de J. 

23-01-21 Fokke Jan P. en 
Tietsje 

  

30-01-21 Minne Jitske R. en 
Tjikke 
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28-11 De schoen van kinderen opzetten  dorpshuis 
16.00u tot 
17.00u 

5 -12 Sinterklaas komt bij u langs   

5 -12 Sinterklaas komt de schoen brengen   

10-12 Knutselen voor kinderen, Flierewille  dorpshuis 
16.00 u 

17.30 u 

    

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren op: 

 

Woensdag  9 december 2020 
 

Bij Wieger Zoodsma  

 

              Mailen kan ook: dorpsbode@deflieterpen.nl  

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

