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KOLOFON
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STOARN
Op 18 jannewaris 2020; Jacobus de Jong. Hy is 89 jier wurden.

INZAMELING VOOR CYSTIC FYBROSIS
In 2019 was de opbrengst door inzameling van kaarten, postzegels en giften
€ 2950,-. Hartelijk dank voor jullie inbreng.
Vriendelijke groeten, Teun en Akke Stoker

OALJEKOEKEN
Minsken wat wer in minsken op âldjiersdei by ús yn it hok.
Om seis oere moarns glieden de earste oaljekoeken yn it gleonhjitte fet.
Fansels wurde se dan direkt ek keurd ; de bakkers krigen grien ljocht, dat se
koenen trochgean.
De beslachmakkers sloegen 100 pak oaljekoekemiks dertroch; dat gyng as in
spear. De earste klant kaam om kertier oer sânen: buorfrou Anna, sy moast nei
it wurk. De lêste klant wie Annelien Postma: dy hold ús oan op de dyk om in oer
as twa yn de middei.
Omdat we net folle oer hienen, ferkocht Coby har eigen mar. Sy hie sadwaande
net folle yn de friezer.
82 klanten kamen der dit jier by ùs yn it hok. De opbringst wie € 865,88.
Geweldich, wat wer in jild.
We sille mei de âlderein fan Nijemardum en Sondel in oaljekoekereiske meitsje
nei de Noardsee. Hoe’t dat allegear ferinne sil hearre jim wol wer yn de
folgjende krantsjes.
Wy as Pietersmaatsjes ha wer in super moaie dei hân en ha no alwer sin oan 31
desimber. Tige tank foar jim klandyzje.
Groetnis fan Boâke ,Freark, Wieger, Coby en Wiepkje
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OP LOKAASJE
As fotoriedsel hat it bedriuwke ‘ lyts begjin’ alris yn it
doarpsnijs stien en krekt in jier lyn ha ik in buordsje mei
deselde tekst ek oanhelle yn myn reisferslach nei NijSeelân, want yn Matamata dêr’ t Eddy Baukema
wennet, hinget ek in buordsje mei ‘lyts begjin’. Syn
pake wenne yn it húske op Hoitebuorren nr. ? dêr’ t no
Gerrit Jaap Runia wennet.
It âlde buordsje, dat dêr noch op ‘e souder lei, hinge
earst oan de gevel en no oan it stek neist de wenning.
Ik bin by de wyngerd fan Andy en Martzen IJzendoornRunia, en ha ôfpraat mei Martzen, dochter fan Pieter
en Diete Runia. In wyngerd yn Nijemardum; dat is
bysûnder. Kin dat hjir dan? Ik wol hjir wolris wat mear
fan witte en wy prate oan it begjin fan it nije jier ôf;
mei in lekker bakje kofje en in apelflap derby kinne wy
los.
Hoe bist der sa bykaam om hjir in wyngerd te begjinnen ?
It is begûn fanút in dream; myn man hâldt fan wyn en begjin 2017 seagen wy nei
it telefyzjeprogramma fan Ilja Gort (wynboer en presintator fan programma’s oer
wyn) en filosofearren wy oer it plantsjen fan wynstokken by ús hûs yn Lemmer.
Mar sa’n grutte tún ha wy no ek wer net dus tochten wy fierder. Sa kamen wy op
it stikje grûn dat by it hûs fan myn broer Gerrit Jaap heart. Hy fûn it prima en in
pear moanne letter ha wy de grûn omploege en de earste 3 rigen delsetten mei
36 stokken dêr’t de reade drúf Regent by-op groeie koe. Fan ien stôk kinst ien
flesse wyn meitsje.
En it oare jier? Mear stokken?
Ja. En ek mear soarten. Der groeie no trije soarten wêrûnder in wite. Der steane
no sa’n 100 stokken yn 9 rigen.
Hast hjir ûnderfining mei?
Nee, hielendal net, mar Andy sit by in wynklup en dy siket alles út.
Bist sels in wynkenner?
Dat net, mar ik mei graach in wyntsje.
Dochst dit hielendal allinnich ?
Nee, it is de hobby fan ús gesin. Us jonges Ferdi (11) en Kasper (9) helpe ek mei.
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Is it bewurklik?
Wy besykje om sa biologysk mooglik te wurkjen.
Yn febrewaris moat der snoeid wurde en as de
earste bledsjes komme, komt der
“blêdbemesting” op. Om de druven tsjin de fûgels
te beskermjen, dogge wy pûdsjes fan gaas om elke
tros. Foaral dat lêste kostet in soad tiid. In net
deroer hinne is makliker mar dat fine wy net moai.
Wat is belangryk om goede druven te krijen?
De grûn; dat ha wy earst ûndersocht foardat wy
hjiroan begûn binne. It docht bliken dat de grûn
poer geskikt is. Fierder komt de wyn faak fanôf see
en krije de druven in soad sinne-oeren.
Hoe wie de opbringst fan foarich jier?
It wie in goed jier; de rispinge fan foarich jier wurdt op dit momint makke; sa’n
40 liter, allegearre fan eigen druven! (sy fertelt dit sa strieljend; kinst sjen dat
sy der grutsk op is)
Wêr wurdt de wyn makke?
Thús; wy dogge alles sels. Wy helje de druven mei de hân los fan de trossen; se
komme yn in ‘druvekneuzer’ dy’t wy mei de hân oandraaie moatte. Dan komt it
yn in grut fet en begjint it “gistproses”. Dêrnei wurdt it parst en dan moat it noch
sa’n jier stean om echt lekker te wurden. Uteinlik wurde de flessen ‘bottele’; dêr
ha wy in moai koarkapparaat foar. Martzen lit my de earste flesse sjen dy’t sy út
in houten doaske hellet. Op it etiket stiet de Nijemardumer toer. Sjocht der
prachtich út! Dizze ôfbylding is makke troch in goede freon fan harren, Jan
Meelen út Maastricht. En de eftergrûn is harren houten tafel.Se sitte ek op
Facebook: Hobby wijngaard IJzendoorn-lyts begjin.
Wêr is it te keap?
It is hobby dus meist it net ferkeapje. Wy drinke der sels fan en jouwe wolris in
flesse wei. Wy wolle yn 2021 miskien wol in wynpriuwerij hâlde om mear
minsken der fan genietsje te litten.
En as jim wolle, kinne jim in flesse wyn krije dy’t de minsken winne kinne as sy it
fotoriedsel rieden ha. ( fansels wolle wy dat wol;leuk!)
As minsken Andy oan it wurk sjogge, binne sy altyd wolkom foar in praatsje en
om it ris te besjen.
Do bist lyts begûn, wolst ek lyts bliuwe?
Ja hear, it is in hobby en dat bliuwt it.
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Martzen fertelt noch dat sy en har man beide in baan ha wêryn se in soad binnen
wurkje. Dizze hobby is lekker bûten yn de natuer en bist dwaande mei dyn
hannen.
Dat snap ik hiel goed. Sels fyn ik dat ek hearlik. De holle leech meitsje.
Wy prate noch in skoftke nei. Dat is it moaie fan sa’n ynterview. Want wy witte
faaks wol de namme, it gesicht, miskien ek noch it berop mar wa’t dy persoan
foar dy oer echt is, komst pas efter ast mei se praatst. Wat ik sa moai fyn oan har
ferhaal is dat sy it oandoard ha om fan harren dream werklikheid te meitsjen!
Hoe is dy spreuk ek alwer: “it is nea te let om wekker te wurden en dyn dream te
libjen”.
Martzen, tige tank foar dyn tiid en dream mar lekker fierder! Wa wit wurket it
besmetlik.
Coby
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Uitnodiging ledenvergadering “Doarpsbelang Nijemardum”
Graag nodigen wij u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op
woensdag 5 februari 2020 om 20.00 uur in het Dorpshuis te Nijemirdum.

AGENDA
1.

Opening

2.

Mededelingen

3.

Notulen ledenvergadering 6 februari 2019 (zie Doarpsnijs)

4.

Jaarverslag 2019

5.

Financieel verslag Dorpsbelang en Feestcommissie

6.

Verslag Feestcommissie en verslag Tuincommissie

7.

Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar: Sjoukje Kramer
Voorstel nieuw bestuurslid: Tiny Wildschut

8.

Rondvraag

9.

Pauze

10.

Stand van zaken: Ho, net yn ‘e kliko

11.

Korte presentatie Landschapsbiografie Gaasterland door Sabine Boode

12.

Sluiting

Namens het bestuur Dorpsbelang,
S. Kramer, secretaris
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NOTULEN LEDENVERGADERING DORPSBELANG NIJEMIRDUM,
WOENSDAG 6 FEBRUARI 2019
Opening
Voorzitter Jeannet Bekedam opent de vergadering met een moment stilte voor
Douwe Wildschut. Daarna heet Jeannet ons allen welkom en start de
vergadering.
In bijzonder aanwezig: Politieagent Hebing, Klaas Knobbe, dorpcoördinator.
Jeltsje Piersma, FNP. Wethouder Durk Stoker. Theo Nauta, CDA.
Gastsprekers Yme Wiersma en Mieke Koot.
Afmeldingen: Christenunie, JD v.d Tol, R. Zijlstra, R. Nadema, J. Draayer, R.
Schouten.
Mededelingen
Wisten jullie dat Joukje Hak 3e geworden is op NK dressuur Friese Paarden,
Europees 10e, super prestatie!
Ook voor Sipke Zeldenrust een top prestatie, 240 km hardlopen in 7 dagen door
de woestijn. Voor het goede doel, de Noordzeeziekte.
De Master Bode strijtte wordt al gedeeltelijk bewoond, druk bezig met de bouw
van verschillende woningen, en er staan nog kavels te koop.
Herinrichting Nijemirdum, de voorbereiding is in volle gang, we hopen dit najaar
te kunnen starten.
Toer in ‘t ljocht. Reekers zal het uitvoeren, we zoeken nog vrijwilligers voor
graafwerkzaamheden.
Himmeldei: Zaterdag 23 maart, elk jaar weer zakken vol rommel, we hopen op
nog meer vrijwilligers.
Dorpskrant: Hartelijk dank aan de mensen die dit elke maand verzorgen. Ze
krijgen applaus.
Lian de Graaf heeft project ingeleverd voor buurttuin, via Kern met pit subsidie
gekregen, in volgende dorpskrant schrijft zij hier wat over.
De duofiets, via oliebollenactie van fam. Pietersma, aanvraag in volle gang bij de
gemeente. Wiepkje vertelt: iedereen super positief over dit idee, kopers, gulle
gevers, nu 2200 euro, fiets kost 8500 euro. Klaas Knobbe heeft haar geholpen
met de subsidie aanvraag. Nu nog een tekort van 2000 euro, het is een duofiets
voor een duodorp, Sondel doet ook mee. De fam. Hoekstra van het Krúspaed,
heeft stalling aangeboden. Ze zoeken nog wel vrijwilligers die mee willen fietsen.
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Meld je aan bij Wiepkje als je mee wilt fietsen. Jeannet bedankt Wiepkje voor
haar verhaal.
De snelheidsmeter doet goede zaken, Thijs Laffra beheert deze en leest deze uit.
Hoogste snelheid is 100 op de Hege Bouwen gemeten. Politie Hebing vertelt
dat Nijemirdum ook op de klachtenlijst staat van meldingen. Dus wie weet gaan
ze binnenkort achter de boom staan! Geef ‘t gerust aan hem door wanneer er
extreme snelheden gesignaleerd worden. Thijs wordt bedankt dat hij dit wil
doen.
Notulen vergadering febr 2018
Geen opmerkingen. Bij deze goedgekeurd.
Jaarverslag
Gemaakt door Sjoukje Kramer, voorgelezen door Froukje.
Jeannet bedankt Sjoukje voor het maken van het jaarverslag.
Financieel verslag
Uitleg door Hedwig, ook op de tafels ligt een kopie. 500 euro beschikbaar gesteld
aan de feestcommissie. Positief saldo van 8000. Maar dit komt doordat we al
subsidie voor de “Toerverlichting” hebben gekregen.
Reactie van feestcomm: We draaien niet positief. We zijn alleen afhankelijk van
vrijwillige bijdragen, vandaar de sponsoring van Dorpsbelang.
De kascommissie is bij Hedwig langs geweest, DJ de Kleine en PJ Ferdinands
hebben geen bijzonderheden gevonden, Hedwig heeft haar werk goed
gedaan. Piet Johan stopt, Willy biedt aan om in de kascommissie plaats te
nemen.
De Feestcommissie. Douwe Stellingwerf doet verslag. Kleintje dorpsfeest was
een succes. Veel positieve reacties gekregen. Verder vertelt hij over het
aankomende feest in juni. Programma staat in het dorpskrantje.
2 maart playbackshow, 3 categorieën, jong, midden en volwassen. Graag
aanmelden! De vrijwillige bijdrage voor het dorpsfeest kan dan alvast worden
ingeleverd, zodat de FC niet meer bij alle mensen langs hoeft, kost hen veel tijd.
Vraag Johannes v.d Goot: waarom dorpsfeest in juni, kan het weer naar
september. Wat is de reden hiervoor geweest. Reden: eerder donker in
september, vakantie zit ertussen, verzoek van dorpsgenoten.
Jeannet wenst de feestcommissie veel succes met de voorbereidingen.
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Tuincommissie
Klaske Zwart doet verslag. Droge zomer dus eind van de zomer vielen er veel af.
3e prijs: Trijntsje Dijkstra en Gerald Bos, De Omrin
2e prijs: Fam. Visser, Wytlansdykje
1e prijs: Ids Gijzen en Janny Keulen, Hege Bouwen
Klaske stopt na 3 jaar, zij wordt hartelijk bedankt met een bloemetje.
Bestuursverkiezing:
Hedwig: aftredend en herkiesbaar. Hedwig wordt herkozen. Rienk Nadema en
Jelte Draijer nemen afscheid. Voorstel nieuwe bestuursleden: Jan Deinum
en Thijs Laffra. Jan en Thijs stellen zich beiden voor, en worden welkom geheten
met applaus. Jelte en Rienk krijgen beide een bloemetje voor hun inzet.
Rondvraag
Johannes v.d Goot: Waarom geen witte strepen op de Hege Bouwen. In het
donker zie je zo weinig.
Den Hartog: In Follega zijn ook strepen, is wel gelukt, gelijke situatie. Dan
kan Nijemirdum dat ook weer proberen toch.
Klaas Knobbe vertelt dat hun ervaring is dat er met strepen nog harder wordt
gereden. Hedwig zegt dat fietsers ook weinig kunnen zien en snel naast de weg
belanden. Mieke Koot, vindt dat alle belijning slecht is. Klaas Knobbe bevestigt
dit en zal het doorgeven.
Jeannet zegt dat wij zeker aandacht hebben voor de Hege Bouwen, onze
voorkeur gaat uit naar belijning.
Durk Stoker vertelt dat het beleid van DFM overal hetzelfde moet zijn.
Albert Bekedam vindt dat er voor de Hege Bouwen wel een uitzondering mag
zijn, omdat er veel bochten in zitten, veel fietsers, vele gevaren. Durk Stoker zegt
dat er goed naar gekeken zal worden.
Roel Veen vindt dat er nog meer betonblokken moeten komen, dat remt de
automobilisten tenminste af, daar zijn ze bang voor.
A Rozema: zijkanten Wytlansdykje, moet beter onderhouden worden, veel
gaten. Het heeft elke keer onze aandacht zegt Jeannet.
PJ Ferdinands: Hoe staat het met het glasvezel? Durk Stoker: Kabel Noord is
bezig, hij weet niet precies wanneer Nijemirdum aan de beurt is, hij denkt
binnen 3 jaar. 65% moet meedoen van de inwoners. Durk Stoker gaat het na en
komt hierop terug in april wanneer hij langskomt bij ons op de Dorpsbelang
vergadering.
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Meine Pietersma: Waar blijft de bedrijvigheid op het platteland? Durk Stoker
antwoord hierop dat dat probleem niet alleen bij de DFM ligt, wij hebben echt
de aandacht wel op het platteland, het ligt niet alleen aan ons, ook de bevolking
zelf heeft hier invloed op.
Meine: En er is een bord weg, geel bord, eigen weg. Wie heeft het gezien.
Hedwig antwoord, had het in de WhatsApp groep gezet, dan kan iedereen
ernaar uitkijken.
Theo Nauta: Mensen moeten zich met elkaar verantwoordelijk voelen. Bijv. er
wordt een mooi groot huis gebouwd, maar door een aannemer van buiten.
Betrek hierbij de plaatselijke middenstand.
Mieke koot: Glasvezel wel nodig voor de kleine en middelgrote bedrijven hier in
de buurt. Durk Stoker kan zich hierin vinden en wil dit meenemen.
Pauze
Mieke Koot vertelt over de WhatsApp groep van Nijemirdum.
De feiten: 117 deelnemers, weinig criminaliteit. Poppenmysterie meest bekeken,
wel meer dan 44.000 keer. Ze legt uit dat wij als bewoners erop moeten
letten dat er geen onzinnige onderwerpen worden geplaatst, omdat er daarna
altijd mensen de App verlaten. Alleen onderwerpen, nuttige reacties, geen
duimpjes plaatsen.
Politie Hebing bevestigt dit verhaal en geeft aan dat het wel heel nuttig is om
een Appgroep te hebben in een dorp, de politie ondersteunt dit erg en helpen de
beheerders hiermee.
Mieke Koot komt ook in de groep van DFM, als dorpscoördinator van
Nijemirdum, samen met politie en andere dorpscoördinaten, zodat zij ook weer
belangrijke berichten kunnen delen en snel in actie kunnen komen.
Webcare; insta, fb, twitter, samenwerken met politie en dorpsbeheerders zodat
ze via korte lijntjes snel contact hebben.
Yme en Tineke doen verslag van hun reis naar Zuid-Afrika.
Yme vertelt met mooie plaatjes op de beamer.
Mieke, Yme en Tineke worden hartelijk bedankt met applaus en bloemen
Sluiting
Jeannet sluit de vergadering om 22:20 uur, bedankt iedereen voor
zijn/haar komst, inbreng en vragen. Iedereen krijgt een drankje aangeboden.
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FINANCIEEL VERSLAG 2019 DORPSBELANG NIJEMIRDUM
BALANS PER 01-01-2019
Spaarrekening
Rekening-courant
Kas
Totaal

€ 8.736,55
€ 11.048,32

kapitaal
+

€ 19.784,87

€ 19.784,87

RESULTATEN REKENING 2019
INKOMSTEN
Contributie leden
Sponsors Dorpskrantje
Subsidie gemeente
Tuincommissie
Postabonnees
Diversen
Rente
Dorpsontbijt
Snelheidsmeter
Aanlichten de Toer
Oud en nieuw

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.428,00
572,50
1.742,00
50,00
15,00
350,00
1,05
304,50
484,00
2.750,00
639,55

Totaal

€

8.336,60

UITGAVEN
Bloemen/cadeaus/sponsoring
Dorpskrantje
Vergaderkosten
Tuincommissie
Ledenvergadering
Diversen
Contributies
Dorpsontbijt
Snelheidsmeter
Aanlichten de Toer
Oud en Nieuw
Kosten bank
AED
Avond vierdaagse
4 mei
1000 ogen preventie
Webhosting
Vis wedstrijd
Administratie kosten

€
609,03
€
736,89
€ 1.479,80
€
92,90
€
364,20
€
671,20
€
37,00
€
409,50
€
484,00
€ 12.992,75
€
969,90
€
176,12
€
361,48
€
9,01
€
15,00
€
€
€
82,01
€
0,04

Negatief saldo
Totaal

€ 11.154,23€ 8.336,60

BALANS PER 01-01-2019
Spaarrekening
Rekening-courant
Kas
Totaal

€ 7.237,60
€ 1.393,04
€
+
€ 8.630,64

kapitaal

€

H. Beukens-Eiling

penningmeester:
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8.630,64

FINANCIEEL JAARVERSLAG FEESTCOMMISSIE NIJEMIRDUM 2019
Inkomsten

Uitgaven

Saldo 1-1-2019
Kosten Rabobank
Playbackshow 2 maart 2019
Div uitgaven
Dorpsfeest 27-29 juni 2019
Opbrengsten springkussen

€

808,80

€ 3.490,65
€
10,00

Saldo 31-12-2019
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Saldo
€

179,03

€

1.655,05

€ 136,52
€ 668,33
€ 247,25
€ 1.807,57

WER IS DIT ?
Foarige moanne krige ik in e-mailtsje fan Jeannet Bekedam
mei de tekst “Hjir kin ik net omhinne, dit is by ús yn de tún ! “
En sa is it mar krekt, de sierlike lantearne op de foto lit jûns
syn ljocht skine oer it paad nei it hûs fan de famylje Bekedam
op Hoitebuorren 12.
Itty Rienstra seach ek ljocht yn ús fotoriedsel en hat dêrmei
de sûkerbôle fertsjinne !

Wêr binne wy dizze kear?

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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Ledenvergadering “De Laatste Eer” te Nijemirdum.
Uitnodiging voor de ledenvergadering van de uitvaartvereniging
welke gehouden wordt op Dinsdag 11 februari in het dorpshuis te Nijemirdum.
Aanvang: 20.00 uur.
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening.
Mededelingen.
Notulen ledenvergadering 2019.
Jaarverslag secretaris.
Jaarverslag penningmeester.
Verslag kascommissie.
Voorstel contributie en ledenkorting.
Uitleg rekentabel.
Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: Dhr. Piet Rienstra.
Leden kunnen tot aanvang van de vergadering met een voorstel van een
tegenkandidaat komen.
10. Rondvraag.
11. 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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Playbackshow
Nijemirdum
Zaterdag 7 Maart 2020
Aanvang 19:00 uur in het Dorpshuis
Start playbackshow 19:30 uur
Entree: €3,50
Deelnemers zijn gratis
Geef je op voor 26 februari via fcn1948@gmail.com
ook moet de muziek voor deze datum bij Douwe zijn*
De playbackshow is in samenwerking met:

Disco Silver
Tot ziens op zaterdag 7 Maart!
De feestcommissie
*1 deelname per avond en de opgave is pas definitief als de
muziek is ingeleverd
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Lokaalvereniging Nijemirdum
Uitnodiging voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering van de Lokaalvereniging op
woensdag 11 maart 2020 om 20.00 uur in het dorpshuis van Nijemirdum.
AGENDA
1

Opening en vaststellen agenda

2

Notulen ledenvergadering van 6 maart 2019

3

Ingekomen stukken en mededelingen

4

Jaarverslag secretaris
Pauze

5

Financieel verslag penningmeester

6

Vaststellen jaarlijkse contributie: voorstel contributieverhoging

7

Dorpshuis

8

Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: Ede Groenhof
Vacature penningmeester: Het bestuur stelt Douwe Prins voor als kandidaat.
Eventuele andere kandidaten kunnen zich aanmelden of worden voorgedragen tot voor
aanvang van de vergadering.

9

Rondvraag

10

Sluiting

De Lokaalvereniging
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DE TWEEDE TREKKING VAN DE ACTIE ‘HO! NET YN’E KLIKO!’
Oudejaarsdag: een komen en gaan van mensen bij de familie
Holtrop. Heerlijke oliebollen en dan ook nog eens een goed
doel steunen!
Wij mochten er
ook staan om
reclame te maken
voor
‘Ho! Net yn’e kliko! Dat leverde maar
liefst 10 nieuwe deelnemers op.
Tussen de drukke werkzaamheden
door had Wiepkje tijd om de tweede
trekking van onze actie te verrichten.
En de gelukkige prijswinnaars: de
familie Nadema.
Met de prijs gaan Lian en Hanneke er naar toe.
Minke verwacht ons en in huis scharen we ons rond de keukentafel (is er een
gezelliger plekje?)
Het gesprek van deze middag gaat over het scheiden van afval. Minke vertelt dat
ze dit van huis-uit heeft mee gekregen en dit ook toepast.
De gedachte die bij meer mensen leeft is deze: Wat is de noodzaak om
deelnemer te worden?
Toch is ook Minke van mening dat het goed is om het een en ander weer onder
de aandacht te brengen. Ook zijn we het er over eens dat we altijd bij kunnen
leren.
Minke geeft als voorbeeld dat ze niet wist dat versleten kleding ook apart
ingezameld kan worden (dat wisten wij eerst ook niet).
Voor iedere deelnemer ontvangt dorpsbelang €3,Praten over afval, hoe interessant kan dat zijn. En wat is er veel afval!
Door goed te scheiden kunnen we in ieder geval de kosten laag houden. En de
grondstoffen kunnen opnieuw gebruikt worden.
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We zitten gezellig aan de thee met heerlijke Fryske
dumkes mmmmmmm.
Minke vertelt dat ze de dumkes ook wel in een
appeltaart verwerkt: een Friese Appeltaart! Dat lijkt
ons ook wel wat. Net yn’e kliko maar lekker opeten.
We maken nog een leuke foto en gaan met dit
lekkere vooruitzicht weer naar huis.
Dank je wel, Minke voor dit leuke gesprek.
Op de foto reikt Lian de tegoedbon van € 20,- te
besteden bij de Graasboerderij in Sondel uit aan
Minke Nadema.
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Moetesto in
oantreklike man
mei glinsterjende
eagen, wiete lippen
en in waarm liif?
Bliuw derôf!....
hy hat de gryp.
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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
5 febrewaris

:

Ledenfergadering Doarpsbelang

7 febrewaris

:

Bierproeverij

11 febrewaris

:

Ledenfergadering Begraffenisferiening

7 maart

:

Playbackshow

11 maart

:

Ledenfergadering Lokaalferiening

28 maart

:

Bingo

30 maaie

:

Rommelmerk

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 26 febrewaris
KOPIJ YNLEVERJE foar woansdei 19 febrewaris
by ien fan de redaksjeleden
in e-mail stjoere kin ek: redaksje.doarpsnijs@gmail.com

