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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   Bavius Bakker   

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 
 
 

Geachte Flieterpers 
 

Op de foto op de voorkant ziet u enkele lopers, zij gaan richting Roordastate. 
Deze wandelaars hebben zich ingeschreven voor de HapSnap wandelroute in 

Jannum. Deze wandelroute wordt om de twee jaar gehouden.  

Tijdens de tocht waren er vele kunstzinnige hoogtepunten o.a. in de kerk te 
Ginnum een muziek uitvoering door het Holwerterkoor, In Reitsum in een 

woonkamer werden twee pianoconcerten gegeven, men kon een biologische-
en gewone boerderij bezoeken, in Lichtaard hield onze toneelvereniging een 

voorstelling achter een boerderij. Onderweg kwam je nog een “ielrikker” voor-

bij, bij Lichtaard op een boot naar Jannum ondertussen werd je een verhaal 
verteld over de natuur, in Jannum achter een boerderij was een uitbundig ge-

klede dame en jongen een dans aan het uitvoeren, in Jannum in de kerk een 
boekbespreking, en daarna dansen in de boerderij op de terp. Misschien in de 

volgende dorpsbode een verhaal ? Het was een zonovergoten dag. 
 

Van deze wandeltocht zijn ongeveer 137 foto’s gemaakt. In de vorige dorps-

bode ging ik ervan uit dat het zou lukken om de foto’s weer op de website te 
krijgen, dit is helaas niet gelukt. U kunt de foto’s wel bestellen dan krijgt u ze 

op uw emailadres. Stuur een mail naar dorpsbode@deflieterpen.nl  schrijf erbij 
welke foto’s u wilt hebben. U kunt ook de foto’s van de optocht hier bestellen.  

 

Van de optocht in juni zijn 179 foto’s gemaakt u kunt ze hier bestellen samen 
met de HapSnap wandelroute. dorpsbode@deflieterpen.nl  GRATIS 

 
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. 

mailto:cees.erna@hetnet.nl
mailto:dorpsbode@deflieterpen.nl
mailto:dorpsbode@deflieterpen.nl
http://www.deflieterpen.nl/
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Spelavond :   
                   Het Slimste Dorp van Friesland 
 

Zaterdagavond 20 oktober om 20.00 uur willen 

wij je uitdagen om jouw algemene kennis te laten 

testen.  
Weet jij veel  over sport, muziek, geschiedenis, 

Friesland, etc.?   Vorm  dan een team van maximaal 

5 personen en geef je voor 15 oktober op!  
(hiltsjez@hotmail.com  of 0519 -346168) 

 
Het winnende team van deze avond gaat door naar de Regiofinale. In de 

derde ronde (de Provinciale Finale) kan jouw team de winnaar worden en ga 
je naar huis met de titel “Slimste team uit het Slimste dorp van Friesland”! 

 

Deze titel wil jij toch winnen?      Tot dan!         Het Dorpshuisbestuur 
 

Aan de leden van kaatsvereniging “Nea Kwea” 
 

Het ledenbestand van de kaatsvereniging wisselt elk jaar. We willen hier wat 

meer lijn in brengen. 
Iedereen die dit jaar heeft gekaatst heeft ook contributie betaald en is in 2018 

lid van “Nea Kwea”. Opzegging van het lidmaatschap kan jaarlijks voor 31 de-
cember d.m.v. een email naar kaatsen.neakwea@gmail.com .Zonder opzeg-

ging loopt het lidmaatschap automatisch een jaar door. 

De contributie dient voor 1 mei overgemaakt te worden op IBAN NL59 RABO 
0320 2018 13 ten name van Stichting Beheer Sportveld Reitsum onder vermel-

ding van naam en geboortedatum. 
De contributie bedraagt: 

Voor jeugdleden t/m 17 jaar: € 7,50 
Senioren vanaf 18 jaar: € 12,50 

 

20 July gebr.Folkertsma partij 
De loting wie west , de listen wienen makke, it fjild wie wer klear lein, de striid 

om de krânsen gie wer los. De jeugd hat in soad oan de trainingen, de opsla-

gen gean foarút, de ballen fleane it perk wer út, de keatsen lizze steads fierder 
fuort. Allinnich dat regeltsje; hy is neist mar dochs der op slaan, dat bliuwt fer-

felend. Mar wat keatse jim sportyf en in inkele hiel fanatyk; soms kinne je de 
bal wol opfrette! 

Nei dat de lêste bal slein wie , koenen de prizen útrikt wurde. 

mailto:hiltsjez@hotmail.com
mailto:kaatsen.neakwea@gmail.com
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiP5NDUmazdAhVJZFAKHWfYAOIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.rtvnof.nl/slimste-dorp-friesland-trekt-provincie/&psig=AOvVaw0fKYksuLpOwMjMj6Rgy7Rg&ust=1536523312315166
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Welpen/pupillen:   

1e priis:   2e priis:   3e priis:           
                                                

Marlo v/d Boon  Ylse Schaafsma   Johanna Sijens                                                                    
Zoran Terpstra  Syb  v/d Velde     Hein Akkerman    

 

Junioren:   
1e priis:   2e priis:   3e priis:          

Jesse Feenstra  Eelke de Vries Menno Kingma 
Jorrit Holwerda   Ingmar v/d Veen  Pieter de Vries 

                     Berend Jelle v/d Veen       
 

21 July gebr.Folkertsma partij 
7 partoeren froulju en manlju troch elkoar lotte stienen op’e list. Rûn de klok 
fan 9.30 oere binne wy út ein gien. It wie wer prachtich simmerwaar en der 

waard op heech nivo keatst. De boppeslagen wienen net te tellen, sels de 
froulju hiene der hjoed gjin muoite mei. Keatsen dy’t hast op‘e boppe lizze 

binne somtiden noch it lestichste  te kearen.  

De finale wie spannend , it gie moai lyk op mar oan it ein kin der mar ien 
winne: 

  
1e priis:   2e priis:   3e priis:          

Jenne Deelstra  Wilco van Kammen  Wim de Groot 

Sietske Hoekstra  Froukje Sierksma  Froukje Kikstra 
Anna Sierksma  Abe Kooistra  Gretha Andela 

 

24 Augustus W. van Kammen partij 
Alle partoeren wienen oanwêzich , dat it koe wurde. De opjefte wie net in 

soad, mar dat mocht de wille net bedjerre. Foar it earst dit seizoen kjeld, ge-
lokkich bleaun it by in lyts buike. Der waard leuk en sportyf keatst,  in oantal 

oeren letter siet de lêste wedstryd fan dit seizoen foar de welpen/pupillen&ju-
nioren der op. Neidat de krânsen omhongen wienen, koenen ek de bokalen 

útrikt wurde. Dizze is foar  de spiler dy’t it ôfrûne seizoen de measte punten 

byelkoar keatst hat . 
 

Welpen/pupillen:    
1e priis:   2e priis:   3e priis:          

Saakje Marije v/d velde  Zoran Terpstra    Ylse Schaafsma                                                                    

Hein Akkerman  Jamy de Boer  Henner Akkerman                                                                   
Syb v/d Velde   Joshua Hoogeveen  Sylke Schaafsma                          
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Junioren: 

1e priis:  2e priis:              Winnaar Bokaal welpen/pupillen: 
Eelke de Vries Donna Hoekema    Zoran Terpstra 

Lieke Akkerman  Daniel Grit            Winnaar Bokaal Junioren: 
                                                           Eelke de Vries 

 

25 Augustus W.van Kammen partij pearkekeatsen 

Sneontemoarn stie it pearkekeatsen op it programma. De klok slacht 11 oere , 

wy kinne los! It ease, mar gelokkich wie dêr  ús sprekker JanPier dy’t de par-
toeren noch mar efkes trochnaam en ûnbekenden foarstelle liet. Sa wienen wy 

in heal oerke letter en wie it wer droech. Wy koenen útein mei 6 partoeren by 

de net-keatsers en 16 partoeren by de keatsers. De iene wedstryd wie dreech, 
de oare samar út. Neidat de ien twa wedstriden, de oare 3 spile hie, wienen  
 

wy ta oan de wedstriden om de prizen.  De finale: de PC finale wie spannen-

der, mar dêr ha wy it net mear oer. Rûn de klok fan 18.30 wie de striid om de 
hage striiden. Wat ha wy in prachtige keatsdei hân! 

Ûnder it nuttigjen fan in stikje fleis fan de barbecue koe de priisútrikking plak-

fine en de bokalen útrikt wurde. Der folge noch in geselliche jûn (sportfjild-
commissie, tige tank)!  

En sa wienen we ek takaam oan de lêste wedstryd fan dit seizoen.Lâns dizze 
wei wolle wy alle frijwillichers, sponsors en leden tige tank sizze ,want allin-
nich meielkoar kinne wy dit mooglijk meitsje.   
Oan’t folgend jier! It kaetsbestjoer. 

winnersronde: 

1e priis:    2e priis:  3e priis:  

Abe Reitsma  Wilco van Kammen  Wim de Groot   
Sietske Hoekstra   Hilde Aagtjes    Froukje Kikstra 

   
Ferliezersronde: 

1e priis:  2e priis:  3e priis: 
Ruurd de Vries  Marcus Oberman  Jenne Deelstra 

Anna Veldema  Gerda Sierksma  Marianne Deelstra 

 
Net keatsers:  

1e priis:  2e priis:  3e priis: 
Evie Vinken  Abe Kooistra  Jan Kooistra 

Anneke v/d Bijl Silke Vlaanderen Sanne Bilker 

   
Winnaar bokaal heren:                  Winnaar bokaal dames: 

Wilco van Kammen  Gretha Andela 
 



 8 

 

 
 

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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Kennismakingslessen Regisseur 

Ben jij een inspirator en aanjager van creatieve projecten in jouw dorp of 

stad? Ben je artistiek, stressbestendig en kan je ook goed samenwerken? Dan 

is dit misschien wel de opleiding voor jou! De regieopleiding, de opleiding tot 
regisseur in het amateurtheater, gaat in januari 2019 weer van start. Weet je 

niet zeker of dit wat voor je is? Kom naar de kennismakingslessen op 6 okto-
ber of 10 november, beide van 10.00 – 12.30 uur in Leeuwarden.  

 
Wat kun je na deze opleiding? 

In drie jaar haal je het Fryske én landelijke regiecertificaat ‘Regisseur in het 

Amateurtheater’. Je bent in staat om zelfstandig creatieve processen om te 
zetten in een toonaangevende voorstelling met amateurs. 

Praktische informatie  

Kennismakingsles: Gratis 

Duur opleiding:  3 jaar  
Taal:   De opleiding is tweetalig: Frysk en Nederlands  

Locatie:   Keunstwurk | Wissesdwinger 1, 8911 ER Leeuwarden  
Lesdagen: Elke dinsdagavond en één keer in de twee weken op 

donderdagavond | Presentaties zijn in het weekend  

Studielast:  Gemiddeld drie dagdelen per week (inclusief huiswerk)  
Kosten: 1e jaar € 750,- | 2e jaar € 750,- | 3e jaar € 375,- (mits 

de betrokken vereniging een vergoeding betaald)  
 

 

Meer informatie op  
www.keunstwurk.nl/workshops-en-cursussen/opleiding-tot-regisseur-amateur-

theater/ 
 

 
 

Aanmelden kennismakingsles 

https://www.keunstwurk.nl/aanmelden-orientatiebij-
eenkomsten-opleiding-regis-

seur/ 
 

 
 
 

http://www.keunstwurk.nl/workshops-en-cursussen/opleiding-tot-regisseur-amateurtheater/
http://www.keunstwurk.nl/workshops-en-cursussen/opleiding-tot-regisseur-amateurtheater/
https://www.keunstwurk.nl/aanmelden-orientatiebijeenkomsten-opleiding-regisseur/
https://www.keunstwurk.nl/aanmelden-orientatiebijeenkomsten-opleiding-regisseur/
https://www.keunstwurk.nl/aanmelden-orientatiebijeenkomsten-opleiding-regisseur/
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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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De Pen 
 
 

Op de valreep foardat wy ferhúzjen geane kriegen wy de pen fan Mark en An-
neke, dat by dizze in stikje yn de doarpsbode oer Sijmen en ‘Eline út Aldtsjerk’. 

Sijmen is yn 1992 berne op de pleats oan de Houwen. At dat no by Reitsum 

heart as by Lichtaard dat hinget der mar krekt fanôf wêr’t der in buurtbar-
beque is. 

As lyts mantsje altiid al drok mei kij en trekkers, wat letter it leren en 
húswurkjen ek noch wol ris wat yn de wei stie. Hy sakke dan ek foar de eksa-

mens fan it VWO yn Dokkum en die it sechsde jier oer. Hy kaam doe by Eline 

yn’e klasse, wat ek drekt net holp foar de konsintraasje. It duorre mar efkes 
en we wienen op de earste ‘date’ te reedriden ynt tussenoere. Mar it kaam 

klear, en ek de oplieding Melk- en veehouderij oan it Van Hall yn Ljouwert is 
mei in lytse pauze yn Canada úteindelijk ôfrond.  

Sûnt begjin 2017 is Sijmen foar Hoogland BV de boer op en is der fansels op 
de pleats tegearre mei heit en mem ek genôch drokte. Eline waard oardel jier 

letter as Sijmen berne yn Gytsjerk en is healweis de legere skoalle ferhuze nei 

Aldtsjerk. Se rûn wat flotter troch de middelbare skoalle hinne en begûn oan 
de oplieding Bewegingswetenschappen. Yn it fakansjewurk kaam se der achter 

dat de soarch miskien wol mear wat foar ha wie, dat doe’t se de bachelor ôf-
makke hie hat se Verpleegkunde der achteroan dien. Se wenne yn Grins en 

Emmen en is no sûnt in goed jier oan’t wurk yn it MCL. In protte wikseljende 

wurktiiden, dat der binne dagen by dat we welterusten sizze by it ontbijt..  
 

 
Neist wurkjen is Eline ek drok yn de musyk, nei in carriere by Klaailud spilet se 

noch by in gospelkoar en begeliedt se op oanfraach sa no en dan ek oare 

groepen. Sijmen is wat minder musikaal en besiket de junen fol te krijen mei 
wurk en fergaderje foar de agrarische jongeren. 

Nei in skoftsje yn Jannum yn ‘it wite hûske’ wenne te hawwen geane wy aan-
sen nei Burdaard ta te wenjen. De Flieterpen út gean fielt wat frjemd, we 

binne selfs ‘Reitsum súd’ foarby aansen.. Mar oer in oantal jierren sille we Bur-
daard wol wer ferruilje foar de pleats. It Ponkje is aanst wat fierder fietsen 

mar dat sil m wol wer rêde. Wy litte it hjir by en wolle de Pen graach oerdrage 

oan ‘ús opvolgers’ Abe en Alice. 
 

 
                                                                               Sijmen&Eline 
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Maïs van de kolf 

Wie nu door het open veld fietst of wandelt wordt het zicht ontno-

men door manshoge maïsplanten met prachtig dikke kolven. Ik 
krijg dan altijd de neiging er een paar mooie kolven af te breken 

en deze op de barbecue te roosteren. Maar hier in ons land gaat 

het tien tegen een om voedermaïs. Die is veel droger en lang zo lekker niet als 
de echte suikermaïs. Hoewel een jong kolfje nog best smakelijk is. Suikermaïs 

wordt gegeten als groente. De jonge gele korrels aan de kolf zijn knapperig en 
zoet. De kolven worden geoogst als ze nog net niet rijp zijn en de suikers nog 

niet omgezet zijn in zetmeel. Vandaar die zoete smaak. Bewaar verse maïskol-

ven niet te lang, want die omzetting van suiker naar zetmeel gaat na het oog-
sten gewoon door. Maïs is het lekkerst om zo van de kolf te kluiven. Voor het 

bereiden verwijder je eerst de schutbladeren en de draden. Wil je de kolven 
direct op de barbecue roosteren, sla de bladeren dan voorzichtig terug en haal 

alleen de draden weg. Bestrijk de kolf royaal met boter en verpak de kolven 
weer in de schutbladeren of anders in aluminiumfolie. Leg ze niet te dicht op 

het vuur, want de korrels moeten wel gaar worden. Of kook maïskolven 20-30 

minuten in een pan met ruim kokend water met wat zout en eet ze zo op. 
Daarna kun je ze nog even roosteren op de barbecue of in een grillpan. Heer-

lijk met gezouten boter. Je kunt maïskorrels ook rauw van de kolf snijden. Zet 
de kolf rechtop op een plank, houd de bovenkant vast en snijd met een groot 

mes langs het midden van de kolf. Smoor verse maïskorrels in wat boter of 

verwerk ze in een roerbakgerecht. En popcorn natuurlijk ook altijd lekker, 
vooral het ploffen van de mais tegen het deksel aan is een prachtig geluid. 

Maïssoep met kipfilet en geroosterd brood 2 personen,40 min, waardering 7,5 
INGREDIËNTEN 

2 uien, fijngesnipperd, 1 teentje knoflook, fijngesnipperd, 1 eetlepel olijfolie, 
400 g zoete maïs (blik), 1 liter groentebouillon. Piment, 6 dikke sneden brood, 

150 g gekookte kipfilet, verse koriander.  

BEREIDEN 

Fruit de ui en knoflook in een koffielepel olijfolie. Doe er de maïs bij en blus 

met de groentebouillon. Kruid met piment, peper en zout en laat op een laag 

vuur garen. Mix de soep en duw ze door een fijne zeef. Besprenkel het brood 

met de rest van de olijfolie en zet even onder de grill. Snijd de kipfilet in stuk-

jes en doe ze bij de soep. Werk af met koriander. 

EXTRA BENODIGD 

Staafmixer De soep is lekker met wat zoete mosterd. Lekker ité  

Sjoerd 
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Pijnacker Ferwert 
Huish.art. – Speelgoed – Textiel 

0518-412376 
 

 

 
 

 
 

 

Jan Kamma   Ferwert 
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Dierenkeuring 

 
Op zaterdag 13 oktober vindt de jaarlijkse dierenkeu-

ring weer plaats.  
 

Aanvang: 9.30 uur Locatie: buiten bij het Ponkje 
(eventueel bij slecht weer bij familie Reitsma in de 
schuur).  
 
Dus poets, was of borstel je huisdier en kom gezellig 

samen naar de dierenkeuring! 

Tot dan! 
Het Ponkjebestuur 

 
Start soos 
De afgelopen twee jaar werden de vrijdagavonden van de jeugdsoos niet zo 

druk meer bezocht door de jeugd. Toch willen we de deuren van het Ponkje 
regelmatig op vrijdagen openen. Daarom hebben we de jeugdsoos omgedoopt 

tot SOOS. De jonge jeugd is nog steeds zeer welkom, maar ook de ‘oudere’ 
jeugd mag langskomen voor een drankje. We starten op vrijdagavond 21 

september. Houdt de tapperslijst in de gaten voor  de data van de soos. 

Groeten van het Ponkje bestuur  
 

Bedankt, 
Nu ik weer thuis ben uit de waadwente te dokkum wil ik alle flieterpers die 
een kaartje stuurden of een bezoek hebben gebracht heel, heel hard bedan-

ken dat geeft als je wat ouder word toch nog het gevoel dat je er bij hoort. 
Maarook dat de mannen van de kaart club het 80 tichen een avond zijn we-

zen spelen prachtig. Prachtig was dat. De mee gebrachte versnaperingen 

hebben daar zeer zeker aan bij gedragen . 
        Bedankt          Jan Drost. 

 

Uitnodiging    Uitnodiging  Uitnodiging 
  

Ben je 65 jaar of ouder en zoek je wat gezelligheid kom dan op 26 oktober 
naar De Fjouwer van 2 tot 5 uur. We spelen koersbal, sjoelen of biljarten of 

doen andere spelletjes. In de winterperiode komen we zo eens per maand sa-

men. Lijkt het jou ook leuk? 
Je bent van harte welkom 

  
De soos 
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Bêst Foer en…..net djoer!!  
 

De mais giet fan it lân  
mar hat wol wat lêst fan ´e drûchte hawn  
de kwaliteit is dan ek net oerol like bêst  
en derom binne wy earst troch alle oankochte mais hinne 
west  
Ierpelvezels binne der neat tefolle  
dus mais der mei ôfdekke? Set dat mar út ‘e holle!!  
Wat strie der ûnder, dat kin wol  
want by ús sit wol in hok fol  
Mar ek moai natûrhea, luzerne os haksele koalsiedstrie  
wer os eltse boer fan tinkt “ik woe dat ik hjir mear fan hie”  
It oare hok sit fol mei struisel foar eltse box en stâl  
en as jo tinke, mat dit no sa mâl  
dan sizze wy, jawis, want der mei net in klant  
mei in lege karre by ús fan ‘t hiem ôf!  
Mar ol dat struisel, hea en strie  
jout in protte rommel en Jehannes en Antsje woene  
graach dat it rounom wer netsjes wie.  
Bist do in jongkeardel die ´t ús der sneons by helpe wol,  
skilje dan efkes en wa wit………….  
 
 

oan´t sjen by Jehannes en Antsje.  
 

 
 

WIJBENGA’S VEEVOEDERHANDEL  
BLIJE Tel. 0519-561414 / 561717 
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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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Sept. 
t/m 
nov 

Schoonmaaklijst 

18-09 Tjitske S. Durkje S.  
 

25-09 Irma R. Wiesje H.  Anna de B. 
 

02-10 Gré H. Dittie D. Cora M. 
 

09-10 Saakje Z. Richtsje F. Tietsje W. 
 

16-10 Margje v. K. Wieke de J. Andrea v/d 
W.  

23-10 Cisca V. Ypie F. Hilma M. 
 

30-10 Linda T. Alie K. Hennie L. 
 

06-11 Maake M. Tine R. Marja S. 
 

13-11 Sippie S. Jellie V. Ietsje H. 
 

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

 
 Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 

B.v.d. ,  Dorpshuisbestuur 

 

GEZOCHT!        
Het dorpshuis is op zoek naar ‘nieuwe’ bakkers voor op de vrijdagavond of de 

zaterdagmiddag! 
 

Heb je zin om ons vrijwilligersteam te versterken? Geef 

je dan op bij Hiltsje Akkerman 

Tel.nr. : 0519- 346168 
e-mail:  hiltsjez@hotmail.com  

mailto:hiltsjez@hotmail.com
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizotfX74nMAhUBhA8KHWcKCX4QjRwIBw&url=http://www.vakantietsjechie.cz/hollandse snack avond.htm&bvm=bv.119028448,d.ZWU&psig=AFQjCNF-4lgLa5hbPFTy1vIofimaKFOhCg&ust=1460577007643000
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Tappers- en bakkerslijst  (vrijdag en zaterdag)  september t/m no-

vember 

 Zaterdag Vrijdag 

Tappen Bakken Tappen Bakken 

 

Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 

B.v.d. ,  Dorpshuisbestuur 

 
 
 

21-09   Ale Sip  Hans H. en 

Hilma  

22-09 Hylke Klaas en Dik-
kie 

 
 

 

29-09 Fokke Jan Pier en 
Tietsje R. 

  

05-10   Cees V. Tietje W. en 

Klaas H. 

06-10 Minne Jitske R. en 
Tjitske S. 

  

13-10 Sippie Dittie en 

Marja 

 

 

 

19-10   Theo  en 

Lourens B. 

Lars en Sy-

bren 

20-10 Hiltsje A. Bavius B. en 
Ruurd de V. 

  

27-10 Marten Auke en Sara  

 

 

02-11   Boukje R. en 

Baukje S. 

Piet R. en 

Johannes  J  

03-11 Ytsje J. Klaaske en 
Riemke 

  

10-11 Wouter Silvia en Be-

rendtsje  

  

16-11   Anneke v/d 

B. 

Mark K en 

Sietske H. 

17-11 Cees D. Oane S en 
Sjoerd 

  

24-11 Gaatse Herman S. en 

Harmen 
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Peuterspeelzaal 'Oer de Brêge'  
 
Is uw peuter toe aan een nieuwe uitdaging? Dan voelt hij of zij zich vast thuis 

op onze peuterspeelzaal! Opgave is mogelijk vanaf 2 jaar en plaatsing vanaf 2 

1/2 jaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janne Dijkstra, e-
mail:oerdebrege.aanmeldingen@gmail.com. 

 

mailto:oerdebrege.aanmeldingen@gmail.com
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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 21 September  Start soos ’t ponkje bestuur 
zaterdag 22 september  Warner de Boer – Rene Folkertsma 
zondag 23 september  Oane Sierksma 
zaterdag 29 september  Jan Sierksma – Abe Reitsma 
zondag 30 september  Gerard Talsma – Teake Wassenaar 
vrijdag 5 oktober   Sietske Hoekstra – Symen Hoekstra 
zaterdag 6 oktober  Bavius Bakker 

zondag 7 oktober   Fokke Sierksma – Wim de Groot 
zaterdag 13 oktober  ‘LOADSROCK’ 
zondag 14 oktober  Jenne deelstra – hindrik fan’ terpwei 
vrijdag 19 oktober  Johan Folkertsma - Sybren Hilverda  
zaterdag 20 oktober  Sijmen Hoekstra – Eline út aldtsjerk 
zondag 21 oktober  Jan Pier Sierksma –  Hylke Hoekstra 
zaterdag 27 oktober  Esther Spoelstra – Eelkje Vlaanderen 
zondag 28 oktober  Marco Akkerman 
vrijdag 2 november  Wouter Folkertsma – Sytse Hoekstra 
zaterdag 3 november  Tsjitze P vd Velde – Herman Schaafsma 
zondag 4 november  Herman Akkerman 

zaterdag 10 november  Douwe vd Meer – Auke Attema 
zondag 11 november   Jelle Reitsma – Johannes Hoekstra 
vrijdag 16 november  Johannes bloem – Riemer Folkertsma 
zaterdag 17 november  Jan Pieter Reitsma -Wilco v Kammen 
zondag 18 november  Sijmen C Zoodsma – Gaatze W Zoodsma 
zaterdag 24 november     Martzen Feenstra – Gretha Andela  
zondag 25 november  Sippie v Slooten 
SCHOONMAAKLIJST ’t Ponkje 

Graag de datum alvast in de agenda of telefoon zetten! 

  
maandag 17 september Riemke vd Velde – Nynke Schaafsma 

maandag 24 september Alle Sierksma – Joeke Vellema 
maandag 1 oktober Ytsia Teunissen – Ciska Reitsma 

maandag 8 oktober JFP – ruurd de vries 

maandag 15 oktober Gerda Sierksma – Bavius Bakker 
maandag 22 oktober Minne Kooistra – Sippie v Slooten 

maandag 29 oktober Jenne Deelstra – Tietsje Reitsma 
maandag 5 november Wilco v Kammen – Jan-Pieter Reitsma 

maandag 12 november Wieke Marije Bakker – Nynke Hoekstra 
maandag 19 november Wytze Bavius de Boer – Froukje Sierksma 

maandag 26 november Johannes Bloem – Riemer Folkertsma 
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21-09 Start soos  ‘t ponkje 21.00 u 

21-09 Kaarten  dorpshuis 19.30 u 

27-09 CPB rayonvergadering dorpshuis 19.30 u 

05-10 Kaarten dorpshuis 19.30 u 

13-10 Dierenkeuring ‘t ponkje 09.30 u 

19-10 Kaarten dorpshuis 19.30 u 

20-10 Het slimste dorp van Friesland dorpshuis 20.00 u 

25-10 CPB dorpshuis 19.45 u 

26-10 Ouderen Soos dorpshuis 14.00 u 

 
 

 

                 

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren op: 

Woensdag  10 oktober  2018 
Bij Wieger Zoodsma  

Mailen kan ook: 

dorpsbode@deflieterpen.nl 
 

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

