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Dit is een uitgave van: 

Dorpsbelang  Silvia Manzoni  

Oranjevereniging Minne Kooistra  

’t Ponkje  Johan Folkertsma  
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 
 
 

Na lang wachten ligt er dan eindelijk glasvezel in de Flieterpen. 
Diverse adressen zijn inmiddels aangesloten en zullen nog wel even 
moeten wennen aan hun nieuwe provider.  
Zou het eerste kievitsei al gevonden zijn bij het uitkomen van deze 
dorpsbode?  
We kunnen  weer carnaval en koningsdag gaan vieren en er worden er 
door ‘Paardenkracht’ coaching uit Ginnum weer diverse activiteiten 
georganiseerd. U vindt alles hierover in deze dorpsbode. 
Uw 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 40473670 / dorpshuis@deflieterpen.nl 

http://www.deflieterpen.nl/
mailto:dorpshuis@deflieterpen.nl
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Hoe dit fûgeltsje oan syn namme komt? 

 
 

Nijsgjirrich?, dan moatte jo fierder léze. 

 

It wie winter, string winter! 

Wy siten as fûgels byelkoar, wienen káld en ferfeelden ûs. Dan komt der ien 

ût de groep en seit “we kinne wol in wedstrydsje dwaan tsjin de kjeld en de 

ferfeling”. 

Mar wat? 
 

Hurd rinne kinne we net, dan mar heech fleane. Witte jimme wat we dwaan 

kinne  

sei in grútte fûgel, “wa it heechste fleane kin is de kening. Dat ha se by de 

dieren ek”. 

Hy tocht, ik bin grut en sterk, dus kin ik dat wol winne. 

Sa sein sa dien!  

 

Mar dér siet ek in lyts fûgeltsje 

by en die tocht, hjir hoech ik net 

oan mei te dwaan. Ik bin mar sa 

lyts en kin ek net heech fleane. 

 

Mat wa’t net sterk is mat slim 

wéze. Dus doe se ûtein setten 

hipte it lytse fûgeltsje gau op de 

rech fan san grutte fûgel. 

 

Se fleagen heech en noch heger. 

Doe róp de grutte fûgel, “ik haw 

wûn, ik bin de KENING”! 

Mar it lytse fûgeltsje hipte fan 

de rech fan die grutte fûgel, 

sloech syn flerkjes ût en fleag in 

bistje heger en róp 

“tsip,tsip,tsip, ik bin de KENING”! 

 

Sa komt it Winterkeninkje oan syn namme. 

Yn it Frysk neame se him…………………… TOMKE! 
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COUNTRYLINEDANCE 

 
Op sneon 9 april wolle wy graach 

in countrylinedancejûn hâlde wer 

at jimme in oantal dansen oanleard 

wurdt. Danserfaring is hjirfoar net 

fereist! Eltsenien is wolkom, ek 

familie/freonen om fierens. 

Datum: Sneon 9 april 
Lokaasje: Doarpshûs de Fjouwer 
Tiid: 20:00 
Kosten (foar huren seal): 5 euro p.p. 
Tip: Skuon mei glêde soal  
We hoopje jimme dêr te sjen! 
Groetnis, 
Ytsia en Sietske 

 

De bieb fan Yp 
 

Ek yn Reitsum is yntusken in minibiep 
De Byp fan Yp 

Boeken en cd,s 
Lenen of ruilen 

zelfs te koop voor 1 euro per stuk. 
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Tsja, soms. 
 
In de dorpsbode van februari kon je wederom het recept lezen van een 
ver verleden. Gelukkig had ik zelf de fout gemaakt en een verkeerde 
bijlage naar de redactie gestuurd. Jammer maar was al zo. Deze maand 
een nieuwe poging.  Op het moment van typen valt Poetin met zijn legers 
Kiev binnen en worden burgers opgeroepen om molotovcocktails te 
maken. Bizar.  Hier dicht bij huis proberen de narcissen al hun gele 
kleuren te laten zien. Eenden zijn al met paring verzuip partijen bezig en 
koolmezen roepen al heel hard om een vrouwtje. Activiteiten, zoals 
kaarten beginnen vandaag ook weer en de 1.5 m en mondkapjes gaan er 
vanaf vandaag af en zo is er heel veel aan de hand op dit moment. 
“Het komt op de kop goed” roep ik vaak , al zit er nu wel wat twijfel bij 
me. 
Nu maar even over eten Sjoerd….. 
 

Maart: dit maak je met de groenten van de maand.                                                        
Volgens het seizoen eten is de ideale manier om goedkoop te genieten 
van topproducten. In maart zetten we onder andere bloemkool, selderij, 
pastinaak, prei, radijs, rode biet, savooiekool, spinazie, veldsla, witloof en 
wortelen op het menu. Dit maak je met groenten in maart!  Maar ook is vis 
wat het in de deze maand (ook wel: lentemaand, buienmaand, 
guldenmaand, windmaand, dorremaand en is de derde maand van het jaar 
in de gregoriaanse kalender en heeft 31 dagen) goed doet…..probeer het 
maar een keertje zou ik zeggen.  

 

Saltimbocca van zeeduivel, 

 Zeeduivelfilet (in 18 gelijke stukjes)750 g 

 Parmaham 18 plakjes 

 verse salie 1 bosje 

 fleur de sel 

 peper 

 olijfolie 
 
Ingrediënten hierboven  voor 6 personen. 
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Bereiden 

 

Leg de stukken zeeduivel op een schoon werkvlak en kruid ze met peper en 

zout. Wikkel elk stukje vis in een plakje ham, leg er een salieblaadje op en 

bind vast met keukentouw. 
Prik drie vis-hampakketjes op een metalen spies. Strooi er wat fleur de sel 
en peper over en besprenkel ze met olijfolie. 
Bak ze een paar minuten aan elke kant in een hete grillpan. Serveer met de 
gevulde tomaatjes. 
Lekker met Tagliatelle en natuurlijk prima te bereiden op de bbq. 
 
Lekker ite.Sjoerd  
 
 

 
 

 
 

Bedankje 
Iedereen bedankt voor de vele kaarten tijdens mijn verblijf in de 
Waadwente. grt Oane F 
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Tappers-en bakkerslijst (vrijdag en zaterdag) maart 2022 tot en met mei 2022 

Sleutel afhalen bij Martha Dijkstra 06 4047 3670 

Mrt 

22/mei22 

Zaterdag Vrijdag 

Tappen Bakken Tappen Bakken 

19-03-22 Wouter en 

Anouk 

Jitske en 

Tsjikke 

  

25-03-22   Anna en 

Ingmar 

Hans H. en  

Hilma 

26-03-22 Alle en Martzen Johan en 

Tjitske 

  

02-04-22 Sjouke en Piet 

S. 

David en 

Wieke 

  

08-04-22   Cees V. Tietsje W. 

en  

Klaas H. 

09-04-22 Sijmen H. Sietske H. en 

Anneke 

  

16-04-22 Marianne en 

Hilde 

Ciska en 

Wieke M. 

  

22-04-22   Klaas en 

? 

Sybren en  

Johannes B 

23-04-22 Mark Auke en Sara   

30-04-22 Sippie Dittie en 

Marja 

  

06-05-22   Boukje 

R. en 

Baukje S. 

Piet R. en  

Johannes de 

J.  

07-05-22 Jenne en Wilco Bavius en 

Ruurd de V. 

  

14-05-22 Gaatse en 

Mariëlle 

Herman en 

Harmen 

  

20-05-22   Herman Thea S. en  

Gretha 

21-05-22 Riemke en Ytsje Klaaske en 

Hiltsje 

  

28-05-22 Marten en Jan 

M. 

Silvia en 

Berendtje 
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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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De Pen 

 
Hoi allegearre! 
 
Yn novimber 2021 binne ek wy, Wouter Folkertsma (24) en Anouk de Vries 
(24) yn Reitsum bedarre. Wouter hat dermei Burdaard achter him litten en 
Anouk De Geast en Ljouwert. Sûnt in pear wykjes ha wy hjir selskip fan ús 
kitten Jippe, dy’t op momint fan skriuwen ek sa no en dan oer de laptop 
strúnt: ‘tgggAtyyyyyyyyyyyyyyyyY.  
Wouter komt tsjinwurrich de Flieterpen al net mear út, want hy wurket 
ûnderwilens as wurktarieder en calculator by Folkertsma Ginnum. Soest 
suver tinke dat der dan moai op it fietske giet, mar as der de auto pakt, kin 
der fansels noch fiif minuten langer lizzen bliuwe moarns. Silst him dus net 
gau op ‘e twatsjiller sjen. 
It is Anouk noch net lukt om binnen de Flieterpen Nederlânske les te jaan 
oan nijkommers, dus dat docht se dan dochs mar by it Friesland College yn 
Ljouwert. Derneist is se op freeds op ‘e nij oan ‘e stúdzje, sadat se neist 
Dosint Nederlândsk ek offisjeel Dosint NT2 (Nederlands als tweede taal) 
wurde kin. 
As jim sa no en dan wat gesjong en gepingel hearre rûnom nûmer 29, dan sil 
dat Wouter wêze dy’t yn syn musykstudiootsje dwaande is. Neist it 
repetearjen mei Corneum mei hy graach thús wat ompiele mei 
musykapparatuer. Anouk lústert leaver musyk, om’t sy sels neat kin op dat 
gebiet. Derneist lêst se graach artikels, boeken of sjucht se in doku as sa. 
Fierder binne wy graach wat op ‘e strún en hâlde wy wol fan wat geselligens.  
Wy stean ûnderwilens op ‘e tap- en himmellyst, dus jim sille ús ynkoarten 
fêst wolris tsjinkomme. Oant sjen! 
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Vanaf de Jannumer terp 
 

 
 

Het weer was wel erg slecht in de afgelopen weken, met twee stormen  
vlak achter elkaar. Gelukkig bleven de logementen op de terp staan en 
hadden ook geen schade. Het losse schuurtje was wel wat gehavend uit  
de storm tevoorschijn gekomen. Van één dakhelft waren de pannen 
opgewaaid.  
Met hulp van zoon Steven hebben we die weer op hun plaats teruggelegd. 
Uiteindelijk viel het dus erg mee. De oude wilgen zijn hun “dooie hout” 
grootdeels kwijtgeraakt, dat ligt nu her en der in het gras. Eén wilg was 
eerder al geknakt door de harde wind.  
Dat extreme weer doet ons denken aan heel warme zomerweken in 2019. 
De temperatuur lag boven de dertig graden, zelfs op de terp van Jannum. 
In één van de huisjes zouden we een Hagenees stel verwelkomen en toen 
we op de terp arriveerden zaten ze voor “hun” huisje te puffen. Ze waren 
al even binnen geweest, maar het was er veel te warm. 
Of we daar ook wat aan konden doen……Nou ja, dat is best lastig. We 
hebben uitgelegd dat de meeste huizen in de Flieterpen geen airco 
hebben, ook de huisjes op de terp hebben dat niet. De volgende ochtend 
werden we gebeld, dat ze waren vertrokken; het was hun veel te warm in 
het huisje en ze hadden weinig geslapen. Eerst boven geprobeerd, toen 
beneden  en tenslotte hadden ze buiten nog wat uurtjes geslapen.  
Normaal gesproken vinden we het niet leuk als onze gasten het niet naar 
de zin hebben, maar in deze situatie was dat toch anders.  
Het Hagenese stel had voor een volle week gereserveerd en betaald; we 
hebben het erbij gelaten. We voelden ons niet “schuldig” aan deze klacht. 
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Het leek er erg op, dat het hier een Hagenees betrof die “de stoere bink” 
wou uithangen tegenover zijn vast nog verse vriendin. 
Zal wel een herstarter geweest zijn denken wij dan, want die hebben we 
heel veel te gast op de terp. 
Op onze vraag: waar komt u vandaan, krijg je dan als antwoord: 
“ik woon in…… en hij/zij woont in…….. 
Of het gesprek gaat over: “mijn kinderen” of “zijn/haar kinderen” 
Als we dat horen, dan kijken we even naar elkaar en denken stilletjes 
hetzelfde: herstarters! 
 

 
 
Eigenlijk hadden we de vorige keer beloofd iets te vermelden over alweer 
een vreemdsoortig beroep: de drugspastor. Maar dít verhaal “loopt” net 
even wat anders (zoals zo vaak in een mensenleven) en dat geeft niet want 
dan houden de lezers dat nog tegoed.  
Nog even over de vele bijzondere beroepen. We hadden enkele jaren terug 
een nog vrij jong stel als gast, Bulgaren. Ze belden ’s ochtends op of er plek 
voor hun was voor een aantal weken en dan wilden ze diezelfde dag nog 
arriveren. Ze konden contant betalen, was geen probleem. We hadden een 
huisje vrij voor maximaal 14 dagen en daar wilden ze dan graag gebruik van 
maken. We hebben dit Bulgaarse stel ’s avonds ontvangen op de terp; een 
jongeman met zijn vriendin (?). Eerst hadden we niks in de gaten, maar 
gaandeweg hun aanwezigheid werd het ons duidelijk: we hadden een 
prostitué als gast. Niet dat ze dit beroep in het huisje op de terp 
praktiseerde, maar iedere dag werd ze in de namiddag door haar vriend (?) 
naar Leeuwarden gebracht en kwam dan ’s nachts weer thuis. We hoorden 
dit van andere gasten; midden in de nacht was er gestommel en werd er 
gedoucht…… 
Toen ze na 14 dagen vertrokken, hebben ze inderdaad contant betaald, hij 
kwam met een buideltje geld tevoorschijn en daarvan kon met gemak de 
huur betaald. 
 
Wordt vervolgd. 
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27 April is het weer zover, Koningsdag! De Oranjevereniging heeft weer 
wat leuks in petto voor jong en oud, op de fiets of in de auto het kan 
allemaal! 
  

 
 

16 Juli probeert het Oranjebestuur nog een kleintje dorpsfeest te 
organiseren, indien dit mogelijk is. Er komt dan tijdig bericht of dit 
doorgaat of niet. 
Dus houd deze datums vrij. 
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Wanneer: 24 maart  
Tijd: 16:00 – 17:30 

 
De lente staat voor de deur en de vrolijk gekleurde bloemetjes komen weer 
uit de grond. Dit bracht ons op het idee om aan de slag met tie dye. Verf je 
eigen witte shirt, sokken, sjaal of tas in vrolijke kleuren. Neem je zelf een 

wit kledingstuk mee? Ook kun je kiezen om mooi lente schilderij te maken.  

 
 

Tot dan! 
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EEN KEI IN VISUELE COMMUNICATIE 
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h ont w erp, conceptontwikkeling &  internetproducties 

WWW.TANTEPEE.NL
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Opstellingen met Paardenkracht 
 

Loop je al langere tijd tegen belemmeringen aan die je eigenlijk niet goed 

begrijpt? Kom je er niet verder mee en wil je een en ander graag eens vanuit 

een ander perspectief bekijken? Een (familie)opstelling met paarden kan in 

zo’n geval heel verhelderend zijn en helend werken. Het maakt het 

onzichtbare zichtbaar en stimuleert nieuwe innerlijke bewegingen. 

Tijdens deze dagen werken we vanuit het systemisch perspectief. Dat 

betekent dat we het individu bekijken als onderdeel van een groter geheel, 

het systeem, waarin alles in verbinding staat met elkaar en invloed op elkaar 

heeft. Daardoor kunnen er dingen spelen (bijvoorbeeld vanuit je 

familieachtergrond) waar je je niet van bewust bent, maar die wel grote 

invloed hebben. Samen met de andere deelnemers én de paarden kijken we 

naar jouw persoonlijke vraagstuk ‘door de ogen van de kudde’. Iedereen 

krijgt daarbij de mogelijkheid om met dat eigen vraagstuk aan de slag te 

gaan, en daarnaast ben je (direct of indirect) betrokken bij de sessies van 

anderen. Daarmee levert het je eigenlijk altijd iets moois op! 

Op zondag 17 april organiseren we de eerste dag Opstellingen met 

Paardenkracht van dit jaar, met als thema “verbinding’. Meer informatie 

over deze en de andere Opstellingsdagen vind je op de website van Parzival 

Paard & Coaching: www.parzival-paardencoaching.nl/activiteitenkalender. 
 

Mindfulness 
 

Ben jij nieuwsgierig naar dat wat Mindfulness voor je kan doen? Dan is dit 

je kans! Dit jaar organiseren we in Paard & Tuin Harstahof namelijk vier 

prachtige Mindful Mornings en Middays, elk met een eigen thema (de eerste 

vindt plaats op zaterdag 14 mei). We gaan, bij de paarden en in de natuur, 

aan de slag met diverse mooie werkvormen zoals yoga, meditatie, 

balansoefeningen en creatieve expressie. Innerlijke rust, bewustwording en 

ontspanning staan hierbij centraal. 

Je beleeft de Mindful Mornings en Middays in een kleine groep zodat er 

veel aandacht is voor jouw eigen proces en voor persoonlijke begeleiding. 

Ook als je niet bekend bent met mindfulness  kan je meedoen: de 

activiteiten zijn geschikt voor elk niveau en worden op jouw mogelijkheden 

aangepast wanneer dat nodig is. Om je ook fysiek goed gevoed naar huis te 

laten gaan sluiten we de Mindful Mornings af met een lekkere vegetarische 

lunch en de Mindful Middays met een bijzondere Afternoon Tea. 

De mindful activiteiten wordt verzorgd door Nina van den Bogaard, de 

versnaperingen en accommodatie door mijzelf. Je bent van harte welkom! 

Meer informatie en tickets vind je op de website van Parzival Paard & 

Coaching: www.parzival-paardencoaching.nl/activiteitenkalender. 
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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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Yn Maart, fan ‘e kaart? 
 

No, op syn minst wol fan slach. 
Troch die Rus mei syn stoer praat, 
die feegt sawat hiel Oekraïne fan ‘e kaart 
en set de keunstmestpriis op in megabedrach! 
 
Ek it graan wurdt dertroch smoordjoer, 
krekt as al it oare foer. 
It seachsel is al sa krap, 
en wurdt yn priis ferhege, om de haverklap. 
 
Mar der is ek goed nijs, 
want de molkepriis tikket de 50 sint al oan 
en dat binne wer hiele leuke details 
foar as jo wer melke moatte op ’e betide moarn! 
 
Ek it fee giet foar in goeie priis fan ‘e hân, 
Dus, al mei al, sitte we hjir noch net sa beroerd yn dit lân. 
 
Sa leferje wy hjir noch folop keunstmest, folie en foer, 
al is it seachsel soms in hiele toer...!! 
Net goedkeap, mar wol foar in billike priis 
want nimmen kin libje fan it ferlies. 
 
Oant sjen by…….. 
 

Wijbenga’s Veevoederhandel 
Heskamperweg 2  9171 GC  Blije 
0519-561414 of 561717 
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Tapperslijst ponkje: 

Zaterdag 26-mrt  Froukje Sierksma & Alice Andringa 

Zondag 27-mrt  Marco Akkerman   
      

Zaterdag 2-apr  Feestavond Dorpshuis 

Zondag 3-apr  Tseard Broos & Durk Deelstra  
       

Zaterdag 9-apr  Abe Kooistra & Nathalie Roos  

Zondag 10-apr  Herman Akkerman   
       

Zaterdag 16-apr  Jorrit Akkerman & Nel Bakker  

Zondag 17-apr  Jelle Reitsma & Johannes Hoekstra 
       

Zaterdag 23-apr  Vrijwilligersavond!!   

Zondag 24-apr  Symen K. Zoodsma & Gaatse W.Zoodsma 
 
Zaterdag 30 -apr  Gerda Sierksma & Wytske Klijnstra 

Zondag 1 mei  Oane Sierksma   
       

Zaterdag 7 mei  Ingmar v/d Veen & Anna Sierksma 

Zondag 8 mei  Gerard Talsma & Teake Wassenaar 
       

Zaterdag 14 mei  Jan Sierksma & Abe Reitsma  

Zondag 15 mei  Fokke Sierksma & Wim de Groot 

       

Zaterdag 21 mei  Alle Sierksma & Wouter Folkertsma 

Zondag 22 mei  Jan Pier Sierksma & Hylke Hoekstra 

       

Zaterdag 28 mei  Ciska Reitsma & Thessa Kingma  

Zondag 29 mei  Jenne Deelstra & Hindrik Bijma  
 

Tap tijden op de Zaterdag van: 20:30 - 24.00 uur 

   Tap tijden op de Zondag van: 20.00 – 23.00 uur 
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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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Beste Flieterpers, 
 

It is einlings safier. Wy kinne wer mei ús allen byinoar 
komme. Dat wolle wy dan ek graach dwaan! 

 
Op 23 april sil de frijwilligersjûn plakfine. Fan 19:30 ôf 
binne alle frijwilligers: bakkers, tapers, skjinmakkers, 

klussers, wolkom. 
 

De jûn wolle wy ôfslute mei alle Flieterpers. Fan 20:30 
ôf binne alle Flieterpers wolkom om it doarpshûs te 

besjen en der in gesellige jûn fan te meitsjen! 
 

Wy hoopje jimme allegear de 23e te sjen. 
 

Út namme fan it Doarphûsbestjoer en it 
Ponkjebestjoer. 
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Graag i.o.m. Martha 06 4047 3670 een tijdstip afspreken. 

Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b. 
B.v.d. Het Dorpshuisbestuur 

 
Schoonmaaklijst Ponkje 

 

 Maandag 28-mrt Nynke Hoekstra & Abe Reitsma 

 Maandag   4-apr Hiltsje Akkerman & Riemke v/d Velde 

 Maandag 11-apr    Wilco van Kammen & Jan Pieter Reitsma 

Maandag  18-apr  Tietsje Reitsma & Jenne Deelstra 

Maandag 25 -apr  Wilco van Kammen & Jan Pieter Reitsma 

Maandag   2 mei  Wieke Marije Bakker & Silke Vlaanderen 

Maandag   9 mei  Johan Folkertsma & Riemer Folkertsma 

Maandag 16 mei  Ylse Schaafsma & Marte Hoekema 

Maandag 23 mei  Jan Kooistra & Simen Bijma 
 

 Maandag    30 mei    Saakje Marije v/d Velde & Laura v/d Meijde 

Mrt 22/Mei 22 Schoonmaaklijst Dorpshuis.  
Sleutel afhalen bij Martha Dijkstra. 

15-03-22 Irma R. Wiesje H. Anna de B. 

22-03-22 Gré H. Dittie D. Cora M. 

29-03-22 Saakje Z. Richtsje F. Tietsje W. 

05-04-22 Margje v. 

K. 

Wieke de J. Andrea v/d W. 

12-04-22 Cisca V. Hilma M. Nel Schrier 

19-04-22 Linda T. Alie K. Hennie 

26-04-22 Maaike M. Dorian Marja S. 

03-05-22 Hiltsje de 

B. 

Hiltsje A. Marijke 

10-05-22 Klaaske O. Annelies K. Petra B. 

17-05-22 Sippie S. Ietsje H. Klaas H. 

24-05-22 Jitske R. Pietsje S. Ytje H. 

31-05-22 Tjitske S. Durkje S.  
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Jan M fan Jannum 
Einlings kin der wer kaart wurde, dat wurd ek wol tiid ot we foar heal 
maaie noch in mennich kear kaarte sille om in kompetysjewinner beneame 
te kinnen.Op 18 febrewaris stiene der in man (frou) as 25 te triptraapjen 
foar de doarpshûsdoar, sa ûngeduerich wie men.  Earst mar in bak kofje en 
byprate fansels want men hat inoar in skoft net sjoen. Mar it kaarten is 
men noch net ferleard. Neffens my binne der guon dy’t de hiele lockdown 
oan it oefenjen west binne. Of se hawwe gewoan safolle talint, of safolle 
gelok, dat kin ek fansels.De bêste klaverder dizze joene wie de man fan it 
“stilleven”. Ot der altyd sa kaarte kint hat, dat wit ik net, mar ot der like 
hurd goed kaarten lere kin as frysk praten, dan meie we der wol om tinke, 
want dat gjit him ferrekte bêst ôf.                                                                                                                                   
Op 11 maart waard der wer kaart, no wie Jan syn tydlike buorfrou de bêste. 
Ot se by him yn de lear west is wit ik net, mar 5879 punten is seker knap 
dien.Ek Sytse Prins is it kaarten noch net ferleard, hy eindige dizze kear op 
in knap fjirde plak mei 5309 punten. Sa fier earst mar wer,oare kear 
misskien wol in stikje oer it tachtichjen, mar dan moat der al wat te 
fertellen wêze. Ot jo de hiele joene oan deselde tafel sitte omdat der mar 
fiif binne, bart der ek net folle fansels. Hooplik binne der de oare kear ek 
wat mear tachtichers.  Drinkenynjitters en snackjebakkers ek wer bedankt 
fansels. 
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Het  is zover,  

voor het eerst in het nieuwe dorpshuis kunnen de voetjes van de vloer!! 

2 April v.a. 21.00 u 

It Thema is : Verlaat Carnaval 

m.m.v.  

Drive In Show Experience 
Locatie: Het Dorpshuis 

De Entree is € 10,-  niet verkleed 15,- 

Iedereen is welkom!! 
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Agenda 
 

22 maart ledenverg. begrafenisvereniging Dorpshuis 20.00 u. 
24 maart Flierewille      Dorpshuis 16.00-17.30 u. 
25 maart Koersbal   Dorpshuis 14.00 u. 
25 maart  Klaveren en Tachtigen  Dorpshuis 19.30 u. 
28 maart Flierewille   Ponkje     16.00 u. 
02 april  Feestavond   Dorpshuis 21.00 u. 
08 april  Koersbal   Dorpshuis 14.00 u. 
08 april  Klaveren   Dorpshuis 19.30 u. 
09 april  Countrydance   Dorpshuis 20.00 u 
17 april  Paardenkracht,   www.parzival-paardencoaching.nl 
22 april  Klaveren en Tachtigen  Dorpshuis 19.30 u. 
22 april  Koersbal   Dorpshuis 14.00 u. 
23 april  Frijwilligersjûn   Dorpshuis 19.30 u. 
23 april  Open huis/feestavond  Dorpshuis 20.30 u. 
27 april  Koningsdag    
06 mei   Klaveren   Dorpshuis 19.30 u. 
14 mei  Paardenkracht, zie www.parzival-paardencoaching.nl 
20 mei  Klaveren en Tachtigen  Dorpshuis 19.30 u. 
16 juli  Kleintje Dorpsfeest, onder voorbehoud

 
Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren: 

op maandag 11.04.2022 

dorpsbode@deflieterpen.nl 
hartelijk bedankt, de redactie: René Manzoni en Erna Douwes  

 

 

http://www.parzival-paardencoaching.nl/
mailto:dorpsbode@deflieterpen.nl

