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KOLOFON
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BERNE
Op 3 desimber

Jelko
Soan fan Marten Zoethout en Anneke Witteveen, broerke
fan Karst

NIJE YNWENNERS
Feike Jan, Esther, Mirthe en Jildou JagersmaBouwhuijsen binne op de Master Bodestrjitte
10 komme te wenjen.

Sjoerdje Tijsma wennet no tegearre mei Albert Menno Laffra op Heaburgen 6.

BEDANKT
In de derde week van november is er in Nijemirdum gecollecteerd voor het MSfonds. Totaal heeft dit € 321,07 opgebracht!
Alle mensen die gegeven hebben en ook de collectanen die langs de deuren zijn
geweest, heel hartelijk dankt!
Namens het MS-fonds, Betsie Haitsma
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CARBIDSCHIETEN
Carbidschieten is een jaarlijkse traditie op
oudejaarsdag. Voor het carbid schieten op 31
december 2019 heeft u toestemming voor het
gebruik van een locatie nodig.
De gemeente wil graag dat het carbidschieten veilig
gebeurt. Daarom moet u zich o.a. aan de volgende regels houden:
- carbidschieten is alleen toegestaan met een melkbus van maximaal 40
liter;
- er mag alleen geschoten worden met carbid op oudejaarsdag tussen
10.00 uur en 17.00 uur;
- de locatie is gelegen buiten de bebouwde kom;
- minimale afstand van 75 meter tot bebouwing en minimaal 300 meter
tot gebouwen voor landbouwhuisdieren.
Betreffende Nijemirdum is er toestemming verleend om in het weiland achter de
Hege Bouwen 3 carbid te schieten. Voor overige locaties is geen toestemming
verleend of geen aanvraag gedaan.
Mocht u overlast ervaren door het schieten met carbid, dan kan contact worden
opgenomen met de politie middels telefoonnummer 0900-8844, zij staan in
contact met de buitengewoon opsporingsambtenaren en toezichthouders van
de gemeente.

GEZOCHT:
Het Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân is druk bezig met de voorbereidingen van
een interessante tentoonstelling in het museum Mar en Klif te Oudemirdum. Het
thema luidt:
75 jaar Bevrijding.
We zoeken materiaal dat echt in Gaasterland is gebruikt tijdens de tweede
wereldoorlog: voorwerpen, verhalen maar ook foto’s zijn van harte welkom!
We willen uw materiaal tentoonstellen van 17 april t/m 1 september 2020. U
kunt ons bereiken via dit mailadres: stichtinghwg@gmail.com of telefonisch:
0649742372
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MIJLPAAL: EERSTE SCHOP IN DE GROND!
Het is zover! Na jaren inzet van heel veel mensen en de steun van
de dorpsbelangen gaat nu echt de schop de grond in voor de aanleg
van het glasvezelnetwerk voor buitengebied én dorpskernen van De
Fryske Marren. De aanleg van het glasvezelnetwerk in de kernen en
het buitengebied van De Fryske Marren is gestart. Een uniek project, een
gebiedsgerichte aanleg op grote schaal; buitengebied én dorpskernen in één
keer over naar het netwerk van de toekomst. Dat heeft heel veel tijd, inzet en
doorzettingsvermogen gekost, van heel veel vrijwilligers. En ook moed en
vertrouwen van de gemeente en de samenwerkende partijen om gezamenlijk de
schouders eronder te houden. Maar nu is het eindelijk dan zo ver! Wethouder
Jos Boerland van gemeente De Fryske Marren, aannemer Bam Infra Telecom,
DFMopGlas en Glasvezel buitenaf hebben op woensdag 18 december
gezamenlijk een graafhandeling uitgevoerd om de eerste schop in de grond te
vieren.
We houden u op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen.
De Fryske Mienskip op Glês

BOS
Het bos dat evenwijdig loopt aan de Omrin in Nijemirdum is particulier
eigendom. Deze 10 hectare heb ik in eigendom gekregen van mijn vader, de heer
Alta.
In het verleden is er door mijn vader nooit onderhoud gepleegd en daardoor was
het pad dat vanaf de Lyklamawei naar de Hege Bouwen loopt onbegaanbaar. Al
jaren ben ik bezig om dit enigszins begaanbaar te houden voor de inwoners van
Nijemirdum en omstreken. Dit mede gezien het feit dat er voor de wandelaars
teken en eikenprocessierupsen geen ergernis meer hoeft te zijn.
Nu kom ik op het volgende.
Bij de vijver voor de zoveelste maal troep gevonden. Flessen in het water, blikjes,
lege chips zakken etc. Ruim dit telkenmale op maar vandaag zag ik dat mijn
toegangshek is vernield. De maat is vol. Het betreft een particulier bos en
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uiteindelijk alleen toegankelijk op het hoofdpad. Deze ga ik nu afsluiten voor
iedereen.
De vernielingen en rotzooi die achtergelaten wordt vind ik op zijn zachts gezegd
niet leuk meer.
Met vriendelijke groet,
Jelle Alta tel. 0623536891

MANNEN (EN VROUWEN) VAN NIJEMIRDUM OPGELET………
Vrijdagavond 7 februari 2020 wordt er een bieravond georganiseerd!
Deze avond kunnen verschillende biersoorten worden geproefd onder het genot
van een hapje.
De avond wordt geleid door de nieuwe leverancier van het dorpshuis: Bouwhuis
Sint Nicolaasga.
Opgave graag voor 18 januari: dorpshuisactiviteiten@hotmail.com
De avond start om 20.00 uur in het dorpshuis van Nijemirdum.
Kosten voor deze avond zijn: €17,50 p.p.
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IT HIMD FAN IT GAT….
Diskear ha ik in ôfspraak mei Geeske
Nagelhout. Geeske is 29 jier lyn yn Snits berne
en opgroeid yn Bakhuzen . Sy wennet sûnt
2014 tegearre mei Sietze Faber op de Omrin
10 yn Nijemardum. Se ha twa prachtige
jonges; Jesse fan krekt 4 jier en Jurre fan 1,5
jier. Ik tref Geeske altyd by it
pjutterboartersplak en it liket my wol wat ta
om har te ynterviewen. No, dat is lokkich net
in probleem. De ôfspraak wurdt fuortendalik
makke.
Moandeitejûns 20.00 oere stap ik yn harren moaie wente en ûnder it genot fan
in lekker bakje tee sette wy útein.
Do bist opgroeid yn Bakhuzen, wêr bestie jimme gesin út?
Myn heit en mem ha 6 bern krigen. Myn broer is de âldste, dan kom ik en nei my
komme der noch fjouwer suskes.
Hokker oplieding hast dien?
Ik bin begûn mei de oplieding ta fersoargende IG. Dat ha ik twa jier dien, mar dat
ha ik spitigernôch net ôfmakke. Dêrnei ha ik foar pedagogysk meiwurker nivo 3
leard.
Hast der spyt fan dast de oplieding ta fersoargende IG net ôfmakke hast? Efterôf
hie ik dat wol graach dwaan wollen. Ik koe doe yn Talma Hiem komme, mar ik
wie op dat stuit yn ferwachting fan Jesse en doe ha ik besletten om der net mei
troch te gean. Dêrnei kaam Jurre en is it der net mear fan kommen. En earlik
sein, Sietze is in hiel soad fuort, dus it is ek net praktysk mei de bern.
Watfoar wurk dochst no dan?
Ik wurkje twa dagen yn ‘e wike bij Yippee yn Heech. Dêr sit ik by de lytsskalige
berneopfang. Wy ha 2 lokaasjes: yn Heech en yn Snits. By ús yn Heech sit de BSO
der ek noch by, mar ik doch allinnich de opfang fan bern fan 0 oant en mei 4 jier.
Woest dat ek graach wurde?
Doe’t ik twa jier de oplieding ta fersoargende dien hie tocht ik: dit is neat foar
my. Mar hoe âld bin je dan? Ik wie 14/15 jier doe’t ik dy kar meitsje moast!
Wurkje mei bern spruts my ek altyd oan. Dus doe bin ik dochs mar “switcht” nei
pedagogysk meiwurker. Kinst mei dy oplieding ek net yn de soarch oan it wurk
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dan? Nee, foarhinne koe dat wol mei de âlde SPW oplieding. Mar ik ha de nije
oplieding dien en dêr is dat net mear mei mooglik.
Watfoar hobby’s hast?
Net folle….. (sucht) Ik wie altyd oan it mennen mei de hynders en dat ha ik sûnt
dizze winter wer oppakt. Doe’t de bern kamen hie ik it efkes op in leech pitsje
setten, mar no gean ik ien kear yn de wike wer te mennen. Ik mei ek wol graach
efkes “shoppe”, mar dêr hast mei twa lytse bern ek net echt tiid foar. En se
meinimme is ek gjin opsje. In gesellich jûntsje mei myn freondinnen fyn ik ek
leuk!
Wêr meie se dy midden yn de nacht foar wekker meitsje?
Einliks nergens foar. Lit my mar moai lizze, dan bin ik it leukst! Doe ’t Jurre kaam
ha ik der ek tige oan wenne moatten dat ik der ’s nachts wer út moast foar de
flesse.
Wat fynst in grutte ergernis?
As minsken foar dyn noas 50 ride wêr ast 100
meist! En ik kin der ek net sa goed oer as ik net wit
wêr ‘t ik oan ta bin. Sietze is simmers altyd let thús
en it kin ek sa mar wêze dat hy opbellet dat hy
letter thús is as at soe. Dat fyn ik net altyd like
maklik.
Meist ek wol graach lêze?
Allinnich tydskriften, gjin boeken.
Hokker tv-programma sjochst graach?
Goede Tijden, Slechte Tijden. Dêr bin ik gek op.
Ik krij no yn de gaten, dat ik eins op in hiel ferkearde tiid by Geeske bin…. krekt
ûnder har favorite searje.
Dyn radio stiet faak op hokke stjoerder?
100% NL. As ik nei de feesttinte gean fyn ik de Vengaboys ek hiel leuk. Ik ha net
in spesifike smaak kwa muzyk.
Wat is dyn favorite fakânsjeplakje?
Earlik sein, bin ik net echt in fakânsjetype. Ik mei wol graach ris in wykeintsje
fuort nei Landal of sa. Dêr genietsje ik fan. Ik hoef net wiken fuort.
Wat is it fierste plak wêrst west hast?
Mei Sietze en syn âlders mei nei Dútslân om in nije kraan te keapjen. En yn
Antwerpen ha ik ek alris west.
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Hast dan noch nea mei in fleantúch fuort west? Nee, ik bin net sa. Neffens
Sietze is Geeske mei gjin mooglikheid de loft yn te krijen. Dochs soe ik wolris
tegearre mei Sietze in nachtsje fuort wolle. Mar dat mei ek gewoan yn Nederlân.
Mist hjir ek wat yn Nijemardum?
Nee, it is bêst genôch. Ik ha yn Nijemardum staazjerûn en letter ek wurke by it
pjutterboartersplak. Dêrtroch koe ik fansels al wat minsken. Mar wy binne beide
net sa dat we by iderien de doar plat rinne. Mar in praatsje kin fansels altyd.
Wêr soest net sûnder kinne?
Dêr hoecht se net oer nei te tinken. Myn bern! Ik soe net sûnder myn bern kinne.
En einliks kin ik ek net sûnder myn auto. De bern en myn auto binne myn alles.
Wat soest noch graach ris dwaan wolle?
Ik fyn it prima sa’t it in no allegear giet! “Trouwe” seit Sietze. Dat woe ik yndie
wol graach, mar dat hoecht fan my net echt mear. Ik sjoch de mearwearde der
net fan yn.
Wat fynst de moaiste tiid fan it jier?
Ik tink it foarjier. De simmer fyn ik altyd best waarm, mar it is dan wol gesellich
om jûns noch efkes bûten te sitten mei in wyntsje en wat boarrelnútsjes. Mar 40
graden is my echt fierstente hyt! En winters is it my altyd te kâld.
Ik bin troch myn fragen hinne en Geeske hat der neat mear oan ta te foegjen. Ik
set myn recorder út en we reitsje noch wat oan de praat. As ik nei hûs ta fyts is it
al letter dan ik tocht....
Geeske, tanke wol foar dyn gastfrijens!
Hedwig

PAPIER NET YN’E KLIKO!
Deze maand staat de afvalsoort papier in de schijnwerper van
Ho! net yn e kliko.
Wisten jullie dat nieuw papier voor 82% bestaat uit gerecycled oud
papier? Het recyclepercentage in Nederland is hoog, ruim 85%. Geweldig! Maar
de keerzijde is dat 15 %, zo’n 30 kilo oud papier en karton, per persoon per jaar
in het restafval belandt.
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Hoe zit dit in Nijemirdum?
De meesten van ons weten dat op de 3e zaterdag van de maand een aantal
vrijwilligers actief zijn om het oud papier bij de bewoners aan huis op te halen.
Maar hoe gaat het dan verder? Waar gaat het naar toe? En wat brengt het op?
Tijd voor onderzoek.
We beginnen bij dorpsbelang, maar worden vrijwel direct doorgestuurd naar
degene die hier (bijna) alles van weet: Hendrik Postma.
Ons dorp heeft een contract met Omrin voor het ophalen van het oud papier.
Eén keer in de maand wordt er op de 3e donderdag van de maand een container
op het terrein van Runia Fourage geplaatst. Inwoners mogen daar hun oud
papier heen brengen.
Op de zaterdag wordt het papier in Nijemirdum opgehaald. Er is een route in het
dorp en een route in het buitengebied. En op maandag wordt de container weer
opgehaald.
De opbrengst van het oud papier gaat voor de helft naar het dorpshuis
(lokaalvereniging) en de andere helft gaat naar de jeugdclubs. Ik heb even op de
site van Omrin gekeken. Oud papier brengt tussen de € 30 en € 40 per 1000 kg
op.
Een snel rekensommetje leert dat we met z’n allen iedere maand ongeveer
5000kg apart inzamelen
Dit komt op ca. € 1000,- voor het dorpshuis en eenzelfde bedrag voor de
jeugdclubs.
Zeker de moeite waarde!
In Nijemirdum wordt het oud papier keurig in dozen verpakt aangeleverd.
Wat mag er niet bij het oud papier:
Nat en vies papier, sanitair papier, behang, drankenkartons, diepvrieskartons,
enveloppen met plastic bubbeltjes, ordners en ringbanden.
Het klikoteam
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WER IS DIT ?
De poddestoel op de foto fan foarige moanne stiet op in plakje
dêr’t jo sa’n ding net sa gau ferwachtsje, nammentlik op it
hiem by Johannes en Anne van der Goot op Heaburgen 36.
Mar oan de protte goede oplossingen te fernimmen falt hy wol
op!
Gewoanwei pleatst de ANWB dizze hânwizers, mar dizze
poddestoel hat Johannes sels makke.
En o wat liket er in soad op it echte eksimplaar!
Allinne wannear’t men de sydkant lêst falt er troch de koer.
De lêste sûkerbôle fan dit jier giet nei Jan Buma, lekker ite!

Coby hat wer op ‘n paad west
en in moai plaatsje makke fan?
Binne jimme der út ?
Belje nei nr.571889
Of stjoer in mail nei
Redaksje.doarpsnij@gmail.com
Dat kin oant en mei kommende freed.
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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BRIEVENBUS
Zaterdag 14 december rond 23.00/23.30 uur is de
brievenbus in Nijemirdum opgeblazen met zwaar
vuurwerk. Van de brievenbus is door de knal niet
veel meer over, en ook een hoop brieven zijn
onherstelbaar
beschadigd.
De politie hoopt in
contact te komen met de dader of met ooggetuigen
van het vuurwerkincident. "Ben jij degene die dit
gedaan heeft en heb je misschien spijt? Meld je dan
bij ons."
Heb jij iets gezien, of weet je wie dit gedaan heeft?
Meld je dan bij ons, via het algemene nummer
09008844 of anoniem 08007000.

EEN BETERE OMGEVING MET ELKAAR: KERN MET PIT
Kern met Pit daagt mensen uit om hun droom voor de buurt te realiseren.
Mijn droom: een gezamenlijke buurttuin.
Inmiddels zijn we een jaar verder en al heel wat mensen hebben de tuin ontdekt
om tegen een redelijke vergoeding groenten, fruit en/of bloemen te plukken.
Maar ook om een praatje te maken of te genieten van het uitzicht.
Het plan voor volgend jaar is om de leerlingen van de basisschool bij het project
te betrekken. Overleg hierover met de school is al opgestart.
Vanaf 8 december kan er gestemd worden op het beste Kern met Pitburgerinitiatief 2019. Dit kan tot 8 januari. Op www.kernmetpit.nl kun je een link
vinden naar een online stemformulier. Per provincie wordt er een trofeewinnaar
gekozen. Deze winnaar wint 1500 euro extra en gaat naar de landelijke finale.
Mijn verzoek: zijn of worden jullie ook fan van de buurttuin in Nijemirdum?,
stem dan op mijn project de Buurttuin.
Alvast bedankt voor jullie stem,
Lian de Graaf
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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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Krystkilo’s :
Wy wurde wier
gjin grouwe skiter
tusken de krystdagen
en âld-en-nij, mar
tusken âld-en-nij
en de krystdagen!
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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
1 januari 2020

:

00.30 oere fjoerwurk

1 januari 2020

:

Fanôf 17.00 oere is it doarpshûs iepen

7 febrewaris

:

Bierproeverij

7 maart 2020

:

Playbackshow

7 april – 1 septimber

:

Tentoonstelling 75 jaar bevrijding

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 29
jannewaris 2020
KOPIJ YNLEVERJE foar woansdei 22 jannewaris 2020
by ien fan de redaksjeleden
in e-mail stjoere kin ek: redaksje.doarpsnijs@gmail.com

