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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   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 
 

Beste Flieterpers, 
 
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. 
 

 Sluiting Kristlike Basisskoalle de Flieterpen te Reitsum. 
 

Na meer dan een eeuw komt er per 1 augustus 2019 een einde aan christelijk 

basisonderwijs in de Flieterpen. Zelfs een nog vrij nieuwe school kan het tij 
niet keren. De krimp van het aantal leerlingen gaat de laatste paar jaar snel. 

De nu nog naar school gaande kinderen zullen straks uitvliegen naar een aan-
tal omliggende dorpen.  

 
De school wil oud leerlingen en iedereen die op welke manier ook aan een 

school in Reitsum verbonden is geweest uitnodigen voor een reünie. Deze zal 

plaats vinden op zaterdag 29 juni van 13:00 uur tot 17:30 uur. Wie wil 
deelnemen kan zich melden voor 1 april 2019.via het volgende e-mail-

adres (voorkeur) of telefoonnummer:kbs.deflieterpen.reuny@outlook.com 
W. Zoodsma: 0630223675 Na opgave volgt er meer informatie. 

Oud leerlingen/Ouders/Grootouders/Verzorgers  

                                        MELDT U AAN 
Ook is het noodzakelijk dat de  Flieterpers zich voor 1 april aanmel-
den (de schoolkinderen niet) i.v.m. het reserveren van een tent.  

 
Heeft u foto’s van de tijd dat u hier op school zat laat het ons weten wij ma-

ken er een scan van. U krijgt uw eigen foto’s weer mee. Laat ze achter op 
school of bel met Wieger Zoodsma 339271 

 

mailto:cees.erna@hetnet.nl
http://www.deflieterpen.nl/
mailto:kbs.deflieterpen.reuny@outlook.com
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De Pen 

Beste Flieterpers, 

Bedankt Wilco en Hilde voor de pen!  

Toen wij in december 2016 de sleutel kregen ( Harstawei nr. 4) begonnen wij 
vol goede moed aan he (zeer nodige) opknapwerk van ons huis.  

 
Helaas werd in maart 2017 bij Harry darmkanker geconstateerd; de volgende 

maanden waren wel de zwaarste van ons leven. Bestraling en chemokuur. 

Maar goddank heeft het geholpen, de kanker is helemaal weg! We zijn dank-
baar voor de vele steunbetuigingen uit het dorp; het bevestigt nog maar eens 

dat we het juiste plekje hebben uitgekozen.  
 

Dit jaar komen de werkzaamheden langzaam maar zeker weer op gang. 
Nieuwe ramen, nieuwe garagedeur, en de isolatie van het dak is bijna klaar. 

Onze dochter Ester uit Leeuwarden zien we hier vaak met haar man Chris en 

onze kleindochter Nim.  
Als boven de logeerkamer af is zullen we onze andere dochter Emma met haar 

man Alexander en onze kleinzoon Aldwin hoop ik ook wat vaker zien. 
 

Sinds een paar maanden hebben we nieuwe buren op nr.2, en we geven dan 

ook graag de pen door aan Andre en Claudia! 
 

 
Jaarvergadering  

Kaatsvereniging “ Nea Kwea ” 
 

Het bestuur van “Nea kwea” nodigt hierbij alle leden, sponsors, ouders en vrij-
willigers uit voor de jaarvergadering, deze vindt plaats op   

 

6 Maart 2019 om 20.00 uur  
in de Spiker te Reitsum 

 
We hopen jullie allen te verwelkomen! 

 

Tot 6 Maart 

 

Wilco, Ruurd, Jan Pier, Dittie, Nynke              neakwea@gmail.com 

 

mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20neakwea@gmail.com
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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Nieuwspagina van dorpsbelang De Flieterpen 
 
Jaarvergadering  

 
Op dinsdag 19 maart a.s. (gewijzigde datum) is de gezamenlijke jaarverga-

dering van het Dorpsbelang, Sportveldcommissie en de Oranjevereniging.  U 

bent van harte welkom in het dorpshuis vanaf 20.00 uur. 
 

Agenda 

1. Sportveldcommissie 

- jaarverslag  - financieel verslag 

- bestuurswisseling - rondvraag 
 

2. Oranjevereniging 

- jaarverslag  - financieel verslag 

- bestuurswisseling - rondvraag 
 

3. Dorpsbelang 

- notulen gezamenlijke jaarvergadering 2018 
            - jaarverslag  - financieel verslag 

            - bestuurswisseling - rondvraag 
Pauze  

Gastspreker Hans Kroodsma (voorzitter Waadrâne) 

De heer Kroodsma geeft uitleg hoe de boeren zich inzetten voor het behoud 
van natuur, landschap en biodiversiteit. 

 
Inzameling oud papier 
23 februari 2019 inzameldatum oud papier. Containers staan in Ginnum en 

Reitsum. 
 

AED 

AED-cursus is op 21 en 22 mei a.s. in het dorpshuis. 

 

Gebruik de HartslagNu app 

Dorpsbelang zou het op prijs stellen dat de personen op de AED-lijst, en ande-

ren die kunnen en willen reanimeren, zich als burgerhulpverlener aanmelden 

bij HartslagNu.  Wanneer 112 wordt gebeld en er wordt vastgesteld dat het 

mogelijk om een hartstilstand gaat ontvangen de burgers die het dichtstbij het 

slachtoffer wonen automatisch een alarmoproep. (zie hartslagnu.nl) 
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Wijziging NAW gegevens 

Beste leden als u een wijziging heeft van uw naam, adres en woonplaats 

(NAW gegevens) geef dit dan aan ons door. Denk hierbij ook aan, een nieuw 

bankrekeningnummer of gewijzigd e-mailadres. 

Dit kan via een mail naar dorpsbelang@deflieterpen.nl 

Whatsapp Groepen De Flieterpen  
 

De bordjes met  “Attentie WhatsApp buurtpreventie” zijn geplaatst. 

Geef u op bij de Whats-app groep beheerders; 

Ginnum:  Gaatse Zoodsma  0622726943 

Jannum:  Evie Vinken           0628616609 

Lichtaard: Mark Kingma        0613355323 

Reitsum: Cees Douwes        0613788964 

Carnaval in het Ponkje 
Zaterdag 23 februari 

Vanaf 21.30 uur 
Trek je leukste outfit aan!! 

(niet verkleed = €5,- entree) 
 

Koningsdag  

Op 27 april organiseert de Oranjevereniging het  
                                                   koningsfeest 2019.  

BAM jonguh!  
Houd de middag van 13:00 tot 19:00 vrij! 

 We starten met een vrijmarkt voor de basisschool kinderen rond 
het dorpshuis. Verder belooft het een dag vol prijzen, prestaties 

en muziek te worden.  
Nadere informatie volgt! 

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) 
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Algemene Ledenvergadering De laatste eer op  12 maart 2019     
 in het ponkje om 20.00 u 
 

1 Agenda 
 

2 Opening en welkom 

3 Notulen en jaarverslag 
4 Financiën 

5 Ledenadministratie: Graag nieuwe leden en als kinderen 18 worden is het 
de bedoeling dat ze zelf de jaarlijkse contributie betalen. 

6 Lezen van namen overleden leden in 2018 met aansluitend een 

kort moment van stilte. 
7 korte schorsing 

8 Bestuurswissel:  Ytsje Jansma treed af en Riemke v/d Velde-
Zoodsma vervangt haar. 

9 Bode: op of aanmerkingen aangaande Clara? 
10 Rondvraag 

11 Sluiting 

Amnesty 
 

Na ruim 28 jaar coördinator voor Amnesty in de Flieterpen te zijn geweest 
stop ik per 1 januari 2019 met deze taak. Ook de tasjes verdwijnen hiermee.  

Hiervoor in de plaats kunt u altijd blijven meedoen via het internet. Daar is de 

brief meestal voorgeprogrammeerd en is één druk op een knop al voldoende 
om een brief te verzenden. In de laatste tasjes zit een formulier met daarop 

de nodige aanwijzingen. 
Voor diegenen die niet meededen met de tasjes is ook de verandering een 

kans om zonder veel gedoe uw stem te laten horen tegen onrecht in deze we-

reld. 
Een ieder die met de tasjes meegedaan heeft hartelijk dank voor het 

vele schrijven.     
                                                  Hillie Corporaal. 

De site werkt als volgt: 

Ga naar: www.amnesty.nl De bovenste regel van de site:  
WAT WE DOEN     WIE WE ZIJN      KOM IN ACTIE      NIEUWS……… 

Klik op het blok: KOM IN ACTIE De pagina verandert in een geel vlak en een 
vlak met: ONTVANG ONZE SPOEDACTIES PER E-MAIL AANMELDEN 

Klik op aanmelden en vul de velden in onder: AANMELDEN SPOEDACTIES 
En klik vervolgens op de zwarte balk   AANMELDEN 

 

U krijgt te zijner tijd een oproep in uw mailbox om een brief te ondertekenen 
met uw naam en verstuurt deze met een muisklik. 

http://www.amnesty.nl/
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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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Pijnacker Ferwert 
Huish.art. – Speelgoed – Textiel 

0518-412376 
 

 

 
 

 
 
 

Jan Kamma   Ferwert 
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Tryater makket “Hjir ha ik west” yn Jannum 
Unerstende is ek te lezen op www.deflietepen.nl  
 

Wat betsjut it foar de bewenners, foar de terp, foar de minsken dy’t rûnom de 
terp wenje en foar toeristen dat yn Jannum, it lytste terpdoarp fan ‘e wrâld, 

noch mar ien hûs op de terp bewenne wurdt? En hoe soe Jannum der útsjen 

yn 2053? Hoe wolle we dat it der út sjocht? Moat alles bliuwe sa’t it no is? 
Wurdt it in soarte fan iepenloftmuseum?  

 
Teatermakster Aukje Schaafsma rekke fasinearre troch krimp fan doarpen en 

is hiel bliid dat se dêr yn Jannum in foarstelling oer meitsje mei. It wurdt in 

bustoer en ekskurzje nei it Jannum fan 2053. Aukje is al drok dwaande om 
mei Jantien de Boer fan de Leeuwarder Courant ferhalen te sammeljen. Faaks 

hat se ek by jimme op de kofje west. Jantien sil de ferhalen ek publiseare yn 
de Leeuwarder Courant.  

 
Net in gewoane foarstelling mar in ekskurzje 

It wurdt net in gewoane foarstelling mei in poadium, in tribune en in ferhaal… 

Hjir ha ik west bestiet út: 
*In teatrale bustoer fanút Ljouwert nei Jannum, begelaat troch stewards. 

*In fashionshow oer de Tsjerkestrjitte, mei minsken dy’t op foalchoarder fan 
de skiednis it doarp út rinne. 

*Frij rûnsjen op de terp, mei twa stewards en in plattegrûn, dêr’t yn de huzen 

fideo-projeksjes te sjen binne en ynterviews te hearen binne dy’t Aukje mei 
Jantien de Boer fan de Leeuwarder Courant makket. 

*De weromreis nei de bus nei Ljouwert. 
 

Figuranten socht 

Foar de fashionshow is Aukje op syk nei figuranten. Ast net alle data beskikber 
bist, dan is der yn oerlis wol wat op te betinken. De tiden binne rom nommen.   

 
  

Repetities: 

Zaterdag 9 maart uitleg/doorpassen kostuums: 19:00 - 21:30u - Jannum op 
de Terp 

Zaterdag 23 maart - doorpassen kostuums en repetitie van de fashionshow 
van 10:30u. tot  13:00u - Jannum op de Terp 

 

Doorloop: 
Dinsdag 2 april - Doorloop 1: 18:30u t/m 22:00u.  

Woensdag 3 april - Doorloop 2: 18:30u t/m 22:00u.  
 

http://www.deflietepen.nl/
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Voorstellingen week 1: 

Donderdag 4 april - Try-out met publiek  18:30u t/m 22:00u.  
Vrijdag 5 april - 18:30u t/m 22:00u.  

Zaterdag 6 april - 18:30u t/m 22:00u.  

 
Voorstellingen week 2: 

Donderdag 11 april 18:30u t/m 22:00u.  
Vrijdag 12 april 18:30u t/m 22:00u.  

Zaterdag 13 april 18:30u t/m 22:00u.  

 

Wolst meidwaan? Jou dy op troch in mail mei dyn namme, leeftiid en adres te 
stjoeren nei Aukje: aukje.schaafsma91@gmail.com. 

 

Bestel gau kaarten 

It tal kaarten is beheind. Bestel dus gau! De kaarten binne al te keap op 

www.tryater.nl. Let op: Publyk kin de ekskurzje allinne hielendal meimeitsje, 

dus ynklusyf de busreis fan Ljouwert nei Jannum en werom. It is foar pu-

blyk net mooglik om yn Jannum oan te sluten. Hjir ha ik west is y.f.m. 

de busreis en it rûnsjen yn de huzen net goed tagonklik foar minsken dy’t in 

rolstoel of rollator brûke. Leeftiidadvys: 12+. 

Op de hichte bliuwe fan Hjir ha ik west? Yn de Flieterper bode fan maart fer-

telle wy graach mear. Of sjoch op www.tryater.nl, skriuw dy yn foar de Try-

aternijsbrief of folgje Tryater op Twitter, Facebook of Instagram. 

Wy sjogge der nei út om by jim te spyljen! 

Tryater 

Menu                      Piek, kiep, hin,  

 
Ik ben een bewuste kipeter. Dat wil zeggen dat ik bewust kies voor kippen die 

een goed leven hebben gehad, en waar ik van weet dat ze lekker zijn. Niet ie-

dere kip is nl even lekker, maar dat terzijde. 
Vaak kom je automatisch uit bij biologische kip. Het leven van biologische kip-

pen is echt een stuk beter dan van kippen die dicht opeengepakt met veel te 
veel soortgenoten opgroeien in een stal, nooit daglicht zien en al na 36 dagen 

worden geslacht. Biologische en scharrel kippen hebben meer ruimte en kun-

nen ook naar buiten. Ze zijn van een ras dat minder snel groeit en leven ruim 
twee keer zo lang. Let als je kip koopt op het 'Beter Leven Kenmerk' van de 

dierenbescherming. Met drie sterren op dit kenmerk is de kip biologisch, met 
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twee sterren scoren ze ook al beter op het gebied van dierenwelzijn. Dat be-

tere leven heeft natuurlijk wel een prijskaartje, maar dat heb ik er wel voor 
over.  

Een kipfilet van 200 gram is eigenlijk al voldoende voor twee personen. Om 
het geheel dan wat meer body te geven, vul ik de filets met allerlei lekkers. 

Met een plakje ham, wat kaas, reepjes kleurige groenten en/of een mengsel 

van fijngehakte kruiden. Meestal heb ik geen vooropgezet plan, maar laat ik 
mij inspireren door de ingrediënten die in mijn koelkast liggen, en nog in de 

groenteschaal liggen, bosui/ lente-ui, paprika ui e.d. Dat leidt elke keer weer 
tot een echt feestje op het bord. Snijd kipfilets om te vullen overlangs open tot 

op een centimeter van de rand. Snijd grote dikke filets eventueel eerst door-
midden. Klap de filets open en leg er een plakje ham of kaas op. Ik bestrijk ze 

ook wel met verse roomkaas met kruiden. Op één helft van de filets leg je dan 

lucifer dunne reepjes groente. Bijvoorbeeld een combinatie van reepjes bosui 
met reepjes wortel, of reepjes rode en gele paprika met sprietjes bieslook. 

Heel lekker zijn reepjes tomaat met blaadjes basilicum, een minibolletje moz-
zarella en wat versgemalen citroenpeper. Je kunt de groente ook vervangen 

door fijngehakte kruiden of een mengsel van heel fijngesnipperde rode ui met 

sinaasappelrasp, platte peterselie en tijm. Klap tot slot de ander kant van de 
filet over de vulling en steek de opening dicht met een cocktailprikker. Zo'n 

gevulde kipfilet wordt extra feestelijk als je hem ook nog eens verpakt in 
een plakjes rauwe ham of ontbijtspek. Of in lange linten courgette of geblan-

cheerde prei. Zo kun je de filets bakken, maar ook zachtjes smoren en zelfs 
stomen. Zo geef je een kipfilet zoveel smaak, dat ook een kleine portie meer 

dan goed smaakt!  

 
Hmmmm heerlijk, ik zit nu net voor eterstijd dit te bedenken, gooi er nog een 

recept achteraan. En dan zelf achter de pannen, volgende keer kunnen we al 
aan de voorjaarsgroente gaan denken. Machtig!  

Gevulde kipfilet met mozzarella gewikkeld in ontbijtspek. 4 personen / 30 min 

 Ingrediënten: 1 bol mozzarella (à 125 g), in stukjes, 50 g belegen kaas, 

geraspt, 1 eetlepel grove mosterd, 4 kipfilets 

 8 plakken ontbijtspek 

BEREIDEN 

Verwarm de oven voor op 200 °C. Meng de kazen met de mosterd. Maak een 

inkeping in iedere kipfilet en vul die met het mosterdmengsel. 
Wikkel de gevulde kipfilets ieder in twee plakken spek - niet te strak, maar wel 

stevig genoeg om de kipfilets bij elkaar te houden. Bestrooi ze met zout en pe-
per, leg de kip in een braadslede en zet 25-30 minuten in de oven. 

                                                                                      Lekker ité Sjoerd 

https://www.okokorecepten.nl/recept/kip-gevogelte/kipfilet/
https://www.okokorecepten.nl/recept/kip-gevogelte/gevulde-kipfilet/
https://www.okokorecepten.nl/recept/groenten/courgette/
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      Oersetwedstriid Dichter fan Fryslân 
 
De Dichter fan Fryslân, Eeltsje Hettinga, freget, yn gearwurking mei It Skri-

uwersboun om de bêste Nederlânske oersetting fan syn gedicht 'De redens fan 
it wurd'. 

 

DE REDENS FAN IT WURD 
 

Wyn fynt syn gesicht yn fearren op it iis, 
yn katedralen ek en hannen fan fammen 

op de grutte winterflakten fan de rivier. 

 
Fearren fynt de wyn yn nacht syn gesicht 

sa’t har wêzen, ûnder de tijen ferdwûn, 
stal kriget yn de bylden fan it gedicht – 

 
it fers dat net hâldt: de redens fan it wurd, 

it gewicht fan al wat oan langstme bestiet, 

o, swierder is as de taal dy’t har bewiist 
 

as ferrifeljend – iennachtsiis, brekber en 
net te betrouwen, dat nea de lading dekt 

fan wat streek meitsje wol, plak ek, om 

 
har, oare kant it skimerjen fan de rivier. 

Wyn fynt syn gesicht yn fearren op it iis. 
Al wat fan har is, is de slach dy’t ik mis. 

 

De bekendmakking fan de bêste Nederlânsktalige oersetting is op sneon 30 
maart op de literêre jûn mei de skriuwer fan it Boekewikegeskink, Jan Siebe-

link en de Dichter des Vaderlands, Tsead Bruinja yn Ljouwert, yn it ramt fan 
de Boekewike.  

 
De bêste oersetting fan it gedicht wurdt beleanne mei in publikaasje en 

€250,00. De sjuery bestiet út Marleen Nagtegaal, Joost Oomen en de Dichter 

fan Fryslân, Eeltsje Hettinga. Ynstjoere kin fia: info@dichterfanfryslan.nl o/m 
snein 24 maart. 

 
Sjoch foar mear ynformaasje op www.dichterfanfryslan.nl. 

 

             

mailto:info@dichterfanfryslan.nl
http://www.dichterfanfryslan.nl/
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Gezocht:  Volleybalheren - én dames ! 

 

Vindt je volleyballen ook een leuke sport? Wil je graag iets sportiefs en recrea-

tiefs doen? En heb je op de donderdagavonden nog niks op de planning?  

Kom dan bij ons team “ De Sweltsjes”  in Burdaard!  

De ene week is het trainen in het 

MFC (van 20.00  tot 21.30 uur) te 

Burdaard en de andere week een 

wedstrijd in de sporthal te Ferwert.  

Voor meer informatie bel naar :  
  

Richtsje Folkertsma : 0519 339431 

Petra van der Velde:  0519 332635 
  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=1Ra7wtSx&id=F12F945A8ED98AE9E74D367CC170CD86F35C0A4C&thid=OIP.1Ra7wtSx-SQne9d_l9jT4AHaEI&mediaurl=https://lookaside.fbsbx.com/lookaside/crawler/media/?media_id%3d159596684724998&exph=386&expw=691&q=volleybal&simid=607998094409076380&selectedIndex=371
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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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Tappers- en bakkerslijst  (vrijdag en zaterdag)  februari t/m april 
 

 
 Zaterdag Vrijdag 

Tappen Bakken Tappen Bakken 

 
22-02   Ale Sip Hans H. en 

Hilma 

23-02 Sjouke S. en 
Piet S. 

David en Wieke   

02-03 Hylke Klaas en Dikkie  
 

 

08-03   Cees V. Tietje W. en 
Klaas H. 

09-03 Fokke Jan Pier en Alle 
S. 

  

16-03 Minne Jitske R. en 
Tjitske S. 

  

22-03   Boukje R. en 
Baukje S. 

Piet R. en Jo-
hannes  J. 

23-03 Sippie Dittie en Marja  
 

 

30-03 Abe K. en Jor-
rit A. 

Bavius B. en 
Ruurd de V. 

  

05-04   Mark K Klaas en Sy-
bren  

06-04 
 

Geen bakken deze middag/avond  

12-04   Herman A. Thea S. en 
Gretha 

13-04 
 

Ytsje J. en 
Riemke 

Klaaske en 
Hiltsje A.  

  

20-04 Marten Auke en Sara  
 

  

27-04 
 

Geen bakken i.v.m Koningsdag  

 

Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 

B.v.d. ,  Dorpshuisbestuur 
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Febr. 
t/m april 

Schoonmaaklijst 
                          Dorpshuis 

 

26-02 Saakje Z. Richtsje F. Tietsje W. 

05-03 Margje v. K. Wieke de J. Andrea v/d W.  

12-03 Cisca V. Ypie F. Hilma M. 

19-03 Linda T. Alie K. Hennie L. 

26-03 Maake M. Tine R. Marja S. 

02-04 Sippie S. Jellie V. Ietsje H. 

09-04 Jitske R. Pietsje S. Ytje. H.  

16-04 Tjitske S. Durkje S.  

23-04 Irma R. Wiesje H.  Anna de B. 

30-04 Gré H. Dittie D. Cora M. 
 

 

Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 

B.v.d. ,  Dorpshuisbestuur 
 

 

 

SCHOONMAAKLIJST ’t Ponkje 
 

Graag de datum alvast in de agenda of telefoon zetten! 
  

 
maandag 18 februari jan kooistra – Simen Bijma 

maandag 25 februari Riemke vd Velde – Nynke Schaafsma 

maandag 4 maart Alle Sierksma – Joeke Vellema 
maandag 11 maart Ytsia Teunissen – Ciska Reitsma 

maandag 18 maart JFP – ruurd de vries 
maandag 25 maart Gerda Sierksma – Bavius Bakker 

maandag 1 april Minne Kooistra – Sippie v Slooten 

maandag 8 april Jenne Deelstra – Tietsje Reitsma 
maandag 15 april Wilco v Kammen – Jan-Pieter Reitsma 

maandag 22 april Wieke Marije Bakker – Nynke Hoekstra 
maandag 29 april Wytze Bavius de Boer – Froukje Sierksma 
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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 22 februari  Wouter Folkertsma – Sytse Hoekstra 
zaterdag 23 februari  Martzen Feenstra – Gretha Andela 

zondag 24 februari  Fokke Sierksma – Wim de Groot 

zaterdag 2 maart  Simen Bijma –  Jan Kooistra 
zondag 3 maart             Jan Pier Sierksma –  Hylke Hoekstra 

vrijdag 8 maart   Johannes bloem – Riemer Folkertsma 
zaterdag 9 maart  Ruurd De Vries 

zondag 10 maart  Jenne deelstra – hindrik fan’ terpwei 
zaterdag 16 maart  Gerda Sierksma – Wytske Klijnstra 

zondag 17 maart  Marco Akkerman 

vrijdag 22 maart  Wietze Bavius – Froukje Sierksma 
zaterdag 23 maart  Warner de Boer – Rene Folkertsma 

zondag 24 maart  Herman Akkerman 
zaterdag 30 maart  Jan Sierksma – Abe Reitsma 

zondag 31 maart   Jelle Reitsma – Johannes Hoekstra 

vrijdag 5 april   Wieke Marije Bakker – Nynke Hoekstra 
zaterdag 6 april   Alle Sierksma 

zondag 7 april   Sijmen C Zoodsma – Gaatze W Zoodsma 
zaterdag 13 april  Ciska Reitsma en Thessa kingma 

zondag 14 april   Sippie v Slooten 
vrijdag 19 april   Symen Johannes Hoekstra – Ruurd folkertsma 

zaterdag 20 april  Bavius Bakker 

zondag 21 april   Alle de Vries   -Minne Kooistra 
zaterdag 27 april  Sijmen Hoekstra – Eline út aldtsjerk 

zondag 28 april   Oane Sierksma 
 

 

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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21-02 CPB   slagerij Weidenaar Dokkum ‘s morgens 

22-02 Koersbal dorpshuis 14.00 u 

22-02 Kaarten dorpshuis 19.45 u 

23-02 Oud Papier  
Reitsum/Gin-
num 

Vr-za 

23-02 Carnaval  ‘t ponkje 21.30 u 

28-02 Stamppotbuffet “World servants’ dorpshuis 18.00 u 

06-03 Kaatsvereniging “ Nea Kwea ” “spiker” 20.00 u 

08-03 Koersbal dorpshuis  14.00 u 

08-03 Kaarten dorpshuis  19.30 u 

12-03 Jaarvergadering “de laatste eer” ‘t ponkje 20.00 u 

15-03 Ouderen Soos dorpshuis 14.00 u 

16-03 week van Zorg en Welzijn Foswert 
10-00 u 

15.00 u 

19-03 Jaarvergadering, Dorpsbelang,  dorpshuis 20.00 u 

22-03 Koersbal dorpshuis 14.00 u 

22-03 Kaarten dorpshuis 19.30 u 

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren op: 

Woensdag  13  maart   2019 
Bij Wieger Zoodsma  

              Mailen kan ook:dorpsbode@deflieterpen.nl  

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

