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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 
 

OPROEP: we willen proberen een nieuwe rubriek op te starten, namelijk, 

Hoe gaat het nu met…………………., Flieterpers om ûtens.  
We hebben daar jullie hulp bij nodig! 
Geef een emailadres aan ons door van iemand, familie, vrienden of 
kennisen, die ooit in de Flieterpen hebben gewoond. Dan kunnen wij hen 
voor deze rubriek benaderen. In deze dorpsbode lees je het verhaal van 
Sijtse en Akke de Vries uit Canada. 
Jullie kopij/advertentie graag in Word mailen naar: 
dorpsbode@deflieterpen.nl.  
 

 

 
Jannumerwei 4 
9175 GG Reitsum 
0519-339362 
     
Sfeervolle locatie voor: 

Bruiloften    Recepties 
Verjaardagen    Filmavond 
Vergaderingen    e.a. bijeenkomsten. 

Boekingen: 06 51777086   dorpshuis@deflieterpen.nl 

http://www.deflieterpen.nl/
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Proost! Op een gelukkig, gezond en actief 2023! 

 

 
Na het carbidschieten, vreugdevuur, een schitterende vuurwerkshow en een 

gezellige nieuwjaarsnacht hobbelden we door naar een nieuwjaarsborrel op 

jawel…..1 januari 2023! 

En dan denk je als bestuur; Soenen der wol wat minsken komme?  

Nou, gelukkig wel! Het eerste drankje was ‘van het huis’ en David bakte 

een heerlijk bittergarnituurtje.  

 

De beste wensen werden gewenst en de afgelopen nacht werd doorgenomen. 

Goede voornemens, zoals ‘Dry January’ en ‘minder roken’ gingen dezelfde 

avond alweer in rook op.  

Al met al een heel gezellige avond! 

 

We blikken als dorpshuisbestuur terug op een bijzonder 2022 waarin alles 

weer ‘voor het eerst’ georganiseerd kon worden.  

Af en toe was het even graven; “Hoe deden we dat ook alweer?” Maar het 

was ook wennen aan al het nieuwe; “Hoe werkt de beamer, koffieautomaat, 

vaatwasser en muziekinstallatie?”  

 

Het hapert nog wel eens een beetje en er zijn zeker verbeterpunten maar wat 

zijn we trots op wat we hebben neergezet met zijn allen!  

Een goedgevulde agenda, ruim 100 actieve vrijwilligers  en tevreden 

huurders.  

 

Wij hebben zin in 2023! 

 

Hartelijke groet van het 

dorpshuisbestuur.  
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Beste Flieterpers, 
 
Zoals jullie weten hadden wij de minibieb in Ginnum ter beschikking 
gesteld om spullen die over waren uit het kerstpakket te ruilen, mee te 
nemen of te doneren. 
 
Al gauw bleek dat 1 plank niet voldoende was en uiteindelijk heeft het 
geresulteerd in drie dozen met etenswaren. 
 
Er is ondertussen contact geweest met de voedselbank in Dokkum en 12 
januari  kan het gedoneerd worden. 
 
Degene die ik aan de lijn had was blij dat, ondanks dat velen het zwaar 
hebben in deze tijd, ze de voedselbank en zijn gebruikers een warm hart 
toedragen en wil langs deze weg iedereen bedanken. 
 
Wij willen ook graag iedereen bedanken die dit tot een succes gemaakt 
hebben en wensen alle bewoners van de Flieterpen een voorspoedig en 
gezond 2023 toe. 
 
André en Claudia 
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Flieterper Tonielselskip Blau Moandei  
 

sil foar jim spielje it stik: Nije Buorlju fan Gerben Pijl. 
 

Wanneer: 
Sneon 14 jannewaris 
 
Wêr: 
Doarpshûs De Fjouwer te Reitsum 
 
Hoe let: 
Middeis om 16.00 oere, seal iepen fanôf 15.00 
Joens om 20.30, seal iepen fanôf 19.30 
 
Tagong:  
Folwoeksenen € 6,- 
Bêrn oant en mei 12 jier fergees. 
 
Graach oant sjen, 
De kofje/thee stiet klear en nei ofrin in drankje en in hapke! 
 
Berendsje, Pytsje, Helma, Theo, Jan, Wieke en Hilma 
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Hoe gaat het nu met………………. 
 

Flieterper om ûtens Sijtse en Akke de Vries uit Canada 
 
 
Erna Douwes vroeg ons om wat over ons leven in Canada te vertellen!! Was 
Augustus, 33 jaar geleden dat we verhuisden , eerste jaren koeien melken 
en daarna verhuist en de laatste jaren, graan boer met wat vleesvee, altijd 
kippen en onze friesche Byke. (Nummer 3)  
Meiden en hun familie wonen niet te ver weg (30 tot 45 min) maar ook de 
twee oudsten Tiny en Anny hebben de kinderen groot en zijn uit huis 
vertrokken. Thea heeft nog 2 jongens in huis, dochter uitgevlogen en 
oudste zoon getrouwd!! Onze zoon, deze maand 40 , woont en werkt in 
Smithers B.C , met vrouw en Sijtse en Elena (5 en 2)!! 12uur hier vandaan.  
Dit voorjaar zijn we verhuisd naar de Oostkant van het dorp, waar we een 
huis hebben gebouwd op ons eigen land!!  
Meeste land en boerderij verkocht, 2 stukken land overgehouden,  
1 verhuurt en waar we wonen  kan Sijtse nog wat hooi maken en 
verkopen!!  
We hebben veel vee nu, herten en grote “Moose '' (7geteld) grazen hier en 
wonen in het bos!! We gaan Zondags naar de kerk, altijd koffie drinken, 
gaan naar Bijbel studie, hebben een mooie kerk family!! Ook veel vrienden, 
in de winter veel kaart spelen met een groep van 20, bij elkaar thuis, 1 keer 
in de 14dagen , op vrijdag avond!!  
Ga op een sport groep, wandelclub en veel 
met Byke  lopen!! Winter nu koud en 
sneeuw, maar meeste dagen mooi zonnig 
weer, wel buiten als het niet te koud is!! 
 
 Sijtse en ik zijn 53 jaar getrouwd, maar nog 
erg blij met elkaar en dankbaar voor de 
kinderen en de 11 kleinkinderen + hun 
aanhang!!  
 
Nog altijd blij met onze beslissing om te verhuizen naar Canada, waar we 
nog vrij en blij kunnen leven, maar we blijven Fries in ons hart, en volgen 
veel via internet!! Een gezond en gelukkig nieuw jaar toegewenst!! 
 
Sijtse en Akke de Vries 
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Bouwen in de Flieterpen   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is een idee ontstaan om voor jongeren en ouderen meer 
ruimte beschikbaar te stellen voor woningbouw in de 
Flieterpen.  
 
Het plan is om twee levensbestendige woningen te bouwen 
(twee onder een kap huur) en vijf vrij te bouwen woningen op 
de andere kavels. (aan de Grienereed) 
Hierbij wordt grond beschikbaar gesteld door Johan en Tjitske 
Folkertsma + de familie Deelstra. De bouwkavels zijn alleen 
beschikbaar voor sociaal en economisch gebonden mensen 
aan de Flieterpen.   
 
Dit een particulier project en zo kunnen wij de kosten zo laag 
mogelijk houden. De te bouwen woningen moeten energie 
neutraal gebouwd worden.  
 
Elke inwoner van 18 jaar en ouder kan zijn of haar stem 
uitbrengen middels een enquêteformulier welke een ieder 
wordt toegezonden, deze is voorzien van een retour envelop 
die al gefrankeerd is. Deze wordt dan verstuurd naar het 
Dorpsbelang die de stemmen gaat tellen.  
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Alle formulieren hebben een uniek nummer om zeker te zijn 
dat dit eerlijk verloopt. Stemmen is anoniem.  
 
De twee onder een kap woningen worden 
levensloopbestendig gebouwd en zullen onder de noemer 
sociale huurwoningen vallen.  
 
Dit om de maximale huursubsidie te ontvangen als men kiest 
om niet te bouwen maar te huren, ideaal voor starters of 
ouderen.  
 
Wat zijn de stappen: 

1. Financiering   √ 

2. Ontwerp   √  

3. Informeren Dorpsbelang √ 

4. Informeren buren  √ 

5. Bodem onderzoek  Januari 

6. Archeologisch onderzoek Januari 

7. Stikstof berekening  januari 

Ter compensatie voor de stikstof worden er ca. 2200 
bomen geplant. 
 

8. Flieterpen informeren  √ 

9. Enquête houden  Januari 

10. Voorlichtingsavond  Januari 

11. Indienen aanvraag Fase A Februari 

12. Indienen bestemmingsplan Februari 

13. Bouwrijp maken  2023 

14. Start verkoop kavels  2023 
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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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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) Jan 2023 tot en met Mrt+ 2023 

Sleutel afhalen/inleveren bij Martha Dijkstra 06 4047 3670 

13-01-23   Herman Thea S en Gretha 

14-01-23 Mark Auke en Sara   

21-01-23 Marten en Jan 

M. 

Silvia en 

Berendtje 

  

27-01-23   Klaas H. Sybren en 

Johannes B 

28-01-23 Cees D. en 

René M. 

Oane S. en 

Sjoerd 

  

04-02-23 Hylke en 

Durk 

Klaas en Dikkie   

10-02-23   Sippie Berber en Linda 

11-02-23 Fokke en 

Marco 

Jan P. en 

Tietsje 

  

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 
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Witlofsoep                                   

• 6 personen      

INGREDIËNTEN 

• 4 teentjes knoflook, fijngehakt 

• 3 grote uien, gesnipperd 

• klont boter 

• scheut olijfolie 

• 1 kg witlof 

• 200 g Parmezaanse kaas, geraspt 

• 3 vleesbouillonblokjes voor 2 liter soep 

• 1 handje fijngeknipte bieslook 

• 100 g uitgebakken ontbijtspek 

BEREIDEN 

Bak de knoflook samen met de uien in wat boter en olie in een grote pan. 
Laat ze zachtjes lichtbruin kleuren. 

Was en snijd de witlof, houd wat witlofblaadjes achter om rauw en 
dungesneden op het laatst in de soep te doen. Bak de witlof rustig met de 
uien en de knoflook mee. Doe de Parmezaanse kaas erbij en roer alles even 
door. 
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Los de bouillonblokjes in 2 liter kokend water op. Voeg de bouillon 
voorzichtig toe aan de groente en maak er met een staafmixer een mooie 
gladde soep van. Giet niet alle bouillon er tegelijk bij. 

Schep de soep in de kommen, leg er wat reepjes rauwe witlof en bieslook 
op, strooi er wat kaas over en leg daarbovenop het uitgebakken spek. 

ZO LEKKER MAKKELIJKE START VAN HET JAAR 2023. 
LEKKER ITE SJOERD. 

 
 

OUDJAARSNACHT PONKJE 
 
Nei twa Coronajierre koe it dan einlings wer; Âldjiersnacht fiere yn it 
Ponkje!  

Dit jier is it foar it earst organisearre yn it neie ponkje en dat wie in grut 
súkses.  

 
Om 01.00 oere gienen de doarren fan it Ponkje iepen en begon de nacht 
mei in moaie fjoerwurkshow.  
Oaslùtend koe elsenien een hapke en in drankje krije yn it Ponkje en it feest 
gie troch oant yn de lytse oeren. 
Traditioneel waard der troch Jan Sierksma in lekker aaike bakt om 05.00 
oere wêrnei't de measte minsken harren bêd hawwe fûn.  
Wy ha genoaten fan in prachtige nacht! Tige tank allegear foar it kommen!  
 
It Ponkje bestjoer 
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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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Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 
B.v.d. Het Dorpshuisbestuur. 

 
 
 

Schoonmaaklijst Ponkje: 

 
Maandag  16-jan    Anna Sierksma & Ingmar v/d Veen 

Maandag  23-jan    Gerda Sierksma & Bavius Bakker 

Maandag  30-jan    Nynke Hoekstra & Abe Reitsma 

Maandag  6-feb    Hiltsje Akkerman & Riemke v/d Velde 

Maandag  13-feb    Wilco van Kammen & Jan Pieter Reitsma 

Maandag  20-feb    Wouter Folkertsma & Anouk de Vries 

Maandag  27-feb    Tietsje Reitsma & Jenne Deelstra 

Maandag  6-mrt    Wieke Marije Bakker & Silke Vlaanderen 

Maandag  13-mrt    Johan Folkertsma & Riemer Folkertsma 

Maandag  20-mrt    Ylse Schaafsma & Marte Hoekema 

 

Jan /Mrt 23 Schoonmaaklijst Dorpshuis.  
Sleutel afhalen/inleveren  bij Martha Dijkstra 

06 4047 3670. 

10-01-23 Irma R. Wiesje H. Anna de B. 

17-01-23 Gré H. Dittie D. Cora M. 

24-01-23 Saakje Z. Richtsje F. Betty W. 

31-01-23 Margje v. K. Wieke de J. Andrea v/d W. 

07-02-23 Cisca V. Jelly Tuinhof Berber Prins 

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.  
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EEN KEI IN VISUELE COMMUNICATIE 
grafis

c

h ont w erp, conceptontwikkeling &  internetproducties 

WWW.TANTEPEE.NL
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Tapperslijst Ponkje:   
 

Zaterdag 14-jan  Ponkje gesloten i.v.m. toneel. 

Zondag 15-jan  Marco Akkerman 

     

Zaterdag 21-jan  Ruurd de Vries 

Zondag 22-jan  Jenne Deelstra & Hindrik Bijma 

     
Zaterdag 28-jan  Symen J.Hoekstra & Pietrik Weidenaar 

Zondag 29-jan  Tseard Broos & Durk Deelstra 

     
Zaterdag 4-feb  Froukje Sierksma & Alice Andringa 

Zondag 5-feb  Herman Akkerman 

     
Zaterdag 11-feb  Johan Folkertsma & Jitse v/d Velde 

Zondag 12-feb  Jelle Reitsma & Johannes Hoekstra 

     
Zaterdag 18-feb  Carnaval "Prime Suspect" 

Zondag 19-feb  Symen K.Zoodsma & Gaatse W.Zoodsma 

     
Zaterdag 25-feb  Jorrit Akkerman & Nel Bakker 

Zondag 26-feb  Alle de Vries 

     
Zaterdag 4-mrt  Ruurd Folkertsma 
Zondag 5-mrt  Rinze Mulder 

 

Zaterdag 11-mrt  Esther Spoelstra & Gerda Sierksma 

Zondag 12-mrt  Oane Sierksma   

       
Zaterdag 18-mrt  Ingmar v/d Veen & Anna Sierksma 

Zondag 19-mrt  Gerard Talsma & Teake Wassenaar 
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2023  wat sil it ús bringe? 
 
In nij jier, in nij begjin 
Fol goeie foarnimmens  
foar in noch better gewin. 
 
No, dat soe samar kinne 
want de gaspriis sakket hurd 
Benijd wat de keunstmestpriis aanst wurd… 
 
Ek de brokjepriizen hawwe op syn heechst west 
no is it mar in kwestje fan tiid 
en dan folget faaks de rest. 
 
We sille it allegearre beleve 
en binne foarnimmens te leverjen foar in skerpe priis, 
grutte en lytse orders, wy binne mei alles like wiis 
dus wat ús oanbelanget, kin it wol heve. 
 
By ús keapje jo ta beslút, bêst foer en net djoer. 
Boppedat binne we grutsk op eltse boer 
 
Oan’t sjen by Johannnes en Antje en Gerben 
 

WIJBENGA’S VEEVOEDERHANDEL, BLIJE 
Tel. 0519-561414 / 561717  
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De Jan Drost bokaal gjit dit jier nei burdaard. 
 
Jan Drost is berne op 15-11-1929, hy hie doe net dreame kint dat er 
oait nochris in  
Jan Drost bokaal yn't libben roppen wurde soe. It is skande dat er 
dan sels net meer by weze kin. Syn alde bonken en it gehoor litte it 
wat âfwitte, mar wy sette gewoan troch Jan. 
Sneon te middei 7 Jannewaris wie it dan eins safier, 13.00 oere los. 
Wy hiene de tafels en boel al wat klear set en dan mar wachtsje wat 
der komme sil. En dan falt it op dat de âlde garde as earst 
opdaachjen komt foar ienen koene wy die al notearje, Reanse ût 
Hantum. Ik koe him net mar in geskikte ynhaldilike praeter, en doe 
fansels Piet Kingma ût Burdaart. dy hie de Jan Drost bokaal by fersin 
alris wûn. Wit at er optiid komme mat by koartspultsje oars mast stil 
sitte, hiel dom Piet, want dan litte wy dy wol mei bier rinne. 
No sa stadich oan kaamen se binnen drippeljen, Abetine fansels, dy 
tocht dat de earste priis in rikke ieltsje wie, mar dat foel ôf. (Tine die 
krijst nog) 
Doe noch wat fan dy skiepekoppen, Peter mei syn Frouk, en iene of 
oare Henk Kingma. Wy tinke in oannommen soan fan Piet. Hat ien 
Burdaart gjin plak mear en dan komme sok soarte jongens hjir, 
kaerte kin der net mar syn bek is goed. 
Jislum wie ek fertsjinwurdige ien de persoan fan Johannes. Kinst sjen 
dat it in klaverjasser is. 
Makket fan dy lytse flaterkes wat Jan Pier dan wer de kop kostet. 
Mar moai dast er wys't Johannes. En dan hast noch dy 2 fan de 
burdaarderstrjitwei, we neame se hjir altiiten ien 1 asem : Wim en 
Eelke, de iene melkt kamelen en de oare kweakereintsjes en beide 
ha se ek dom praet. En dan fansels heit Wouter mei ûnder de 
wjukken syn jonkje Johan, dyt beide deselfde foto op't nachtkastke 
stean ha. Fan har beiden my die iene snoekbears fan 83 cm. 
dy't se in kear by my ut'e fûke helle ha. En dan wie der fansels ûs 
Alle, en nee, dit is net Alle fan Ruurd en Wietske mar Alle ût 
Lichtaard. Hy leeft op Heineken en... ja wer noch mear op. 
Mar wol in jonge wer't de jeugd in foarbiild oan nimme kin faor ta 
kommend jier. 
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'' jou jimme op'' want dit ha Oane en Fokke 47 jier lyn ek dien. En no 
anno 2023 steane se respectieflik gebroederlyk op in fertsjinstelyk 
12e en 13e plakje, net min jongens.  
Omke sisser Alle komt der knap afteroan op in 14e stek. En dan noch 
ald  
marrumer-lichtaarder-ontarjoeer en burdaarder good old Sietse 
Prins. 
ûs koningskind op in fertsjinstelyk 15e plakje. Froukje fanke, ik wit 
net sa folleoer dy, mar ik fûn dei wol in moai wiif, bist 17e wurden. 
Ien wie noch minder as dy en dat wy Wim, ja Wim fan Gea en Joke 
foar de dudelikhyt ,oars wurd Wim fan Jarich en Koosje wer lulk. 
Dizze Wim wie der oars ek noch wolris mar sit yn'e stâlbouwerij 
tinke wy. En dan eare wat eare takomt, de bokaal gjit nei Peter van 
der Veen 3x hoeraa. 
En wer wiene :  
Durk d- pakedei 
Albert en Anneke grieperig 
Oege H kin net tachtigje 
Sietse H wer leit Reitsum ek alwer 
Matheus reitsje ik yne war mei klaverjen 
Jelle ik stean op'e latten 
Jan Tobo mei net fan'e frouw? 
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En dan de folgorde der pryzen : 
Peter fan Harm en Fokje 
Sjoerd fan Piet en Hinke ut'e bildhoeke 
Johannes de doper 
Rinse bouwvakker 
Henk fan Piet 
Jan Pier foarspelde winnaar 
Johan bears 
Eelke kweaker 
Wouter Flerk 
Piet skjippekop 
Tine ieltsje 
Fokke rukein 
Oane boade 
Alle hoeisjong 
sietse canadees 
Skrieuwer 
Froukje moai wiif 
En de gehaktbâl wie foar Wim kameel 
 
Mochten der wat flaters ien stean ferjouw it ús. 
Wei winskje jim allegearre in sûn en lokkich nei jier ta. 
En at jimme it wolle nei it aaisiikjen nochris in kear, ein maart 
o.f.b. 
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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



 33 

 
 

 
 

Wanneer: donderdag 26 januari 
Van 16:00-17:30 

 
Bij deze flierewille staan de stoelen klaar en de beamer. 

We maken van het dorpshuis een bioscoop. Met lekkere popcorn erbij, 
want dat hoort bij een filmmiddag! We draaien een film voor alle 

leeftijden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Tot dan! 
16 februari – in deze flierewille gaan we een gezellig potje BINGO spelen!  

 
Schrijf alvast de volgende datums in jullie agenda: 

16 februari 
16 maart 

18 mei 
15 juni 

Groeten Irene en Gretha 



 34 
 



 35 

KINDERDIENST 

 
Aan alle kinderen, ouders, verzorgers, opa’s, oma’s,                                             

vriendjes en vriendinnetjes!! 
 

Op zondagmorgen 22-01-2023 om 11.00uur organiseert de Jeugdraad een 
hele speciale Kinderdienst! In deze laagdrempelige dienst gaan we samen 
op ontdekkingstocht en beleven we het verhaal van David en Goliath! 

 
 
Om alvast een beetje in de 
stemming te komen, gaan 
we een kleurwedstrijd 
organiseren! 
 
De kleurplaten worden 
vanaf 16 januari bij de 
kinderen langs gebracht. 
Kleur/Versier deze 
kleurplaat zo prachtig 
mogelijk en neem deze op 
22 januari mee naar de 
Kinderdienst en misschien 
win je wel een mooie prijs! 
 
Na afloop van de dienst 
gaan we samen heerlijke 
David en Goliath 
pannenkoeken eten! 
 

Wees welkom en geef je zo snel mogelijk op bij: 
Riemke: 0657748211 óf Sippie: 0638484546 
Dan zorgen wij dat er na afloop genoeg David en Goliath pannenkoeken op 
het menu staan! 
 
Tot dan! See you! Meinte, Jan, Piet, Sjouke, Riemke en Sippie 
 
P.S. mocht je een extra kleurplaat willen, geef het aan ons door! 
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Agenda 
13 januari Koersbal   dorpshuis 14.00 u. 
13 januari klaveren/tachtigen  dorpshuis 19.30 u. 
14 januari  Toneelfer. Blau Moandei  dorpshuis 16/20.30u. 
14 januari Stones meet CCR   it Spectrum, 21.00 u. 
20 januari Film Grutte Pier   it Spectrum, 20.00 u. 
22 januari Kinderdienst   kerk Reitsum 11.00 u. 
23 januari  Voorlichtingsavond, bouwen dorpshuis 19.30 u. 
26 januari Flierewille   dorpshuis 16.00 u. 
26 januari CPB, lezing familie onderzoek dorpshuis 19.45 u. 
27 januari Koersbal   dorpshuis 14.00 u. 
27 januari klaveren   dorpshuis 19.30 u 
10 februari Koersbal   dorpshuis 14.00 u. 
10 februari klaveren/tachtigen  dorpshuis 19.30 u 
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 autisma  dorpshuis 19.45 u. 
24 februari klaveren   dorpshuis 19.30 u. 
24 februari koersbal   dorpshuis 14.00 u. 
10 maart klaveren/tachtigen  dorpshuis 19.30 u 
10 maart koersbal   dorpshuis 14.00 u. 
16 maart Flierewille   dorpshuis 16.00 u. 
17 maart Soos    dorpshuis 14.00 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 13-02-2023, voor 13.00 uur. 
dorpsbode@deflieterpen.nl 

 

Hartelijk bedankt, de redactie: René Manzoni en Erna Douwes 
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