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KOLOFON 
 

“Doarpsnijs” is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en 
ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. 
It earste krantsje kaam út yn april 1982.    
 
De redaksje: 
 Wiepkje Holtrop Lyklamawei 49   571310 
 Hedwig Beukens Hege Bouwen 2a  572278 
 Annie de Kleine  Lyklamawei 34   571364 
 Jantsje Akkerman  Lyklamawei 27               571889 
 Coby Hospes   Lyklamawei 23               571855 
 
E-mailadres: redaksje.doarpsnijs@gmail.com   
 
Website: www.nijemardum.nl  
 
 
 
 
 
 
It bestjoer fan Doarpsbelang: 
 Jeannet Bekedam (voorz)  Hoitebuorren 12  571597      
 Jelte Draijer (secr)  Omrin 9       571484 
 Dorpsbelangnijemirdum@gmail.com 
              Hedwig Beukens               Hege Bouwen 2a  572278 

      (penningmeester, bankrek.  NL30.RABO.0305.2441.59)  
 Sjoukje Kramer               Wissebuurt 12    571785 

 Rienk Nadema   Hege Bouwen 25  572101 
 Jaap Douwe Bokma   Hoitebuorren 13  571328 
 Froukje Prins   Hege Bouwen 16  593776 
 
E-mailadres buertplysje:  dirk.hebing@politie.nl of  www.politie.nl    
Kontaktpersoan gemeente:  r.zijlstra@defryskemarren.nl of 
            Tel. 0620548535 of  

www.defryskemarren.nl/melding 
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STOARN 
 
Op 19 desimber 2018 is stoarn frou Hiltje Mollema-van der Goot fan Balk. Sy is 
97 jier wurden. 
 
Op 13 jannewaris 2019 is stoarn frou Sjoukje Haanstra-Hooghiem fan de Omrin 
yn Nijemardum. Sy is 69 jier wurden. 
 
 
 

FERHÚZE  
 

Hanneke van Harskamp en Tom Taks binnen nei Rûgehuzen ferhúze. 
 
 
 

NIJE YNWENNERS 

 
In wolkom oan de famylje C. van der Goot op de 
Lyklamawei 43.  
 
 
 

CYSTIC FIBROSIS 
 

In 2018 was de opbrengst door giften, het brengen van boeken, kaarten en 
dergelijke €4000,-! 
 
Hartelijke groet Teun en Akke Stoker 
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OALJEKOEKEN FOAR DE DUO-FYTS 
 

Minsken,  minsken wat in minsken wiene der âldjiersdei by ús yn it hok. 
Goed 82 klanten hat Coby  op de balke turve. 
En wat ha we in soad positive reaksjes hân op ús goede doel 
“ De duo-fyts foar de duo doarpen Nijemardum en Sondel”. 
De opbringst wie € 1291,00, ynklusyf in jefte fan Feedtuber B.V (Jan-Dirk van der 
Tol) en Generatie Thuis (Mieke Koot) 
In geweldich begjin toch??.. 
No kinne we miskien al in pear tsjillen fan de fyts keapje……. 
Mar gau oan ‘e slach:  subsydzje oanfreegje by “de Fryske Marren”. 
No,  dat wie samar klear, want Klaas Knobbe kaam gau foar in petear. 
“Der is fan alles mooglik, mar dan moatte jim earst in projektplan meitsje.” 
Okee…. Ahum.  
In gelok by in ûngelok dat ik ferline wike in pear dagen heal wie en dat ik gjin 
enerzjy hie om te rinnen, draven, fytsen of te swimmen. 
Huppatee efter de laptop mei in pot tee; in hiele middei ha ik mei ús projekt oan 
de gong west. 
Ik wie suver grutsk op mysels dat ik dat rêden ha. Myn leave sus hat de puntsjes 
noch efkes op ‘e  i setten en klariooo! 
No mar hoopje dat it goed komt en dat we fan `t maitiid fytse kinne. 
Gelokkich steane de Doarpsbelangen fan Nijemardum en Sondel achter ús doel.  
Sy binne ek sponsor wurden, krekt as “de Bekedamster” fan Albert en Jeannet. 
En it hâldt mar net op want fan ‘e wike kaam Marijke Postma noch by my oan. 
Marijke en har broer Rients, Durk en Annemieke van der Wal en Atze en Petra 
Hoekstra hiene in alternatyf  âldjiersjûns -feest organisearre en dêr hiene se  
€ 250,- fan oerhâlden. Dat jild woene se net yn eigen bûse stekke, dus dat krigen 
we der ek noch by… Is soks net super??  De triennen spatte my bytiden yn de 
eagen as ik sjoch hoe’t  ”de fyts” hjir libbet. 
De teller stiet no al op dik € 2200,-. 
Okee, dan kinne we ek in stjoer keapje…  mar dan ha we de fyts noch net 
kompleet. 
As jim dit no lêze en tinke fan “ oh ik wol ek wol stiper wurde”, dan kin dat 
fansels altyd. 
It stiet ek leuk hear as jo namme  aanst op de list stiet fan  “ mei mooglik makke 
troch……….” 
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It giet net allinne om de oanskaf fan de fyts. Dy moat ek ûnderhâlden wurde. 
Underdak foar de fyts is ús al oanbean, hartstikke moai. 
Der moatte frijwilligers komme en  fansels ek “meitrappers” (minsken dy’t der 
net mear selsstannich opút kinne). 
 
Dus wat sykje wy no noch?  

  

 Frijwilligers 

 Meitrappers 

 Ien dy’t  tafersjoch hâldt op it ûnderhâld fan de fyts 

 In koördinator foar Sondel 

 
Yn it folgjende Doarpsnijs mear! 
 
Mei freonlike groetnis fan  Boâke, Freark, Wieger, Coby en Wiepkje  
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IT HIMD FAN IT GAT 
 
Op  Hoitebuorren oan ‘e râne fan Nijemardum 
buorkje Trije Bruorren Bokma. Sjoerd is de âldste en 
mei him mei ik in petear ha oer syn libben. Hy 
wennet mei syn frou Coby op nûmer 15. As ik op in 
winige middei it hiem op fyts betink ik dat der 
hûndert jier lyn fêst  in hereboer op dit steatlike 
stee wenne, dy’t yn in koets mei glânzjende Fryske 
hynders derfoar op famyljebesite of nei  tsjerke 
gyng.  Amper fan ‘e fyts ôf giet de doar fan it grutte 
foarhûs al iepen en wurd ik wolkom hjitten troch 
Sjoerd. Hy giet my foar nei ien fan ‘e  grutte 
keamers . Ik sjoch  berneboartersguod…. “Jimme 
binne dochs noch gjin pake en beppe wol Sjoerd?”  Dy laket. “Nee hear, mar de 
bern fan Jaap Douwe komme hjir wol geregeld.” Wy jouwe ús del oan ‘e grutte 
tafel. Ik freegje nei harren beide bern, dy’t al lang útflein binne. Siemen is 
beropsmilitêr  en Lisette is produkt designer. Ik klapperje wat mei de earen en ha 
gjin idee oan hokke produkten ik dêrby tinke moat. Sjoerd leit my út dat je 
benammen kreatyf wêze moatte en leare kinne hoe’t je dat op artistike wize yn 
tsjinst stelle kinne fan ‘e maatskippy.  It hûs en hiem strielt hjir ien en al 
kreativiteit út fan har mem, dus mei Lisette sil it ek wol goed komme. Ik freegje 
mar net nei it hjoeddeistich bestean fan in beropsmilitêr, want dêr ha ik earlik 
sein ek net folle doel oer…  Wy moatte it no mar gau oer Sjoerd ha, want 
aansens is it melkerstiid… 
 
Wêr bisto berne? 
Hjirre, op 3 maaie 1962. 
Watfoar oplieding hasto dien? 
Nei de legere skoalle ha ik de mavo en de havo dien. Dêrnei bin ik nei de Hegere 
Lânbouskoalle yn Ljouwert gien. 
Foar it earst út it fertroude nêst wei? 
Ja, ik woe dat ek graach. Ik ha earst in skofkte by in tante yn ‘e kost west en 
letter mei oare studinten op keamers yn Ljouwert. Dat wie in prachtige tiid. Ik ha 
in soad leard, net allinnich op skoalle, mar je sjogge ek hoe’t oare minsken libje.  
Omdat ik net fierder leare woe, moast ik doe yn it leger en dêr ha ik ek wer in 
soad nije dingen leard. Ik fûn dat ek wol in moaie tiid. 
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En doe boer… woest  dat as bern ek graach wurde? 
Net beslist boer, mar wol wat yn ‘e lânbou. Bygelyks yn ‘e foarljochting of by in 
bank. 
Ja, ja. Dus miskien wol net yn ‘e overall en op learzens, mar yn it knappe pak  
en mei poetste skuon troch it libben? 
Dat hie samar kinnen, want ús heit en mem ha ús as bern frij litten en alle kâns 
jûn om sels út te finen wat wy wurde woenen. 
Dan fertelt Sjoerd oer it ferline. Doe’t syn mem Jetske Mulder hjir op ‘e pleats 
wenne mei har âlden waard har heit siik en dus wie der ynienen ferlet fan 
boerehelp. Har ienige broer Jaap woe gjin boer wurde. Dy hie oare 
takomstplannen. Sa barde it dat Siemen Bokma, in boeresoan út Aldemardum, 
dêr’t Jetske ferkering mei hie, dit bedriuw yn Nijemardum geande hold. Siemen 
en Jetske trouden en krigen trije jonges: Sjoerd, Henk en Jaap Douwe. 
Dy jonges binne alle trije boer wurden op dit bedriuw. Dat is wol bysûnder. 
Yn maaie ’87 bin ik boerefeint wurden by ús heit en letter yn ‘e maatskip. Coby 
en ik trouden en wennen yn Aldemardum. Doe’t ús heit en mem wol fan ‘e 
pleats ôf woenen, kochten sy in hûs yn Aldemardum. Spitigernôch waard ús 
mem doe slim siik. Sy hat dy ferhuzing net mear meimakke. Heit gyng nei it nije 
hûs mei Jaap Douwe, dy’t noch thús wenne en ek wol boer wurde woe. Syn help 
en letter dy fan ús Henk wie tige wolkom, benammen doe’t ús heit in pear jier 
letter in hertoanfal krige en dyselde jûns yn it sikehûs stoarn is. 
Sa jong al sûnder âlden, mar de bruorren moasten troch.. en sy ha it rêden!  
Wy ha de kâns krigen om lân en de pleats fan ús buorman Pieter Deinum oer te 
nimmen en doe wie der sicht op in bestean foar trije húshâldingen. Yn 2008 ha 
wy de nije stâl mei it saneamde “rapid exit” systeem foar de melkerij bouwe 
litten. It boerewurk leit ús goed. 
Watfoar wurk dochsto? 
Wy melke alle trije. Ik doch de boekhâlding,  ûnderhâld de kontakten mei de 
lânbou- en oare organisaasjes en mei de bank.  
Dus Sjoerd brûkt de overall èn it knappe pak… 
Ik ha “ it moaiste part fan de taart” krigen sis ik altyd, mar datselde  sizze Henk 
en Jaap Douwe oer harren part fan dy taart. De iene hat ferstân fan de masines 
en it bewurkjen fan it lân. De oare hat “feeling” mei de bisten en by him is de 
fersoarging fan it (jong)fee yn goede hannen. 
En jimme froulju  komme der net oan te pas? 
Dy ha wer oare talinten. 
Hasto ek funksjes yn it doarpslibben? 
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Ik ha dwaande west yn hast alle geledingen fan it tsjerkewurk en fansels ek fan 
Boere-organisaasjes . Ek by de Rabobank yn de Rie fan tasicht. Op ’t heden bin ik 
foarsitter fan de Utfeartferieniging.   
Dyn namme stiet ek ûnder de protesten tsjin de sânwinning yn ‘e Iselmar… 
Ik bin û.o. mei  de natuerorganisaasjes jierrenlang dwaande mei it tasicht hâlden 
op de ynrjochting fan de Súdwesthoeke fan Fryslân en ha soargen oer de 
oantaasting fan dit beskerme gebiet. 
Hasto noch tiid foar sport of hobby’s?  
Gjin sport. Ik mei hiel graach lêze, 
bygelyks  Deenske thrillers  en de boeken 
fan Lee Child, in Amerikaanske skriuwer. 
Coby en ik sitte jûns  wol gauris gesellich 
op ‘e bank fia Netfliks nei Skandinavyske 
detektifs te sjen: Borgen, Greyzone, 
Millenium of Walander. Fierders ha wy 
sûnt in pear jier in camperke dêr’t wy by 
moai waar graach in ritsje (om ‘e 
Iselmar) mei dogge. 
Stiet de tillefyzje jûns oan? 
Wy sjogge net nei programma’s let op ‘e jûn. Wol nei it Nijs en ek wolris nei  
saneamde ROM(antische)COM(edie)S . “De Rijdende Rechter” fyn ik faak 
hilarysk!  
En hast wat mei muzyk? 
Ik sit al in pear jier op drum-les . Us Siemen hat dat earder ek dien, mar doe’t hy 
út ‘e hûs gyng, bleau dat drumstel hjir stean. Ik woe it ek wolris besykje… en 
kriich der suver nocht oan! Ik wurd fansels gjin topper, mar it jout  my in soad 
plesier. 
Wat fynst fan it Doarpsnijs? 
Ik lês it hast altyd mei nocht. 
De Fryske stikjes ek? 
Jawis. Wy moatte sels ús memmetaal yn eare hâlde. 
Wat fynst fan it Doarpsfeest? 
De foarm fan it feest feroaret, benammen troch it brûken fan de “social media” 
kanalen. Wy nimme it foartou net, mar as wy frege wurde, dogge wy mei  in soad 
nocht mei. 
Wêr soest net sûnder kinne?                                                                                          
As ik sis dat hy syn frou en bern net neamme hoecht, riist Sjoerd oerein, wiist nei 
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bûten en seit: Yn ‘e takomst sil it der oait fan komme dat wy hjirwei geane, mar 
sjoch no: dit plakje hjirre is dochs it moaiste dat wy winskje kinne?  
Geane jimme ek mei fakânsje? 
Wy ha yn eigen lân en ek op in soad plakken yn it bûtenlân  genietsje kinnen fan 
de natuer en fan de geselligens dy’t dat ús brocht hat. In kear alle tiid nimme om 
lekker út iten te gean is ek in feest foar ús. Ik hoopje dat ik wat earder ophâlde 
kin mei myn wurk, sadat wy yn sûnens noch faak op reis kinne mei ús camperke. 
Kinsto ek itensiede? 
Dat ha ik leare moatten yn myn studintetiid. Ik doch dat no hast noait mear, 
want ik ha in frou dy’t lekker kôkje kin. Op fakânsje ha Coby en ik gauris beide de 
skelk foar.  
Hasto winsken ? 
Nijemardum is in gewoan, mar ek in ryk doarp. It hat noch in doarpshûs, in 
tsjerke en in skoalle en ek noch tal fan ferienigingen dêr’t wy ús fermeitsje kinne 
(…. en net te ferjitten in doarpskrante). Sels oan ‘e ein fan ús libben steane der 
minsken klear om ús lêste reis weardich te begelieden. Mei dank oan in hiel soad 
frijwilligers. Koesterje wy dat? Dan moatte wy ús mei elkoar ynsette om dat yn 
libben te hâlden.  
Woest fierder noch wat oan ús kwyt? 
Ik hoopje dat de minsken yn dizze dochs wol ûngeduerige tiid, mei in soad 
feroaringen op alle fronten,  by steat wêze sille om harren rêst te finen. 
 
Wy binne noch lang net útpraten, mar it begjint bûten al aardich te skimerjen. As 
ik de jas oandoch en Sjoerd bedank foar syn tiid, sil hy de bûtendoar foar my 
iepen dwaan, mar dy hâldt…  Soks bart yn âlde, hege hûzen mei in lange, 
ynmoedige histoarje.  Ik hear gjin hynders en sjoch gjin koets klearstean om my 
thús te bringen, mar myn eigen “ros” stiet der noch. Mei in groet fan Sjoerd en 
de wyn yn ‘e rech fyts ik nei hûs. 
 
Annie 
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Uitnodiging ledenvergadering “Doarpsbelang Nijemardum” 
 
 
Graag nodigen wij u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op 
woensdag 6 februari 2019 om 20.00 uur in het dorpshuis te Nijemirdum. 
 

AGENDA 
 
1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Notulen ledenvergadering 7 februari 2018 (zie doarpsnijs) 

4. Jaarverslag 2018 

5. Financieel verslag Dorpsbelang en Feestcommissie  

6. Verslag Feestcommissie en verslag Tuincommissie 

7. Bestuursverkiezing: 

Aftredend en herkiesbaar: Hedwig Beukens-Eiling 
Aftredend en niet herkiesbaar: Jelte Draijer en Rienk Nadema 
Voorstel nieuwe bestuursleden: Thys Laffra en Jan Deinum 

8. Rondvraag 

9. Pauze 

10. 1000 ogen Whats App beheerder Mieke Koot vertelt over de nieuwste    

ontwikkelingen 

11. Sluiting 

 
 
Namens het bestuur Dorpsbelang, 
S. Kramer, secretaris 
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Notulen van de ledenvergadering Dorpsbelang op woensdag 7 

februari 2018 

1. Opening 

Voorzitter Jeannet Bekedam opent de vergadering en heet de inwoners van 
harte welkom. In bijzonder: Haaijo de Jong; Christenunie, Jeltsje Piersma; FNP. 
Geeske Homma; CDA. Jur van de Vegten; PvdA. Politieagent Hebing, Klaas 
Knobbe, Dorpencoördinator Sprekers: Frans Gerritsma. Anja Rombout en Jaap 
Bosma: DFM op glas.  
Jeannet houdt een inleiding over verbinding. Met wie heb je verbinding: met het 
gezin waar je in opgroeit, school, sport, later zoek je zelf de verbinding. Bijv. door 
vrijwilligerswerk zoals nu tijdens de verbouwing van de kerk,  en tijdens 
‘Tabletpret’ in het Dorpshuis: samen ontdekken wat er allemaal mogelijk is.  
 

2. Mededelingen 

- Afmelding: Gerrie v/d Veen, wethouder Frans Veldman, Contact persoon 

gemeente: Ruurd Zijlstra, Willy Hielkema, Hendrik Postma en de 

Woningbouw vereniging. 

- Met de Masterbodestrjitte is een begin gemaakt. Wij zijn er heel blij mee 

en bouwers veel succes gewenst. 

- Herinrichtingsplan: Veel bekend gemaakt via het Doarpsnijs en tijdens de 

Inloopavond waar iedereen het plan kon bekijken. In de pauze is er nog 

een keer een mogelijkheid om plannen in te zien en eventueel vragen te 

stellen aan Klaas Knobbe.  

- Carbidschieten: Gemeente wil het beleid hieromtrent heroverwegen. 

Wat zegt het dorp: Uw mening kan in de pauze of na de vergadering 

gemeld worden. 

- Himmeldei: zaterdag 24 maart is de landelijke Himmeldei. Iedereen is 

uitgenodigd om hier aan mee te doen. Vorig jaar werden er wel 3 

vuilniszakken vuilnis opgehaald.  
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- IJsbaan: de “rayonhaden noord en zuid” zijn vrijdagmiddag 2 februari bij 

elkaar geweest en hebben contact gehad met Klaas Rienstra. Zaterdag 3 

februari is de ijsbaan onder water gezet, 4 of 5 grote tanks zijn er op 

gebracht.  Veel van vorig jaar geleerd, nu plastic op de stenen gedaan 

zodat het water niet weg kan lopen. Vorig jaar hebben zich een aantal 

personen aangemeld om te willen helpen, zij worden gevraagd wanneer 

het terrein opnieuw onder water gezet kan worden. Nu maar hopen op 

genoeg vorst……… 

- Doarpsnijs; al 35 jaar wordt het krantje elke maand gemaakt. De redactie 

verricht geweldig werk, elke keer maar weer.  Knilles Bosma drukt het 

nu, meester Bode deed het voordien. Bezorging altijd via fam. Kramer. 

Bezorgers bedankt.  

 
3. Notulen ledenvergadering 5 april 2017  

De notulen hebben in het Doarpsnijs gestaan en worden niet meer voorgelezen. 
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Sjoukje wordt bedankt voor het maken van de 
notulen.  
 

4. Jaarverslag 2017 

Piet leest het jaarverslag voor. Het is weer een geweldig verhaal, we hebben 
weer heel wat gedaan dit jaar.  1 jan. 2017: 300 mannen, 240 vrouwen . 1 jan  
2018: 551 mensen, genderneutraal. De 1000 ogen app heeft nu 212 ogen!! 
 

5. Financieel verslag Dorpsbelang en Feestcommissie 

Dorpsbelang: Het financieel verslag heeft in het Doarpsnijs gestaan en er liggen 
papieren op tafel.  
Hedwig ligt enkele punten toe. Positief gedraaid. Diversen: onkosten van MEI die 
we terug hebben gekregen en van de gemeente de kosten van de Whatts-app 
bordjes. De giften van het ontbijt waren iets lager dan de kosten maar voor de 
eerste keer is dit niet erg.  
Uitgaven diversen:  oa website kosten  
Vuurwerk: kan bijna uit, gaan we dus mee door. 
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Vragen? Johannes v/d Goot: Letters iets groter graag in het Doarpsnijs. Dit lukt 
niet want dan past het niet. Frans Gerritsma: Positief saldo, kan daar iets mee 
gedaan worden? We nemen het mee.  
Financieel verslag feestcommissie: Willy is ziek,  Hedwig legt uit. Er zijn geen 
vragen over dit verslag. 
Hedwig en Willy worden met handgeklap bedankt voor hun werk. 
Dit jaar hebben Piet Johan Ferdinands en Hendrik Postma kascontrole gedaan. 
Onder genot van koffie hebben ze alles nagekeken. Alles was super in orde. 
Hendrik verlaat kascommissie. Dirk Jan de Kleine neemt het over. De vergadering 
verleent de penningmeesters decharge.  
 

6. Verslag Feestcommissie en verslag Tuincommissie 

Douwe Stellingwerf, voorzitter van de feestcommissie, geeft de plannen van dit 
jaar door.   
Koningsdag: fietstocht, bij slecht weer een binnen activiteit. ’s Avonds playback 
show met disco Silver.  Dit jaar bestaat de feestcommissie 70 jaar. Daarom  
‘Kleintje dorpsfeest’ op vrijdagavond 29 juni: Pubquiz en zaterdag 30 juni: Jeugd 
van toen + Jeugd van nu en samen eten. ’s Morgens spel voor buurten en ’s 
middags survival. Door 16+ jeugd wordt de bbq georganiseerd .  ’s Avonds spel 
en disco Silver. Het gaat wel om punten voor de buurten die worden 
meegenomen naar het dorpsfeest van 2019. Er wordt niet langs de deuren 
gegaan voor een financiële bijdrage maar er komt een melkbus bij de uitgang 
voor een vrijwillige bijdrage. 
In oktober: Halloween 
 
Tuincommissie:  De commissie bestaande uit Jantsje Akkerman, Klaske Zwart en 
Klazien Bruinsma zijn  3 maal in het jaar langs alle tuinen geweest. Uitslag: 1: 
Roelof en Gerrie v/d Veen. 2: Johannes en Anna v/d Goot. 3: Joop en Annoesjka 
de Vries.  
Klazien voor het laatst: wie neemt het over? Gerrie wordt gevraagd door de 
tuincommissie.  
 

7. Bestuursverkiezing 

Aftredend en herkiesbaar: Jeannet Bekedam-Koersen 
Aftredend en niet herkiesbaar: Piet Rienstra 
Voorstel nieuw bestuurslid: Froukje Prins-Feenstra 
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Piet neemt het over omdat Jeannet aftredend en herkiesbaar is. Met handgeklap 
wordt Jeannet herkozen. 
Jeannet neemt het weer over, aftredend is Piet, Grutte Piet wordt hij genoemd. 
Froukje is bereid gevonden om plaats te nemen in het bestuur, ze wordt met 
100% handopsteek gekozen. Heel fijn dat ze dit wil doen. Welkom in het bestuur.  
Afscheid Piet: 8 jaar in het bestuur gezeten als secretaris. Hij heeft een historisch 
geheugen van het dorp. Als iemand wat wil weten, vraag het Piet. Hij weet bijna 
alles en anders zoekt hij het op. Elk jaar maakt hij een geweldig knipselboek van 
Nijemirdum. 
Piet heeft veel humor, bracht veel sfeer en gezelligheid in het bestuur. De 
begrafenis vereniging, waar Piet ook veel voor doet, bestaat 100 jaar, hij kan 
daar nu veel tijd aan besteden. Met een bloemetje , bon en handgeklap door de 
vergadering is Piet bedankt voor zijn inzet. 
Piet: 8 jaar in dit bestuur, eerst denk je “waar ben ik aan begonnen”. Maar 
langzaam kom je er in. Veel contact met Klaas Knobbe, bedankt daarvoor.  
Bestuur: Sjoukje 8 jaar mee gewerkt, en de anderen kwamen er langzaam bij. 
Vond het heel mooi. Veel gelachen ook in de derde helft. Froukje veel succes. 
Iedereen bedankt voor het vertrouwen dat ik in het bestuur mocht zitten.  
Jelte neemt het secretariaat over van Piet.  
 

8. Rondvraag 

Ronald Schouten: ik woon nu 26 jaar in Nijemirdum met veel genoegen. Prachtig 
die stilte. Maar het wordt minder. Veel vliegverkeer zo langzamerhand en er 
komt nog meer. Al veel gedaan bij alle instanties om het ongedaan te krijgen. 
Kan Dorpsbelang er ook nog iets aan doen?  Jeannet: Er wordt goed aan de weg 
getimmerd door actiegroepen, die wij ondersteunen. Zij betrekken de 
gemeentelijke en landelijke politiek in de discussie.  
Jan Dirk v/d Tol: Carbidschieten, hoe staat de gemeente erin. Klaas Knobbe: De 
discussie betreft vooral de kanonnen, we staan er nu nog helemaal open in.  
Jan Dirk: het is een traditie die moet blijven. Maar als het alleen om kanonnen 
gaat dan is daar misschien iets op te vinden. Frans Gerritsma: traditie moet 
blijven, de jeugd ruimt alles weer netjes op. Maar helaas doen ze dat met 
trekkers en dan gaan het Skelpenpaadje kapot. Bestuur: helaas was het ook heel 
nat en konden ze daar niet zoveel aan doen. Hedwig: al in november contact met 
Staatsbosbeheer gehad om het Skelpenpad op te knappen want het ziet er niet 
uit.  
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Fettje: vlagjes zouden we van de feestcommissie krijgen maar niet gekregen. 
Commissie: niet doorgegaan omdat het te duur is. Dit was al via de 
buurtvertegenwoordigers bekend gemaakt.  
Jan Strampel: wanneer wordt het fietspad afgemaakt? Als het 2 weken droog is 
dan beginnen ze weer. Jeltsje: waarom zoveel er uit gehaald, waarom niet in 
trajecten. Klaas Knobbe:  Is aan de aannemer. De betonmachine kan veel sneller 
daarom waarschijnlijk zoveel tegelijk er uit gehaald. 
Janny Feenstra: waarom geen betonstroken naast de weg op Nij-Amerika,  Klaas 
Knobbe: heeft met financiën te maken. Dan liever het Wytlansdykje. Klaas geeft 
het door om de gaten te dichten.  
Jan Dirk en Jan Strampel: Witte blokken in de berm: levensgevaarlijk. Klaas 
Knobbe: sommige bestuurders rijden veel in de berm en daardoor komen veel 
gaten, daarom blokken. Minke Janny Gijzen: in de zomer zie je ze niet met lang 
gras. Algemeen: veel ongemakken hierdoor. Douwe Stellingwerf stelt voor om 
iets met paaltjes te doen zodat je die altijd kunt zien. Klaas Knobbe neemt het 
mee. 
Frans Gerritsma: Vorig jaar gevraagd over Himmeldei zoals in Wijckel. Jeannet: 
Goed voorstel, maar voorlopig houden we nog eenmaal per jaar de Himmeldei.  
Berm bij de toer, de dikke stenen zijn er uit, waar zijn die? Klaas Knobbe: Deze 
zijn op een andere plaats in de gemeente gebruikt. 
Meine Pietersma: Voorstel voor een tempeltje op het Skelpenpad. Jeannet:  Het 
plan graag op A4 inleveren bij Dorpsbelang bestuur.  
Sjoukje Kramer:  Op kruising Wytlansdykje/Hegebouwen is er asfalt uitgehaald 
en liggen er stenen in, deze zijn verzakt en hierdoor is het gevaarlijk als je van 
Oudemirdum komt en het Wytlansdykje op fietst. Klaas Knobbe geeft het door. 
 

9. Pauze 

 
10. Frans  Gerritsma geeft uitleg over de aanpak van de Reitpollen. 

Vanuit de nevencommissie (Dirk Jan de Kleine en Frans Gerritsma) over de 
Reitpollen. Misschien wel 10 jaar geleden al over gehad om te proberen de 
hoeveelheid muggen te verminderen.  Studie gedaan over de muggen. Leven in 
rottende bladeren. Vooral veel in de Reitpollen. Staatsbosbeheer is erbij 
betrokken. Kaarten van 1832 ingezien. Het was toen drassig. Er waren 
verschillende hoogten in het bos. Het is nu  dichtgeslibd, het water kan geen 
kant uit.  
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Voorstel: Grond eraf halen, lagere waterstand, betere biotoop. Kikkers en 
libellen eten dan de muggen op. De provincie was positief over het plan. 
Staatsbosbeheer was eerst positief maar langzaam veranderden de inzichten van 
medewerkers. Toch weer contact met Durk Postma gezocht en nu is alles 
afgegraven en is er tot 140 cm boven het leem water op gedaan. Nu even 
afwachten maar later zal begrazing plaatsvinden. Bewoners van Heaburgen 
helpen hiermee.  
Nu graag samen met de bewoners van de Lyklamawei, Staatsbosbeheer en 
Dorpsbelang om tafel om het ook vanaf de voormalige Hervormde kerk tot eind 
Nijemirdum zo te creëren.  Zo wordt de bosrand opener en mooier. Misschien 
ook zwaluwpalen.  
 

11. Anja Rombout en Jaap Bosma gaan ons op de hoogte brengen van de 

ontwikkelingen op het gebied van “snel internet”. DFM op glas 

Al 3 jaar bezig. Het moet nu gebeuren. Deel internet verbinding is slecht. Ambitie 
gemeente iedereen op glas. Veel geld van de gemeente via lening gekregen. Lijkt 
erop dat we binnenkort succes hebben.  
Coöperatie opgericht. DFM op glas voor de witte en grijze gebieden. Wit is 
buitengebied. Grijs is binnengebied + bedrijventerrein. Nijemirdum heeft totaal 
238 aansluitingen waaronder 84 wit (telefoonlijn). Graven is het duurst daarom 
graag iedereen aansluiten zodat het goedkoper wordt. Snel internet nodig in 
ieders belang. 
DFM op glas komt nog een keer langs om het traject inhoudelijk uit te leggen. Dit 
heet vraagbundeling. Alle dorpsbewoners worden gevraagd om deel te nemen. 
Men gaat uit van 60% deelname, maar in sommige gebieden is er wel 90 % 
positief tot deelname. 
Kabel Noord doet wit en DFM doet grijs. Kabel Noord deelt Friesland in 20 
blokken. 60 % moet dan deelnemen en dan gaat het door.  
Ong 60 euro in de maand, Ziggo is ong 80 euro in de maand.  
Over 3 jaar moet heel Friesland aangesloten zijn via glasvezel. 
De aansluiting naar het huis wordt geboord. Voor allen dezelfde kosten.  
 

12. Sluiting   

Om half 11 sluit Jeannet de vergadering, alle aanwezigen worden bedankt voor 
zijn of haar inbreng  en Jeannet wenst een ieder wel thuis na het nuttigen van 
een consumptie op kosten van het Dorpsbelang.  
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FINANCIEEL JAARVERSLAG FEESTCOMMISSIE NIJEMIRDUM 2018

Inkomsten Uitgaven Saldo

Saldo 1-1-2018 697,92€           

Kosten Rabobank 100,69€        

Koningsdag 27 april 2018 475,50€        869,92€        

Sponsoring 97,00€           

Kleintje dorpsfeest 29/30 juni 941,70€        1.204,78€     

Vergaderkosten 357,70€        

Tegemoetkoming Dorpsbelang 500,00€        

2.014,20€     2.533,09€     

Saldo 31-12-2018 179,03€           
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BALANS PER 01-01-2018

Spaarrekening 9.727,41€      kapitaal

Rekening-courant 1.640,93€      

Kas + +

Totaal 11.368,34€    11.368,34€    

RESULTATEN REKENING 2018

INKOMSTEN UITGAVEN

Contributie leden 1.547,00€      Bloemen en cadeaus 204,80€         

Sponsors Dorpskrantje 682,50€         Vergaderkosten 616,45€         

Subsidie gemeente 1.781,00€      Ledenvergadering 296,75€         

Woningbouwvereniging 50,00€           Dorpskrantje 1.270,73€      

Postabonnees 30,00€           Oud en Nieuw 1.158,35€      
Oud en nieuw 670,19€         AED 169,80€         

Rente 9,14€              Vis wedstrijd 74,03€           

Dorpsontbijt 386,75€         Contributies 37,00€           

Aanlichten De Toer 10.368,00€    Kosten bank 173,34€         

Tuincommissie 66,80€           

IJsbaan 297,00€         
Diversen 451,89€         

Avond vierdaagse 7,14€             

4 mei 15,00€           
Dorpsontbijt 468,00€         

1000 ogen preventie 77,31€           

Snelheidsmeter 1.100,00€      

Feestcommissie 500,00€         

Webhosting 116,16€         

Aanlichten de Toer 7,50€             

Positief saldo 8.416,53€      

Totaal 15.524,58€    Totaal 15.524,58€    

BALANS PER 01-01-2019

Spaarrekening 8.736,55€       kapitaal

Rekening-courant 11.048,32€    

Kas -€                +
Totaal € 19.784,87 19.784,87€    

Notitie: Saldo is positief doordat er al € 10.368,- aan subsidie is overgemaakt voor het aanlichten van de Toer. 

Begroting kosten aanlichten van de Toer is € 16.250,-

penningmeester: H. Beukens-Eiling

FINANCIEEL VERSLAG 2018 DORPSBELANG NIJEMIRDUM
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WER IS DIT ? 
                                                                                         

De foto fan de wyngerd “Lyts Begjin”fan foarige 
moanne is makke op Hoitebuorren nr. 35. Op dat 
adres wennet Gerrit Jaap Runia. No tocht ik, och wat 
aardich,  wat hat dy Gerrit Jaap in bysûndere hobby. 
Mar it ferhaal stekt wat oars ynelkoar. It sit 

nammentlik sa dat sus Martzen en 
har man dit stikje grûn yn gebrûk ha. 
It doel is om yn de takomst fan de 
opbringst sa’n 80 flessen (wite en reade) 
wyn yn it jier te meitsjen. 
Mar de produksje is noch net sa grut 
omdat de wynstokken noch jong binne. 
Boppedat wurdt al it wurk hânmjittich en 
biologysk dien. Dôchs sit de earste wyn al 

ûnder de koark en op it etiket pronket ús eigen toer! 
Martzen mailde my dat it eartiids ris in idee wie om in 
wynpriuwerij te organisearjen. Mar, sa sei se der by ”dan binne we alwer in 
oantal jierren fierder”. 
Mei of sûnder wyn, in sûkerbôle is altyd lekker en diskear is hy foar Grietje 
Pietersma-van Dijk. Lekker ite! 

                                                                      

 Dan is hjir de earste foto fan it nije jier. 
 Witte jimme wêr’t  dit is? 
 Belje gau nei nr. 571889 
 Of stjoer in mail nei: 
 redaksje.doarpsnijs@gmail.com                                                             
 Dat kin oant en mei kommende tiisdei. 

 
Jantsje  
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NIEUWS VAN DE FEESTCOMMISSIE 
 
Op 2 maart vindt onze playbackshow plaats! Wij willen deze avond vullen met 
acts uit verschillende leeftijdscategorieën, dus ook zien wij graag volwassenen 
die meedoen! 
Je kunt je opgeven voor de playbackshow via onze mail fcn1948@gmail.com of 
je kunt bellen, sms’en of Whatsappen naar 06 12167842. 
 
Financiële bijdrage dorpsfeest 2019 
Het neemt voor ons als feestcommissie veel tijd in beslag om langs de deuren te 
gaan. Deze tijd gebruiken wij liever om ons voor te bereiden op het dorpsfeest. 
Daarom is er dit keer op de avond van de playbackshow een mogelijkheid om 
alvast de financiële bijdrage voor het komende dorpsfeest in leveren. Hiervoor 
kunt u het bijgevoegde strookje volledig invullen en samen met de bijdrage in 
een envelop inleveren op de avond van de playbackshow.  
Als wij van u de bijdrage hebben ontvangen bij de playbackshow, dan komen we 
in de loop van het dorpsfeest niet meer bij u langs om de financiële bijdrage. 
Om u alvast een kijkje te geven in het programma van het dorpsfeest:  
 
Thema: ‘’Western’’ 
 
Donderdagavond 27 juni 

- Optocht voor de kinderen 
- Opening Dorpsfeest 2019 
- Raad der Wijzen 

 
Vrijdagochtend 28 juni 

- Timmerdorp voor de basisschoolkinderen  
- Uitje met ‘’de jeugd van toen’’ 

 
Vrijdagavond   

- Buurt tegen buurt in een spelavond 
 

Zaterdagochtend 29 juni 
- Puzzelroute voor de buurten 
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Zaterdagmiddag 
- Buurtspelen  
- BBQ 

 
Zaterdagavond 

- Bevolkingsopdracht 
- Uitslag dorpsfeest  
- Eindfeest met Disco Silver 

 
 
 

Financiële bijdrage voor het dorpsfeest 2019 
richtlijnen voor de bijdrage voor het komende dorpsfeest zijn € 7.50 pp  

 

  

Naam: ………………………………………………………………………………………… 

 

Adres: ………………………………………………………………………………………… 
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LEDENVERGADERING “DE LAATSTE EER” TE NIJEMIRDUM 
 
Uitnodiging voor de ledenvergadering van de uitvaartvereniging  
welke gehouden wordt op Dinsdag 12 februari in het dorpshuis te Nijemirdum. 
Aanvang: 20.00 uur. 
 
 
Agenda 
 
1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Notulen ledenvergadering 2018 
4. Jaarverslag secretaris 
5. Jaarverslag penningmeester 
6. Verslag kascommissie 
7. Voorstel contributie en ledenkorting  
8. Bestuursverkiezing: 

Aftredend en niet herkiesbaar: mw. Grietje Rienstra-Schotanus. 
Voorstel nieuw bestuurslid: mw. Annie Ferdinands-Bootsma. 

9. Rondvraag 
10. Sluiting. 

 
Wanneer kinderen van leden de 18 jarige leeftijd bereiken zijn ze niet meer 
automatisch lid. Ze krijgen een bezoekje van 1 van de bestuursleden om lid te 
worden. Ze kunnen zich ook aanmelden bij één van de bestuursleden. 
  
Wilt u bij verhuizing of als er één van de kinderen (als ze lid zijn) het huis uit gaat, 
dit doorgeven aan de penningmeester: Piet Rienstra,  Omrin 2. 
 
 
Namens het bestuur  
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Helje ik myn redens  

geef út it fet,  

docht bliken dat ik  

sels ferrustke bin..... 
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DE STIPERS 

 

Mei tank oan de folgjende minsken/bedriuwen kin Doarpsnijs elke moanne 
útbrocht wurde: 
 
Harmen en Lieske Bangma Camping De Groninger 
Albert en Jeannet Bekedam Vakantiewoningen en groepsaccommodatie 
Bauke Beukens    Garant Zaden 
Jan Buma    Buma Handel  
Bed & Breakfast Lyklamastate Kamers en appartementen 
Johan A. Dijkstra   Dierenarts 
Jelle Eppinga    Boomkwekerij 
Halbe Hielkema    Bouw- en onderhoudsbedrijf 
Atze Hoekstra    Douwe Hoekstra kraanverhuur en transport 
Tryntsje de Jong-Rienstra Kapsalon Tryntsje 
Ede Groenhof    Transportbedrijf/verhuizingen 
Stephan Mast    Timmer- en onderhoudsbedrijf Stephan Mast 
Cees en Johannes v.d. Meer Van der Meer Mechanisatie 
Hendrik Postma    Motorenrevisie/reparatie 
Douwe en Froukje Prins  Bakkerij Prins, Harich 
Fam. K. Rienstra  Beheerders dorpshuis 
Runia Fourage BV   Veevoeders 
Runia Transport BV   Transportbedrijf 
Jan-Dirk van der Tol   Feedtuber B.V. 
VandeLinde Associates  Journalistieke Producties 
Ruerd Vellinga    Vellinga werkschoenen en -kleding 
Annoesjka de Vries   Pedicure 
De Vries    Slagerij, Oudemirdum 
Edze Westra     Edze Westra Trading BV 
 
De famylje Kramer soarget derfoar dat it krantsje elke lêste woansdei fan 'e 
moanne by de minsken thús komt. 
 



AGINDA

6 febrewaris : Iepen dei KBS De Stapstien

6 febrewaris : Ledengearkomste doarpsbelang

12 febrewaris : Ledengearkomste “De Laatste Eer”

2 maart : Playbackshow

6 maart : Ledengearkomste lokaalferiening

16 maart : Bingo

8 juny : Rommelmerk

27, 28, 29 juny : Doarpsfeest

Elke 3e sneon fan ‘e moanne wurdt it âld papier
ophelle.

IT FOLGJENDE KRANTSJE ferskynt op woansdei 27 febrewaris 2019

KOPIJ YNLEVERJE  foar woansdei 20 febrewaris 2019
by ien fan de redaksjeleden
in e-mail stjoere kin ek: redaksje.doarpsnijs@gmail.com

mailto:redaksje.doarpsnijs@gmail.com

