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Nieuws van de Oranjevereniging.
Aangezien er nog steeds geen jaarvergaderingen mogelijk zijn, via deze weg
even wat informatie van onze Oranjevereniging. We beginnen bij het voorjaar
van 2020. Gretha Andela heeft toen, na jaren trouwe dienst, het bestuur verlaten. Voor haar in de plaats hebben we Hiltsje de Boer bereid gevonden haar
plekje in te nemen.
Op koningsdag 2020 konden we helaas niet het beoogde feestprogramma
aanhouden, maar wisten we toch nog een alternatief te bedenken in de vorm
van een quiz via de radio. Ook kon het geplande dorpsfeest helaas niet doorgaan dat jaar. Voor dit jaar staat er nog steeds een dorpsfeest gepland (9 en
10 juli), echter zal dit ook spannend worden dat dit plaats mag vinden. Voor
komende koningsdag hebben we helaas ook ons beoogde programma aan
moeten passen.
Ondanks de beperkte mogelijkheden hebben we toch iets weten te organiseren, en hopen uiteraard dat een ieder hier aan mee gaat doen. Iedereen zal
hierover worden geïnformeerd middels een flyer in uw brievenbus. Het gaat
een soort van speurtocht worden door de Flieterpen, de uitslag zal bekend
worden gemaakt via de radio op de 88.3 Fm (radiozender de Merkeman), of
via de internetstream van radio Vlijmscherp, die u kunt vinden op www.radiovlijmscherp.nl .
Via deze twee radiozenders kunt u de gehele dag luisteren naar een leuk
stukje muziek, en kunt u ook een verzoekje aanvragen, of via deze weg iemand de groeten doen, of aanmoedigen voor de speurtocht.
Dit kunt u doen via een appje, sms of gewoon een telefoontje naar: 0616164272. Voor eventuele vragen omtrent de speurtocht graag het volgende
nummer gebruiken: 06-54964261. Na afloop van de prijsuitreiking zal er op
de radio ook nog wel hier en daar een prijsje te winnen zijn.
Hopelijk wordt het op deze manier toch nog een gezellige dag.
Met vriendelijke groet, het bestuur. Hiltsje de Boer Elsanne Bijma Sybren Hilverda Sjoerd van Slooten Minne Kooistra

Tige by tige tank
Woansdei 31 maart wiene wy 55 jier troud. Dat ha wy witten.
Wat in kaarten en oare attinsjes ha wy krigen.
Wy wolle eltsenien tige by tige tank sizze foar de kaarten, attinsjes en it allinne mar om ús tinken.
Jan en Hilly.
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Kaatsvereniging Nea Kwea
Aan alle leden, ouders, vrijwilligers en supporters!
Helaas kan de ledenvergadering met de huidige regels niet gehouden worden , maar wat wel mag zijn
de trainingen voor de jeugd.
Wilco heeft het bestuur verlaten,
langs deze weg willen wij Wilco bedanken voor zijn
inzet. Hiltsje Akkerman neemt zijn plaats in.
Op 14 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
Junioren
Woensdag
Dames en Heren
Woensdag

17.00 tot 18:00 uur.
18:00 tot 19:00 uur.
vanaf 19:00 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 2021
8 jaar
10 jaar
12 jaar
16 jaar

Bij wie speel je?
Welpen
Pupillen
Junioren
Dames en Heren

Datums wedstrijden:
4 & 5 Juni
18 & 19 Juni
3 Juli
16 &17 Juli
14 Augustus
27 & 28 Augustus

Rabo/Spar partij
Talsma partij
ATO ouder/kind partij
Folkertsma partij
Schaafsma/Wijbenga partij/nachtkeatsen
Van Kammen partij pearkekeatsen
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Bêste Flieterpers,
Binne jimme der ek wol klear mei,
al dat âlde plastic om ’e doar ?
Wy witte der wol rie mei,
nei de Heskamperwei
yn wike 17 binne wy der klear foar.
Dan kin men by ús de âlde lânboufolie kwyt
ek wikkelfolie en lege pûden
as men mar gjin oare rotsoai yn de container smyt
Foar de wikkelfolie moatte jo in dûbbeltsje de kilo betelje
en ek de lânboufolie is net mear fergees
Mar as jo de nije folie wer by ús wei helje
kost dat mar 5 sint de kilo yn dizze plastic race.
Netten en touwen meie der net by,
en hoe skjinner hoe better,
dan falt straks de rekken ek wer mei.
Om yn 2022 ek wer insammelje te kinnen,
ha wy in grutte kar oan folie foar de boer
En der is foar jo noch hiel wat te winnen
want it plastic seit men, “wurd hartstikke djoer”
Wy soene sizze: pak jo foardiel,
oan us sil it net lizze

WIJBENGA’S VEEVOEDERHANDEL, BLIJE
Tel. 0519-561414 / 561717
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De wedstrijden beginnen op de Vrijdag om 17.00 uur. En op de Zaterdag om
11.00 uur. Op 3 juli begint de ouder/kind partij om 10.00 uur.
14 Augustus 15.00 uur jeugd en + 19.00 uur nachtkeatsen.
Let op Let op nieuw rekeningnummer:
Graag de contributie voor de eerste wedstrijd overmaken naar
IBAN:NL50RABO0362362734 t.n.v. Kaatsvereniging Nea Kwea.
(onder vermelding van naam en geboortedatum).

T/m 15 jaar: € 7,50,- / Vanaf 16 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!
Jenne Deelstra
Hiltsje Akkerman
Johannes Hoekstra

648067266
613838532
636055439

Ruurd de Vries
Alle Sierksma
Nynke Schaafsma

641717527
611985173
655771592

Tapperslijst "Nea Kwea" 2021
4 juni
5 juni

Vrijdag
Zaterdag

18 juni
19 juni

Vrijdag
Zaterdag

3 Juli

Zaterdag

16 juli
17 juli

Vrijdag
Zaterdag

14 aug

Zaterdag

27 aug
28 aug

vrijdag
Zaterdag

17.00
11.00
13.30
17.00
11.00
13.30
10.00
13.00
17.00
11.00
13.30
15.00
17.30
20.30
17.00
10.00
13.00
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Abe R & Ruurd F
Marja & Gré
Hylke & Fokke
Gerda & Bavius
Sippie van S & Oane
Herman A & Johan F
Marten & Maaike
Margje & Hilde
Jorrit & Symen Johannes
Irma & Alice
Esther & Eelkje
Harmen & Herman S
Tp & Riemke
Johannes &Wiesje
Martzen & Greta
Alle de V. & Anna de Boer
Ype & Martha
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Aan alle Jongens en Meiden
Lijkt het jou ook leuk om kennis te maken met het kaatsen??
Langs deze weg willen wij jou uitnodigen voor een training.

Voor wie: Iedereen vanaf groep 4 die het leuk vindt om kennis te maken met het Kaatsen.
Wanneer: Woensdag 14 April a.s. van 17.00 – 18.00 uur
Waar: Op het sportveld te Reitsum.
Er word training gegeven door Riemer Hoekstra , hoofdklasse kaatser. Wanneer je enthousiast bent geworden mag je iedere Woensdag komen trainen.
Daarnaast zullen er nog een aantal wedstrijden georganiseerd worden.
Bij de welpen/pupillen word gekaatst met een zachte bal een kaatshandschoen
is niet nodig. Voor vragen kunt u contact opnemen met één van onderstaande
bestuursleden.
We zouden het leuk vinden als je komt.
Bestuur kaatsvereniging “Nea Kwea”.
Jenne Deelstra 0648067266, Alle Sierksma 0611985173, Ruurd de Vries
0641717527,
Hiltsje Akkerman 0613838532, Nynke Schaafsma 0655771592.
Schoonmaaklijst
week 23
7 juni
week 25
21 juni

Alice & Froukje S.
Dittie & Esther.

week 27

5 juli

Klaaske & Ytsje J.

week 29

19 juli

Tsjikke & Tietsje R.

week 33
16 aug
Maaike M & Nynke H.
week 35
30 aug
Bestuur
*De sleutel kan afgehaald worden bij Erwin & Froukje Kikstra.
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FAN SKOALLE NEI DOARPSHUS
Yn november 2020 koe de Stichting Doarpshûs “de Fjouwer” de skoalle oernimme fan de Gemeente Noard East Fryslân. Toen de sleutel oerhandige wâar,
wie dat even in speciaal moment. Want it soe in hiele ûndernimming wurde
om de skaolle fan de Vlieterpen om te toverjen tot in gesellich doarpshûs.
De ferkeap fan it âlde doarpshûs stie op 30 april 2021; dus moest dr in protte
wurk ferzet wurde om alles op tyd op de rit te krijen. Verbouwing en oanklaaing kostet in protte jild en hoe soenen we dat ha. Mar wie krigen subsidies
fan LEADER, ORANJEFONDS, VSB-FONDS, PW-JANSSENS FRIESE STICHTING
en de Gemeente NOARD EAST FRYSLAN. En sadwaande koenen wy dan mei in
protte frijwilligers oan de slag.
En der is yntusken al hiel wat bard. Wat in creativiteit ûnder de Vlieterpers.
Even in lytse ynsjoch wat dr sa al bard is: Der is wer in prachtig mooi PONKJE
kaam, de Vlieterper jeugd hat sich mei heart en siel ynset en it resultaat mei
besjen lije.
In prachtige nije keuken mei alles dr op en dr oan; dr is yntusken ek al bakt yn
de wykeins en it smakke wer pûrbêst. De fergaderrûmte is lykas klear en de
1e fergadering hat al pleats fûn, oan in prachtige lange tafel mei stoallen wer,t
jo it wol in jûn op ût hâlde kinne. De bar yn de greate seal is hast klear en de
flier kin dr yn. Dan kin dr poetst wurde en kin de stylisten los.
Al mei al hoopje je we yn Maaie in great iepeningsfeest te hâlden en kin elsenien sjen hoe je fan in skoalle in prachtig doarpshûs meitsje kinne. (dit alles
natuurlyk ûnder foarbehâld i.v.m. De corona maatregelen) Om noch wat jild
yn de pocket te krijen ha wy yn disse wintermaanden twa kear in online-Bingo
organisearre en ha de pizzabakkers fan de Vlieterpen 100 pizza,s bakt die wer
troch frijwilligers by de minsken thûs besoarge binne.
In nij begjin wol ek sizze dat jo ôuskie nimme fan it âlde. En derûnder falt ek
dhr. DICKY HOEKSTRA. Mear as 30 ier hat hy sich ynset foar ûs âlde doarpshûs Altyd wie de boel op regel en tip top foar elkoar. Sels de ynbrekkers hienen respect foar Dicky.Dicky hat yntuske syn ôuskie kado ontfongen wat wol
yn de smaak foel. Tige tank Dicky Hoekstra en alle frijwilligers
Tige tank foar alle subsidies die dit allegearre mogelijk makke ha:
Leader, Oranjefonds, VSB fonds, PW Janssens Friese Stichting, Waddenfonds
en de Gemeente Noard East Fryslân.
Doarpshûs “de Fjouwer”.
Op de achterpagina staen inkele foto’s fan it daorpshûs en DICKY HOEKSTRA
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Flieterpsterdyk 12, Reitsum

-Pad richting Kerk
-Links aan de muur kosterij
-In groene kast

Flieterpsterdyk 23
9175 GG Reitsum

9175 GG Reitsum

0519-339362
Boekingen:
06 40473670
Het adres voor:
een receptie, bruiloftsfeest, verjaardagsfeest, vergadering of personeelsfeest.
e.c.t. BEDIENING

AANWEZIG.`
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Nieuwspagina van dorpsbelang ‘De Flieterpen’
Zo ziet het fietspad eruit langs de Lichtaardervaart!
Nu maar hopen dat er ook spoedig beton gestort wordt
op de rest van het pad!Dan kunnen we weer gebruik
maken van deze mooie fietsroute!
Inzameling oud papier
Op 23 en 24 april kunt u het oud papier weer inleveren.
Plaatsing van de nieuwe AED’s in ‘De Flieterpen’
Als alles volgens plan verloopt zullen op 22 april 2021 de
nieuwe AED’s in De Flieterpen worden geplaatst.
De plaatsen van de AED’s zijn:
Reitsum
: Kosterij
Ginnum
: Gorrit en Berendje
Lichtaard
: Cees en Cisca
Jannum
: Abe en Alice
Groen beheer
Zoals we in de dorpsbode van december 2020 reeds hebben aangegeven waren de bomen aan de Flieterpsterdyk en de Harstawei in Ginnum en de Iedyk
in Jannum in een dusdanige slechte conditie dat de gemeente heeft besloten
ze te rooien. Deze bomen zijn reeds gerooid en vervangen door nieuwe bomen
aan de Flieterpsterdyk door Ulmus ‘Clusius’ (Iep) en de bomen aan de Harstawei en de Iedyk door Populus canescens (Populier).
Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar: Mark Kingma uit Lichtaard. Het bestuur draagt
voor Anneke van der Bijl uit Lichtaard. Bezwaren en of tegen kandidaten kunt
u voor 1 mei 2021 doorgeven aan een van de bestuursleden of mailen naar
ons mailadres: dorpsbelang@deflieterpen.nl

Bedankt,
Mei út namme fan de bern en bernsbern wol ik eltsenien betankje foar alle
treastrike wurden en de oerweldigjende blike fan meilibjen nei it ferstjerren
fan myn frou en ús mem en (âlde) beppe Baukje Wassenaar-Beerda.
En ek wol ik jimme betankje foar alle kaerten, attinsjes, hulp, tillefoantsjes en
besite nei de knibbeloperaasje dy’t ik krekt dêrfoar ûndergien ha.
It die ús goed om te fernimmen dat safolle minsken mei ús meilibben.

Groetnis, Einte Wassenaar
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MENU
Ja deze maand vliegt ook alweer om, de strijd tegen het virus gaat door.
En de 1.5 meter is nog steeds van toepassing, voor hoelang nog….
Geen idee maar hoop van niet heel lang meer, uit betrouwbare bron weet ik
dat er een kleintje dorpsfeest op het programma staat op 9 en 10 juli. Plan
vast wat vrije tijd in je agenda voor dat weekend zou ik zeggen.
Ook koningsdag staat er iets spannends op het programma, let op je
brievenbus volgende week, en zorg dat je fiets of wandelschoenen er klaar
voor zijn. Het oranjebittertje met oranjekoek in het dorpshuis zit er dit jaar
nog niet in helaas, maar je mag wel in actie als je daar zin in hebt.
Het menu van deze maand heb ik gewoon van de Jumbo website gehaald,
daar staan wel meer mooie en simpel te maken recepten op mocht je het een
keer niet weten.
Ik hoop dat de wind wat naar het zuiden draait, en de temperatuur gaat stijgen. Vanaf april komen de boerenzwaluwen terug op hun vaste broedplaatsen:
boerderijen, maneges of vaste broedplaatsen onder bruggen in de polder.
Deze zwaluwen zijn afhankelijk van wat warmer weer. Er moeten genoeg vliegen en muggen per vierkante meter in de lucht aanwezig zijn om te overleven.
Staat er eerder een paar dagen een warme zuidenwind, dan verschijnen ze
soms al eind maart of begin april. Je herkent een boerenzwaluw aan zijn
blauwzwarte verenkleed en lange buitenste staartpennen. Ze zijn bijzonder
wendbaar als ze in de vlucht op insecten jagen. Voor mij altijd een moment
voor een klein dansje, want dan pas word echt voorjaar.
Voor zover deze keer maar weer.

Spruitensalade met krieltjes en slavink
Onderstaand recept is voor 4 personen. Het is 25 minuten voorbereiden, en staat 25 minuten later klaar
op tafel.
Ingrediënten
50 g ongezouten ongebrande Pecannoten ; 2 el olijfolie ; 4 slavinken ; 450 g
minikrieltjes (koelvers) ; 400 g geschoonde spruiten : 3 Elstar appels : 150 g
juliennewortel : 4 el mayonaise.
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Bereidingswijze
Verhit een ruime koekenpan zonder olie of boter en rooster de pecannoten 3
min. Verhit 1 el olijfolie in een koekenpan en bak de slavinken in 10-15 min.
rondom gaar. Schud de noten op een bord en laat afkoelen. Verhit 1 el olie dezelfde koekenpan en bak de krieltjes 10 min. Halveer de spruiten. Breng een
laagje water aan de kook, zet er een zeef op en doe er de spruiten in. Doe het
deksel op de pan en stoom de spruiten in 8-10 min. beetgaar.
Snijd intussen de appels in blokjes van 2 cm en doe in een ruime kom. Hak de
noten grof. Schep er de wortel, krieltjes, spruiten, mayonaise en noten door.
Breng op smaak.
Snijd de slavinken schuin doormidden. Verdeel de salade over 4 borden en leg
op elk bord 2 halve stukken slavink.
Tip garneer eventueel de salade met granaatappelpitjes. Bak eventueel de
spruitjes 5 minuten in 1 el olijfolie met 2 teentjes fijngesneden knoflook.
Lekker ité
Sjoerd

Stand van zaken verbouw en verhuizing dorpshuis.
Jawel, het einde is in zicht. Op dit moment is schilder Sjoerd v/d Galiën zijn
werkzaamheden aan het afronden. Binnenkort zal de vloer, door Beimers, Hallum, in de grote zaal worden gelegd. Daarna kunnen we écht beginnen met
het verhuizen. Wat is er veel werk verzet in zo’n korte periode, daar mogen we
met zijn allen ontzettend trots op zijn!
Het bakken vindt intussen al plaats in de nieuwe keuken, en daar wordt gretig
gebruik van gemaakt. De telefoon staat af en toe roodgloeiend, de bakkers
verwerken flinke bestellingen en de bezorgers racen langs de deuren. Teamsport, dat is het!
De eerste vergadering heeft ook al plaatsgevonden in de vergaderzaal. Een
prachtige tafel met comfortabele stoelen. Ideaal voor al onze Flieterper verenigingen. Per 1 mei zal het voormalig schoolgebouw dan echt volledig als dorpshuis gaan functioneren. Een openingsfeest zoals wij dat in gedachten hadden,
gaat helaas nog niet lukken. Maar zodra het kan, zal dat zeker georganiseerd
worden.
LET OP: Schoonmakers, tappers en bakkers: Vanaf heden kan de sleutel afgehaald en ingeleverd worden bij Martha 06 4047 3670.
LET OP: Wie heeft nog een sleutel van het oude dorpshuisgebouw? Graag inleveren bij Anne Sierksma.
Hartelijke groet, het dorpshuisbestuur.
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Kaatsvereniging Nea Kwea
Aan alle leden, ouders, vrijwilligers en supporters!
Helaas kan de ledenvergadering met de huidige regels
niet gehouden worden , maar wat wel mag zijn de trainingen voor de jeugd.
Wilco heeft het bestuur verlaten,
langs deze weg willen wij Wilco bedanken voor zijn inzet.
Hiltsje Akkerman neemt zijn plaats in.
Op 14 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
Junioren
Dames en Heren

Woensdag
Woensdag
Woensdag

17.00 tot 18:00 uur.
18:00 tot 19:00 uur.
vanaf 19:00 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 2021
8 jaar
10 jaar
12 jaar
16 jaar

Bij wie speel je?
Welpen
Pupillen
Junioren
Dames en Heren

Vervolg blz. 19
17
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Datums wedstrijden:

4 & 5 Juni
Rabo/Spar partij

18 & 19 Juni
Talsma partij

3 Juli
ATO ouder/kind partij

16 &17 Juli
Folkertsma partij

14 Augustus
Schaafsma/Wijbenga partij/nachtkeatsen

27 & 28 Augustus Van Kammen partij pearkekeatsen

De wedstrijden beginnen op de Vrijdag om 17.00 uur.
en op de Zaterdag om 11.00 uur.
Op 3 juli begint de ouder/kind partij om 10.00 uur.
14 Augustus 15.00 uur jeugd en + 19.00 uur nachtkeatsen.
Let op Let op nieuw rekeningnummer:
Graag de contributie voor de eerste wedstrijd overmaken naar
IBAN:NL50RABO0362362734 t.n.v. Kaatsvereniging Nea Kwea.
(onder vermelding van naam en geboortedatum).

T/m 15 jaar: € 7,50,- / Vanaf 16 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!
Jenne Deelstra

648067266 Ruurd de Vries

641717527

Hiltsje Akkerman

613838532 Alle Sierksma

611985173

Johannes Hoekstra

636055439 Nynke Schaafsma

655771592

Te Leen
Als iemand nog 2 krukken (zogenaamde) elle boog krukken nodig heeft ?
Ik heb er nog 2 te leen.
Groeten Oane Faasse T. 06-10121550
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Vacature
Tjerkestritte 1 l 9107GH Jannum l T 06 51110090 l info@stilleven.frl

W http://www.stilleven.frl
Wij zoeken een flexibele hulp voor onze B&B voor de maandagen en vrijdagen.
De werkzaamheden bestaan uit het helpen afhalen en opdekken van de bedden, schoonmaken van de kamers met douche en toilet en enkele schoonmaakwerkzaamheden in en rondom de boerderij.
Voor reacties of informatie kun je het beste even met Jan bellen. Mailen mag
natuurlijk ook. Mei freonlike groetnis, Karin en Jan Massier. Terpboerderij Stilleven, Tsjerkestrjitte 1, 9107GH Jannum. T 06 51110090, E info@stilleven.frl

De paashaas op bezoek in Ginnum
Zondag,4 april,eerste paasdag was het feest voor de jeugd
in Ginnum.Nelly en Saakje Marije hebben tezamen met
Hiltsje een Paasfeest georganisiert.Begonnen werd er met
een echte Paaslunch,daarna moesten diverse opdrachten
uitgevoerd worden en natuurlijk ontbrak het traditionele
eierzoeken niet.Ook het bezoek van de paashaas was een
mooie verrassing.Iedereen ging naar huis met een leuk
kado’tje.Een prachtig initiatief van deze jonge dames.Hartelijk bedankt hiervoor

De Pizzaoven is weer uit de winterslaap!
Zaterdag 3 april werden er pizza’s gebakken op
wens van de dames op de bovenstaande foto!Zij
wilden geld inzamelen voor het nieuwe dorpshuis
en`t Ponkje!En kwamen dus bij René en René om
te vragen of dit mogelijk was door middel van de
verkoop van pizza’s.
Geen probleem voor de mannen,dus zo gezegd,zo
gedaan.Het was een succes.En de kans is groot
dat dit festijn met Pinksteren herhaalt wordt!De
flyer komt dan wel in de bus!Tot zover,
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Silvia Manzoni

24

Bij verhindering graag onderling ruilen a.u.b.
B.v.d. Het Dorpshuisbestuur.
Tappers-en bakkerslijst (vrijdag en zaterdag) april 2021 tot en met juni 2021
Sleutel afhalen bij Martha Dijkstra 06 4047 3670
Mrt/mei 21 Zaterdag
Vrijdag
Tappen
Bakken
Tappen
Bakken
24-04-21
Fokke en
Jan P. en
Marko A.
Tietsje
01-05-21
Minne
Jitske en
Tjikke
08-05-21
Alle
Johan &
Tjitske
15-05-21
Sjouke en
David en
Piets S.
Wieke
22-05-21
Marianne
Ciska en
en Hilde
Wieke M.
29-05-21
Sippie
Dittie en
Marja
05-06-21
Abe K en
Bavius en
Jorrit A.
Ruurd
12-06-21
Gaatse
Herman en
Harmen
19-06-21
Riemke en
Klaaske en
Ytsje
Hiltsje
26-06-21
Cees D.
Oane S. en
Sjoerd.
Tappen en bakken gaat tijdens de lockdown gewoon door. Vanaf 17.00 kunt u
bestellen 339362 en evt. laten bezorgen
SCHOONMAAKLIJST ’t Ponkje
Graag de datum alvast in de agenda of telefoon zetten!
Maandag 19 April
Minne Kooistra – Sippie v Slooten
Maandag 26 April
Jenne Deelstra – Tietsje Reitsma
Maandag 3 Mei
Wilco v Kammen – Jan-Pieter Reitsma
Maandag 10 Mei
Wieke Marije Bakker – Silke Vlaanderen
Maandag 17 Mei
johan folkertsma – Riemer Folkertsma
Maandag 24 Mei
Jan Kooistra – Simen Bijma
Maandag 31 Mei
Alle Sierksma – Ruurd Folkertsma
Maandag 7 Juni
JFP – ruurd de vries
Maandag 14 Juni
Gerda Sierksma – Bavius Bakker
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Pijnacker Ferwert
Huish.art. – Speelgoed – Textiel
0518-412376
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Mrt 21/mei 21

Schoonmaaklijst Dorpshuis.
Sleutel afhalen bij Martha Dijkstra.

20-04-21

Hiltsje de B.

Hiltsje A.

Marijke

27-04-21

Klaaske O.

Annelie K.

Petra B.

04-05-21

Sippie S.

Ietsje H.

11-05-21

Jitske R.

Pietsje S.

18-05-21

Tjitske S.

Durkje S.

25-05-21

Irma R.

Wiesje H.

Anna de B.

01-06-21

Gré H.

Dittie D.

Cora M.

08-06-21

Saakje Z.

Richtsje F.

Tietsje W.

15-06-21

Margje v. K.

Wieke de J.

Andrea v/d W.

22-06-21

Cisca V.

Hilma M.

Nel Schrier.

29-06-21

Linda T.

Alie K.

Hennie

Ytje H.

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

Ook het schoonmaken gaat tijdens de lockdown gewoon door. Mocht het niet
op dinsdag lukken dan graag i.o.m. Martha 06 4047 3670 een ander tijdstip afspreken.

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@tikokinderopvang.nl of kijk op www.tikokinderopvang.nl.
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29 april 2021 van 16:00 tot 17:30
Bij de Spieker! (kaatshokje)
We gaan in samenwerking met dorpsbelang Voor in de agenda
bloemenstroken inzaaien. Ook doen we nog een andere leuke activiteit.
Houd facebook in de gaten!
Baanbrekend Dans op Recept start binnenkort ook voor mensen met chronische pijn of NAH

LEEUWARDEN - Na een succesvolle start met danslessen voor mensen met
Parkinson, start Dans op Recept in mei met gratis proefdanslessen voor mensen met chronische pijnklachten en NAH (niet-aangeboren hersenletsel). Dans
op Recept werkt daarin wederom samen met promoverend revalidatiearts Wya
Feenstra van Revalidatie Friesland. Zij onderzoekt de fysieke en mentale effecten op deelnemers. De danslessen vinden plaats in Leeuwarden, Dokkum, Harlingen, Franeker, Bolsward, Sneek, Heerenveen, Drachten, Lemmer en Joure.
Over Dans op Recept Het Friese Dans op Recept (winnaar &AWARD2020)
is een baanbrekende stichting die dans inzet om het fysieke én mentale welbevinden van mensen met een chronische aandoening te verbeteren. Speciaal
opgeleide docenten geven dansles aan mensen met Parkinson, niet-aangeboren hersenletsel en chronische pijn. “Want dansen verbindt en ontspant. Het
geeft mensen ook het gevoel dat ze erbij horen, en ertoe doen”, aldus oprichtster Marlien Seinstra. “Nadat we merkten hoeveel profijt deelnemers aan de
Parkinson-danslessen ervan hadden, besloten we om uit te breiden. Mensen
met chronische pijn of een niet-aangeboren hersenletsel, kunnen in mei een
gratis proefles volgen om te zien of het bij ze past, daarna beginnen de gewone lessen in juni. Die kosten het eerste jaar € 3,50 per les. Op onze website
dansoprecept.nl kunnen ze zich aanmelden.”

Voor vragen over dit bericht kunt u bellen met Alie Falkena, 06 235 227
50
www.dansoprecept.nl
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23 april
24 april
27 april
29 april

Oud papier
Oud papier
Koningsdag
Luisteren naar de radio
Bij de Spieker (kaatshokje)

Reitsum
Lichtaard
Vlijmscherm
88.3 FM
16.00 u

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren op:

Woendag 12 mei 2021
bij W. Zoodsma

Mailen kan ook: dorpsbode@deflieterpen.nl
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Jannum
Ginnum
radio
radio
17.00 u
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