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Dit is een uitgave van Dorpsbelang, Oranjevereniging, ’t Ponkje en 

Dorpshuis 
DORPSBELANG      Hendrik Bijma 

DORPSHUIS               Mariëlle Brouwer              
ORANJEVERENIGING    Gretha Andela   

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 

 
www.deflieterpen.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 

 
Het is nu begin september de zon staat nog steeds volop te schijnen (goed 

voor groene energie), we gaan weer richting herfst. De zomer was weer over-
weldigend met veel zonneschijn en temperaturen die in ons land records heb-

ben opgeleverd.  

 
Je ziet bij verschillende plaatsen “De scholen zijn weer begonnen”, in de Flie-

terpen zien wij deze borden niet. De school is de afgelopen zomer gesloten, 
de jeugd moet nu naar Burdaard of naar Bornwird. Wij wensen jullie veel suc-

ces op deze scholen. In de Flieterpen is een groepje mensen die de jeugd 

probeert bij elkaar te krijgen en leuke dingen te doen één keer per maand. U 
kunt dit lezen bij FLIEREWILLE op blz. 8 van dit blad. 

 
In dit septembernummer van de dorpsbode helaas geen PEN, geen datums 

voor kaarten, jeugdsoos en geen menu van onze chef kok. Wij hopen dat zij in 

het vervolg er weer bij zullen zijn. De soos voor ouderen begint in oktober en 
de toneelvereniging zoekt mensen. Op de voorplaat ziet u hoe de keatsferieni-

ging haar laatste kaatswedstrijd heeft afgesloten.  

mailto:cees.erna@hetnet.nl
http://www.deflieterpen.nl/
http://www.deflieterpen.nl/
mailto:info@rmtnof.nl
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Nieuwspagina van dorpsbelang  De Flieterpen 
 
Opbrengst oud papier 

 
De opbrengst van het oud papier van juni was € 201,78  

De stand voor de defibrillators is nu € 568,69 

 
De papierinzameling in augustus was overweldigend. Beide containers waren 

propvol. Daarvoor willen wij u hartelijk danken. Graag het papier in de contai-
ner zo stappelen dat er geen loze ruimte overblijft. Lege dozen graag in elkaar 

vouwen. Zo kan iedereen het oud papier in de containers kwijt. 

Blikmikkers 
 

Bij de brug in Lichtaard en bij de brug in Jannum zal een blikmikker worden 
geplaatst. 

 40 jarig bestaan Dorpsbelang De Flieterpen 
 

Dorpsbelang De Flieterpen bestaat officieel  40 jaar. 

Tijd dus voor een gezellige avond. 
Zet daarom NU alvast in je agenda: 

Wat: 40 jarig  bestaan dorpsbelang 
Wanneer: Zaterdag 9 november 2019 

Waar: Dorpshuis De Fjouwer in Reitsum 

We maken er een gezellige avond van. 
                                                                                Bent u/jij er ook bij? 

 

Na de zomer begint de Soos weer in oktober 
25 oktober Soos in het dorpshuis aanvang 14.00 u 

29 november Soos ???????????   14.00 u 
 

Greppeltocht  
Zaterdag 26 oktober om 20.00 uur in het Dorpshuis. Binnen-
kort meer informatie op facebook en in de volgende dorpsbode. 

Zet alvast in je agenda 

 

Tonielfreonen, 
Wolle wy kommende winter wer in stik op de planken sette dan ha wy spilers 

nodig. Ha jimme nocht oan tonielspieljen, nim kontakt op mei understeande. 
Nammens toniel Blau Moandei 

Berendtsje van der Velde 0518346255/ 0628069979. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.stedon.nl/stedelijke-producten/straatmeubilair/afvalbakken/blikmikker/&psig=AOvVaw1xrdtxU5-Wh4ZSkQzQkjkH&ust=1568140947040876
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Interkerkelijke vrouwenochtenden van start in Burdaard 
 
Burdaard – Dit winterseizoen zullen er voor de eerste keer koffieochtenden 

voor vrouwen georganiseerd worden in MFC het Spectrum in Burdaard. De 
start is op 11 oktober met de bekende spreekster Tonneke Bijker. Het thema 

van deze ochtend is: “Geborgenheid vinden in deze onrustige wereld”. 

 
’Yn dizze omkriten bestiet soks noch net en wy tinke dat d’r wol behoefte oan 

is’, zegt Simone Minkes, een van de drie initiatiefneemsters. Toen zij zich in 
april vlak buiten Burdaard vestigde, vroeg ze zich af hoe ze zich voor deze 

nieuwe omgeving zou kunnen inzetten. Samen met vriendinnen Elly Reitsma 

en Alie Noordstra, beiden al inwoonsters van Burdaard, werd het plan opgevat 
om vrouwen uit de buurt de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten. De 

vrouwen benadrukken dat iedereen welkom is; ‘Oft se no nei de iene of de 
oare tsjerke gean, of nei gjinien, ek yn dizze tyd fine froulju it moai om by 

elkoar te kommen en tegearre nei te tinken oer wat it betsjut om kristen te 
wêzen yn ús mienskip’ volgens Minkes.  

 

Iedere ochtend staat een ander christelijk thema centraal. Een meer of minder 
bekende spreekster zal dat thema toelichten. Verder wordt er met elkaar ge-

zongen, er is tijd om elkaar (beter) te leren kennen, elkaar te bemoedigen en 
te ontdekken wat het voor je dagelijks leven betekent om te geloven in de 

God van de Bijbel.  

De ochtenden beginnen iedere keer om 9.30 uur en vinden plaats in Het Spec-
trum, het multifunctionele centrum in Burdaard. Er is een boekentafel en een 

tafel van Israëlproducten aanwezig. Voor de koffie of thee met cake wordt een 
bijdrage van drie euro gevraagd en er wordt een collecte gehouden. 

Datums om alvast in uw/jouw agenda te noteren! 

 
11 oktober 2019 Tonneke Bijker 

15 november 2019 Gerry Velema 
10 januari 2020  Martine Santinge 

07 februari 2020 Ammy van Eerden 
13 maart 2020  Willy Zeldenrust 

 

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.  

mailto:info@tikokinderopvang.nl
mailto:info@tikokinderopvang.nl
http://www.tikokinderopvang.nl/
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                                            IT GIET OAN! 

Freed 27 septimber wolle wy graach de earste kear fan “Flierewille” organi-
seare.  

 
Op dizze middei is der foar de bern fan de basisskoalle de mooglikheid om ge-

sellich mei elkoar spultsjes te dwaan, te knutseljen en natuurlijk by te praten. 
Want yntusken ha sommigen elkoar al in oantal wiken net mear sjoen!  

 

Hoe let? Fan 16.00 oant 17.30 oere.  
Wêr? Doarpshûs de Fjouwer 

 
Graach in eigen spultsje meinimme.  

 

Oant dan!  
Petra, Gretha en Hiltsje  
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Paardenstalling te huur bij Mariëlle Brouwer Harstawei 13 in Ginnum 
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Pijnacker Ferwert 
Huish.art. – Speelgoed – Textiel 

0518-412376 
 

 

 
 

 
 

 

Jan Kamma   Ferwert 
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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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Tappers- en bakkerslijst  (vrijdag en zaterdag)  sept t/m nov 2019 

 
 
 
 

Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 

 B.v.d. Het Dorpshuisbestuur. 

Sept/nov 

2019 

Zaterdag Vrijdag 

Tappen Bakken Tappen Bakken 

21-09-18 René M. en 
Jan M. 

Silvia en Be-
rendtsje 

  

28-09-19 Hylke Klaas en Dik-

kie 

  

04-10-19   Cees V.  Tietje W. en 
Klaas H. 

05-10-19 Fokke Jan Pier en 
Tietsje R. 

  

12-10-19 Minne Jitske R. en 

Tjitske S. 

  

18-10-19   Theo  en 
Lourens B. 

Klaas en Sy-
bren 

19-10-19 Sippie Dittie en 
Marja 

  

26-10-19 Abe K. en 

Jorrit A. 

Bavius B. en 

Ruurd de V. 

  

01-11-19   Boukje R. en 
Baukje S. 

Piet R. en Jo-
hannes de J. 

02-11-19 Marten Auke en Sara   

09-11-19 Cees D. Oane S. en 
Sjoerd 

  

15-11-19   Herman A Thea S. en 

Gretha 

16-11-19 Gaatse Herman S. en 

Harmen  

  

23-11-19 Sjouke S. 
en Piet S. 

David en 
Wieke 

  

29-11-19   Ale Sip Hans H. en 

Hilma 

30-11-19 Marko A.  Sietske H. en 

Anneke B. 
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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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sept/nov 2019 Schoonmaaklijst Dorpshuis 

17-09-19 Cisca V. Hilma M. Nel Schrier 

 

24-09-19 Linda T. Alie K. Hennie L. 

 

01-10-19 Maake M. Tine R. Marja S. 
 

08-10-19 Sippie S. Ietsje H. Grietsje 

 

15-10-19 Jitske R. Pietsje S. Ytje H.  

 

22-10-19 Tjitske S.            Durkje S.  

 

29-10-19 Irma R. Wiesje H.  Anna de B. 

 

05-11-19 Gré H Dittie D. Cora M. 
 

12-11-19 Saakje Z. Richtsje F. Tietsje W. 

 

19-11-19 Margje v. K. Wieke de J. Andrea v/d W. 

 

26-11-19 Cisca V. Hilma M. Nel Schrier 
 

 
 

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.  
 

 

 

mailto:info@tikokinderopvang.nl
mailto:info@tikokinderopvang.nl
http://www.tikokinderopvang.nl/
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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 21 september  Ruurd De Vries 

zondag 22 september  Alle de Vries   -Minne Kooistra 
zaterdag 28 september   Gerda Sierksma – Wytske Klijnstra 

zondag 29 september Oane Sierksma 
vrijdag 4 oktober Sietske Hoekstra – Symen Hoekstra (opening 

soos, verkleed je als een dier, gedraag je als een beest) 
zaterdag 5 oktober Warner de Boer – Rene Folkertsma 

zondag 6 oktober Gerard Talsma – Teake Wassenaar 

zaterdag 12 oktober Jan Sierksma – Abe Reitsma 

zondag 13 oktober Fokke Sierksma – Wim de Groot 

vrijdag 18 oktober Johan Folkertsma - Sybren Hilverda 
zaterdag 19 oktober Alle Sierksma 

zondag 20 oktober Jan Pier Sierksma –  Hylke Hoekstra 

zaterdag 26 oktober Ciska Reitsma en Thessa kingma 
zondag 27 oktober Jenne deelstra – hindrik fan’ terpwei 

vrijdag 1 november Wouter Folkertsma – Sytse Hoekstra 
zaterdag 2 november Bavius Bakker 

zondag 3 november Marco Akkerman 
zaterdag 9 november Sijmen Hoekstra – Eline út aldtsjerk 

zondag 10 november Herman Akkerman 

vrijdag 15 november Johannes bloem – Riemer Folkertsma 
zaterdag 16 november Esther Spoelstra – Eelkje Vlaanderen 

zondag 17 november Jelle Reitsma – Johannes Hoekstra 
zaterdag 23 november Tsjitze P vd Velde – Herman Schaafsma 

zondag 24 november Sijmen C Zoodsma – Gaatze W Zoodsma 
 

SCHOONMAAKLIJST ’t Ponkje 

Graag de datum alvast in de agenda of telefoon zetten! 

  
maandag 23 september  Elbrecht van der Veen – Silke Vlaanderen 

maandag 30 september johan folkertsma – Riemer Folkertsma 
maandag 7 oktober Jan Kooistra – Simen Bijma 

maandag 14 oktober Riemke vd Velde – Nynke Schaafsma 

maandag 21 oktober              Alle Sierksma – Ruurd Folkertsma 
maandag 28 oktober JFP – ruurd de vries 

maandag 4 november Gerda Sierksma – Bavius Bakker 
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19-09 CPB    Start Nieuwe seizoen dorpshuis 09.30 u 

20-09 Klaveren en Tachtigen (kaarten) dorpshuis 19.30 u 

27-09 Flierewille voor school jeugd dorpshuis 
16.00 u 

17.30 u 

28-09 
Heak Yn’t Bekje (visclub)dagje 
uit start in Reitsum 

dorpshuis  08.45U 

04-10 Klaveren (kaarten) dorpshuis 19.30 u 

11-10 Vrouwenochtenden Burdaard MFC  09.30 u 

17-10 
CPB   Dhr. Vellema, duurzame 
energie 

dorpshuis 19.45 u 

18-10 Klaveren en Tachtigen (Kaarten) dorpshuis 19.30 u 

25-10 Soos dorpshuis 14.00 u 

26-10 Greppeltocht dorpshuis 20.00 u 

09-11 Bonte avond dorpsbelang dorpshuis 20.00 u 

 

 
 

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren op: 

Woensdag  9 oktober 2019 
Bij Wieger Zoodsma  

              Mailen kan ook: dorpsbode@deflieterpen.nl  

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

