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BERNE
Op 2 oktober is berne

Naud Faber
Soan fan Wibo en Hester, broerke fan Roan Faber.
Omrin 38 yn Nijemardum.

Op 22 oktober is berne

Hette Velner
Soan fan Peter en Judith, broerke fan Cheyenne en Avani.
Hege Bouwen 17 yn Nijemardum.

NIJE YNWENNERS
Wolkom oan ús nije ynwenners:
De famylje Bosma-Gijzen op de Lyklamawei 65,
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de famylje Bos op Nij Amerika 7
en

de famylje Dellevoet op Nij Amerika 18

BEDANKT
De collecte voor de Nederlandse Brandwondenstichting heeft dit jaar € 282,80
opgebracht.
Namens de stichting hartelijk bedankt.
Gettje en Gerda

BEDANKT
Langs deze weg willen we iedereen bedanken, die aan ons gouden bruiloft heeft
gedacht. Wat een verrassingen allemaal, zoveel kaarten, bloemen en andere
attenties. We zijn nu nog steeds aan het nagenieten.
Ook Gea de nieuwe uitbaatster van het dorpshuis bedankt, het was allemaal dik
voor elkaar.
Hartelijke groeten van Johannes en Elly de Vries
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IT HIMD FAN IT GAT
Diskear sil ik nei Jan Deinum op de Wissebuurt
nr. 14. Troud mei Minka Holkema en heit fan
Samuël en Anna. Hy is in soan fan Ferry en Annie
Deinum út Sleat. Dat is myn berteplak en it hert
begjint justjes hurder te klopjen as ik oan myn
jonge jierren yn “De Stêd ” tink. (Oeh, wat is dat
al lang lyn). Ik kin de famylje Deinum dus wol wat
en bin ik tige benijd nei Jan syn libbensferhaal.
Wannear bisto berne?
Op 10 febrewaris 1971.
Wat woest as bern graach wurde?
Ik hie gjing ideaal om bygelyks by de brânwacht of piloat ofsa te wurden.
Elektrisiteit hie myn foarkar, ik mocht graach mei myn elektryske trein boartsje.
Watfoar oplieding hasto dien?
Nei de basisskoalle yn Sleat bin ik nei de Mavo yn Balk gien. Doe nei de M.T.S. yn
Snits. Elektrotechnyk lei my wol en ik ha besocht om in H.B.O. oplieding te
folgjen, mar dat wie te dreech.
Dat wie de stúdzje en doe oan it wurk?
Der lei in oprop foar my op ‘e matte om yn Vught ûnder de wapens te gean. Ik
hearde by de lêste lichting dy’t ferplicht yn militère tsjinst moast. It wie yn dy
tiid dat ik lêst kriich fan in hernia. Ik bin operearre yn it Militère sikehûs yn Utert.
Nei myn revalidaasje bin ik ûntslein fan de tsjinstplicht.
Do wiest net langer geskikt?
Nee, dêr wienen se by Definsje hiel krekt yn. Myn rêch is altyd wol in bytsje de
swakke skeakel bleaun.
En doe?
Yn myn berne jierren hie ik al in soad belangstelling foar de ferhalen út de Bibel.
Dyn heit en mem ha dy der mei grut brocht.
Ja, wy gyngen nei de kristlike skoalle en nei de Ned.Herf.tsjerke, mar ik mocht ek
graach mei oaren oer it persoanlik leauwen yn God prate. It hâlde my dwaande
en ik ha socht om hâldfêst op myn libbenspaad.
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Hasto dat ek fûn?
Ja, ik ha mysels oerjûn oan de útnoeging fan God,
sa’t ik dy gewaar waard, om myn libben oan Him
ta te betrouwen. Dat wie in bysûndere
ûnderfining, dy’t hast net út te lizzen is en dat
gefoel fan “burgen-wêzen” woe ik doe ek graach
útdrage. Dêrom ha ik my melden bij “Operatie
Mobilisatie”.
Wat is Operatie Mobilisatie?
Dat is in organisaasje dy’t it Evangeelje ferspriede
wol oer de hiele wrâld en dat bart mei boaten. Ik
bin yn 1996 oan board stapt fan De Doulos en ha
2 jier lang my ynsette mochten om it Bliid
Boadskip te fertellen oan tal fan minsken bygelyks
yn Hong Kong, Afrika, it Midden Easten.
Jan wie net langer geskikt foar de militère tsjinst,
mar wol foar dizze bysûndere tsjinst … ?
Twa jier lang fier fan hûs, dat wie in hiele ûndernimming, mar de ûnderlinge
sfear fan de reisgenoaten fan withoefolle nasjonaliteiten wie geweldich. Wy
koenen altyd by elkoar terjochte om goede en nare dingen te besprekken. Ik ha
dat letter nea wer sa field.
Jimme wienen “soul-mates”.
Ja en dat wie mar goed ek, want neist alle moaie dingen, ha wy ek in soad
earmoede, sykte en dea ûnder eagen krigen. Boppedat wie ik gauris see-siik en
net ien of twa dagen, mar soms wol langer as in wike. (Ik besjoch in moaie foto
fan Jan út dy tiid .. in kreaze jonge… mei tige meagere earmen en skonken)
En wat fûn it thúsfront fan dit aventoer? Spannend?
Dat seker, mar ik skreau brieven fanút ferskate plakken dêr’t de Doulos yn de
haven lei nei hûs.
Jan jout my ien fan de Nijsbrieven dy’t hy skreaun hat nei syn famylje, freonen en
de sponsors fan syn reis. Sa kin ik in yndruk krije fan syn ferbliuw en it wurk fan
Operatie Mobilisatie.. mar och heden, de tiid dy’t Jan foar ús ynterview hat is al
om. Dus de Nijsbrief moat mar yn de tas en nije wike nochris mei elkoar om ‘e
tafel? Dat kin!
Yn de nijsbrief (nr.9) fertelt Jan fanút Townsville, Australië oer syn ûnderfining op
Papua Nieuw Guinea: it kontakt mei de befolking troch it bringen fan it
Evangeelje. Op de Doulos, mar ek oan de minsken dy’t djip yn de ynlannen wenje.
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Oer de tankberens en de bliidskip dy’t harren team dêrby fielt benammen as in
hiel soad minsken sizze dat se ek by Jezus hearre wolle.
Moai hear, mar der rize ek fragen by my op. Bygelyks oer de neisoarch fan dy
“bekearlingen”.
En dus, as ik in wike letter op ‘e nij by Jan oan in lekker bakje tee sit..
Jan, hoe gyng it no fierder mei de minsken dy’t bekeard wienen as de Doulos
wer út it sicht wie?
Alle aksjes fan Op.Mobilisatie wurde dien yn gearwurking mei de pleatslike
tsjerken en dy ûnderhâlde de kontakten.
Do kinst wol in boek skriuwe oer dat aventoer tink ik….
Ik skreau yn dy tiid in kollum foar de Balkster Krante.
Watfoar wurk dochsto no?
Omdat myn rêch net sa geskikt is foar swier wurk ha ik my letter talein op in oar
fak. Ik bin no CAD-tekenaar by Beenen op ‘t Hearrenfean. Dat is in grut bedriuw
dat ûnder mear betsjinningspanielen foar it fabryk yn Warkum fan Friesland
Campina ûntwerpt.
Wêr hasto dyn frou moete?
Minka komt út Amsterdam, mar doe’t ik har moete wenne sy mei har soantsje
Christiaan yn Sleat. Soms kaam ik by harren oer de flier as oppas foar Christiaan.
It jonkje wie aardich, mar de mem ek?
Dat die bliken. Nei in skoftke kriich ik ferkearing mei Minka. It barde flak foardat
ik twa jier mei de Doulos fuort gean soe.
Blinder, krekt tige fereale en dan twa jier by elkoar wei?
Dat wie net maklik, mar wy holden kontakt en ha it
folholden. Doe’t ik wer thús wie, ha wy ridlik gau it beslút
nommen om te trouwen.
Hast ek hobby’s?
Ik hâld fan muzyk en spylje op gitaar en ek wolris
trompet. By muzykferieniging Concordia yn Balk spylje ik
euphonium.
Sport?
Yn myn jonge jierren siet ik, lykas hast alle jonges, op
fuotbal. Op de Doulos fuotballen wy ek wol. Ik wie gauris
keeper en de oaren neamden my Vonk. (in bekende
keeper yn dy tiid)
Hokke muzyk fynst moai?
Neist de muzyk dy’t wy mei it korps spylje, lústerje ik ek wol nei klassike muzyk.
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Komst noch oan lêzen ta?
Wy lêze de Bibel en ek wol oare (kristlike) boeken.
Sjogge jimme t.v.?
Neist it nijs sjogge wy ek wolris nei Boer Zoekt Vrouw en nei Max Verstappen.
Kôkest wolris?
Einliks noait. Minka docht it goed.
Hoe binne jimme yn Nijemardum bedarre?
Wy ha earst yn Sleat, doe yn Snits en dêrnei 7 jier yn Balk wenne en seagen
gauris om ús hinne nei in plakje mei wat moaier útsicht. Dit hûs hat earder ek
alris by ús “yn de picture” west, en twa jier lyn koenen wy it keapje.
Wat fynst fan it Doarpsnijs?
Moai. Ik lês it altyd.
Dyn namme wurdt der alle kearen yn neamd..
Ja, sûnt in skoftke sit ik yn it bestjoer fan Doarpsbelang. By in “Dorpsontbijt”
hienen wy in hiel leuk kontakt mei Nadema fan de Bouwen. Doe’t hy út it
bestjoer gyng frege hy my om syn plakje yn te nimmen. Om wat thús te reitsjen
yn Nijemardum moat men sels ynisjatyf nimme.
Geane jimme ek mei fakânsje?
Jawis. Wol yn eigen lân, yn Portugal, mar wy ha mei de bern ek noch in kear nei
Maleisië west. Dat lân hie ik ek besocht mei de boat fan Operatie Mobilisatie.
Wêr kinst net sûnder?
Myn Bibel.
Hasto winsken?
Ik hoopje dat ús plannen mei “it Fredehûs”
yn Balk in sukses wurde sille.
Wat is It Fredehûs?
Myn frou Minka wurket yn de soarch en sy
en har kollega’s fernimme dat yn dy
brânzje gjin tiid oer is foar in praatsje of in
bakje, lit stean foar in spultsje. It probleem
fan iensumens ûnder âlde- en jonge
minsken is grut. Dizzer dagen is der wol each foar, mar der moat wol wat dien
wurde fansels. Dêrom ha Minka en ik mei ús bern in plan betocht om mei
goedfinen fan de Stichting Carex in moetingsplak yn It Haske yn Balk op te
setten. (It Haske wurdt net mear oars brûkt). It is lytsskalich, op
húskeamerformaat, en elkenien is dêr wolkom op woansdei- en freedtemiddei
fan 13.00 oant 17.00 oere.
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Woest fierder noch wat oan Nijemardum kwyt?
Nijemardum is in prachtich plak. Wy genietsje fan de omjouwing en fan de
waarme minsken om ús hinne.
Ik krij noch in prachtich folderke mei fan “it Fredehûs”. Dochter Anna hat it
makke.
Sukses tawinske famylje Deinum. Nijemardum is grutsk op jimme!
Op ‘e ein fan de jûn fertelt Jan noch, dat hy froeger op skoalle damles kriich fan
myn broer Reitze en Theun v.d.Sluis. De ploech út Sleat wie serieus mei dy sport
en mocht meidwaan om it kampioenskip fan Nederlân. Dat barde yn Monster. In
hiel ein fuort. Jan stie op boerd 1! De earste pot ferlearen sy.. Oeh heden.. Reitze
gyng mei de mannen nei bûten om harren moed yn te praten en de oare potten
waarden wûn. Doe de lêste … tsjin de mannen út….. Nijemardum/ Sondel, dy’t ek
hiel goed en fanatyk wienen. Sleat wûn en de kampioenen waarden thús op in
fersierde wein troch de stêd riden. Dat binne dierbere oantinkens Jan…
Annie

GEVRAAGD: KRYSTBEAM BY DE TOER
Zoals de afgelopen 14 jaar proberen we dit jaar weer een kerstboom
by De Toer neer te zetten. De lampjes, snoeren en materiaal om de
boom te plaatsen hebben we alleen missen we het belangrijkste
nog: "De Krystbeam"
Hebt u of weet u iemand die een kerstboom van een beetje postuur
wil missen laat het ons weten.
We halen de boom dan zaterdag 7 december op.
Wilbert 06-4111 1781
Wiepie 06-1885 4056
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BEGINNERS CURSUS EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN
EHBO vereniging Oudemirdum wil onderzoeken hoe groot de belangstelling is
voor een beginnerscursus EHBO. Zo’n cursus zal gegeven worden door een
volledig gediplomeerde instructeur maar vóór we verdere afspraken maken
omtrent locatie en kosten moeten we eerst weten op hoeveel cursisten we
kunnen rekenen.
De cursusduur zal zo’n 12 avonden beslaan, van 2,5 uur (incl koffiepauze). We
denken aan 1 avond per week in de maanden maart, april en mei. De kosten van
cursusleider en huur van de locatie zullen hoofdelijk worden omgeslagen. Dus,
hoe meer cursisten hoe lager die kosten.
De cursus wordt afgesloten met een examen met een theoretisch
(beantwoorden van vragen) en praktisch element (uitvoeren van handelingen als
Heimlich, stabiele zijligging, reanimatie e.d.).
De vereniging zorgt voor herhalingscursussen en hercertificering van de
diploma’s van de leden. Om praktijk ervaring op te doen verlenen de leden EHBO
diensten bij in de omgeving georganiseerde evenementen. In het algemeen
komt dat neer op twee, vrij te kiezen, periodes van 3 á 3,5 uur per lid per jaar.
Heb je belangstelling? Meld je dan zo spoedig mogelijk aan bij onze secretaris
Feike Stegenga, e-mail: feike_stegenga@hotmail.com
Annoesjka de Vries

SINT-MAARTEN
Net zoals vorig jaar, komen de kinderen van de
basisschool op maandag 11 november weer in
verschillende groepjes bij de bewoners binnen
de bebouwde kom van Nijemirdum langs.
U kunt ze dan tussen 18.00 – 20.00 uur
verwachten.
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SINTERKLAAS
Kinderen en volwassenen van Nijemirdum, het is weer voor elkaar,
Als alles goed gaat, komt Sinterklaas weer op een zaterdag in dorpshuis dit jaar!
30 november kan wel in de agenda worden gezet,
We hopen met zijn allen weer op dikke pret.
Ook zijn er deze avond weer verschillende spelletjes te doen in de zaal!
Dus kom naar dorpshuis om half 8 allemaal!
Wanneer: zaterdag 30 november 2019
Waar: Dorpshuis Nijemirdum
Tijd: 19.30 uur

HARTSTICHTING
Inkele jierren lyn frege Schelte my om de
collecte foar de Hartstichting yn Nijemardum te
coördineren. Schelte fertelde doe dat hy as hartpatiënt by de Hartstichting
betrokken rekke is. Schelte en syn freondinne, heit en mem en oare neisten, ha
in ferskriklik drege en spannende tiid hân doe't Schelte yn Grins syn steunhert
krige.
Lokkich hat it goed útpakt en kin hy earst wer fjirder mei syn libben tot hy in
donorhert krijt.
Hy hat my ûndersteand stikje tastjoert om jimme te bedanken foar jimme
bydrage.
Klaske Zwart
Beste collectanten en donateurs van de Hartstichting
Via deze weg willen ik, Schelte van der West, en de Hartstichting jullie bedanken
voor het mooie bedrag dat is opgehaald ten tijde van de collecteweek 2019. De
geweldige inzet van de vrijwilligers en de giften die wij in de bus kregen zijn net
als voorgaande jaren hartverwarmend.
Door een aangeboren hartafwijking voel ik mij zo sterk verbonden met de
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Hartstichting. Ik heb overigens als kind altijd een goed leven gehad en met mijn
35 jaar nog steeds, maar wat mijn gezondheid betreft gaat dit gepaard met
diepe dalen. Helaas bevind ik mij sinds 2017 in het proces waarbij een
harttransplantatie onvermijdelijk is. Ik heb ernstig hartfalen, waardoor dagelijkse
activiteiten zoals traplopen, staan bij het eten koken en elke vorm van inspanning
een uitputtingsslag zijn. Een harttransplantatie is de enigste oplossing. De
wachttijden zijn erg lang en ik zal nog circa 2 jaar moeten wachten.
Dit gezegd hebbende was de collecteweek 2019 dit jaar voor mij bijzonder,
ondanks mijn geringe bijdrage. Ik kreeg namelijk februari 2019 de griep bovenop
mijn aangeboren hartafwijking. Ik werd binnen afzienbare tijd nog zwakker en
kon alleen nog maar liggen en slapen. Er is toen door het UMCG besloten dat ik
een steunhart moest krijgen. Dit is een tijdelijke oplossing die mij tijd moet geven
i.v.m. de wachttijd voor een harttransplantatie. Er is 27 maart 2019 een cilinder
op de linkerhartkamer geplaatst om de linkerhartkamer te ondersteunen. Een
zware operatie met veel risico’s. Echter, de operatie is geslaagd ondanks de
nodige opstartproblemen. Hierdoor heb ik weer tijd gekregen om te wachten.
Wederom ontzettend bedankt dat u dit jaar weer heeft gecollecteerd en
gedoneerd voor mij en de Hartstichting. Het is voor mij zeer waardevol en
belangrijk want zonder geld geen onderzoek! Ik hoop dat ik ten tijde van de
collecteweek van 2020 weer organisatorische werkzaamheden op mij kan nemen.
Maar eerst mogen wij met zijn allen nagenieten van weer een mooie prestatie die
geleverd is door jullie allen.
Mocht u zich willen aanmelden als collectant dan bent u meer dan welkom, u
kunt mij bereiken via hartstichtingfriesland@gmail.com. Ik neem dan zo spoedig
mogelijk contact met u op.
Ons team is altijd enthousiast voor nieuwe vrijwilligers!
Zonder geld geen onderzoek en met zijn allen staan we sterk!
Met vriendelijke groet,
Schelte van der West, Vrijwilliger Regioleider Friesland Hartstichting
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WER IS DIT ?
Dit wynmooltsje (mei blombakje ) is te finen foar
yn de tún by Bennie en Alie Rienstra op Omrin 33.
Harren dak leit fol mei sinnepanielen, want de
bydrage fan dit mooltsje oan de
stroomfoarsjenning sil net folle om’e hakken ha.
It is foar de pronk en dat heart der fansels ek by.
Ids Wiebe Gijzen wennet noch net salang yn ‘e
Wissebuurt mar hat al op ynspeksje west
en it fotoriedsel oplost; de sûkerbôle is dus foar
him, lokwinske !

Wêr binne wy no?
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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JEUGDKETEN
Jeugdketen zijn een bekend verschijnsel op het platteland. Ook in onze
gemeente komen zij voor. Jeugdketen vervullen een belangrijke functie. Voor
jongeren is het een plek om gezellig bij elkaar te komen. Waar vriendschappen
ontstaan, lief en leed wordt gedeeld en hulp en steun wordt geboden. Er is niet
altijd voldoende oog voor risico’s. Risico’s op het gebied van gezondheid,
veiligheid en openbare orde. Ook het overmatig alcoholgebruik (comazuipen) en
alcoholgebruik van jongeren onder de 18 jaar heeft onze aandacht nodig. In deze
brief vragen wij uw hulp bij het ontwikkelen van jeugdketenbeleid.
Wij vragen uw medewerking bij de inventarisatie van jeugdketen
Om goed jeugdketenbeleid te ontwikkelen is het noodzakelijk om te weten
waar jeugdketen zich bevinden en wie daarvan gebruik maken. Wij willen de
gebruikers, de grondeigenaren, de ouders van jongeren, omwonenden en
andere belanghebbenden namelijk graag betrekken bij het te ontwikkelen
beleid. Weet u waar een jeugdkeet zich bevindt, dan vragen wij u dat door te
geven aan de gemeente.
Bent u belanghebbende of kent u een belanghebbende, dan komen wij ook
graag met u in contact
Wij willen de jongeren graag betrekken bij het te ontwikkelen jeugdketenbeleid.
Maar niet alleen hun wensen en belangen tellen mee. Om tot een goede
afweging te komen worden wij graag geïnformeerd over alle belangen die er
spelen bij jeugdketen.
Wij ontvangen uw informatie graag voor 1 november 2019
Wanneer u locaties van jeugdketen wilt doorgeven of wanneer u belang hebt,
dan wel iemand kent die een belang heeft, dan kunt u dit voor 1 november
melden bij uw dorpencoördinator of bij de heer G. Bax, beleidsmedewerker
maatschappelijk ontwikkeling. Laatst genoemde kunt bereiken via
g.bax@defryskemarren.nl of telefoonnummer 14 05 14. Hij is op maandag,
woensdag en donderdag telefonisch bereikbaar.
De planning is om de inventarisatie eind 2019 af te ronden, zodat de
gesprekken begin 2020 plaats kunnen vinden.
Heeft u vragen?
Heeft u vragen naar aanleiding van dit schrijven of wilt u iets kwijt waarvan u
denkt dat het belangrijk is voor het te ontwikkelen jeugdketenbeleid dan kunt u
contact opnemen met uw dorpencoördinator of de heer Bax.
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DE EERSTE PRIJSWINNAAR IS BEKEND!
Op donderdagmiddag 17 oktober gaan
Hanneke en Lian op bezoek bij de familie
Vellinga want uit alle deelnemers aan de
campagne ‘Ho! Net yn ‘e kliko’zijn zij de eerste
prijswinnaars. Natuurlijk willen we weten
waarom ze zich hebben aangemeld voor deze
actie…..
Ingrid vertelt dat het aanmeldbriefje, dat bij
iedereen in de bus is gekomen, een tijdje op
tafel heeft gelegen. Maar het echte aanmelden
gebeurde pas na de optocht tijdens het
dorpsfeest toen ze ons zag sjouwen met een kruiwagen vol afval en de
verschillende kliko’s.
In het gezin Vellinga zijn het vader Ruurd en jongste zoon Klaas die hier het
meeste mee bezig zijn. Klaas heeft eigenhandig de sticker op de container
geplakt. De familie heeft een eigen” milieustraatje” waar ze de verschillende
soorten afval scheiden: papier, flessen, batterijen, lampen en ga zo maar door.
“Je doet het omdat het je een goed gevoel geeft, het past bij je. Net zoals het
bewust winkelen” zegt Ingrid. En Klaas geeft aan dat het ook beter is voor de
wereld, een schone toekomst.
Niet alleen in huis, maar ook op het bedrijf wordt er goed gelet op het scheiden
van afval, ‘Je wordt er weleens een beetje gek van als je ziet hoeveel
verpakkingsmateriaal, en met name plastic, er om onze producten
(veiligheidsschoenen) zit.’ De dozen gaan meestal met de schoenen mee maar
voor al het plastic hebben ze een eigen bedrijfscontainer.
Op de foto reikt Hanneke de tegoedbon van € 20,- ( te besteden bij de
Graasboerderij in Sondel )uit aan Ingrid Vellinga. Ingrid en ook Klaas en Jurre
vinden het een mooie prijs.
Wilt u ook meedingen naar zo’n leuke prijs? Geef u dan ook op om nog mee te
doen met onze campagne. U ontvangt dan al meteen die mooie sticker voor op
de container, wat zou het mooi zijn als alle containers in Nijemirdum zo’n groene
sticker hadden… Aanmelden kan dus nog steeds, op de mail:
nijemirdum@honetynekliko.nl of bij iemand van het Kliko team.
Hanneke Schotanus, Lian de Graaf en Tiete Bangma
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BASISSCHOOL DE STAPSTIEN EN DE CAMPAGNE ‘HO! NET YN’E
KLIKO!’
Het campagnethema van de afgelopen maand was
textiel.
De kinderen van de basisschool ‘de Stapstien’ gaan in
de weken van 28 oktober tot 15 november met een
project over het milieu bezig.
Er wordt i.s.m. het campagneteam een gastles
gegeven over het scheiden van afval. We gaan samen
met de kinderen op vrijdagmiddag 15 november,
een heuse kinderkledingruilbeurs organiseren,
hoe leuk is dat!
Wilt u informatie hierover dan kunt u contact
opnemen met het klikoteam of iemand van het
schoolteam.
Ook gaan de kinderen die weken meedoen aan een WECYCLE actie.
Hiervoor moeten ze kleine elektrische apparaten inzamelen.
Als ze vóór 11 november 75 stuks hebben ingezameld krijgt de school hiervoor
een boekenpakket. Dat moet lukken natuurlijk!
Kijk rond in uw huis, wellicht vindt u zo’n klein apparaat met stekker, accu of
batterij (mobiele telefoon, afstandsbediening, elektr.tandenborstel,
scheerapparaat, keukenapparaat, oplader, zaklamp, bankpasreader, USB stick,
enz.).
Graag inleveren: 8 november ’s middags , op school of bij iemand van het
Klikoteam. Alvast bedankt.
Team basisschool ‘de Stapstien’ en
Klikoteam
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VERENIGINGEN IN NIJEMIRDUM
Dorpsbelang

vz
secr
pen.

Jeannet Bekedam
Sjoukje Kramer
Hedwig Beukens

571597
571785
572278

Lokaalvereniging

vz
secr
pen

Jan Dirk v.d. Tol
Tryntsje Dijkstra
Hendrik Postma

0514571340

Pachter dorpshuis

Gea Wijnja
dorpshuis

06-15601464

571428

Chr. Basisschool De Stapstien
schoolleider

Carolien Glastra

571888

Peuterspeelzaal 't
Opstapke

ouderraad
inl:

Trienke Woudstra
Jitske Mulder

06-51928128
06-50894096

Prot. Gem. O-N-S
Kerkgebouw De
Hoekstien

vz
scriba
predikant
predikante
koster

Lucas Westra
Wiepkje Hoogland
Stephan de Jong
Maartje Wildeman
fam. Luinenburg

581667
571787

Begrafenisvereniging

vz
secr
pen
bode

Sjoerd Bokma
Griet Akke Rienstra
Piet Rienstra Omrin
Pieter Deinum

571400
571714
571866
06-625500361

Damclub

vz
secr
pen

Johannnes van der Goot
Egge Reinsma
Pier Akkerman

571283
603572
604067

Vogelwacht

Inl.

Carl Draaijer

571926

Feestcommissie

vz
secr
pen

Douwe Stellingwerf
Jorina de Vries
Petra Verf

06-12167842

16

593781
571394

06-20117345

Verenigingen in Nijemirdum vervolg
EHBO

vz
secr
pen

Botsy Stegenga
Idzard Pruiksma
Annoesjka de Vries

06-14778825
850201
571956

Biljartclub De
Eekhoorn

vz
secr
pen

Klaas Rienstra
Douwe Rienstra
Gerlof Hendriks

571606

Biljartclub Zicht op
de bal

vz
secr
pen

Jaap Douwe Bokma
Hendrik Rienstra
Wieger Pietersma

571328
06-23125527
571426

Klaverjasvereniging
O.N.S.

vz
secr
pen

Sake Mollema
Feike Samplonius
Doede Bosma

0513-851269
602998
571282

Gymnastiek
vereniging

vz
secr
pen

Geeske Wiendels
Marianne v.d. Weij
Daniëlle Kuiper

06-41216679
06-10655254
06-36512808

Tennis

vz
secr
pen

Tj. Bosma
R. de Goede
R. Kappé

571804
06-15005238
856292

Voetbal

Vz
secr
pen

Bennie Rienstra
Baukje Swart
Jacob Brandenburg

06-10129205
06-22660894
06-38501491

Volleybal

Vz
secr
pen

Yke van der Wal
G. v.d. Veen
K. Draaijer

06-41454046
06-57985984
06-22294463

Int. Kerkelijk
streekkkoor

vz
secr
pen

Pieter Runia
Hannie Smink-Kootstra
Jannie Feenstra

571588
603707
602560
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571696

Verenigingen in Nijemirdum vervolg
Soos

Vz/pen
Secr

Klaas Rienstra
Piet Rienstra

571606
571714

Zanggroep
Eigenwize

vz
secr
pen

Ank Wiering
Gea Fijneman
Rein Flapper

571362
603144
06-51346626

Boerinnengroep

vz
secr
pen

Hanneke Westra
Grietsje Venema
Hennie Binnendijk

06-83440240
06-28482361
06-83520170

Kinderkoor Prelude

vz
secr
pen
dirigent

Bertina Seffinga
Nelleke Terluin-Visser
Geeske Hendriks
Roelien Braam

06-29608846
06-21466178
06-10468179
605853

Tuinclub

vz
secr
pen

Klaske Zwart
Jantsje Akkerman
Wieke Haarsma

571640
571889
571612

Toneelclub

Inl.

Coby Hospes

571855

Doarpsnijs
De redaksje:

Wiepkje Holtrop
Coby Hospes
Hedwig Beukens
E-mailadres: redaksje.doarpsnijs@gmail.com
Website: www.nijemirdum.nl

571310
571855
572278

Bij bestuurswisselingen en/of wijzigingen dit graag doorgeven aan
Hedwig Beukens baukeenhedwig@gmail.com / 0514-572278.
Graag willen wij van elke secretaris een emailadres ontvangen. Dit kunt u mailen naar
baukeenhedwig@gmail.com
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SNELHEIDSMETINGEN VOOR EN NA DE HERINRICHTING

17-08-19/03-09-19
17-07-18/13-09-18
05-09-19/18-09-19
18-09-19/05-10-19

Het dorpsbelang
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50

-

-

-

25%

30

88,7%

39,7%

20,4%

8,8%

30

88,5%

34,5%

14,4%

5,2%

50

-

-

-

17%

30

88,9%

41,1%

20%

8,3%

30

88,3%

36,6%

17,1%

6,3%

Percentage boven
de 50 (km/uur)

Percentage boven
de 45 (km/uur)

01-08-19/17-08-19

Lycklamawei, bij Omrin,
uitgaand verkeer.
Lycklamawei, bij Omrin,
inkomend verkeer.
Lycklamawei, bij Omrin,
inkomend verkeer.
Lycklamawei, bij school,
inkomend verkeer.
Lyklamawei, bij school
inkomend verkeer.
Lyklamawei, bij school,
inkomend verkeer.

Percentage boven
de 40 (km/uur)

14-09-18/27-10-18

Locatie

Percentage boven
de 30 (km/uur)

Datum (van/tot)

Toegestane
snelheid (km/uur)

In het onder staande schema kunt u zien wat de gereden snelheden zijn voor en
na de herinrichting van de Lyklamawei. Uit de metingen is gebleken dat er wel
iets minder snel wordt gereden maar het moet nog beter, omdat de maximale
snelheid nu 30 km/uur is geworden. Dus denk om uw snelheid en denk om het
verkeer van rechts.

De hjerst
lit ús sjen
hoe moai ‘t is
om dingen
los te litten.
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DE STIPERS
Mei tank oan de folgjende minsken/bedriuwen kin Doarpsnijs elke moanne
útbrocht wurde:
Harmen en Lieske Bangma
Albert en Jeannet Bekedam
Bauke en Hedwig Beukens
Jan Buma
Bed & Breakfast Lyklamastate
Johan A. Dijkstra
Jelle Eppinga
Halbe Hielkema
Atze Hoekstra
Tryntsje de Jong-Rienstra
Ede Groenhof
Cees en Johannes v.d. Meer
Hendrik Postma
Douwe en Froukje Prins
Runia Fourage BV
Runia Transport BV
Jan-Dirk van der Tol
Ruerd Vellinga
Annoesjka de Vries
De Vries
Edze Westra

Camping De Groninger
Vakantiewoningen en groepsaccommodatie
Garant Zaden
Buma Handel
Kamers en appartementen
Dierenarts
Boomkwekerij
Bouw- en onderhoudsbedrijf
Douwe Hoekstra kraanverhuur en transport
Kapsalon Tryntsje
Transportbedrijf/verhuizingen
Van der Meer Mechanisatie
Motorenrevisie/reparatie
Bakkerij Prins, Harich
Veevoeders
Transportbedrijf
Feedtuber B.V.
Vellinga werkschoenen en -kleding
Pedicure
Slagerij, Oudemirdum
Edze Westra Trading BV

De famylje Kramer soarget derfoar dat it krantsje elke lêste woansdei fan 'e
moanne by de minsken thús komt.
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AGINDA
8 novimber

:

Wecycle aktie skoalle

11 novimber

:

Sint Maarten

15 novimber

:

Kinderkledingruilbeurs

30 novimber

:

Sinterklaas

Elke 3e sneon fan ‘e moanne wurdt it âld papier
ophelle.
DUOFYTS RESERVEARJE:
Dat kinne jo melde by Wiepkje Holtrop 06-10547123
IT FOLGJENDE KRANTSJE ferskynt op woansdei 27 novimber 2019
KOPIJ YNLEVERJE foar woansdei 20 novimber 2019
by ien fan de redaksjeleden
in e-mail stjoere kin ek: redaksje.doarpsnijs@gmail.com

