
 
 

 
 

 
                                                     

 
Opening school 2005 

                                                                           

juni 2019      33ste jaargang nr. 6 
 

dorpsbode@deflieterpen.nl 
 

 

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


 2 

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  www.deflieterpen.nl              

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. 
 

Sluiting School Reitsum 
 
Op 29 juni om 13.00 uur bent u welkom in de school te Reitsum dan begint de 

reünie. Samen met meer dan 325 oud-leerlingen sluiten we de school.  

Als herinnering is er een informatief en humoristisch boekje geschreven over 
de verschillende scholen in de Flieterpen. Deze is te verkrijgen op de dag zelf 

tegen een vergoeding van ten hoogstens €5.  
Parkeergelegenheid is er in het naastgelegen land en langs de weg. Indien 

mogelijk graag op de fiets komen, Reitsum is namelijk niet al te groot. Gedu-
rende de dag worden er foto’s gemaakt, indien u daartegen bezwaar heeft 

graag melden. 

Wij zoeken nog mensen die willen mee helpen om de tent op te zet-
ten op 27 juni 13.00 uur en af te breken op maandag 1 juli. Graag 

opgeven 339271 of 06-30223675 
 

Afscheid Dockinga College Ferwert 

Op 4 juli van 16.00-17.30 uur 
Open huis voor 

oud-leerling, oud-collega, ouder of belangstellende 
U/Je bent van harte welkom op onze locatie om voor de laatste keer door het 

gebouw te wandelen, herinnering op te halen, fotomateriaal te bewonderen en 

het team de hand te schudden. 
 

In Ginnum is een bord verdwenen met informatie over de Kerk weet 
U waar deze is ? bel 339271 

http://www.deflieterpen.nl/
mailto:cees.erna@hetnet.nl
http://www.deflieterpen.nl/
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Streekomroep RTV NOF is straks ook te zien op tv 
binnen de oud gemeente Ferweradiel. 
Daarom: RTV NOF de streek omroep van Noardeast-
fryslan en Dantumadiel zoekt in voormalig gemeente 
Ferwerderadeel vrijwilligers. 
Deze vrijwilligers helpen (op toerbeurt) met het ver-
werken van berichten voor onze website en kabel-
krant. Je bent een dagdeel beschikbaar op werkda-

gen of in het weekend. Vanuit huis plaats je berichten (via ons Wordpress 
cms-systeem). Opleiding is intern. 
 
We zoeken specifiek collega's die op maandag, woensdag of vrijdag beschik-
baar zijn. De kans om ervaring op te doen in de mediawereld en mee te hel-
pen aan de ambities van de streekomroep voor Dantumadiel en Noardeast-
Fryslân. 
 
Daarnaast zoeken we ook verslaggevers/fotografen(ook hier werkt je vanuit 
huis)om reportage te maken van evenementen in de regio en in eigen woon-
plaats. Vervolgens ga je deze plaatsen op onze media kanalen.  
Uiteraard wordt je wegwijs gemaakt in onze systemen. Echt specifieke com-
puterkennis ben je niet nodig. 
 
Lijkt je dit leuk om ons team van zo'n 120 vrijwilligers te komen versterken, 
stuur dan je gegevens naar;  vacatures@rtvnof.nl voor een kennismakingsge-
sprek in onze studio in de Westereen. Geef even aan waar je voorkeur naar 
uit gaat. 
 
We zien naar je uit, of je nu jong bent of al iets ouder, we maken graag kennis 
met je. 
Leuk om te weten, afgelopen donderdag (24-05-19) is RTV NOF is genomi-
neerd voor de titel Omroep van het Jaar 2019. 
 
https://www.rtvnof.nl/rtv-nof-genomineerd-voor-titel-omroep-van-het-jaar 
Eerst nog vragen, mail gerust met  Peter Tromp peter.tromp@rtvnof.nl of bel 
06-57670189 Of neem alvast een kijkje op onze website 
https://www.rtvnof.nl 
 

mailto:vacatures@rtvnof.nl
https://www.rtvnof.nl/rtv-nof-genomineerd-voor-titel-omroep-van-het-jaar
mailto:peter.tromp@rtvnof.nl
https://www.rtvnof.nl/


 4 

  
 



 5 

Nijs fan de Kaartclub 
 

We ha it ôfrûne seizoen wer 16 freedtejûnen noflik yn it doarpshûs sitten te 

kaarten. Oer it geheel ha der 51 minsken meidien. Sommigen mar ien kear, 
oaren ha net ien kear mist. 

 
Klaverjassen 

De striid om de beker by it klaverjen wie wer ongemeen spannend. Krekt as 

ferline jier wienen der no ek wer twa man, die at rinnende it seizoen al wis 
mienden te wèzen fan it 1e plakje. De iene waard 2e, de oare kúkele selfs fan 

it poadium ôf. Lachende derde wie Tseard de Jong. 
Wy tinke dat Tseard yn in griis ferline al ris earder earste west hat. Mar doe 

hie de wedstriidlieding in nusje útslagen fuortbarge, dat dit misleare yn de of-
ficiële eindstand. In jier as 17 letter giet de beker no alsnoch nei de Heskam-

pen. Klasse Tseard, lokwinske! 

 
Tachtigjen 

De tachtigers hawwe sûnt in mennich jierren ek wer ris in kompetysje spile. 
Hjir wie de opkomst redelik, alle kearen koene we dochs mei 2 tafels útein-

sette. 

Dit wie ek wol wat te danken oan in pear klaverders, dy’t ús, perfoast net mei 
tsjinsin, út de brân holpen ot we 1 as 2 man te min hiene. 

Wa wit wolle se kommend seizoen alle kearen wol tachtigje. 
Ek hjir wie de striid om de beker ferrekte spannend, misskien noch wol span-

nender as by it klaverjen. 
 

De lêste wedstriid gie it der noch wis om. 

Wouter Folkertsma, Oane Sierksma, en Sjoerd van Sloaten koene alle trije 
noch wol kampioen wurde. 

Johan Folkertsma tocht ek dat der noch meidie om de cup, mar dat wie mear 
om spek en beane. 

 

Mei 6 punten ferskil snipte Wouter it kampioenskip foar Oane syn noas wei. 
Sjoerd waard noch knap tredde, skilde ek mar 6 punten mei Johan, dy’t krekt 

net op it ereskafot kaam. 
Piet Kingma waard teloarsteld lêst, wylst der healwei it seizoen ek noch wolris 

“boppe” oan stie. 

 
Al mei al in tige slagge seizoen, en we gean der fanút dat jim allegear wer 

komme te tachtigjen kommend seizoen. 
 

                                                                                    Vervolg blz. 7 
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Klaverjassen seizoen 2018/2019  Tachtigjen seizoen 2018/2019 

 

1 Tseard de Jong 69.929 1 Wouter Folkertsma 203 

2 Jaap Drost 69.688 2 Oane Sierksma 197 

3 Eeltje Terpstra 69.465 3 Sjoerd van Slooten 129 

4 Johannes Hoekstra 69.176 4 Johan Folkertsma 123 

5 Riekje Terpstra 68.206 5 Wim J. de Groot   14 

6 Harry Steegstra 67.331 6 Minne Kooistra  -15 

7 Silvia Manzoni 67.166 7 Dirk Deelstra  -92 

8 Tine Reitsma 66.960 8 Piet Kingma -169 

9 Wim G. de Groot 66.301    

10 Martha Dijkstra 66.163    

11 Dikkie Hoekstra 66.150    

12 Eelke de Jong 65.409    

13 Lolke van der Weg 65.212    

14 Fokke Sierksma 63.969    

15 Eelke Kooistra 63.937    

16 Tietje Reitsma 63.034    

17 Ype de Hoop 60.175    

 

Wa’t ek meidwaan wol oan de spannendste competysje fan Noard-east Frysân, 

is fan herte wolkom. We begjinne wer op freed 20 september 2019, en dernei 
om de 14 dagen, it 80-jen om de 4 wiken. 
 

25 jarig  jubileum 
kaatsvereniging “Nea Kwea” 

Zaterdag 7 September 
Op het sportveld te Reitsum. 

 

Programma: 
9.00 uur Kaatswedstrijd jeugd 

+12.00 uur: Pearkekeatsen 
Vanaf 20.00 uur live muziek m.m.v.  

*Voor de kinderen is er een springkussen &  
zijn er spelletjes aanwezig. 

*De gehele dag is er een snackwagen aanwezig. 
 

Sportveldencommissie & Kaatsbestuur. 
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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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Nieuwspagina van dorpsbelang  De Flieterpen 
Glasvezel in De Flieterpen 
Er komt schot in de aanleg van glasvezel. We hebben keuze uit 2 partijen die 

glasvezel in voormalig Ferwerderadiel willen aanleggen, Kabelnoord en 
DFM/Glasvezel Buitenaf. 

We hebben afgelopen week overleg gehad met alle dorpsbelangen van Fer-

werderadiel en zijn tot de conclusie gekomen dat wij niet kunnen adviseren 
wat de beste aanbieding is. Er zijn kleine verschillen per aanbieder en ieder-

een zal voor zichzelf moeten beoordelen welke criteria je het belangrijkste 
vindt. Wel vinden we dit een belangrijke ontwikkeling en gaan alle dorpsbelan-

gen zich in hun eigen gebied inzetten om iedereen zo goed mogelijk te infor-

meren en te motiveren om zich aan te melden bij één van de beide partijen. 
Via de volgende websites is er informatie te vinden over de beide aanbieders.  

https://www.glasvezelvankabelnoord.nl/ferwerderadiel 
https://glasvezelvoornoardwestfryslan.nl/ 

 
Daarnaast zal er op de volgende data in het MFC te Burdaard een voorlich-

tingsbijeenkomst worden georganiseerd: 

13 juni om 19:30 uur: DFM/Glasvezel Buitenaf 
25 juni om 19:30 uur: Kabelnoord 

 
Groenbeheer in De Flieterpen 

 

Naar aanleiding van een vraag op  de jaarvergadering, inzake de gekapte bo-
men in Reitsum en de zieke essen aan de Flieterpsterdyk in Ginnum,  heeft 

dorpsbelang een mail verzonden naar de gemeente Noardeast-Fryslân.  Op 24 
mei kregen we bericht van de gemeente Noardeast-Fryslan  met de volgende 

mededeling: de stobben op het pleintje in Reitsum worden zo spoedig moge-

lijk gefreesd. Daarna worden de vakken dicht gestraat. (Deze werkzaamheden 
zijn inmiddels uitgevoerd). Op termijn wordt bekeken of er nog nieuwe aan-

plant (op een andere locatie) wenselijk is. 
Aan de Flieterpsterdyk in Ginnum zijn reeds twee bomen gekapt i.v.m. de es-

senziekte. Een ziekte waarbij een schimmel de bladeren, takken en zelfs de 
stam aantasten, waarna ze afsterven. Vermoedelijk gaan er op den duur nog 

meer essen aan deze straat  afsterven. Pas wanneer er  grote gaten ontstaan, 

worden de essen  allemaal gerooid en wordt een nieuwe aanplant (van een 
andere soort) overwogen, zodat er weer een mooie eenheid kan ontstaan. 

Opbrengst oud papier 
De opbrengst van het oud papier van mei was € 168,75  

De stand voor de defibrillators is nu € 366,99 

                                                                                      vervolg blz. 19 
 

https://www.glasvezelvankabelnoord.nl/ferwerderadiel
https://glasvezelvoornoardwestfryslan.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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Tapperslijst "Nea  Kwea" 2019  

6-juli  Zaterdag 9.45 Johannes & Wiesje 

   12.30 Jan K & Alle S. 

      
    20-juli  Zaterdag 10.00 Symen Johannes & Abe R 

   12.30 Esther & Eelkje 

   15.00 Marja & Nynke S 

 16-aug  Vrijdag 17.00 Martzen & Gretha 

  17-aug  Zaterdag 10.45 Harmen & Herman S 

   13.30 Alle & Anna 

     

        7-sep  Zaterdag  Vrijwilligers 

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

Schoonmaaklijst:     
week 28 8-jul  Wiesje B & Berber  

week 30 22-jul  Maaike R & Nynke H 

week 34 19-aug  Froukje S & Wieke Marije 
week 37 9-sep  Bestuur   

*De sleutel kan afgehaald worden bij Jenne & Marianne, 
  graag van te voren even bellen of een WhatsApp sturen. 

 
MENU 

 

Zoute, zure haring, Hollandse nieuwe en gerookte makrelen. 
 

Roept de visboer op de vrijdagmarkt in Leeuwarden, hmmmmm heerlijk met 
een “sipeltsje” erbij al hoeft dat om mij niet met de nieuwe vette haring van 

de eerste vangst. 

Het haringseizoen start deze week traditiegetrouw met het veilen van het eer-
ste vaatje voor een goed doel. Vanaf 12 juni kun je weer net zoveel Hollandse 

Nieuwe eten als je wilt. Echt met een gerust hart, want nagenoeg alle haring 
is dit jaar MSC gecertificeerd. Dit label van de Marine Stewardship Council ga-

randeert dat de haring op duurzame wijze gevangen is zonder de voortplan-

ting in gevaar te brengen en met zo min mogelijk bijvangst.  
Nederland was in 2006 het eerste land dat voor Noordzeeharing het MSC-label 

mocht voeren en dit jaar volgt ook de rest van de Europese haringvisserij. Niet 
alle haring die gevangen wordt is ook Hollandse Nieuwe. Die naam is gereser-

veerd voor de haring die gevangen wordt in de zes weken tussen half mei en 

https://www.okokorecepten.nl/recept/vis/haring/
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eind juni en bovendien lekker vet is. Na een magere winter eet de haring in 

het voorjaar zijn buikje rond aan voedzame plankton en wordt dan onder gun-
stige omstandigheden elke dag twee procent vetter. Allemaal gezond vet met 

veel omega 3 vetzuren. Maar Hollandse Nieuwe moet ook op de traditionele 
manier worden gekaakt en gezouten - en direct na de vangst worden ingevro-

ren. Hierdoor komt er een rijping op gang die de Hollandse Nieuwe zijn zo bij-

zondere smaak en textuur geeft.  
Haringliefhebbers eten Hollandse Nieuwe het liefst puur - eventueel met heel 

fijngesnipperd uitje - zo van de kar of in ruitjes gesneden op een dun toastje. 
Maar de fijne smaak biedt ook ruimte voor culinair avontuur. Beleg bijvoor-

beeld dunne crostini van bruin stokbrood met wat waterkers, dunne reepjes 
haring en flinterdunne plakjes gemberbolletjes. Of snijd haringen in de lengte 

in vieren en steek ze met lange repen komkommer aan zigzag aan houten 

spiesjes. Heerlijk met wat sojasaus om te dippen. 
 

Haringtartaar op roggebrood 
 6 stuks 

 2 zoute haringen 

 1 eetlepel fijngehakt peterselie 

 1 sjalotje, gesnipperd 

 1 eetlepel grove mosterd 

 2 eetlepels zure room 

 3 sneetjes donker roggebrood 

Bereiden 

Verwijder de staartjes van de haringen. Snijd de vis in zeer kleine stukjes. 

Meng er de helft van de peterselie en het sjalotje door. 
Meng de mosterd met crème fraîche en zwarte peper. 

Snijd de roggesneetjes diagonaal door. Besmeer ze met het mosterd-room-
mengsel, verdeel de haringtartaar erover en strooi de rest van de peterselie 

erover. Heel lekker far by de borrel “vijfuurtje”  Sjoerd 

 

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 infor-

matie en / of om uw kind aan te melden kunt u contact opnemen met Hannie 
Haagsma via tel: 0511-543017, e-mail: info@tikokinderopvang.nl of kijk op 

www.tikokinderopvang.nl.  
 

https://www.okokorecepten.nl/recept/brood/crostini/
mailto:info@tikokinderopvang.nl
http://www.tikokinderopvang.nl/
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Pijnacker Ferwert 
Huish.art. – Speelgoed – Textiel 

0518-412376 
 

 

 
 

 
 

 

Jan Kamma   Ferwert 
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                                                                                 Vervolg blz. 12 

Gemeente Noardeast-Fryslân komt langs met de oanheaker 
 

Op woensdagmiddag 26 juni vanaf 17.00 uur staat de gemeente Noardeast-
Fryslân  met de Oanheakker (een aanhanger) in Reitsum. Daar kunnen de in-

woners van De Flieterpen binnenlopen met aandachtspunten en ideeën over 
de leefomgeving in De Flieterpen voor nu en de komende tien jaar. Met be-

hulp van de informatie die de inwoners geven kan de gemeente een Omge-

vingsvisie maken. Bijgaande korte animatie geeft u hiervan een beeld: 
https://m.youtube.com/watch?v=KJgpjPpWBYI 

Een Omgevingsvisie is verplicht voor de Omgevingswet die ingaat per 2021. 
Kijk voor meer informatie op www.noardeast-fryslân.nl/takomst. 

 

Inloopuren voor De Flieterpen zijn op woensdag 26 juni aan de Jan-
numerwei 4 te Reitsum 

Tijden: 17.00 uur tot 18.00 uur en 
 19.00 uur tot 20.00 uur 

 
Heeft u suggesties en u bent niet in de gelegenheid om deze zelf op bovenge-

noemde datum en tijdstippen doorgeven, mail uw suggestie dan voor 24 juni 

naar dorpsbelang@deflieterpen.nl . 

 
Kaatsvereniging  “Nea Kwea”  
 
Opgave voor de kaatswedstrijden is mogelijk tot de woensdag voor de des-
betreffende wedstrijd voor  20.00 uur. 
 
Datums  wedstrijden: 

 6 Juli                  ATO ouder/kind partij 

 20 Juli                          Schaafsma partij. 

 16 en 17 augustus      Gebr. Folkertsma partij 

 7 September               Van Kammen partij 

De wedstrijden beginnen op de Vrijdag om 17.00 uur  
en op de Zaterdag om 11.00 uur . 
Op 6 Juli begint de ouder/kind partij om 10.00 uur. 
20 Juli 10.00 uur de jeugd en +13.00 uur dames/heren. 
7 September 9.00 uur de jeugd en +12.00 uur pearkekeatsen. 
 
Graag de contributie voor de eerste wedstrijd overmaken naar 
IBAN:NL59RABO0320.201.813 t.n.v. St. Sportveld Flieterpen Reitsum.  
(onder vermelding van naam en geboortedatum). 
T/m 17 jaar: € 7,50  -  Vanaf 18 jaar:    € 12,50 

*De ringen van de kransen graag inleveren bij Jenne Deelstra.   

https://m.youtube.com/watch?v=KJgpjPpWBYI
http://www.noardeast-fryslân.nl/takomst
mailto:dorpsbelang@deflieterpen.nl
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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                                                           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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3 Maaie Rabo/Spar partij 
 

Neidat Tjisse Steenstra yn gearwurking mei ús eigen trainer in keatsclinic foar 

de jeugd fersoarche hie en hjirtroch “Nea Kwea” wer fersjoen is fan in soad 
nije leden, koenen wy nei in oantal trainingen oan de  earste keatswedstryd 

fan it jier begjinne. De jongste talinten fan de Flieterpen en omkriten  mochten 
as earste stride om de krânsen. 

De Welpen/Pupillen en Junioren gienen rûn de klok fan fiif oere út ein. Noch 

mar trije trainingen efter de rêch , mar dit wie net te fernimmen. Foar, kwea, 
touw, út,  efter , bordje hangen alles kaam foarby. Der waard striden oant de 

lêste punten, prachtich om te sjen. Neidat alle partoeren twa as trije wedstri-
den keatst hienen, koenen rûn achten de krânsen omhongen wurde.  
Welpen/Pupillen:                                   Junioren: 
1e priis:                                                     1e priis: 

- Warner de Boer                                  -     Jesse Feenstra 

- Sanne Bijker                                        -     Johanna Sijens 

2e priis:                                                     2e priis:       
- Tjitske Kroodsma                              -     Marte Hoekema 

- Jornt Talsma                                       -     Henner Akkerman 

- Myrthe Schaafsma                              

3e priis:                                                      3e priis:         
- Aletta Loonstra                                   -    Marlo v/d Boon 

- Djurre Zoodsma                                 -    Ylse Schaafsma 

 

4 Maaie Rabo/Spar partij 
 

Rûn healwei alven kamen de earste keatsers oanfytsen. Earst koffie dan efkes 

ynslaan, petear at de keatsballen it goeie gewicht hawwe, moffen keure en 

dan út ein. Piet hie winterske buien foarspelt. It wie kâld, mar op in lyts snjit-
terke nei drûch. Der wie in knappe opkomst dat de manlju en de froulju hie-

nen elk harren eigen partij. Der waard mooi keatst, de útslach wie as folcht: 
Froulju:                                                              Manlju: 
1e priis:                                                              1e priis: 
             -Sietske Hoekstra                                          -   Ruurd Folkertsma 
             -Gretha Andela                                              -  Abe Kooistra 
             -Dittie Deelstra                                              -  Wim de Groot 
2e priis:                                                              2e priis: 
             -Martine Reitsma                                           -   Ruurd de Vries  
             -Froukje Sierksma                                          -   Abe Reitsma 
3e priis:                                                              3e priis: 
             -Wieke Marije Bakker                                    - Rainer de Groot 

             -Ingmar v/d Veen                                         - Alle Sierksma 
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24 Maaie Wijbenga partij 
 
It partoer Gert-Anne v/d Bos hat al wer in oantal krânsen oan’e muorre mar dit wykein 
wie it de beurt wer oan de leden fan Nea Kwea. Neidat  it  lotsjen west wie, de fjilden 
klear lein wienen (tige tank hulptroepen) koenen wy freedtemiddei út ein mei de jeugd. It 
wie prachtich keatswaar , in soad taskôgers en mei 12 partoeren koe de striid om de 
haage dan ek los gean. Wat wienen jim allegear wer fanatyk! De wedstrydlieding 
moast de holle der goed by hâlde want foar at je it wisten hienen se sels al wissele yn 
it fjild!  Se ha allegear goed harren bêst dien . 
De útslagen fan dizze dei wienen as folcht. 

 
Welpen/pupillen:                               Junioren: 

 
1e priis:                                                  1e priis: 
         -Warner de Boer                               -  Jesse Feenstra 
         -Sylke Schaafsma                             -  Saakje Marije v/d Velde 
         -Jornt Talsma      
2e priis:                                                  2e priis: 
         -Aletta Loonstra                                 -   Lieke Akkerman 
         -Syb v/d Velde                                   -   Ylse Schaafsma 
         -Myrthe Schaafsma                            -   Wessel Holwerda 
3e priis: 
Gerko Talsma, Grada de Boer, Joshua Folkertsma 

 

 

25 Maaie Wijbenga partij 
 
It wie op‘e nij prachtich simmerwaar, de klok sloech 11 oere dit betsjut; wy gean los.  
Mei 8 partoeren binne wy út ein gien. By de froulju wienen se goed oan elkoar weache; 
dit betsjutte dreeche partijen. By de mannen wie der in soad tuskenspul, dat makket it 
spultsje noch moaier om te dwaan en om nei te sjen. Doe’t alle wedstriden spile wie-
nen, de linen oprûme en it fjild oprêden wie, koe de priisútrikking plakfine. Alle tappers, 
sopsiedster en hulptroepen yn en om it fjild tige tank foar jimme hulp dit wykein! De 
útslagen fan dizze dei wienen as folcht: 

 
Froulju:                                                  Manlju: 
1e priis:                                              1e priis: 
         -Gerda Sierksma                             -  Ruurd de Vries   
         -Nynke Hoekstra                             -   Jan Kooistra 
         -Nynke Schaafsma                          -   Wim de Groot 
2e priis:                                                 2e priis: 

- Wieke Marije Bakker                      -  Sybrand  Smit 

- Martzen Feenstra                          -  Sietske Hoekstra 

- Jeltje de Jong                                -  Jan Sierksma 
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Tappers- en bakkerslijst  (vrijdag en zaterdag)  juni t/m sept 2019 

 Zaterdag Vrijdag 

Tappen Bakken Tappen Bakken 

 
22-06 Sippie Dittie en Marja   

29-06 Sjouke S. en Piet 
S. 

Herman S. en 
Harmen 

  

06-07 Abe K. en Jorrit 
A. 

Bavius B. en 
Ruurd de V. 

Laatste keer bakken. 

24-08 Mark K. Herman S. en 
Harmen 

  

31-08 Marko A. en Dik-
kie 

David en 
Wieke 

  

07-09 Ponkje gesloten i.v.m. kaatsfeest   

14-09 Riemke en Ytsje 
J. 

Klaaske en 
Hiltsje A. 

  

20-09   Ale Sip Hans H. en 
Hilma 

21-09 René M. en Jan 
M. 

Silvia en Be-
rendtsje 

  

28-09 Hylke Klaas en Dikkie   

 

juni t/m 

sept 2019 

Schoonmaaklijst 

25-06-19 Tjitske S. Durkje S.  
 

02-07-19 Irma R. 

 

Wiesje H. Anne de B. 

09-07-19 Gré H.  
 

Dittie D.  Cora M. 

27-08-19 Grote Schoonmaak 
 

  

03-09-19 Saakje Z. Richtsje F. Tietsje W. 

 

10-09-19 Margje v. K. Wieke de J. Andrea v/d W.  

 

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

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

 

 

 Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 

B.v.d. Het Dorpshuisbestuur. 
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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 15 juni Ruurd De Vries 

zondag 16 juni Jelle Reitsma – Johannes Hoekstra 
zaterdag 22 juni Gerda Sierksma – Wytske Klijnstra 

zondag 23 juni Sijmen C Zoodsma – Gaatze W Zoodsma 
zaterdag 29 juni             Warner de Boer – Rene Folkertsma 

zondag 30 juni Sippie v Slooten 

zaterdag 6 juli Jan Sierksma – Abe Reitsma 
zondag 7 juli Alle de Vries   -Minne Kooistra 

zaterdag 13 juli  Alle Sierksma 
zondag 14 juli Oane Sierksma 

zaterdag 20 juli Ciska Reitsma en Thessa kingma 
zondag 21 juli Gerard Talsma – Teake Wassenaar 

zaterdag 27 juli Bavius Bakker 

zondag 28 juli Fokke Sierksma – Wim de Groot 
zaterdag 3 augustus Sijmen Hoekstra – Eline út aldtsjerk 

zondag 4 augustus Jan Pier Sierksma –  Hylke Hoekstra 
zaterdag 10 augustus Esther Spoelstra – Eelkje Vlaanderen 

zondag 11 augustus Jenne deelstra – hindrik fan’ terpwei 

zaterdag 17 augustus Tsjitze P vd Velde – Herman Schaafsma 
zondag 18 augustus Marco Akkerman 

zaterdag 24 augustus Douwe vd Meer – Auke Attema 
zondag 25 augustus Herman Akkerman 

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

  

maandag 17 juni Minne Kooistra – Sippie v Slooten 
maandag 24 juni  Jenne Deelstra – Tietsje Reitsma 

maandag 1 juli Wilco v Kammen – Jan-Pieter Reitsma 
maandag 8 juli Wieke Marije Bakker – Nynke Hoekstra 

maandag 15 juli johan folkertsma – Riemer Folkertsma 

maandag 22 juli Jan Kooistra – Simen Bijma 
maandag 29 juli Riemke vd Velde – Nynke Schaafsma 

maandag 5 augustus Alle Sierksma – Ruurd Folkertsma 
maandag 12 augustus            JFP – ruurd de vries 

maandag 19 augustus            Gerda Sierksma – Bavius Bakker 
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don-

derdag 
Jeu de Boules (elke week) Spiker 19.30 u 

25-06 Voorlichting Kabelnoord (Glas) MFC Burdaard 19.30 u 

26-06 Oenheaker Gem.NOF School 
17.00 u 
20.00 u 

29-06 Reuny (sluiting school) School 13.00 u 

04-07 Afscheid Dockinga College  Ferwert 
16.00 u 
17.30 u 

06-07 ATO ouder/kind partij Spiker 10.00 u 

06-07 Laatste keer bakken dorpshuis 17.00 u 

20-07 Schaafsma partij Spiker 11.00 u 

 

 
 

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren op: 

Woensdag  10 juli 2019 
Bij Wieger Zoodsma  

              Mailen kan ook:dorpsbode@deflieterpen.nl  

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

