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Dit is een uitgave van: 

Dorpsbelang  Silvia Manzoni  

Oranjevereniging Minne Kooistra  

’t Ponkje  Johanna de Boer  

Dorpshuis  Alice Andringa 

Redactie  René Manzoni en Erna Douwes    

Penningmeester:  Erna Douwes,  
Bankrekeningnummer:    NL13RABO 03775.04.033 t.n.v. Dorpsbelang  

de Vlieterpen, inzake dorpsbode. Let op: gewijzigd rekeningnummer 

Wil je de dorpsbode lezen in kleur, kijk dan op www.deflieterpen.nl 
onder het kopje dorpsbode. 
 

Van de redactie 
 

We bedanken Sjoerd van Slooten voor zijn jarenlange bijdrage aan de 
rubriek het menu van de maand. Deze rubriek wordt  vanaf nu 
overgenomen door René Manzoni. Heeft iemand een leuk recept en wil je 
dit met ons delen, mail het ons. Er staan in maart weer vele 
ledenvergaderingen op de agenda. Veel leesplezier toegewenst! 
Jullie kopij/advertentie graag in Word mailen naar: 
dorpsbode@deflieterpen.nl.  
 
 

 

 
Jannumerwei 4 
9175 GG Reitsum 
0519-339362 
     
Moetingsplak yn de 

Flieterpen foar sociale en culturele gearkomsten 
 
Contactpersoan: Martzen Feenstra 06 51777086 

 

http://www.deflieterpen.nl/
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UITNODIGING JAARVERGADERING 
 

Nieuwsgierig waar het Dorpsbelang overal mee bezig is, of wie er 
nieuw in het bestuur komt?  
 
Wanneer is eigenlijk het dorpsfeest van 2024, en hoe staat de 

Oranjevereniging er financieel voor?   
 
Dit alles (en nog veel meer) kunt u te weten komen tijdens de 
gezamenlijke jaarvergadering van het Dorpsbelang en de 
Oranjevereniging van de Flieterpen.  
Dus zet het in uw agenda.                                                                                                                                        
 
Datum: dinsdag 14 Maart                                                                                                                  
Locatie: Dorpshuis “de Fjouwer”                                                                                                      
Aanvang: 20.00 uur 
 
Tot ziens, de koffie staat klaar,                                                                                                          
bestuur Dorpsbelang en Oranjevereniging 
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NIJS EN YNFORMAASJE 

nieuws en informatie 
FAN DOARPSBELANG 

van dorpsbelang 

 
 

 
Mandag 16 januari waren Saapke Nijhuis,onze dorpscoördinator en Bert 
Koonstra,de contactwethouder, in de Flieterpen op bezoek.Met veel trots 
werd hun,door Alle de Vries,het dorpshuis getoond.In de vergaderzaal 
zaten we tezamen en hebben we hun beide op de hoogte kunnen brengen 
van de activiteiten van DB de Flieterpen.Er waren bovendien nog een paar 
punten te bespreken,die voor ons gevoel extra aandacht nodig hadden.Het 
was een waardevol bezoek,Bert Koonstra gaf aan dat hij verrast was over 
de geslaagde verbouwing van het dorpshuis en de actieve gemeenschap 
die in de Flieterpen bestaat.Saapke Nijhuis wist dit alles al door de 
bezoeken,die ze regelmatig bij ons aflegt.Mooi om zo contact te hebben 
met  twee betrokken personen van onze gemeente! 
 
De opbrengst van het oud papier van de maanden november en december 
2022 was €115,64 
 
Tjitske en Johan Folkertsma hebben ons als DB nog gevraagd om hun 
enquête/stembriefjes te tellen en bekend te geven.Hierbij de uitslag 
Aantal ingeleverde formulieren: 200 ( 1 formulier leeg ) 
Aantal “NEE”: 28   
Aantal “JA” 171 
Veel benoemede opmerkingen: buren betrekken bij het plan voor de jeugd 
/ starters en betaalbaar  
 
Verder hebben jullie in de uitnodiging kunnen lezen dat we zoals ieder jaar 
tezamen met de Oranjevereniging een jaarvergadering houden en wel op 
dinsdag 14 maart.Hebben jullie nog vragen of opmerkingen,dan horen we 
dat graag op 14 maart,tot dan,namens  
DB de Flieterpen, Silvia 
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Blau Moandei – Nije buorlju – zaterdag 14 januari 2023 
 

 
Zaterdag 14 januari was het dan zover. Na twee à drie coronajaren was het 
weer mogelijk om door toneelgezelschap Blau Moandei een stuk op te 
voeren.  
Dit keer een éénakter van Gerben Pijl, genaamd ‘Nije buorlju’.  
Geregisseerd door Berendtsje van der Velde en gesouffleerd door Pietsje 
Sijens.  
Voorheen werd op twee avonden het toneelstuk opgevoerd.  
Nu werd er gekozen om twee keer op één dag te spelen. Dit was wel een 
succes: ’s middags waren er ongeveer 80 toeschouwers en ’s avonds was 
het volle bak met ongeveer 120 belangstellenden. 
 
Het toneelstuk bevatte een actueel onderwerp voor de Flieterpen 
aangezien we hier de laatste tijd  veel nieuwe buren verwelkomen.  
Al hoop ik niet dat de situatie van dit toneelstuk zich werkelijk in de 
Flieterpen voordoet.   
 
Het stuk speelde zich af in een huis dat werd gekocht door een echtpaar 
(gespeeld door Helma Wassenaar en Theo Santema).  
Zo onschuldig en prachtig het huis leek, zo nieuwsgierig en bemoeizuchtig 
waren de buren (gespeeld door Hilma Meindertsma en Jan Sierksma).  
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Met name de buurvrouw voelde zich wel erg vrij in en rondom het huis. 
Gluren bij de buren zorgde ervoor dat de dochter van de nieuwe buren 
(gespeeld door Wieke de Jong) werd aangezien voor de minnares van de 
heer des huizes.  
 
Al deze ingrediënten mét het mooie decor (gemaakt door Klaas Hilverda, 
Cees Verwolf en Harm Schaafsma) zorgden voor een één uur durend 
toneelstuk met daarin allerlei komische, leuke, vermakelijke en misschien 
herkenbare taferelen.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Na afloop van het stuk werd het dan ook met een staande ovatie beloond. 
 

Er werd nog lang nagepraat over dit geslaagde toneelstuk.  
Volgend jaar maar weer een éénakter. 

 

Bedankt Blau Moandei! 
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Uitnodiging  voor de Algemene ledenvergadering van  
Uitvaartverening De Laatste Eer  
 

21 maart 2023 
20.00 in het dorpshuis 
 
1 Welkom en opening 
2 Notulen 
3 Financiën 
4 Ledenadministratie 
5 Lezen van namen overleden leden in 2022 
 
Korte schorsing 
 
6 WBTR  
7 Bode: Nog vragen of opmerkingen aan de bode? 
8 Bestuurswissel 
9 Rondvraag 
10 Sluiting 
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STERREN KIJKEN 

Wie de sterrenhemel van dichtbij wil bekijken,  

kan vanaf eind februari een echte telescoop lenen in de bibliotheken van 

Hallum en St.-Annaparochie. De telescopen worden uitgeleend op 

initiatief van het programma ‘Donkerte van de Wadden’ waar onder 

andere de Rijksuniversiteit Groningen aan meedoet.  

Woensdag 22 februari (Hallum) en donderdag 23 februari (St.-

Annaparochie) zijn er ook sterrenkundewandelingen met een gids van 

Rijksuniversiteit Groningen. 

Natuurwetenschapper aan de Rijksuniversiteit Groningen, Theo Jurriens 

zoekt met een groep het donker op tijdens de sterrenkundewandeling.  

De wandelingen zijn ongeveer 2 kilometer lang en starten bij de 

bibliotheek. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur.  

Daarna staat de koffie en thee klaar in de bibliotheek om lekker op te 

warmen.  

De wandeling is gratis en aanmelden kan op ontdekdebieb.nl.  

Aanmelden kan tot aanvang van de wandeling. 

Een telescoop lenen 

Met een telescoop kun je de 

sterrenhemel van dichtbij bekijken.   
De telescoop die de bibliotheken 

uitlenen, vergroot maximaal 140 keer.  

Dat betekent dat je de maantjes van 

Jupiter, de ring van Saturnus, 

sterrenstelsels in de buurt zoals M31 of 

de Orionnevel in het sterrenbeeld Orion, 

en kraters op de maan kunt zien.  

Bij de telescoop hoort een handige app die je door de sterrenhemel gidst. 

Zo weet je precies wat je ziet.  

Er is bewust gekozen om de telescopen uit te lenen via de 

‘waddenbibliotheken’, omdat het langs de Waddenkust op veel plekken 

nog echt donker is. Dan kun je de sterrenhemel extra goed zien! 
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Het donker is bijzonder 

Vroeger kon je duizenden sterren 
aan de hemel zien, maar 
tegenwoordig zie je ze – vooral in de 
stad – veel minder goed.  
In het Waddengebied kun je gelukkig 
nog wel donkerte ervaren en sterren 
zien.  
Maar als er niets gebeurt, dan 
verdwijnt deze bijzondere ervaring 
ook hier langzaam maar zeker en kun 
je de Melkweg nergens in Nederland 

meer zien.  
Daarom werken de Natuur- en Milieufederaties van Groningen, Fryslân en 
Noord-Holland, de Rijksuniversiteit Groningen, Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten en de Waddenvereniging samen aan het programma 
Donkerte van de Wadden.  
Door bewoners en toeristen de kracht, pracht en waarde van het donker te 
laten ervaren en beleven, willen zij de bewustwording over de noodzaak 
van het behoud van de duisternis vergroten. 
 
De sterrenkundewandelingen zijn op woensdag 22 februari van 19.00 tot 

20.30 in Hallum en donderdag 23 februari van 19.00 tot 20.30 in St.-

Annaparochie. De start en finish zijn bij de Bibliotheek. 

 

Kunstenaars Kunst aan Huis Route in de 
kerk van Ginnum 
Op 11 en 12 en 18 en 19 maart 
exposeren 3 kunstenaars in de kerk 
van Ginnum namenlijk: 
 
1 Jan Jansma uit Damwoude 
2 Mascha de Lange uit Kootstertille 
3 Paul Edens uit Lioessens 
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Sudoku 
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U wilt uw woning verkopen, maar u heeft 
geen idee hoe dat in zijn werk gaat.  
 

• -  wat brengt mijn woning op?  
• -  wat gaat mij dat kosten?  
• -  wat moet of kan ik zelf allemaal 

doen?  
 

Vragen die ik kosteloos voor u kan 
beantwoorden, in een geheel vrijblijvend 
gesprek, waarbij ik de tijd voor u neem! 
  
Mijn naam is Jan Koning Burdaard tel.: 06-10529131       
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In verband met Carnaval is het ponkje op zaterdag 

18.02.2023 tot 19:00 uur geopend! 
 

            Tijden tappen op vrijdagavond: 19.30 – 00.00 
 Tijden bakken op vrijdagavond:    22.00 – 23.30 

 
Tijden tappen op zaterdagmiddag:  17.30 – 20.30 
Tijden bakken op zaterdagmiddag : 17.00 – 19.30 

Tappers-en bakkerslijst (vrijdag en zaterdag) Febr 2023 t/m april 2023 

Sleutel afhalen/inleveren bij Martha Dijkstra 06 4047 3670 

 Tappen Bakken 

18-02-23 Marianne en 

Hilde 

Ciska en Wieke 

M. 

  

24-02-23   Cees V Tietsje en Klaas H 

25-02-23 Wouter en 

Anouk 

Jitske en 

Tsjikke 

  

04-03-23 Alle en 

Martzen 

Johan en 

Tjitske 

  

10-03-23   Baukje en Mark Piet R en Johannes 

11-03-23 Sippie Dittie en Marja   

18-03-23 Sijmen H Sietske en 

Anneke 

  

24-03-23   Herman  Thea en Gretha 

25-03-23 Riemke en 

Ytsje 

Hiltsje en 

Klaaske 

  

01-04-23 Jenne en 

Wilco 

Bavius en 

Ruurd 

  

07-04-23   Klaas H.  Sybren en 

Johannes B. 

08-04-23 Gaatse en 

Mariëlle 

Herman en 

Harmen 

  

15-04-23 Sjouke en Piet David en 

Wieke 

  

21-04-23   Jan Meindersma Hans en Hilma 

22-04-23 Mark Auke en Sara   

29-04-23 Marten en Jan 

M. 

Silvia en 

Berendtje 

  



 16 
 



 17 

Langzaam gegaarde buikspek, Amerikaanse koolsla 
en bbq saus met rum 
 

Carnaval staat voor de deur. Trek je pak uit de kast, geef je 
carnavalsschoenen een poetsbeurt en maak je klaar voor dit volksfeest. 
Met carnaval vloeien de liters bier rijkelijk en dit kan een flinke aanslag op 
je lichaam zijn.  
Wij geven je tips en lekkere recepten waarmee jij je dit jaar goed kunt 
voorbereiden op de carnavalsgekte. Hiermee kun je alle alcohol, tochtige 
pakjes en vette happen net iets beter aan!  
Begin ruim van tevoren met goed eten. Veel vitaminen en lekker gezond 
om je weerstand optimaal te krijgen.  
Ook een beetje extra sporten en op tijd gaan slapen kan geen kwaad. En 
met dit recept moet het helemaal goedkomen. 

Ingrediënten: 4 personen 
 

400 g stukjes buikspek 
0,5 witte kool 

0,5 winterpeen 
150 ml yoghurt 

150 ml zoetzure saus 
50 ml water 
50 ml azijn 
50 g suiker 

100 ml bbq saus 
10 ml rum 

 
Bereiding: 

1. Zet een steelpan op 
een middelhoog vuur en stop hier het water, de azijn en de suiker 
in. Kook dit in zijn geheel op. Dit wordt je zoetzure saus. 

2. Snij vervolgens de witte kool fijn en giet hier de zoetzure saus 
overheen. 

3. Snij nu de winterpeen in reepjes en voeg dit toe aan de witte kool. 
Laat dit in zijn geheel afkoelen. 

4. Giet hier yoghurt aan toe en zet dit weg in de koelkast. 
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5. Maak nu met 100 ml bbq saus en rum, naar eigen smaak, de saus. 
Laat dit samen even inkoken tot het een mooi geheel is. 

6. Pak een grillpan en grill hier de buikspek langzaam in tot deze 
mooi goudbruin en krokant is. Voeg hier zout en peper aan toe, 
naar eigen smaak. 

7. Snij de buikspek doormidden en serveer met de winterpeen en 
witte kool uit de koelkast en de bbq 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
Vrijwilligers gezocht 
 

Bij woonzorgcentrum Foswert in Ferwert zijn wij op zoek naar 
vrijwilligers. Onder andere voor het koffieschenken op de middag, 
invaller voor ‘t winkeltje, een ritje op de duo en/of rolstoelfiets, een 
wandeling…… er zijn vele mogelijkheden.  
 

Heeft u tijd, en lijkt u het leuk om vrijwilligerswerk te doen?  
 
U kunt vrijblijvend contact opnemen met  Erika de Jong, 
activiteitenbegeleiding van Foswert.  activiteiten@interzorggroep.nl   
088 5180200. 

mailto:activiteiten@interzorggroep.nl
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Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 

B.v.d. Het Dorpshuisbestuur. 
 

 
 
 
 
 
 

Schoonmaaklijst Ponkje:      
 
Maandag       20 feb     Wouter Folkertsma & Anouk de Vries 

Maandag       27 feb     Tietsje Reitsma & Jenne Deelstra 

Maandag       6 maart     Wieke Marije Bakker & Silke Vlaanderen 

Maandag       13 maart     Johan Folkertsma & Riemer Folkertsma 

Maandag       20 maart     Ylse Schaafsma & Marte Hoekema 

Maandag       27 maart     Jan Kooistra & Simen Bijma 

Maandag       3 april     Saakje Marije v/d Velde & Laura v/d Meijde 

Maandag       10 april     Symen Johannes Hoekstra & Pietrik Weidenaar 

Maandag       17 april     Marianne Deelstra & Nynke Schaafsma 

Maandag       24 april     Auke Attema & Pietsje Attema 

Feb /Apr 23 Schoonmaaklijst Dorpshuis.  
Sleutel afhalen/inleveren  bij Martha Dijkstra 

06 4047 3670. 

14-02-23 Linda T. Alie K. Hennie 

21-02-23 Maaike M. Dorian Marja S. 

28-02-23 Hiltsje de B. Hiltsje A. Marijke 

07-03-23 Klaaske O. Annelies K. Petra B. 

14-03-23 Sippie S. Ietsje H.  

21-03-23 Jitske R. Pietsje S. Ytje H. 

28-03-23 Tjitske S. Durkje S.  

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

11-04-23 Gré H. Dittie D. Cora M. 

18-04-23 Saakje Z. Richtsje F. Betty W. 

25-04-23 Margje v K. Wieke de J. Andrea v/d W. 
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EEN KEI IN VISUELE COMMUNICATIE 
grafis

c

h ont w erp, conceptontwikkeling &  internetproducties 

WWW.TANTEPEE.NL
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Uitnodiging vrijwilligersavond 
 

Wanneer: zaterdag 18 maart, 19:30 uur 
Waar: Dorpshuis de Fjouwer 

Voor wie: alle vrijwilligers van het Dorpshuis en ‘t Ponkje 

 
Op zaterdag 18 maart a.s. zal de vrijwilligersavond weer 
plaatsvinden. Om 19:30 starten we de avond met de jaarvergadering 
waarin de jaarverslagen, de financiële verslagen en de 
bestuurswisselingen aan bod zullen komen. 
 
Aansluitend, onder het genot van een welverdiend (!) hapje en 
drankje, zullen we de avond voortzetten met muziek van Rintje Kas. 
 
Iedereen die zich het afgelopen jaar weer heeft ingezet als 
vrijwilliger voor het Dorpshuis of ’t Ponkje is van harte welkom deze 
avond. Wij willen er samen met jullie een gezellige avond van 
maken. Jullie komen toch ook? 

 
Namens het Dorpshuis- en Ponkjebestuur 
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je vindt het bij SPAR

SPAR Ferwert
Hoofdstraat 26
9172 MP  Ferwert

tel: 0518-411381
e-mail: zeijlemaker@despar.info

vandaag besteld, 
vandaag in huis

Wist je dat je bij SPAR de 
boodschappen online kunt 
bestellen? Je kunt ze ophalen in 
de winkel of wij bezorgen de 
boodschappen bij je thuis of op 
het werk! Zo houd je tijd over, wel  
zo makkelijk. Wanneer je de  
boodschappen voor 10.00  
uur bestelt, heb je ze  
dezelfde dag 
nog in huis.
Kijk op 
www.spar.nl

openingstijden:
maandag 08:00 tot 20:00 uur

dinsdag  08:00 tot 20:00 uur

woensdag 08:00 tot 20:00 uur

donderdag 08:00 tot 20:00 uur

vrijdag  08:00 tot 20:00 uur

zaterdag  08:00 tot 20:00 uur

zondag  12:00 tot 18:00 uur
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Tapperslijst Ponkje: 

 
Zaterdag 18 feb  Carnaval “Prime Suspect”  
Zondag 19 feb  Symen K.Zoodsma & Gaatse W.Zoodsma 

       
Zaterdag 25 feb  Abe Kooistra & Nathalie de Roos  
Zondag 26 feb  Alle de Vries   

       
Zaterdag 4 maart  Ruurd Folkertsma   
Zondag 5 maart  Rinze Mulder   

 

Zaterdag 11 maart  Esther Spoelstra & Gerda Sierksma 

Zondag 12 maart  Oane Sierksma   

       
Zaterdag 18 maart  Vrijwilligersavond Dorpshuis 

Zondag 19 maart  Gerard Talsma & Teake Wassenaar 

       
Zaterdag 25 maart  Jan Sierksma & Abe Reitsma  
Zondag 26 maart  Fokke Sierksma & Wim de Groot 

       
Zaterdag 1 april  Alle Sierksma & Wouter Folkertsma 

Zondag 2 april  Jan Pier Sierksma & Hylke Hoekstra 

       
Zaterdag 8 april  Ciska Reitsma & Thessa Kingma  
Zondag 9 april  Jenne Deelstra & Hindrik Bijma  

       
Zaterdag 15 april  Annet Miedema & Johanna de Boer 

Zondag 16 april  Marco Akkerman   

       
Zaterdag 22 april  Warner de Boer & Rene Folkertsma 

Zondag 23 april  Tseard Broos & Durk Deelstra  
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Beste Jeugdige Flieterpers! 
 

Wij gaan weer een JEUGDAVOND organiseren! 
 
Op donderdag 2 maart om 20.00 uur in de kerk te Reitsum. 
Welkom vanaf 20+ en de Jong van Hart mensen. 
 
De voorbereidingen voor deze avond zijn in volle gang!  
We zijn daarom blij om te kunnen vermelden dat Jeroen voor ’t Hekke 
samen met Meinte en de voorbereidingsgroep deze Jeugdavond vorm gaat 
geven.  
Met behulp van de KLETSPOT hopen we weer een inspirerende avond met 
elkaar te beleven. Natuurlijk is er na afloop ook weer tijd voor een hapje en 
een drankje! 
 
Dus ben je nieuwsgierig? Of heb je vragen? Stel ze gerust! 
Piet: 06-51455625 óf Sippie: 06-38484546 
Iedereen is welkom!  
 
Tot dan! LETS KLETS!  
Jan, Elsanne, Riemke, Abe, Piet, Meinte, Sjouke en Sippie 
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Jaarvergadering 
Kaatsvereniging “Nea Kwea” 

 
Het bestuur van kaatsvereniging “Nea Kwea” nodigt hierbij alle 

leden,  
sponsors, ouders en vrijwilligers uit voor de jaarvergadering.  

 
Deze vindt plaats op 

 
 Woensdag 15 Maart 2023 om 20.00 uur 

In de Spiker te Reitsum 
 

Op de agenda staat onder andere: 
* Voordracht bestuurswisseling 
*Consumptieprijzen *Spelregels 

 
Wij hopen jullie allen te verwelkomen! 

Jenne, Ruurd, Johannes, Alle, Ingmar & Simone 
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Wanneer: donderdag 16 februari 
Van 16:00-17:30 

Bij deze flierewille gaan we een gezellig potje BINGO spelen. Wie weet kom 
je deze keer met een prijsje naar huis!  

 
Ben je aan het spelen met iemand, geeft niet, dan kom je gezellig samen! 

Tot dan! 

 
 

Op 16 maart gaan we weer creatief aan de slag. We maken dan  onder 
andere een houten hanger. 

 
Voor in de agenda: 

18 mei 
15 juni afsluiting 

 
Groeten Irene en Gretha 
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It febrewaris gefoel 
 

It fielt noch net as maitiid 

mar ek net mear as winter 

binne de snieklokjes no te betiid 

as is dit de hjoeddeiske midwinter? 
 

Dat guon dingen feroarje is wis, 

mar de skiep moatte wer lamje 

en de kij op’e tiid wer kealje 

dan is it moai dat er by ús, 

wer hiel foardielich strie en fretten te krijen is. 
 

Skieppe- en lammebiks 

yn bigbags as yn sekken, 

mar ek in sûne muesli mix 

foar alle lekkerbekken. 
 

Strie ha wy yn ferskate soarten stean: 

Koalsied- en weetstrie kinne jo struien gean 

koarnstrie en gerssiedhea kinne jo fuorje 

de winter kin ta beslút dochs noch lang duorje 
 

Tinke jo bygelyks no al oan keunstmest struie, 

doch it mar efkes rêstich oan en lit jo net opruie 

want de leechste priis is net hjoed, mar moarn. 
 

Tot safier dizze kear 

en no op nei Johannes en Antje 

foar foardieliche handel en noch folle mear. 
 

Oant sjen by…….. 
 

Wijbenga’s Veevoederhandel 

Heskamperweg 2  9171 GC  Blije 

0519-561414 of 56171 
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Afvoer 

verstopt?

Bel!

0 5 1 9 - 8 2  0 2  3 3

VCA gecert ific

e

er d

Orneaw ei 3 , 9 1 3 6  DG Paesens

Tel.: 0 5 1 9  -  8 2  0 2  3 3

E- m ail: 

info@zuidem arioleringsw erken.nl

w w w .zuidem arioleringsw erken.nl
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Agenda 
 
16 februari Flierewille   dorpshuis 16.00 u. 
17 februari Soos    dorpshuis 14.00 u. 
18 februari  Carnaval, Prime Suspect  Ponkje 21.00 u. 
23 februari CBP, lezing autisme  dorpshuis 19.45 u. 
24 februari klaveren   dorpshuis 19.30 u. 
24 februari koersbal   dorpshuis 14.00 u. 
2 maart  Jeugdavond 20+ Reitsum  Kerk 20.00 u. 
4 maart  Bios Burdaard   it Spectrum 19.30 u. 
10 maart klaveren/tachtigen  dorpshuis 19.30 u 
10 maart koersbal   dorpshuis 14.00 u 
11 maart Ladies Night Burdaard  it Spectrum 20.30 u. 
11/12 maart  kunst aan huis route  Kerk Ginnum 
14 maart   ledenverg. Dorpsbelang/Oranjever. Dorpshuis 20.00 u. 
15 maart  ledenvergadering Nea Kwea de Spiker 20.00 u. 
16 maart Flierewille   dorpshuis 16.00 u. 
17 maart Soos    dorpshuis 14.00 u. 
18 maart  Vrijwilligersavond  dorpshuis 19.30 u. 
18 maart Smartlappenkoor Feskes  it Spectrum 20.00 u. 
18/19 maart  kunst aan huis route  Kerk Ginnum 
21 maart ledenverg. De Laatste Eer  dorpshuis 20.00 u. 
24 maart klaveren        dorpshuis 19.30 u 
24 maart koersbal   dorpshuis 14.00 u. 
7 april  klaveren/tachtigen  dorpshuis 19.30 u 
7 april  koersbal   dorpshuis 14.00 u. 
21 april  klaveren/tachtigen  dorpshuis 19.30 u 
21 april  koersbal   dorpshuis 14.00 u. 

 

       Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren: 
 

     Op maandag 13-03-2023, voor 13.00 uur. 
 

dorpsbode@deflieterpen.nl 
 

Hartelijk bedankt, de redactie: René Manzoni en Erna Douwes 
 

mailto:dorpsbode@deflieterpen.nl

