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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. 
 

Achte Flieterpers 
 

Voor u ligt alweer het eerste nummer van dit jaar. De redactie van deze 
dorpsbode wenst U en de uwen een heel gelukkig en gezond 2020 toe. Wij 

wensen t’ Ponkje veel succes met in elkaar zetten en het rondbrengen van 
de dorpsbode. Het dorpshuis bedankt voor jullie inzet in 2019. 

 

December was weer een drukke maand, veel pakjes en kaarten verzonden. De 
kerstpakketten, rollades en fruitsalades hebben ons allen weer goedgedaan. In 

het nieuwe jaar maar weer flink aan het lijnen de Yoga oefeningen zullen U 
daar zeker bij helpen. 

 

De “KerstTheaterTour” heeft op 24 december plaatsgevonden er is een video 
en foto’s van deze Tour gemaakt. U kunt dit allemaal terugzien op de website 

www.deflieterpen.nl /video. 
 

In de Flieterpen wordt op 11 januari een nieuwjaarsreceptie gehouden, van-
daar dat de nieuwjaarstoespraak niet in dit nummer staat vermeld. Het menu 

van Sjoerd is weer aanwezig. Van het t’ Ponkje zijn geen nieuwe tapperslijsten 

binnen gekomen. Het dorpshuis organiseert weer een bingo avond. Fierewille 
en dorpsbelang zijn weer present met twee datums.  Het Afûk organiseert 

weer een cursus voor niet friestaligen. 

mailto:cees.erna@hetnet.nl
http://www.deflieterpen.nl/
mailto:info@rmtnof.nl
http://www.deflieterpen.nl/
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Donderdag 23 januari gaan we los! 

Dit keer het thema ‘boetseren’, maar er zijn ook an-
dere knutsel activiteiten.  Van 16:00 tot 17:30 uur.   

EN….  
Zaterdag 22 februari Carnavalspeurtocht!  

Laat je verrassen door allerlei gekke opdrachten. 

Van 16:00  tot 17:30 uur 
                     Entree €1,-  (inclusief drinken en patat)  

 
 

De Yoga gaat door!! 

Jawel, de downward facing dog, chaturanga, child pose en 

namasté, we floepen er steeds makkelijker in. Na de eerste 

serie van 8 lessen hebben we besloten om gewoon door te 

gaan met de yoga op woensdagochtend in het dorpshuis. 

Want het is gewoon leuk! En nog goed voor je ook! Niks 

niet zweverig of passief. Het zweet staat ons werkelijk af 

en toe op de yogamat .  

Tijdstip blijft hetzelfde: 8.45 – 9.45 uur. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://planschoonhoven.nl/uitje-drenthe/speurtocht/&psig=AOvVaw1bpfylKs6Xn4l5VfKLfWnb&ust=1578665215366000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMi6xq3Y9uYCFQAAAAAdAAAAABAE
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Het Menu    Nieuwe Start, 

 
Laat mij beginnen met een ieder een fantastisch en gezond 2020 toe te wen-

sen. Het winteren wil nog niet echt lukken, maar ik heb stille hoop dat we eind 
januari op schaatsen kunnen. 

Zondag was ik te wandelen in de kwelders achter de zeedijk, boven Blija en 

daar waren veel Brandganzen en kanoeten welke uit het noorden komen. Dus 
de kou grens komt dichter bij.  

Het koude weer heeft ook invloed op de aanvoer aan verse groente. Dat is  op 
de markt waar ik vorige week was duidelijk merkbaar. De enorme markt was 

ingekrompen tot een paar stalletjes en die verkochten eigenlijk niets anders 

dan kisten vol witlof. Alsof ze de kleur van de groente hadden aangepast aan 
de sneeuw, hopende op sneeuw. Witlof is van oudsher een echte winter-

groente en nu dus volop te koop. Het is een tweejarig gewas, dat het eerste 
jaar eigenlijk alleen wordt gezaaid om de wortels te ontwikkelen. Het tweede 

jaar worden die wortels opnieuw geplant onder een dikke laag zand. Zo blijven 
de dichte kropjes die uit de wortels groeien mooi blank. Vroeger was witlof 

vaak erg bitter, tegenwoordig zijn de knapperige blaadjes juist vrij zacht van 

smaak. Het fijne van witlof is, dat je er alle kanten mee op kunt. Je kunt er 
rustig een paar kilo van kopen en dan elke dag toch iets anders eten. Van wit-

lof met ham en kaas uit de oven tot rauw in een witlofsalade met appel en 
mandarijntjes. Of zoals ik doe: grove stukken witlof mengen met rucola, veld-

sla, een dressing van grove mosterd en knapperig uitgebakken spekjes. In een 

ovenschotel combineer ik witlof graag met kaas. Hiervoor bak je halve struik-
jes witlof eerst afgedekt in olijfolie tot ze beetgaar zijn en licht gekarameli-

seerd. Dan leg je de struikjes met de snijkant naar boven dicht tegen elkaar 
aan in een ovenschaal en bestrooi je ze met verkruimelde (feta) kaas, verse 

tijmblaadjes en reepjes rauwe ham of grof gehakte hazelnoten. Tot slot maal 

je er wat zwarte peper boven en laat je de groente onder een warme ovengrill 
in een paar minuten goudbruin kleuren. Witlof kun je ook prima roerbakken. 

Snijd de struikjes in stukken van 3 cm en roerbak deze met partjes rode ui in 
een wok met hete olijfolie al omscheppend tot ze gaan slinken. Meng er wat 

suiker, versgemalen zwarte peper en een beetje balsamicoazijn door en warm 
de witlof nog heel even door. Echt, ook al is er alleen nog maar witlof te koop, 

met wat variatie kom je de winter wel door.  Hhhmmmmm lekker. 

Hieronder nog een recept, gewoon eens proberen te variëren met witof. Zo 
zetten de leden van de carbid schietclub “lid fan de bus” een geweldig goed 

georganiseerde oudejaarsdag neer. Top jongens. 

Een pracht van feesttent met heerlijke beenham en geweldig lekkere snert 

“fan Wiesje H” en geheel verzorgd feest neer met zo nu en dan een flinke knal 
er tussen door.                                                       vervolg blz. 7 

https://www.okokorecepten.nl/recept/groenten/witlof/
https://www.okokorecepten.nl/recept/groenten/witlof/witlof-oven-ham-kaas
https://www.okokorecepten.nl/recept/groenten/witlof/witlof-oven-ham-kaas
https://www.okokorecepten.nl/recept/salade/witlofsalade/
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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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Witlof kun je ook lezen met een beetje fantasie als With love. Nou dat was er 

ook de afgelopen weken. De nieuwe knal kampioen van 2020 is geworden Ba-
vius B als ik me niet vergis. 

De mist die vrij snel de overhand nam avonds verstoorde de heren een brand-
bult niet. Wat een pracht vuur, machtig. En de warmte ervan was ook mega, 

Met 2 tractoren met zwaailichten aan de weg was de veiligheid ook goed gere-

geld. 
Toppers. 

 

“witlof”……….. 
Witlofsalade met peer, feta en walnoten 

INGREDIËNTEN 

 6 eetlepels walnotenolie 
 2 eetlepels witte wijn azijn of champagneazijn 

 4 struikjes witlof 

 10 g bieslook, grof gesnipperd 

 125 g gedopte, gehalveerde walnoten 

 250 g feta, in grove stukjes verkruimeld 

 4 kleine rijpe peren zoals Doyenné du Comice of Beurré Hardy 

BEREIDEN 

Klop voor de vinaigrette de walnotenolie met de azijn in een kleine kom. Breng 

de vinaigrette op smaak met zout en peper. Zet weg. 

Haal voor de salade de bladen van de witlof uit elkaar. Meng in een grote kom 

de witlofbladen met het bieslook, walnoten en feta. 

Schil de peren desgewenst. Snijd elke peer in de lengte in vieren en verwijder 

met een klein, scherp mes de klokhuizen. Snijd elk stuk peer dan in de lengte 

in dunne plakken. 

Doe de plakken peer in de salade. Sprenkel er de vinaigrette over en schep al-

les voorzichtig om. Proef en breng de salade zo nodig op smaak met zout en 
peper. Verdeel de witlofsalade over vier borden en dien onmiddellijk op. 

Maar lekker ité. 

Sjoerd 
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Nieuwspagina van dorpsbelang De Flieterpen 
Inzameling oud papier 
De opbrengst van het oud papier is voor de aanschaf van AED’s voor de dor-

pen Ginnum, Lichtaard en Jannum .  
Het saldo is op dit moment EUR 980,51 

De aanschaf voor de eerste AED komt dus in zicht.  

De inzameldata oud papier voor 2020 zijn:  23/29 februari, 24/25 april, 
26/27 juni, 28/29 augustus, 30/31 oktober  en   

18/19 december. 
 

Jaarvergadering 2020 

Op woensdag 18 maart a.s. is de gezamenlijke jaarvergadering van het 
Dorpsbelang, Sportveldcommissie en de Oranjevereniging.  Zet deze datum al-

vast in uw agenda. 
WhatsApp Groepen De Flieterpen  

Via WhatsApp helpen bewoners mee om de buurt veiliger te maken door zelf 

een groot gebied in de gaten te houden. Hiermee vormen zij extra ogen en 

oren in de “Mienskip”.  

Geef u dan nu op bij een van de WhatsApp groep beheerders; 

Ginnum: Silvia Manzoni              0630886419 

Reitsum: Hindrik Bijma       0682281099 

Jannum: Evie v.d. Velde- Vinken  0628616609 

Lichtaard: Mark Kingma   0613355323 

Afâk cursus Fries lezen. 
 

Opbouw 

Alle lessen hebben dezelfde opbouw waarbij precies lezen en geconcentreerd 

luisteren belangrijke uitgangspunten zijn. Iedere les begint met het onder-

deel ‘harkje, lêze en útspraak’(luisteren, lezen en uitspraak). Omdat luisteren 

alleen niet voldoende is, volgt het onderdeel ‘Oan ’e slach’  (aan de slag). Bij 

dit onderdeel wordt gewerkt aan oefeningen rondom de luister-/ leestekst 

waarbij diverse oefeningen worden aangeboden. 

Focus 

De focus ligt bij deze module op woordenschat maar enige kennis van gram-

matica is wel nodig om een tekst goed te kunnen verstaan en lezen. Zo komen 

o.a. de regelmatige en onregelmatige werkwoorden, meervoud en verkleinin-

gen aan bod. De lessen eindigen met een ‘Ta beslút’ (Tot besluit). Een tekst  

                                                                                      vervolg blz. 11 
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wordt voorgelezen als afsluiting van de les en als voorbereiding op het huis-

werk. Twijfelt u over uw niveau? Doe dan de niveauchecker! Of volg de gratis 

proefles. 

Les vormen 

Deze cursus wordt in diverse les vormen aangeboden. Wanneer u niet in de 

gelegenheid bent een groepscursus te volgen, bestaat de mogelijkheid voor 

een cursus zelfstudie. U begint dan wanneer het u uitkomt en maakt de lessen 

in uw eigen tempo.  

Let op: het cursusbedrag bij zelfstudie is inclusief aanvullende producten 

(Prisma Woordenboek NL-F/F-NL).  Groepscursus€ 115,-  Groeps-

les + Boek + Online. Aantal groepslessen: 10 

Inschrijven https://afuk.frl / cursus fries    

 
 

Dit jaar helaas geen toneeluitvoering van Blau Moandei op het podium. 

Daarom organiseren wij een ouderwets, gezellige BINGO-avond.   

Wanneer:  Zaterdag 8 februari                              

Waar:  In het dorpshuis 

Tijd:   20.00 uur, zaal open vanaf 

19.45 uur. 

Leeftijd: Vanaf 12 jaar.  

Een gezellige avond met gevarieerde rondes en leuke prijzen.  

Gr. Het dorpshuisbestuur.  

 

https://afuk.frl/
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DE “LAATSTE EER” 

Begrafenisvereniging "De Laatste Eer" is een uitvaartvereniging voor de dor-
pen Reitsum, Ginnum en Jannum. Inwoners van deze dorpen kunnen lid wor-

den van onze vereniging. Wij zijn een zelfstandige uitvaartvereniging zonder 

winst oogmerk en verzorgen uitvaarten en crematies in onze dorpen. In-    

woners van het dorp Lichtaard kunnen lid worden van de "buurtvereniging 
Lichtaard".  

 

Waarom lid worden van onze uitvaartvereniging ? 

U kunt van ons verwachten dat wij u helpen bij alles wat geregeld moet wor-

den met betrekking tot de wet op de lijkbezorging.  

Uw persoonlijke invulling van de uitvaart of crematie wordt met onze uitvaart-

leider besproken en geheel naar uw wens verzorgd.  

Wij helpen u met o.a. het opmaken van de rouwbrief, het samenstellen van 

advertenties, uw keuze van de uitvaartkist, dag van uitvaart of crematie, bloe-

men, rouwauto, dominee of andere spreker. Of een andere locatie. 

 

Wat kost het 

De premie bedraagt € 10,- per persoon per jaar, inwonende kinderen tot 18 
jaar zijn gratis meeverzekerd. De uitvaartvergoeding bedraagt € 350,- Ook op 

oudere leeftijd kunt u, onder bepaalde voorwaarden, nog lid worden van onze 
vereniging. Hiervoor dient u contact op te nemen met de voorzitter van de 

vereniging. vz-dle@protonmail.com  
 

Bestuur van de vereniging: 

Voorzitter: Mevr. A. Vellema-Woudstra    mail:  vz-dle@protonmail.com  

Secretaris; Y. Jansma  

Penningmeester; J. Mollinger  

Leden administratie: dhr. Bavius Bakker  mail: adm-dle@protonmail.com 

Algemeen lid : dhr. J. Reitsma 

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 aan melden bij de vereniging. 

mailto:vz-dle@protonmail.com
mailto:vz-dle@protonmail.com
mailto:adm-dle@protonmail.com
mailto:info@uitvaartbegeleidingsijtsma.nl
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Harstawei nummer 13 Ginnum  ‘Noordam’ 
 

Dit is een riante boerenplaats aan de noordkant van Ginnum. Deze boerderij 

stond eerst aan de noordkant van de terp, maar is waarschijnlijk zo rond 1900 
afgebroken en aan de andere kant van de “Berepôlereed” weer opnieuw opge-

bouwd. Voor deze oude boerderij stond een doornhaag langs de weg en vijf 
hoge iepenbomen die in de oorlog zijn gekapt. De nieuwe plaats is gebouwd 

als stelp met hooivakken en stalling voor dertig koeien. 
 

Oense Plantinga, schrijft in het boek “tussen Genum en de grote garde” dat 

zijn vader die timmerman was op de Timmerpôle in Ginnum, een nieuw dubbel 
toegangshek moest maken met de naam van ‘Noordam’ erop. Dit hek werd za-

terdagsavonds gesloten en men kon dan niet met de fiets op het erf komen, 
maar moest over een klein voetbruggetje om het hek heen.  

 

Op de boerderij was een w.c. met een waterspoeling, een hele bijzonderheid 
in die tijd. Boven de w.c. hing een spreuk met de volgende tekst:  

 
Een fijn beslepen glas  
Verlicht een blind gezicht 
Maar hier door deze bril 
Worden zelfs blinden verlicht. 
 
Bewoners van de ‘Noordam’ waren na 1900 Abraham de Jong en zijn vrouw 

Cornelia Offringa. En hun zoon Anne de Jong, Sjoerd de Haan en zoon Luc. 
Sinds 1992-2019 Douwe en Fokje Zijlstra. En nu (2019) Gaatse en Mariëlle. 
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Pijnacker Ferwert 
Huish.art. – Speelgoed – Textiel 

0518-412376 
 

 

 
 

 
 

 

Jan Kamma   Ferwert 

 
 

 



 22 

                      

                                 
 

                                                           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) jan tot en met maart 2020 

jan/mrt 20 Zaterdag Vrijdag 

Tappen Bakken Tappen Bakken 

18-01-20 Abe K. en 
Jorrit A. 

Bavius en 
Ruurd de V. 

  

24-01-20   Herman A. Thea S. en 
Gretha 

25-01-20 Mark K. Aukje en Sara   

01-02-20 Cees D. Oane S. en 
Sjoerd 

  

07-02-20   Ale Sip Hans H. en 
Hilma 

08-02-20 Gaatse Herman S. en 
Harmen 

    

15-02-20  Sjouke en 
Piet 

David en 
Wieke 

  

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 Dik-
kie 

  

20-03-20   Mark K. Klaas en Sy-
bren 

21-03-20 Fokke Jan P. en 
Tietsje 

  

28-03-20 Minne Jitske R. en 
Tjikke 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 
 

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.  

 

 

 
 

jan/maart 

2020 

 
 

Schoonmaaklijst Dorpshuis 

14-01-2020 

 

Gré H. Dittie D. Cora M. 

21-01-2020 

 

Saakje Z. Richtsje F. Tietsje W. 

28-01-2020 
 

Margje v. K. Wiekje de J. Andrea v/d W. 

04-02-2020 Cisca V. 
 

Hilma M. Nel Schrier 

11-02-2020 Linda T. 

 

Alie K. Hennie 

18-02-2020 Maaike M. 
 

Tine R. Marja S. 

25-02-2020 Sippie S. 
 

Ietsje H.  

03-03-2020 

 

Jitske R.  Pietsje S. Ytje H. 

10-03-2020 
 

Tjikke S. Durkje S.  

17-03-2020 
 

Irma R. Wiesje H. Anna de B. 

24-03-2020 

 

Gré H. Dittie D. Cora M. 

31-03-2020 
 

Saakje Z. Richtsje F. Tietsje W.  

mailto:info@tikokinderopvang.nl
mailto:info@tikokinderopvang.nl
http://www.tikokinderopvang.nl/
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TAPPERSLIJST ’t Ponkje 

Tap tijden 
Vrijdag:            21:00 – 0:00  Zondag:20:00 – 23:00 

Zaterdag: 20:30 – 0:00 
 

zaterdag 21 december Simen Bijma –  Jan Kooistra 

zondag 22 december Gerard Talsma – Teake Wassenaar 
woensdag 25 december   Fokke Sierksma – Wim de Groot 

vrijdag 27 december Jorrit akkerman – Abe kooistra 
zaterdag 28 december Ruurd De Vries 

zondag 29 december Fokke Sierksma – Wim de Groot 
zaterdag 4 januari Gerda Sierksma – Wytske Klijnstra 

zondag 5 januari Jan Pier Sierksma –  Hylke Hoekstra 

vrijdag 10 januari Symen Hoekstra 
zaterdag 11 januari Warner de Boer – Rene Folkertsma 

zondag 12 januari Jenne deelstra – hindrik fan’ terpwei 
zaterdag 18 januari Jan Sierksma – Abe Reitsma 

zondag 19 januari Marco Akkerman 

vrijdag 24 januari Johan Folkertsma 
zaterdag 25 januari Alle Sierksma 

zondag 26 januari Herman Akkerman 
zaterdag 1 februari Ciska Reitsma en Thessa kingma 

zondag 2 februari          Jelle Reitsma – Johannes Hoekstra 
vrijdag 7 februari Sybren Hilverda 

zaterdag 8 februari             Bavius Bakker 

zondag 9 februari          Sijmen C Zoodsma – Gaatze W Zoodsma 
zaterdag 15 februari Sijmen Hoekstra – Eline út aldtsjerk 

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

zaterdag 22 februari             Esther Spoelstra – Eelkje Vlaanderen 

zondag 23 februari Alle de Vries   -Minne Kooistra 
 

SCHOONMAAKLIJST ’t Ponkje 

Graag de datum alvast in de agenda of telefoon zetten! 
maandag 16 december johan folkertsma – Riemer Folkertsma 

maandag 23 december Jan Kooistra – Simen Bijma 
maandag 30 december Riemke vd Velde – Nynke Schaafsma 

maandag 6 januari Alle Sierksma – Ruurd Folkertsma 

maandag 13 januari               JFP – ruurd de vries 
maandag 20 januari Gerda Sierksma – Bavius Bakker 

maandag 27 januari Minne Kooistra – Sippie v Slooten 
maandag 3 februari  Jenne Deelstra – Tietsje Reitsma 
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17-01 Ouderen soos dorpshuis 14.00 u 

23-01 Boetseren voor kinderen Fierewille dorpshuis 16.00 u 

23-01 CPB dhr. J.P. Sijtsma over Bijen dorpshuis 19.45 u 

24-01 Kaarten klaverjassen dorpshuis 19.30 u 

24-01 Koersballen dorpshuis 14.00 u 

25-01 Bazar concordia Wânswert Eldorado 20.00 u 

07-02 Klaverjassen + Tachtigen dorpshuis 19.30 u 

07-02 koersballen dorpshuis 14.00 u 

08-02 Bingo dorpshuis 20.00 u 

21-02 Koersballen dorpshuis  14.00 u 

21-02 Klaverjassen dorpshuis 19.30 u 

22-02 Carnavalspeurtocht Fierewille dorpshuis 16.00 u 

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

18-03 
dorpsbelang, Oranjevereniging en 

sportveldcommissie 
dorpshuis 20.00 u 

 
 

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren op: 

Woensdag  12 februari 2020 
Bij Wieger Zoodsma  

              Mailen kan ook: dorpsbode@deflieterpen.nl  

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

