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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 
 

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 
 

Op de voorplaat ziet u een licht besneeuwde kerk en land van Lichtaard, deze 
foto is genomen in 2007. Onze Piet had voor dit jaar ook een vorstige februari 

maand voorspeld, maar helaas bij het in elkaar zetten van deze dorpsbode 
was het 7 graden boven nul. Hopelijk volgend jaar meer vorst of misschien 

straks toch nog een …………? 

 
Op 11 januari was er in het dorpshuis een nieuwjaars bijeenkomst. De toe-

spraak hebben wij helaas niet ontvangen. Wij kunnen u dan ook niet aange-
ven of het dorpshuis deze plaats wel/niet gaat verlaten. 

 

U zult in dit nummer geen advertentie van de RABO bank tegenkomen. Het 
menu van Sjoerd is weer aanwezig, een stukje over de bingo avond, Flierewille 

en dorpsbelang zijn weer present. Het kaatsseizoen komt er weer aan, maar 
eerst een ledenvergadering. De Jan Drost bokaal: een mooi verslag van deze 

dag. De ‘Laatste Eer” houdt een ledenvergadering. Een maaier en houthakker 
gezocht. 

 

Voor u ligt alweer het tweede nummer van dit jaar. Wij wensen t’ Ponkje 
veel succes met het in elkaar zetten (in de juiste volgorde) en het rondbren-

gen van de dorpsbode.           Veel leesplezier ! 

mailto:cees.erna@hetnet.nl
http://www.deflieterpen.nl/
mailto:info@rmtnof.nl
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LET OP, plannen gewijzigd!: 

 
zaterdag 22 februari 

zal er een gezellige disco zijn in het dorpshuis 
o.l.v. CoolKidsParty. 

Doe je leukste (dans)outfit aan en kom! 
Thema: Carnaval 

Tijd: 16.30 uur tot 18.00 uur     Entree: €2,50  

(inclusief patat,snack + drinken) 
 

Donderdag 26 maart gaan we weer creatief 
aan de slag, maar is er ook ruimte om een 

spel te doen. Heb je een leuk gezelschaps-

spel? Neem deze dan mee. 
Tijd: 16.00 uur tot 17.30 uur 

Later komen of eerder naar huis? Dat mag 
altijd! 

 

Het Menu  

 

Storm Ciara, 
 

Na zo’n dikke storm van 9 februari weten we weer wat harde wind is. Het ging 

er pittig aan toe. Vooral als het donker word en je niet meer kunt zien of alles 
wel op zijn plaats blijft staan, word het extra spannend. Ik ben er een aantal 

keer even uit geweest, brrrrr hondenweer.  
Nu ik zit te typen waait het nog steeds stevig en ik lees net dat de boten van – 

en naar Ameland weer kunnen varen. Ondertussen zijn we met de oranje ver-
eniging al leuk op weg naar een mooi feest programma, en word de vergader 

frequentie wat omhoog geschroefd.  

Ja en wat eten we de komende dagen. Zaterdag is zo’n dag bij mij om een 
lekker stoofpotje te maken, het huis lekker te laten ruiken naar het liefst 39 

kruiden en naar een goed stuk vlees. Hier onder een stoofpotje recept, lekker 
voor op een stormachtige dag.  

Draadjesvlees 

6 personen   

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.umcg.nl/NL/Zorg/Kinderen/ZOB/CF/team/pedagogisch-medewerker/Paginas/default.aspx&psig=AOvVaw1lM2D5KX6QcNNmT9tejXxm&ust=1581620351667000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCBwJbZzOcCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.coolkidsparty.nl/&psig=AOvVaw2PGm82YjqH_AxG1mlHNIIB&ust=1581620392139000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjls7jZzOcCFQAAAAAdAAAAABAD
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INGREDIËNTEN 

100 g bloem                                             
10 g zout 

6 g peper 
2 kg riblappen, in stukken van 200 g 

6 eetlepels zonnebloemolie 

1 winterpeen, gesneden 
2 rode uien, gesneden 

400 ml rode wijn 
1 liter runderbouillon 

2 blaadjes laurier 
 

BEREIDEN 

Meng bloem met zout en peper en bestrooi de riblappen er aan beide kanten 
mee. Schud de overtollige bloem van de riblappen. 

Bak de helft van het vlees in 2 eetlepels olie in de stoofpan rondom bruin en 
haal na een paar minuten uit de pan. Herhaal dit met de rest van het vlees. 

Bak intussen in een koekenpan de winterpeen en ui aan in 2 eetlepels olie en 

voeg dit bij de riblappen. Blus de inhoud van de koekenpan af met een glas 
rode wijn, laat even opkoken en voeg toe aan de stoofpan. 

Giet het restant van de rode wijn op de riblappen, evenals de warme bouillon 
en de laurier (zorg dat de riblappen onderstaan, voeg anders nog wat bouillon 

toe). 

Laat minimaal 3 uur stoven met het deksel voor twee derde op de pan. Con-

troleer de garing, verwijder de laurier en breng indien nodig op smaak met 

zout en peper. 

Serveer direct of laat afkoelen en verwarm later zachtjes op het vuur of 20 mi-

nuten in een op 180 °C voorverwarmde oven. 

OPMERKING 

'Klassieker onder de klassiekers, en de mijne is met extreem weinig ingrediën-
ten om vooral de smaak van het gesudderde vlees te proeven. Veel mensen 

nemen sukade voor dit gerecht, mag van mij, maar dat extra vetje in riblap-

pen geeft wel meer smaak.'  

Lekker met Bildtstar en rode kool.  

Lekker ité Sjoerd 
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Bêst Foer en…..net djoer!! 
 
 

 

Hea en strie  
mais en bostel  
kule yn rollen as út ‘e bult 
brokjes foar de kij, 
de skiep en de lamkes  
de hin en de knien 
ja sels foar de hûn en de kat. 
 
 

Mar ek foar seachsel  
houtkrullen, mealt strie  
vlas,  striebrokjes  
plastic en keunstdong 
kroaden,  amers en foarken 
en wit ik wol net wat allegearre mear.  
 
Geane jo yn 2020 nei Johannes en Antje  
steane jo fersteld, kear op kear!! 
 

 

 

WIJBENGA’S VEEVOEDERHANDEL BLIJE  

Tel. 0519-561414 / 561717 
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Nieuwspagina van dorpsbelang De Flieterpen 
 
Inzameling oud papier 

 
De opbrengst van het oud papier van december 2019 is €142,78. Hartelijk 

dank hiervoor. Het saldo voor de AED staat nu op EUR 1.123,29. 

De eerstvolgende inzameldata  voor het oud papier zijn 28 en 29 februari. 
 

Melding woon- en leefomgeving 
Is er iets kapot in uw woonomgeving? Of hebt u ergens last van? Meldt het 

meteen aan de gemeente Noardeast Fryslan. Dit kan online of telefonisch. 

Problemen in de woonomgeving die u kunt melden zijn bijvoorbeeld: 
- Een kapot wegdek of losliggende stoeptegel 

- Niet werkende straatverlichting 
- Zwerfvuil 

- Een kapot verkeersbord of –paaltje 
- Enz. 

 

Calamiteiten buiten openingstijden 
Wilt u een melding doen en kan het niet worden uitgesteld tot de volgende 

werkdag? Dan kunt u de gemeente bellen op storingsnummer: 
 (06) 515 107 75. 

 

Petitie laagvliegroute Friesland 
Defensie is van plan om het laagvliegen met straaljagers op een hoogte van 

75 meter weer mogelijk te maken boven Noardeast  Fryslan. In 2002 is de 
route buiten gebruik gesteld vanwege geluidoverlast en gevaarlijke situaties. 

Met de nieuwe en luidere JSF (F35) wordt de overlast alleen maar erger. 

Wilt u de petitie ondertekenen? Dat kan online via: fryslan in actie tegen 
laagvliegroute JSF (F35) 

 
Jaarvergadering 2020 

 
Op woensdag 18 maart a.s. is de gezamenlijke jaarvergadering van het 

Dorpsbelang, Sportveldcommissie en de Oranjevereniging.   

Voor de pauze behandelen wij het officiële gedeelte.  
Na de pauze kunt u onder het genot van een drankje oude filmpjes uit de Flie-

terpen bekijken. 
Graag tot ziens op woensdag 18 maart a.s. om 20.00 uur in dorps-

huis De Fjouwer in Reitsum. 
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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.  

 
 

 
Wa wol in aardich bûscentsje fertjinje? 
 

Wy sykje immen dy't by us maaie wol 
en bytiden wat hout kappe.  

 
 

Fam. Schrier, Lichtaard. tel. 06 51043557 as 06 40750428. 

Tige betanke en de freunlike groetnis, Kiki Schrier. 
 
 

mailto:info@tikokinderopvang.nl
mailto:info@tikokinderopvang.nl
http://www.tikokinderopvang.nl/
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“De Laatste Eer” 

Uitvaartvereniging voor de dorpen Reitsum, Ginnum en Jannum 

Agenda van de algemene ledenvergadering 

 

op 24 maart a.s. om 20.00 in het ponkje. 

 
1 Welkom en Opening 
2 Notulen en jaarverslag 

3 Financiën jaarverslag 
4 Ledenadministratie 

 
5 Lezen van de namen van de overledenen in 2019 met aansluitend een 
  moment van stilte. 
 
6 Korte schorsing 

7 Donateurs 
 

De nieuwe statuten geven de mogelijkheid tot het toelaten van donateurs. De 

Federatie staat hier positief tegenover. Vooral voor mensen die later 'instro-
men' in een dorp en mee willen draaien in de mienskip is de optie van dona-

teur zeker te overwegen. We zijn benieuwd hoe jullie hiertegenover staan. 
 

8 Bestuurswissel: 

Jeff Mollinger treed af als penningmeester en Dittie Deelstra neemt deze func-
tie over. 

9 Rondvraag. 
 

10 Sluiting 
 

De bode voor de vereniging is Mevr. Clara Sijtsma uit Dokkum mo-

biel 24/7 bereikbaar :   06-37275348  
Mail: info@uitvaartbegeleidingsijtsma.nl 

 

Vanaf 18 jaar kunt u zich aanmelden bij de vereniging. 
 

mailto:info@uitvaartbegeleidingsijtsma.nl
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Jaarvergadering  

Kaatsvereniging “ Nea Kwea ” 

Het bestuur van “Nea kwea” nodigt hierbij alle leden, 

sponsors, ouders en vrijwilligers uit  

voor de jaarvergadering, deze vindt plaats op   

 

4 Maart 2020 om 20.00 uur  

in de Spiker te Reitsum 

 

We hopen jullie allen te verwelkomen! 

 

Wilco, Ruurd, Jan Pier, Jenne, Nynke. 

 

 

Hieronder staan de datums van de weekenden waarin de 

kaatswedstrijden van 2020 zullen plaatsvinden. 

 

15 Mei, 5 Juni, 20 Juni, 11 Juli, 

14 Augustus, 28 Augustus, 11 September 

 

In de volgende dorpsbode komen de definitieve datums. 

 

 

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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Jan Drost-bokaal 2020 (sânde edysje)     
 

Reitsum 4 jannewaris 2020 

Wylst de man wêr’t de bokaal nei ferneamd is (en haadsponsor) yn it sikenhûs 

lei, moast de jierlikse striid om dizze bokaal gewoan trochgean.                                                                                                          

It oare jier bin ik der wer by (sei Jan self).  Betterskip tawinske Drost.  

                                                                                                          

Sneontemidje 1 oere druppelje der stadichoan in mennich lju it Ponkje binnen.                                     

Ot Sjoerd in 20 minuten letter de wolkomstspeech hâld, stean der 21 dielnim-

mers op papier.   

 

Johan is der fan’t jier net by, hy sei, in oar mat ek ris in kâns ha om de bokaal 

te winnen. (betterskip)   In mooi oantal fine wy, is der ek ris in stilsitter by, kin 

die (ot der net hoecht te kaarten) efkes wat drinken helje, of te miegen ofsa.                                                                                                                               

Drinken helje hoeft net fansels, want fan’t jier ha we wer twa skoandere 

froulju útsocht om ús fan in fersnaperinkje te foarsjin.   

                                                                                                                                       

Dan mar los, de earste ronde gjit it der fry rêstich om en ta.  Martha ropt: 

jouw my de poedel mar, ot it hjir sa mat…  Sa bin der wol mear, dat lytse 

boerke út Jannum klaget ek alles byelkoar.   

 

Froukje fan Peter út Burdaard hat mar ien doel, ot ik mar boppe Peter ein-

digje, seit se.  Lytse Piter docht foar it earst mei, syn motto is: ot jo principes 

hawwe, kin jo der ek fanôf stappe.  

 

Jan-Pier hat de ear om wat bonusprizen út te rikken,  Rinse Wouda hie de 

earste ronde de sterkste ferhalen, dus krige hy in fleske sterke drank.   

                                                                                                                    

Wa’t hjoed earst 200 bied kin ek wat winne, mar dit duorre Jan-Pier te lang, 

hy fynt dat de âldste frouwelike dielnimmer ( Tine) yn oanmerking komt foar 

dit mooie pakketsje.  Wouter syn kaarten leit hjoed net op topnivo, mar hy hat 

mazzel, hy skoart ek in mooi pryske tuskentroch.   

                                                                                                                                                                             

De twadde omloop is elts al aardich drokker, en wurd der ek wolris wat foe-

tere, mar it bliuwt in sportieve striid.    (haadskiedsrjochter en karmaster Durk, 

hocht hjoed net yn te grypen) .  

                                                                                   vervolg blz. 17 
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De tredde omloop matte de gehoarapparaatsje hjir en dêr wat bysteld wurde, 

sa’n leven wurd der makke.   

Ronde fjouwer komme de bitterballen op tafel, dit skilt ol, it is súver even wat 

rêsticher.                                                                                                          

Om in oer as fiif binne de kaarten skodde, en kin de prizen útrikt wurde.                                                            
Martha krige wol gelyk, en gie mei de poedelpriis nei hûs. Sa wint elk in aar-

dichheitsje, oant it oan de dikke prizen ta is.  
 

Op it sânde plak eindicht Froukje, mei +26. (50 punten mear as har Peter). 
   

It sechsde plak is foar Rinse Wouda ( sterke ferhalen, mar ek knap kaart) 

+35  
 Fyfde priis is foar Sylvia fan de berepôlle. (nea witten dat se sa tachtigje 

kin) +38  
Fjirde plak, (dochs noch in Sjirksma yn de prizen), Fokke +44   

Tredde priis, in beste prestaasje, +49 is foar Tine.   

Twadde priis, ek knap kaart hjoed, +60, Eelke de Jong. 
 

Earste priis, en dus bokaalwinnaar, it meast krimmeneare, en de measte 
punten, +84, JELLE REITSMA   De koer mei fretterij meist hâlde, mar we 

gean der fanút dast de bokaal it oare jier ferdigenje silst.  Lokwinske allegear, 
mei jim prizen.   

                                                                                                                                   

Hjir wurd fansels noch wol in skoft oer neipraat. Neffens it bestjoer wer in tige 
slagge kaartmidje, en oant it oare jier 
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Bingo, één keer anders! 
 

 
Omdat dit jaar helaas geen toneelopvoering plaats vond, besloot het „Doarps-
hûs“ bestuur een Bingoavond te organiseren!  Zaterdag,8 februari, was het zo-

ver. Bijna 50 personen kwamen.  
 

Gelijk bij binnenkomst kreeg men al het gevoel, dat 

iets anders ging gebeuren. 4 bingovellen, die we 
gewend zijn, maar 1 bingo papier met muziekstuk-

ken en zangers erop??? 
De spelleiding was in handen van twee „Golden 

Girls“, elegant voerden ze ons door de avond, die 

wat later begon, omdat een  paard van een „Gol-
den Girls“ kolieken had.  

 
Mooie prijzen stonden klaar, het feest kon beginnen. Na twee ronden normale 

bingo, dan eindelijk ons muziekpapier. Een fragment uit een muziekstuk werd 
gespeeld en wij moesten raden welk lied gespeeld werd. Moeilijk, moeilijk. 

Zelfs voor ervarene Bingospelers een hele klus.  

 
Daarna was er pauze, even wat gedronken en net 

toen we weer los zouden, kwamen twee dames 
van de calamiteitendienst de zaal binnen. Corona-

virus was het thema. Hilarisch was hun uitvoering! 

Toch nog een klein toneelstuk op deze avond, op-
gevoerd door de dames Bin en Go! 

 
We waren er klaar voor ,eerst, om op te warmen een normale bingo. En toen!! 

Via de beamer werden ons allerlei beelden en afbeeldingen getoond, die je da-

gelijks tegenkomt! Daarover werden vragen gesteld, zoals bijvoorbeeld, wat 
voor kleur hebben de letter G in het woord Google, voor wat gebruik je 

Brasso. Het antwoord was een bingo getal! Op deze manier zijn we de hele 
avond gezellig bezig geweest.   

 
Het was een success! 

Hartelijk Dank, 

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

 
 

 

Tappers-en bakkerslijst (vrijdag en zaterdag) febr tot en met april 2020 

jan/mrt 20 Zaterdag Vrijdag 

Tappen Bakken Tappen Bakken 

21-02-20   Cees V. Tietje W en 
Klaas H 

22-02-20 Marko A. Sietske H. en 
Anneke B. 

  

29-02-20 Riemke en 
Ytsje 

Klaaske en 
Hiltsje 

  

06-03-20   Boukje R. 
en Baukje 

S. 

Piet R. en Jo-
hannes de J. 

07-03-20 René M. en 
Jan M. 

Silvia en Be-
rendtje 

  

14-03-20 Hylke Klaas en Dikkie     

20-03-20   Mark K. Klaas en Sybren 

21-03-20 Fokke Jan P. en 
Tietsje 

  

28-03-20 Geen tappen en bakken i.v.m. vrijwilligersavond 

     

03-04-20   Herman A. Thea S en 
Gretha 

04-04-20 Minne Jitske R. en 
Tjitske S. 

  

11-04-20 Sippie DIttie en Marja   

17-04-20   Ale Sip Hans H. en 
Hilma 

18-04-20 Abe K. en 
Jorrit A. 

Bavius en 
Ruurd de V. 

  

25-04-20 Marten Auke en S   
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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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Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 

B.v.d. het dorpshuis bestuur 
 

 

 

 
                             

 

febr/april 20 Schoonmaaklijst Dorpshuis 

18-02-20 Maaike M. 
 

Tine R. Marja S. 

25-02-20 Sippie S. Ietsje H. 
 

 

03-03-20 Jitske R. Pietsje S. 

 

Ytje H. 

10-03-20 Tjitske S. Durkje S. 
 

 

17-03-20 Irma R. WIesje H. 
 

Anna de B. 

24-03-20 Gré H. Dittie D. 

 

Cora M. 

31-03-20 Saakje Z. Richtsje F. 
 

Tietsje W. 

07-04-20 Margje v 

K. 

Wieke de J. Andrea v/d W. 

 

14-04-20 Cisca V. Hilma M. 

 

Nel Schrier 

21-04-20 Linda T.  
 

Alie K. Hennie L. 

28-04-20 

 

Maaike M. Tine R. Marja S. 
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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 februari Sijmen Hoekstra – Eline út aldtsjerk 

zondag 16 februari Sippie v Slooten 
vrijdag 21 februari        Wouter Folkertsma – Annet Miedema 

zaterdag 22 februari             Carnaval! 
zondag 23 februari                   Alle de Vries   -Minne Kooistra 

zaterdag 29 februari             Esther Spoelstra – Eelkje Vlaanderen 

zondag 1 maart                        Oane Sierksma 

zaterdag 7 maart             Tsjitze P vd Velde – Herman Schaafsma 

zondag 8 maart Gerard Talsma – Teake Wassenaar 
vrijdag 13 maart Riemer Folkertsma 

zaterdag 14 maart          Douwe vd Meer – Auke Attema 
zondag 15 maart Fokke Sierksma – Wim de Groot 

zaterdag 21 maart  Jan Pieter Reitsma -Wilco v Kammen 

zondag 22 maart Jan Pier Sierksma –  Hylke Hoekstra 
vrijdag 27 maart Wieke Marije Bakker – Nynke Hoekstra 

zaterdag 28 maart Martzen Feenstra – Gretha Andela 
zondag 29 maart Jenne deelstra – hindrik fan’ terpwei 

zaterdag 4 april Simen Bijma –  Jan Kooistra 
zondag 5 april Marco Akkerman 

vrijdag 10 april Symen Johannes Hoekstra – Ruurd fol-

kertsma 
zaterdag 11 april Ruurd De Vries 

zondag 12 april Herman Akkerman 
zaterdag 18 april             Gerda Sierksma – Wytske Klijnstra 

zondag 19 april  Jelle Reitsma – Johannes Hoekstra 

 
SCHOONMAAKLIJST ’t Ponkje 

Graag de datum alvast in de agenda of telefoon zetten! 
 

maandag 3 februari               Jenne Deelstra – Tietsje Reitsma 

maandag 17 februari Wilco v Kammen – Jan-Pieter Reitsma 
maandag 24 februari Wieke Marije Bakker – Nynke Hoekstra 

maandag 2 maart Elbrecht van der Veen – Silke Vlaanderen 
maandag 9 maart               johan folkertsma – Riemer Folkertsma 

maandag 16 maart               Jan Kooistra – Simen Bijma 
maandag 23 maart                Riemke vd Velde – Nynke Schaafsma 

maandag 30 maart Alle Sierksma – Ruurd Folkertsma 
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21-02 Koersballen dorpshuis  14.00 u 

21-02 Klaverjassen dorpshuis 19.30 u 

22-02 Carnavalspeurtocht Flierewille dorpshuis 16.30 u 

27-02 CPB dhr. E. Vos vertelt over 112 dorpshuis 19.45 u 

28/29-

02 
Oud papier inzameling   

04-03 Kaatsvereniging “Nea Kwea” Spiker 20.00 u 

06-03 Koersballen dorpshuis 14.00 u 

06-03 Klaverjassen en Tachtigen dorpshuis 19.30 u 

13-03 Ouderen Soos dorpshuis 14.00 u 

18-03 
Dorpsbelang, Oranjevereniging en 
Sportveldcommissie 

dorpshuis 20.00 u 

20-03 koersballen dorpshuis 14.00 u 

20-03 Klaverjassen dorpshuis 19.30 u 

24-03 Ledenvergadering “De Laatste Eer” ‘t ponkje 20.00 u 

 

 

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren op: 

Woensdag  11 maart 2020 
Bij Wieger Zoodsma  

              Mailen kan ook: dorpsbode@deflieterpen.nl  

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

