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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 man staan die een bal kaatst op de Olympische 
spelen in 1928. In de Flieterpen gaat het kaatsseizoen binnenkort ook weer 

beginnen. Jong en oud komen dan weer op de vrijdagavonden en zaterdag  
samen op het sportveld om met elkaar te kaatsen en te “kletsen”.  

 

Wij krijgen hoog bezoek in de Flieterpen: op 22 april komt de nieuwe burge-
meester naar ons toe. Graag wil hij van ons horen wat onze wensen zijn.  

Meer hierover leest u op blz. 3. 
Dit keer helaas geen menu. 

Vorig jaar werden we overstelpt door aannemers die glasvezels in de Flieter-

pen wilden aanleggen. We zijn een jaar verder maar nog geen glasvezel ge-
zien. In een brief laat Kabelnoord weten dat wij moeten wachten tot 2021. 

Zij hebben dit afgesproken met de provincie maar niet met de bewoners van 
de Flieterpen. “Stil maar wacht maar alles komt goed” of het contract opzeg-

gen ? Een nieuwsbrief hebben wij nog niet gezien.  
 

Het winterwerk loopt weer ten einde de meeste jaarvergaderingen zijn ge-

weest het weer wordt weer beter zegt onze Piet, de lentebloeiers laten hun 
mooie kleuren weer zien. De lammeren kunnen binnenkort naar buiten. Laten 

we hopen op een mooi voorjaar. 

mailto:cees.erna@hetnet.nl
http://www.deflieterpen.nl/
mailto:info@rmtnof.nl
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Het mooie weer staat voor de deur! Tijd om iets leuks te maken. 
26 maart gaan we een bijenhotel maken! 

Ook mag je een eigen spel mee nemen. We maken er een leuke middag van! 

We starten om 16:00 tot 17:30. Kom je ook? 

Flierewille in de maand april is op de 23e .  

 

Nieuwspagina van dorpsbelang De Flieterpen 
Bezoek burgemeester Johannes Kramer aan de Flieterpen 
 

Op woensdag 22 april komt de burgemeester van 

onze gemeente, Johannes Kramer, op bezoek in 
de Flieterpen. De bedoeling van het bezoek is dat 

we de burgemeester laten zien waarom de Flie-
terpen zo prachtig zijn, wat er allemaal gebeurt 

en wat onze eventuele zorgpunten zijn. Dorpsbe-

lang is gevraagd om tijdens het bezoek aan te 
geven wat het meest bijzondere aan de Flieter-

pen is en om een speerpunt mee te geven aan 
de burgemeester dat voor ons van belang is en 

wat hij wellicht op kan pakken in de periode dat hij burgemeester is van onze 
gemeente. Als u als inwoner punten heeft die u graag aan de burgemeester 

mee zou willen geven, laat dat dan weten aan Dorpsbelang via dorpsbe-

lang@deflieterpen.nl. Dorpsbelang kan deze punten tijdens het bezoek mee-
geven aan de burgemeester. 

Aanleg glasvezel 
Kabelnoord is de partij die in de Flieterpen het glasvezel aan gaat leggen. Zij 
hebben vorig jaar bij de werving aangegeven dat nog in 2019 de schep in de 

grond zou gaan voor de aanleg. Omdat er tot op heden nog geen, verder                                   
blz.5 

mailto:dorpsbelang@deflieterpen.nl
mailto:dorpsbelang@deflieterpen.nl
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zichtbare activiteit is heeft dorpsbelang een brief naar Kabelnoord gestuurd 
om te vragen wat de stand van zaken is. Inmiddels heeft dorpsbelang een re-

actie gekregen van Kabelnoord welke u hier kunt lezen:  

 
Kabelnoord 
 

Dorpsbelang de Flieterpen 
t.a.v. de Heer H. Bijma                                                datum 5 maart 2020 

Geachte heer Bijma, 
 

U schreef een brief over(het uitblijven van) de aanleg van glasvezel. Wij kun-
nen ons uw ongeduld wel voorstellen; wij zouden ook graag meer snelheid 

zien in de aanleg. Hoe zit dat? Wij hebben een afspraak met de provincie Frys-

lân. We leggen bij voldoende belangstelling glasvezel aan naar 20.000 perce-
len in de provincie. Die klus is in 2018 gestart en moet in het voorjaar van 

2021 klaar zijn. 
We kunnen niet overal tegelijk aan de gang en dus is er een volgorde van 

werken bepaald. De voormalige gemeente Ferwerderadiel zit daarbij in de 

laatste groep die we gaan aanleggen, samen met Leeuwarden en Waadhoeke. 
Die volgorde staat al jaren vast en is niet gewijzigd. 

 
Wat wel gewijzigd is, is het tijdstip waarop we de belangstelling hebben vast-

gesteld. In ons oorspronkelijk plan zou dat voor uw dorpen rond deze tijd 
plaats vinden. Echter, doordat we vorig jaar ineens concurrentie hebben ge-

kregen, hadden we het keuzemoment van de klant niet meer in eigen hand. 

Dat kwam plotseling een jaar eerder dan gepland. Gelukkig is de belang-
stelling groot genoeg om de aanleg van glsvezel te kunnen toezeggen. 

 
Het tempo van de daadwerkelijke aanleg is echter niet gewijzigd. We proberen 

wel om dat te versnellen, maar door de enorme drukte op de markt van de 

aannemerij lukt ons dat vooralsnog niet. 
Hierdoor wordt dus de tijd tussen het vaststellen van de belangstelling en de 

daadwerkelijke aanleg langer. Het lijkt dan of we vertraging hebben, maar dat 
is in feite niet zo. Ook in ons oorspronkelijk plan zouden we de aanleg in uw 

dorpen pas eind dit jaar gaan starten. En dat is nog steeds de planning.  
 

Ik hoop dat dit de situatie voor u iets verduidelijkt. We informeren de mensen 

via de website en nieuwsbrieven over de voortgang per gemeente, dus voor 
actuele informatie kunt u daar terecht. 

Met vriendelijke groet,    N. Geelhoed, directeur 



 6 

 
 



 7 

Beste jeugdige Flieterpers, 
 
Op donderdag 19maart om 19.45 hebben we een jeugdavond In het dorpshuis 

 
Welkom zijn de 20 plussers maar ook de jong van hart mensen. 

Op deze avond willen we kennis maken met Meinte Reitsma uit Franeker. 

Vanuit Royal Mission komt hij het jeugdwerk van de PKN kerk te Reitsum ver-
sterken. 

Als gemeente zijn we op zoek naar nieuwe wegen om  het jeugdwerk te ont-
wikkelen, God bekend te maken bij jonge mensen en zo tot bloei te komen. 

Royal Mission is een beweging  van een groep enthousiaste mensen die mee 

willen bouwen in de groei en diepgang van onze gemeente. Maar natuurlijk 
willen we proberen dit op een manier te doen die wel bij ons als Flieterpers 

past. 
Zij zullen voor een langere periode met ons meelopen, wij hopen ons samen 

dan zo te kunnen ontwikkelen tot een stabiele voortzetting en groeiende ge-
meente. 

Na de kennismaking met Meinte hopen we met z’n allen in gesprek te gaan 

m.b.v.  “de kletspot”. Ook is er een ideeën bus waar je evt anoniem een 
briefje in kan doen, wat mis ik in de kerk en waar heb ik behoefte aan. 

Na afloop is er ruimte voor een drankje.     Oan’t Sjen! 
Abe,  Elsanne, Jan, Riemke, Sjouke, Meinte, Sippie en Maaike 
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Jongeren gezocht voor bezorgen boeken  
 
Bibliotheken Noord Fryslân is op zoek naar jongeren vanaf 15 jaar voor een 

sociale bijbaan. Zij kunnen aan de slag als boekenbezorgers. 

De bibliotheek is voor iedereen en dus ook voor mensen die (tijdelijk) niet 

naar de bieb kunnen komen. Bijvoorbeeld omdat ze ziek zijn, een handicap of 

geen vervoer hebben.  

Met de service ‘Bibliotheek aan huis’ helpen wij deze groep mensen aan lees-

voer. Het initiatief draait voor een groot deel op jongeren. Zij komen bij de 

mensen thuis om nieuwe boeken te brengen en gelezen exemplaren weer mee 

te nemen.  

Sylvia Laarman, consulent en coördinator van het initiatief: “Als men contact 

met ons opneemt, maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek. 

We bespreken dan wat de wensen zijn. 

 We hebben een ruime collectie aan boeken, tijdschriften, e-books, grootletter-

boeken, luisterboeken, cd’s en dvd’s. De jongere gaat direct met ons mee om 

kennis te maken. Dat is wel zo prettig. Vervolgens lopen de afspraken via de 

jongere.  

Waarom we voor jongelui kiezen? Voor hen is het een mooie bijverdienste, 

maar even belangrijk is dat we jong en oud(er) met elkaar in contact brengen. 

Het sociale aspect weegt zwaar mee. Het is niet de bedoeling dat de jongeren 

binnenstormen, de boeken brengen en meteen vertrekken. Ik druk ze op het 

hart dat ze de tijd nemen.” 

Eppie is werkzaam als boekenbezorger bij de bibliotheek. De Pabo-student 

gaat op pad in zijn gemeente. “Ik werkte in een supermarkt, maar wilde graag 

iets met en voor mensen doen. En nieuwe mensen leren kennen. Via, via 

kwam ik bij ‘Bibliotheek aan Huis’ terecht.  

Ik maak altijd een praatje en drink een kopje koffie als dat kan. Dat vind ik 

ook zo leuk aan dit initiatief. Ouderen hebben vaak mooie verhalen over wat 

ze allemaal hebben beleefd. En over wat ze nog doen en meemaken.”  

Kent u een jongere die geschikt is voor deze sociale bijbaan? Neem contact op 

met Sylvia Laarman of Mariska Hibma via 088 165 61 23 of mail naar basis-

vaardigheden@bnfrl.nl. 

mailto:basisvaardigheden@bnfrl.nl
mailto:basisvaardigheden@bnfrl.nl
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De Tuke Griemers. 
 

Beste leden van de Jeu de Boules club. 
Nu het winter seizoen al bijna weer op zijn eind 
loopt, 
wordt het weer tijd voor Jeu de Boules. 
Op 23 april hopen we weer van start te gaan,              
al moet er nog wel wat gebeuren aan de baan. 
Maar daar is nog wel een paar weken tijd voor, 
even met de bezem en hark er door. 
Kunnen we met elkaar weer fanatiek aan de slag, 
soms heeft de een wat beter, dan de ander zijn dag. 
Er moet ook wel eens worden gemeten, zo “ tuke  “ wordt er dan ge-
gooid, 
want wie de punten heeft verdiend dat willen we wel zeker weten. 
Maar ach we hebben zo een hele boel lol met elkaar, 
en zijn vaak voor donker wel klaar. 
Het is en blijft een leuk tijd verdrijf,  
en gelukkig zijn er meer dan een man, vrouw, of vijf. 
Maar denkt u nu dat lijkt mij wel wat, 
schroom niet, kom eens een keer kijken, 
op de baan bij de “ Spiker “ te Reitsum. 
De eerste paar keren beginnen we s’ middags 
aanvang twee uur, daarna s’ avond om half acht. 
In de pauze is het tijd voor koffie/thee koek of soms taart. 
We hopen op een mooi seizoen, en gaan daar zeker  
weer met elkaar ons best voor doen. 
Vriendelijke groet,                                            De Tuke Griemers. 

 
 

 
Bedankt 
 
It is alwer even lyn, mar wy woenen de gemeente fan Reitsum, de soos, de 

jeu de boules-club en fierder eltsenien by dezen nog bedanke foar alle ca-

deau’s, blommen, kaarten en felicitaasjes nei oanlieding fan ús 55-jierrig 
houliksjubileum âfrûne decimber. 

Einte en Baukje Wassenaar 
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 Kaatsvereniging Nea Kwea  
 
Aan alle  leden, ouders, vrijwilligers en supporters! 

De ledenvergadering is geweest.  Hier is het punt op 
Zondag kaatsen ter sprake geweest . 

Vooreerst is besloten dat de wedstrijden op de Zater-

dag gekaatst worden. Jan Pier heeft het bestuur ver-
laten, langs deze weg willen wij Jan Pier nogmaals be-

danken voor zijn  inzet. Alle Sierksma neemt zijn 
plaats in. 

Op 15  April gaan we weer los met de trainingen. 

 
De jeugd ,dames en heren trainen op woensdagavond, Riemer en Donna zijn 

bereid gevonden de trainingen te verzorgen. De trainingstijden zijn als volgt: 
 

Welpen en Pupillen  Woensdag  17.30 tot 18:30 uur. 
Junioren  Woensdag 18:30 tot 19:30 uur. 

Dames en Heren Woensdag vanaf 19:30 uur. 

 
De peildatum voor de jeugd is 1 Januari. Je leeftijd op deze dag bepaalt bij 

welke groep je traint en speelt.  
 

*Bij de junioren begin je met kaatswant en harde bal te kaatsen. 

 

Wordt jij in 2020 Bij wie speel je? 

8 jaar Welpen 

10 jaar Pupillen 

12 jaar Junioren 

16 jaar Dames en Heren 

 

  Datums  wedstrijden: 
 

 15 & 16 Mei     Talsma partij 

 5   & 6 Juni                  Wijbenga partij  

 20  Juni              ATO ouder/kind partij 

 11 Juli                  Schaafsma partij/nachtkeatsen 

 14 & 15 Augustus       Folkertsma partij 

 28 & 29 Augustus       Rabo/Spar partij 

 11 & 12 september    Van Kammen partij/ pearkekeatsen 

 

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


 15 

De wedstrijden beginnen op de Vrijdag om 17.00 uur. en op de Zaterdag om 

11.00 uur. Op 20 Juni begint de ouder/kind partij om 10.00 uur.11 Juli  
15.00 uur jeugd en + 19.00 uur nachtkeatsen. 

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 tapperslijst & schoonmaaklijst staan vermeld in deze dorpsbode. 
*De ringen van de kransen graag inleveren bij Jenne. 

Wij hopen met elkaar weer op een sportief en gezellig kaatsseizoen! 
Tot ziens op het veld!  

 

Wilco:   06-13386434           Ruurd:       06-41717527 
Jenne:  06-48067266             Nynke:      06-55771592 

Alle S   :  06-11985173 
 

Hoefier is’t no? Sjit it al wat op?  

Hier even een update vanuit het dorpshuisbestuur betreffende het project 

“Verhuizing dorpshuis naar het voormalig schoolgebouw”.   

Allereerst onze dank voor het invullen en inleveren van de enquêtes. Daar zijn 

we heel blij mee want de resultaten vanuit dit onderzoek kunnen we gebrui-

ken in het zogenaamde bidbook. Een bidbook is een plan waarin we schrijven 

hoe we dit project willen realiseren. Gemeente en provincie vinden het heel 

belangrijk dat in dit plan naar voren komt dat het project draagvlak heeft. Dat 

het project door de lokale bevolking, de mienskip, wordt ondersteund. Daar-

naast moeten wij een exploitatie, motivatie en financieel voorstel schrijven. 

Het bidbook is intussen zo goed als klaar. Echter is, door de gemeente, de 

procedure rond de verkoop van het schoolgebouw een maand opgeschoven. 

Half april is nu de verwachting. Rond die tijd krijgen wij als bestuur op een pit-

chavond van het IMF (Iepen MienskipsFûns) 5 minuten de tijd om ons plan te 

presenteren. Aan de hand van het pitchen en ons bidbook beslissen de leden 

van verschillende platforms voor welke subsidie(s) wij in aanmerking komen.  

Mocht u vragen of opmerkingen over dit project hebben dan horen wij het 

graag. Ook tips en ideeën zijn welkom. Neem gerust contact op met voorzitter 

Oane Sierksma 06 2270 6733. Hartelijke groet, 

Oane, Martha, Herman, Mariëlle, Jitske, Alle en Ytsje.  
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Tapperslijst "Nea  Kwea" 
2020 

 
 

   

15-mei 
 

Vrijdag 17.00 Abe R & Ruurd F 
 

16-mei 
 

Zaterdag 11.00 Oane & Gré 
 

   
13.30 Hylke & Fokke 

 

       

    5-juni 
 

Vrijdag 17.00 Jan K & Jan S 
 

     6-juni 
 

Zaterdag 11.00 Hiltsje A & Sippie v S 
 

   
13.30 Herman A & Johan F 

 

       

      20-juni 
 

Zaterdag 10.00 Marten & Maaike 
   

13.00 Margje & Hilde 
 

       

11-jul 
 

Zaterdag 15.00 Harmen & Herman S. 
 

   
19.00 Irma &  Alice 

 

   
21.30 Esther & Eelkje 

  

      14-aug  
   

 

Vrijdag 17.00 Jorrit & Symen Johannes 
 

     15–aug 
 

Zaterdag 11.00 Tp & Riemke 
 

   
13.30 Ype & Martha 

 

      28-aug 
 

Vrijdag 17.00 Martzen & Gretha 
 

29-aug 
 

Zaterdag 11.00 Alle de V & Anna  de B 
 

   
13.30 Johannes & Wiesje 

       

     11-sept 
 

Vrijdag 17.00 Gerda & Bavius 
 

     12-sept 
 

Zaterdag 
 

11.00 
 

???????????????  
 

 

Schoonmaaklijst:   

week 15 11-apr  Bestuur 

week 21 18-mei  Marianne & Marja. 

week 24 8-juni  Dittie & Esther. 

week 26 22-jun  Klaaske & Ytsje J. 

week 29 13-jul  Tsjikke & Tietsje R. 

*De sleutel kan afgehaald worden bij  Erwin & Froukje Kikstra   
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21 maart: Berte- & Bernebeurs in Dokkum 

Zaterdag 21 maart organiseert Bibliotheek Dokkum haar jaarlijkse Berte- & 

Bernebeurs voor toekomstige ouders en ouders van jonge kinderen. Van 9.00 

tot 12.00 uur vinden zij op deze gratis toegankelijke beurs informatie en inspi-
ratie rond zwangerschap, bevalling, jonge kinderen en opvoeding. Mét bijzon-

dere activiteiten voor kinderen tot vier jaar. 
 

Op de beurs vinden bezoekers dit jaar weer veel stands met een divers aan-

bod, zoals kraamzorg, babygebaren, cadeaus, kinderopvang, fotografie, fysio-
therapie, SmartGames, baby- en kinderkleding, gastouderbureau, feestjes en 

partijen en veel meer. Er is voor iedereen iets bijzonders te ontdekken. Boek-
Start, het programma van de Bibliotheek dat ouders en kinderen van 0 tot 4 

jaar van boeken laat genieten, is natuurlijk ook van de partij. 
 

Speciale activiteiten voor kinderen 

Bezoekers worden uitgenodigd hun kinderen vooral mee te nemen. Speciaal 
voor kinderen tot een jaar of vier staan er drie bijzondere activiteiten op het 

programma.  
Om 9.30 uur verzorgt Poppentheater Peterselie een vertelvoorstelling met 

poppen.  

Om 11.00 uur gaat Muziekbeestje met de kinderen zingen, bewegen en mu-
ziek maken bij een prentenboek. Bertina Grijpstra is de hele ochtend aanwezig 

om de kinderen prachtig te schminken. 
 

Gratis entree en tas voor eerste 75 bezoekers. De Berte- & Bernebeurs vindt 

plaats op zaterdag 21 maart van 9.00 tot 12.00 uur in Bibliotheek Dok-
kum, Brokmui 62. De toegang is gratis, de eerste 75 bezoekers krijgen een 

leuke tas cadeau en er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid. Meer infor-
matie vindt u op www.ontdekdebieb.nl 

 

Oranjevereniging  de Flieterpen   
 

KONINGSDAG  27 APRIL   2020 
Hou deze datum vrij !!! 
Dit wilt u niet missen  !!! 

De Flieterpen gaat de lucht in.                                               
Na een prachtige koningsdag in 2019, willen we ook dit jaar  

er minstens weer zo’n mooie dag van maken. Het defini-
tieve programma zal in de volgende dorpsbode staan. 

 

LET OP    LET OP   LET OP   LET  OP   LET  OP 

http://www.ontdekdebieb.nl/
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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) maart tot en met mei 2020 

jan/mrt 

20 

Zaterdag Vrijdag 

Tappen Bakken Tappen Bakken 

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

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   

02-05-20 Cees D. Oane S. en 
Sjoerd 

  

09-05-20 Gaatse Herman S. en 
Harmen 

  

16-05-20 Sjouke S. 
en Piet S. 

David en 
Wieke 

  

23-05-20 Marko A. Sietske H. en 
Anneke B. 

  

30-05-20 Riemke 
en Ytsje J. 

Klaaske en 
Hiltsje A 
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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.  
 

maart/mei 20 Schoonmaaklijst Dorpshuis 

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. 

05-05-20 Sippie S. Ietsje H.  

12-05-20 Jitske R. Pietsje S. Ytje H.  

19-05-20 Tjitske S. Durkje S.  

26-05-20 Irma R. Wiesje H.  Anna de B. 

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 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 Joh. Hoekstra – Ruurd folkertsma 

zaterdag 11 april Ruurd De Vries 
zondag 12 april Herman Akkerman 

maandag 13 april  Paasmaandag 
zaterdag 18 april                       Gerda Sierksma – Wytske Klijnstra 

zondag 19 april  Jelle Reitsma – Johannes Hoekstra 

vrijdag 24 april    Jorrit akkerman – Abe kooistra L. jeugdsoos                                                                 
zaterdag 25april Warner de Boer – Rene Folkertsma 

zondag 26 april Sijmen C Zoodsma – Gaatze W Zoodsma 
zaterdag 2 mei Jan Sierksma – Abe Reitsma 

zondag 3 mei Sippie v Slooten 
zaterdag 9 mei Alle Sierksma  

zondag 10 mei Alle de Vries   -Minne Kooistra 

zaterdag 16 mei            Ciska Reitsma en Thessa kingma 
zondag 17 mei Oane Sierksma 

zaterdag 23 mei Bavius Bakker 
zondag 24 mei Gerard Talsma – Teake Wassenaar 

 

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

 
maandag 23 maart                Riemke vd Velde – Nynke Schaafsma 

maandag 30 maart Alle Sierksma – Ruurd Folkertsma 

maandag 6 april JFP – ruurd de vries 
maandag 13 april Gerda Sierksma – Bavius Bakker 

maandag 20 april Minne Kooistra – Sippie v Slooten 
maandag 27 april Jenne Deelstra – Tietsje Reitsma 

maandag 4 mei Wilco v Kammen – Jan-Pieter Reitsma 
maandag 11 mei  Wieke Marije Bakker – Nynke Hoekstra 
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18-03 
Dorpsbelang, Oranjevereniging en 

Sportveldcommissie 
dorpshuis 20.00 u 

19-03 Jeugdavond dorpshuis 19.45 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 

25-03 Gemeenteavond Kerk dorpshuis 19.45 u 

26-03 Flierewille (Jeugd) dorpshuis 
16.00 u 
17.30 u 

26-03 
CPB Jaarvergadering verzorgt door 

Ginnum 
dorpshuis 19.45 u 

03-04 Klaverjassen + Tachtigen dorpshuis 19.30 u 

17-04 Klaverjassen + Tachtigen dorpshuis 19.30 u 

22-04 Visite Burgemeester   

27-04 Koningsdag Dorpshuis   

 

 

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren op: 

Woensdag  8 april 2020 
Bij Wieger Zoodsma  

              Mailen kan ook: dorpsbode@deflieterpen.nl  

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

