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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.
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STOARN
Op 5 novimber is Henny Postma-Tromp yn ‘e Flecke op ‘e Jouwer stoarn. Sy
waard op 16 desimber 1928 yn Nijemardum berne en bleau yn har hert har hiele
libben lang in ynwenner fan ús doarp.

FERHÚZE
Douwe Tjeerd Bosma en Minke Sjoukje Kramer binne allebeide nei Balk gien.

NIJE YNWENNERS
De famylje Brouwer is yn ‘e Omrin op nr. 19 komd te wenjen.

BEDANKT
We willen iedereen graag bedanken met het meeleven met ons, op wat voor
manier dan ook. Toen eind juli ons leven even op zijn kop stond, nadat we te
horen kregen “longkanker”!!! Na een operatie, die goed is gegaan, en een chemo
kuur, die ze in januari gaan herhalen, hopen we op genezing.
Fam. Arnold en Tiety Rozema

BEDANKT
De opbrengst van de Alzheimer collecte was dit jaar € 316,55
Alle collectanten heel hartelijk bedankt voor hun inzet. En iedereen bedankt voor
jullie giften, namens de Alzheimer stichting.
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NOCH BY JUF
It is de heechste tiid om wer ris in jonge Nijemardumer yn
it krantsje te hawwen.
En as ik dan myn gedachten gean lit ,betink ik hé, foar de
toer oer wenje noch wol wat jonge bern.
Ik meitsje in ôfspraak mei de mem fan Myrthe Feenstra, en
ja hear, ik mei wol komme.
Sa sit ik oan de keukenstafel by Myrthe.
Se is krekt út skoalle,dus we sitte lekker oan in bakje tee.
Se fertelt dat se gek op tee en wetter is en op alle soarten
fruit; se hat wolris yn ien wike in hiele pûde appels opiten..
We gean los mei de fragen, teminsten… ik besykje it.
” Myrthe hat gjin sittend gat” seit har mem. Nee, dêr wie ik ek al
achter..prachtich.
Myrthe wennet op Lyklamawei nr.37 mei har Heit Hendrik, Mem Liona en suske
Faya.
Hoe âld bisto?
Seis jier.
Ha jim ek húsdieren ?
Ja, we ha 2 poezen; dy hjitte fan Mickey en Wiske. Mickey is hiel bang en skyt
faak op de matte. Gatsy,dy moat dus in pamper om ha; dêr is se it hielendal mei
iens.
En we ha ek noch 2 kninen: Knabbel en Babbel en bûten ha we in hiel grutte
fiver mei wol 1000 fisken.
Yn watfoar groep sitsto?
Yn groep 3 by juf Tiny en juf Geeske.
Hoe fynst it op skoalle?
Leuk.
Wat fynst it moaiste op skoalle?
Rekkenjen.
En wêr fynst niks oan?
Ik fyn alles leuk op skoalle.
Oeps, no sit se hielendal omkeard op ‘e stoel, dus ik ek mar mei de kop ûnder de
tafel. Folgjende fraach.
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Praatst altyd Frysk?
Ja thús wol, mar op skoalle mei dat net.
Wat wolst letter wurde?
Postboade.
Dêr heart har mem ek fan op, se besoarget no ek wolris wat op it buertsje; moaie
tekeningen ofsa. Neffens my ha ik ek alris wat fan har hân.
Wat fynst leuke tv programma`s?
Rox en Bibi & Tina; de lêste giet oer pony`s en fansels it “ Sinterklaasjournaal”.
Wat fynst moaie muzyk?
Myrthe fljocht alwer troch de keamer; har mem seit dat se alle muzyk wol leuk
fynt….
“Ek K3 ?” freegje ik. NEEEEE net K3..
Fynst it moai om yn Nijemardum te wenjen?
Ja, ik kin hjir in hiel soad en ik soe ek net sûnder de fiver kinne.
Dochst ek oan sport?
Ja, ik sit op gymnastyk en ik fyn hynsteriden ek sa leuk.
En hast dyn swimdiploma`s al?
Ja. ABC. … tsjonge ,dat giet hurd.
Wêr boartest faak mei?
Mei myn “stokpaardje” ….en roets dêr fljocht se wer troch de keamer.
En “loome” fyn ik ek hiel leuk; dat is mei dy lytse elastykjes; at se wer efkes op de
stoel sit makket se gau in earmbandsje.
En witsto al watst fan Sinteklaas ha wolst?
Se lit my de intertoys folder sjen en dêr hat se ferskate dingen yn oankrúske.
Boartest ek wol bûten?
Ja, hiel faak yn it “speeltúntsje” en op de trampoline.
Wat fynst it lekkerste om te iten?
Patat.
En wat fynst echt net lekker?
Sprútsjes . Oan har gesicht te sjen hat se dy wolris hân…
Helpst mem of heit wol ris?
Ja, ik help heit wol yn it hok mei it meitsjen fan fûgelhokjes; dan mei ik dy fervje.
En dan letter wer by de dyk ferkeapje fansels yn de prachtige kream.
Ha jim fan`t simmer ek op fakânsje west?
Ja, nei ..ehh ; se kin der efkes net opkomme. Dan helpt har mem har in bytsje,
mar oeh dat is net troffen! (Oh sa werkenber ..dit). Ponypark Slagharen, dêr ha
we west. Leuk, dan hast ek ponyriden tink? Nee, dat koe spitigernôch net..
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Kin it dy ek skele watfoar klean ast oan hast?
Nee, dat makket my hielendal niks út.
Ast no in winsk dwaan mochst,wat soest dan winskje?
No dêr hoecht se net lang oer nei te tinken. Dat ik in pony hie mei alles der op en
der oan.
Oh Myrthe, wat soe dat “fet “ wêze. Wa wit komt dy winsk nochris út.
Ik mei noch gau efkes in foto fan har meitsje en ek fan har leave suske Faya.
As klap op de fjoerpylk mei ik ek noch in earmbandsje útsykje.
Hartstikke bedankt dat ik hjir komme mocht Myrthe.
Wiepkje

BESTE KINDEREN EN VOLWASSENEN VAN NIJEMIRDUM
Op 30 november is het zover. Sinterklaas komt aan in Nijemirdum!
In het vorige dorpskrantje werd verteld dat het feest half 8 begint.
Maar we hebben vernomen dat alle kinderen en ouders 19.00 uur
welkom zijn in het dorpshuis.
Hopelijk zien we jullie op 30 november om 19.00 in het dorpshuis
van Nijemirdum!
Groeten van de lokaalvereniging

DORPSHUIS NIEUWJAARSDAG OPEN!
Het dorpshuis is nieuwjaarsdag open vanaf 17.00 uur voor een drankje en een
snackje!
Kom gezellig langs!
De lokaalvereniging
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WER IS DIT ?
Yn de oplossing fan foarige moanne is in flaterke floept: it
mooltsje fan Bennie en Alie stiet fansels net oan de Omrin,
mar op ‘e Wissebuurt nr. 33.
Mar no binne wy wol yn de Omrin en wol op nr 3 by Doede
Bosma dêr’t de moaie ûle op ‘e daam stiet te pronkjen.
Oan de oare kant is syn bruorke te finen.
De beide ûlen binne keunstich troch Doede yn elkoar
setten.
Hy jout se sa no en dan in ferfke en mei âld en nij meie se
efkes nei binnen om mei Doede en Nel in gleske en in
oaljebol te beslikjen.
De sûkerbôle giet diskear nei Grietsje Rienstra (fan grutte Piet) Lokwinske!

Wêr binne wy diskear?
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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Jaarwisseling
spetterende

vuurwerkshow
Op 1 januari om 00.30 uur
bij de Fam. Wildschut op Lyklamawei 16

Een mooie gelegenheid om elkaar een gelukkig en gezond
nieuwjaar toe te wensen!
Voor de vuurwerkshow kunt u een vrijwillige bijdrage geven door uw donatie
over te maken op bankrek.nr. NL30RABO0305244159 t.n.v. Dorpsbelang o.v.v.
VUURWERK. Ook kunt u uw donatie op 1 januari ter plaatse in de daarvoor
bestemde bus doen.

Na de vuurwerkshow kunnen we in het

dorpshuis met

elkaar proosten op het nieuwe jaar!
Er is gelegenheid om gezellig even bij te kletsen in de sfeervolle
zaal en/of even met de voetjes van de vloer te gaan in de bar!
Ben je voor 02.00 uur binnen dan krijg je bij de ingang 2 gratis
consumptiemunten!
Deze avond kan er alleen betaald worden met munten, welke verkrijgbaar zijn aan de bar.

Laten we er met z`n allen weer een mooi begin van 2020 van
maken!
Namens Dorpsbelang, Feestcommissie en de Lokaalverenging
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SNEEUW
Binnenkort zouden de eerste sneeuwvlokken kunnen vallen.
Dat maakt het voor diverse bezorgers soms weer lastig om de woningen te
bereiken. U kunt hen een handje helpen door zout te strooien of de
sneeuwschep te pakken en uw stoep sneeuwvrij te maken.
Maar ook voor ouderen en hulpbehoevenden kan
sneeuw en gladheid een probleem opleveren, omdat
zij niet altijd in staat zijn hun oprit en stoepje
sneeuwvrij te maken. Wat zou het dan fijn zijn dat er
buren of familieleden bereid zijn om dit voor hen te
doen.
Vaak een kleine moeite, alvast bedankt!
Dorpsbelang Nijemardum

OPROEP

OPROEP

OPROEP

OPROEP

Nieuwjaarsdag zijn wij nog op zoek naar een aantal vrijwilligers die, na het eten
van de vele oliebollen, wel even wat willen doen!
Heb je zin om vanaf 15.00 uur even met een groepje het dorpshuis weer wat op
te frissen na het feest van de jaarwisseling, laat het ons weten! Dan kun je
daarna gelijk even blijven zitten voor een nieuwjaarsborrel!
Of zou je het leuk vinden om vanaf 17.00 uur achter de bar te staan of te helpen
in de keuken? Geef het door!
Mocht je dus willen helpen, neem dan contact op met Gea, M 06 27075417.
De Lokaalvereniging
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OALJEKOEKEN
Sa as jimme al fan ús wend binne, bakke wy ek dit jier wer oaljekoeken. Ha jim
sels ek gjin gedoch en stank yn ‘ e hûs of yn it hok. Aldjiersdei falt fan ‘t jier op in
tiisdei; wy begjinne al betiid yn ‘ e moarntiid te bakken. Jimme kinne se fanôf in
oere as 9 by ús wei helje. Om 12 oere hinne binne wy útbakt, dus graach fan
tefoaren ophelje. Ek dit jier bakke wy se wer brún efter de eardere slachterij op
Lyklamawei 49. Wy wolle jim freegje om yn it foar op te jaan hoefolle’t jim ha
wolle. Dat kin mei it strookje hjirûnder, mar belje, appe of maile mei ek. Foar
hokker doel wy diskear bakke, hâlde wy noch efkes foar ús sels. Yn it folgjende
krantsje mear dêroer.
As jim foar de Krystdagen jimme bestelling trochjouwe, binne wy hielendal bliid.
Wy treffe jim graach op Aldjiersdei.
O ja, se kostje 10 foar 6 euro.
Boâke, Freark, Wieger, Wiepkje en Coby
Namme:..........................................
wol graach.......oaljekoeken mei rezinen/krinten
wol graach.......oaljekoeken sûnder rezinen/krinten
Ik helje se sels wol/net op.
Bestelle graach foar 24 desimber! HOE MEER OLIEBOLLEN, HOE MEER VREUGD!
Ynleverje op Lyklamawei 23, 49 of 61 of Hege Bouwen 1.
Belje kin ek: 571855 of 571310.
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HO NET YN ‘E KLIKO
In het vorige dorpskrantje vertelden wij u over de milieu-weken op
school….bijna alles super geslaagd:
 Er werden 2 gastlessen door het klikoteam verzorgd, kinderen
enthousiast.
 Er werd op school een heus ‘afvalstraatje’ gemaakt en de kinderen zijn
fanatiek aan het scheiden gegaan.
 Er is een GFT-container op school gekomen en GFT afvalbakjes in de
lokalen, wat een vooruitgang.
 Er is (heel veel) kleding ingebracht door kinderen en er is een heel
gezellige kledingruilbeurs gehouden,
een succes en voor herhaling vatbaar!
Bovendien kreeg onze campagne er 10
nieuwe inschrijvingen bij!!!
Aanmelden kan dus nog steeds, op de
mail: nijemirdum@honetynekliko.nl of
bij iemand van het Kliko team.
Wat niet is gelukt is de Wecycle actie
voor het boekenpakket, school was te laat met de aanmelding om mee te doen.
Maar wat is er fantastisch veel ingeleverd, dank daarvoor. Natuurlijk zijn alle
ingeleverde apparaten op de juiste plek beland! Volgend jaar een nieuwe poging.
Intussen is volgens de campagnekalender de GFT-afval aan de beurt om onder
de aandacht te brengen. We hebben een enthousiaste deelnemer van de
campagne ‘Ho! Net yn’e kliko!’ bereid gevonden om een stukje hierover te
schrijven, Dirk Jan de Kleine:
Waarom de actie: Ho! Net yn ‘e kliko!
 Omdat wij niet graag willen dat de afvalstoffenheffing nog duurder
wordt.
(Nu € 258,-- per gezin per jaar)
 Omdat veel afval slecht is voor het milieu.
 Omdat wij denken dat we daar met z’n allen wat aan kunnen doen.
 Omdat afval scheiden goed is want heel veel materialen kunnen weer
worden gebruikt zoals papier, metalen, glas, plastic, batterijen, kleding,
enz.
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Het scheiden van afval gaat het hele jaar door. Onze actie Ho! Net yn ‘e kliko!
duurt ongeveer een jaar. Elke maand is er een ander thema. Deze maand is dat
het GFT afval. (Groenten, Fruit en Tuinafval) Dat komt mooi uit nu met al die
bladeren. Wat hoort in de groene container (en niet in de grijze) : Resten van
groenten, fruit, bloemen, planten, voedsel, eierdoppen, mest van huisdieren,
theezakjes, koffiefilters, gras, bladeren, enz. Van dit alles wordt compost
gemaakt. Niet in de GFT container: Kattenbak korrels, stofzuigerzakken, as,
graszoden, grond en olie.
Het “Ho! Net yn ‘e kliko!” team wenst u veel plezier en succes met het scheiden
van afval!

Sinteklaas hat
driuwend ferlet
fan....
in Seurpiet
(yn alle kleuren)

11

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
30 novimber

:

Sinterklaas

1 januari 2020

:

00.30 oere fjoerwurk

1 januari 2020

:

Fanôf 17.00 oere is it doarpshûs iepen

7 maart 2020

:

Playbackshow

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 moandei 23 desimber 2019
KOPIJ YNLEVERJE foar woansdei 18 desimber 2019
by ien fan de redaksjeleden
in e-mail stjoere kin ek: redaksje.doarpsnijs@gmail.com

