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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      
 Sjoukje Kramer (secr)  Wissebuurt 12       571785 
 Dorpsbelangnijemirdum@gmail.com 
              Hedwig Beukens               Hege Bouwen 2a  572278 

      (penningmeester, bankrek.  NL30.RABO.0305.2441.59)  
 Jaap Douwe Bokma              Hoitebuorren 13  571328 

 Froukje Prins   Hege Bouwen 16  593776 
Thys Laffra                Omrin 4   571551 

 Jan Deinum   Wissebuurt 14   795040 
   
E-mailadres buertplysje:  dirk.hebing@politie.nl of  www.politie.nl    
Wykbehearder gemeente:  r.zijlstra@defryskemarren.nl of 
            Tel. 0620548535 of  

www.defryskemarren.nl/melding 
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BERNE 
 
Op 14 febrewaris is berne 
 
 

JESTE 
 
 
soan fan Freerk Siemen en Tryntsje Hospes-Rinkema. 
Broerke fan Simme en Mente. 
 
 
 
 
 

FERHÚZE 

 
Jelle Eppinga en Hetty van der Stap binne mei 
harren bern Hendrik, Arjan en Idwer ferhúze nei de 
Hege Bouwen 1a.  
 
 
 
 
 

NIJE YNWENNERS 
 
Jelle Thibaudier en Charlotte White binne fanút de 
Brekkenpolder op Wissebuurt nr. 31 komd te 
wenjen. 
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RED DE KOALA 
 

 

De flesseninzamelingsactie voor de 
zapp actie ‘Red de Koala in Australië’ 

heeft 
€ 45,10 opgebracht! 

 
 

Hartelijk bedankt voor uw bijdrage! 
 

Groetjes van Mirthe Jagersma 

 
 
 
 

LANDSCHAPSBIOGRAFIE SÚDWESTHOEKE 
 
Het zuidwesten van Fryslân kent een uniek landschap. Het is het resultaat van 
eeuwenlange vorming. Onder andere door de ijstijd, door erosie, door vervening 
en door haar bewoners. Het maakt Fryslân tot wat het nu is. En nog dagelijks 
ontwikkelt het landschap van de Súdwesthoeke zich. 
In opdracht van gemeente De Fryske Marren, gemeente Súdwest Fryslân en Mar 

en Klif (bezoekerscentrum Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân), heeft 

Cultuurland Advies een landschapsbiografie opgesteld van dit deel van de 

provincie. Het is een voor Nederland ongekend gedetailleerde cultuurhistorische 

biografie geworden. 

De landschapsbiografie is voor iedereen leuk om te bekijken. Of u nu alleen wilt 

zien wat er voor bijzonders in uw omgeving is te vinden of uitgebreid wil 

grasduinen door de hele regio en haar kliffen, meren, terpen en bossen. 

www.landschapsbiosudwesthoeke.nl  
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IT HIMD FAN IT GAT 

Al hiel lang wurdt de boargerlike stân fan Nijemardum yn 

it Doarpsnijs rûchwei byholden. De nije ynwenners binne 

meastal gjin bekenden , mar yn desimber koe ús redaksje 

Feike Jan  fan Feike en Anneke Jagersma wolkom hjitte yn 

ús doarp. Omdat hy en syn suske Gea (yn in griis ferline)as 

bern wol by ús oer de flier kamen, bin ik wol hiel benijd 

hoe’t it no mei him, syn frou Esther en harren famkes 

Mirthe en Jildou giet. As ik oanbelje op nr. 10 yn de nije 

Master Bodestrjitte  wurd ik freonlik begroete troch in lyts famke en heit Feike 

Jan.  Oer myn fraach foar in petear yn ús Doarpsnijs hoecht  hy net nei te tinken. 

Ik wurd der daliks ynnoege en bewûnderje it prachtige hûs en wat in geweldich 

útsicht. Wy prate ôf dat ik op woansdeitejûn oankomme mei. Deselde jûns bellet 

Feike Jan my op. “Woansdeitejûn is de jierfergadering fan Doarpsbelang. Dêr wol 

ik einliks wol hinne.” En dêr priuw ik daliks it grutte ferskil mei eartiids. In 

jongkeardel giet meastal net nei  sokke gearkomsten, mar in heit wol. “Sille wy it 

mar op tongersdei  hâlde Annie?” Sa gean ik op in winige jûn op wei nei de nijste 

strjitte fan ús doarp. Wat is de strjitferljochting hjir goed! In pear nije wenten  

binne noch yn oanbou mar hjir en dêr sjoch ik ljocht baarnen. Yn it lêste hûs 

wurd ik begroete troch in jonge frou mei in bliere útstrieling. Dat moat Esther 

wêze. Mar gau de jas út en in plakje sykje,  it leafst oan de grutte tafel.  Under it 

genot fan in lekker bakje tee prate wy efkes oer harren bern en oer de mate-

ploech fan froeger, dy’t noch hieltyd yntakt is. Esther moat it waskguod  opteare 

en Feike Jan sit yn ‘e startblokken foar de fragen. 

Wannear bisto berne? 
Op 20 april 1979. 
Wat woest as bern graach wurde? 
Proffuotballer like my wol moai. 
Hiest ek in grut foarbyld? 
Dat net, mar it wie yn de gloorjetiid fan Rijkaard en Van Basten. Foar harren hie  
ik wol bewûndering. 
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Watfoar oplieding hasto dien? 
Nei de Mavo en Havo ha ik 3 jier de oplieding foar befeiliger folge by de Friese 
Poort yn Ljouwert. 
Dat liket my in baan foar stoere binken. .. wat hâldt dat yn? 
Yn dizze tiid freegje in soad ynstânsjes om befeiliging . Dat jildt foar gebouwen, 
winkels, persoanen, mar benammen eveneminten sa as sportwedstriden en 
konserten. Dy moatte feilich ferrinne. Dêr wurdt oan wurke mei in team fan 
befeiligers dy’t de eagen goed iepen ha moatte en wannear’t de sitewaasje 
driigjend wurdt, moat der passend optreden wurde en somtiden wurdt de plysje 
of E.H.B.O. ynskeakele. 
Befeiligers meie sels gjin boeven oppakke? 
In befeiliger hat deselde rjochten as elke boarger . As hy in boef trappearet moat 
hy it risiko ynskatte,   mar in arrestaasje is it wurk fan de plysje. Dêr giet faak hiel 
wat ûnrêst en  agresje oan  foarôf en as it mooglik is besiket de befeiliging  alles 
yn goede banen te lieden. Dêr is gesach foar nedich en ynsicht op de sitewaasje 
en soks lear je by de oplieding. 
Doe oan it wurk? 
Ja, mar net as befeiliger. Ik ha dat wol in oantal jierren yn de wykeinen dien en 
meastal  by eveneminten yn it Westen. Oerdei ha ik earst in pear jier by in 
“bouwmarkt”op  ‘e Lemmer oan it wurk west. Doe fia in útstjoerburo by de 
Gemeente Gaasterlân-Sleat yn de bûtenstjinst . Dêrnei koe ik yn deselde funksje 
by de Gemeente Skarsterlân oan ‘e slach. Letter kriich ik in fêste beneaming  by 
Gaasterlân-Sleat en no binne beide gemeenten mei Lemsterlân opgien yn De 
Fryske Marren. Ik ha ek noch yntern sollisitearre en bin fan de bûtentsjinst 
oerstapt nei  technysk meiwurker by de ôfdieling Romtelik Behear. 
Dus net mear skoffelje en meane ensa? 
Wol plannen meitsje b.g. foar it behear en ferbetterjen fan diken en farwegen, 
mar foar it grutste part fan de dei achter de computer. 
En dus de hiele dei tusken fjouwer muorren wurkje? 
Ik ha dat wol besocht, mar it die bliken dat ik net myn foldwaning út dizze 
funksje helle en no sit ik sûnt in skoftke wer hearlik as “hovenier” yn ‘e 
bûtentsjinst yn Lemmer. 
Wêr hasto Esther moete? 
Op in feest mei myn maten, dat wy fierden fanwege it beheljen fan de trytichste 
jierdei. Esther wie ek útnoege as freondinne fan ien fan de oare froulju en dat 
wie it begjin…. 
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Hast ek hobby’s? 
Ik mei graach lêze en ik fuotbalje op 
freedtejûn by NOK yn it 35+ team. 
Fiere reizen meitsje fyn ik ek moai. Yn 
it ferline ha ik mei- en nei freonen en 
famylje yn Austraalje, Amearika, 
Eastenryk en ek al in kear op safary yn 
Namibië west. Túnkje ha ik ek wol 
nocht oan. Us hûs is wol klear, mar 
ynkoarten sil ik mei de tún oan ‘e 
slach. 
Hokke muzyk fynst moai? 
Ik ha in brede smaak. Pop en rock. U2 en Coldplay. 
Do ferteldest al dat lêzen dyn hobby is. Wat lêsto graach? 
Ik hâld fan detectives , benammen dy  fan David Baldacci, in skriuwer út 
Amearika, dy’t in hiel soad  skreaun hat.. De biografy fan bekende fuotballers fyn 
ik ek wol aardich. Wy lêze gjin papieren krante, mar it Doarpsnijs wol.  
Sjogge jim t.v.? 
Wy folgje it nijs, DWDD,  de sport en ek wol plysje-searjes sa as Flikken 
Maastricht en wy ha Netflix, dus dêr sjogge wy ek wol films ensa op. 
Kôkest wolris? 
Ja, dat doch ik wol gauris. Ik ha der gjin muoite mei. 
Wat fynst fan it Doarpsnijs? 
Dat lêze wy graach, ek de fryske stikjes, want wy moatte ús taal heech hâlde. 
Doe’t wy hjir net wennen liezen wy it altyd by ús heit en mem. Us famkes fine it 
ek tige spannend dat heit ynterviewe  wurdt en fregen al  “Is heit ek 
senuweftich?”. Sy wolle allebeide ek wol graach yn it Doarpsnijs! 
Jimme binne hiel deun by  dyn heit en mem komd te wenjen. Wat brocht jim 
derta om nei Nijemardum te ferhûzjen? 
Wy ha in tal jierren op ‘e Jouwer wenne yn  in frij nije wyk. Wy hienen dêr ek  in 
moai , frijsteand hûs. Goed nei ’t sin, mar ik miste it sosjale libben fan in doarp as 
Nijemardum. 
It sosjale libben is hjir de lêste jierren ek feroare… 
Fansels, mar hjir is noch in skoalle dêr’t men elkoar moetet, in tsjerke en in 
doarpshûs. Yn in grutter doarp binne der mear mooglikheden om te kiezen . Dat 
is moai, mar wy fielden b.g. dat de bern dy’t yn ús neiste omjouwing wennen, 
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net by elkoar op skoalle sitte. Sadwaande is it dreech om echt kontakt te krijen 
mei je neiste buorlju en dat fine wy wol fan belang. 
Do kaamst hast wer by heit en mem op it hiem, mar hoe wie dat foar Esther? 
It wie foar har net maklik omdat sy it libben yn ‘e stêd wend wie en yn  it U.M.C. 
fan Grins wurke. Doe’t sy yn it sikehûs fan Snits oan ‘e slach koe, wie dat gjin 
barriêre mear. Nijemardum wie fansels net frjemd  foar har en de bern, want wy 
ha altyd al in hechte bân mei ús famylje yn Nijemardum hân. Omdat wy  sûnt 
ferline simmer al in skofkte yn  in fakânsjehúske yn Aldemardum wenne ha, 
koenen de famkes hjir al nei skoalle en dy ha it hjir tige nei ’t sin.  
Geane jimme ek mei fakânsje? 
Wy binne gjin kampearders; kommende simmer meitsje wy in reiske nei 
Mallorca. 
Hasto ek winsken? 
Dat wy sûn bliuwe meie . 
Woest fierder noch wat oan Nijemardum kwyt? 
Wy hoopje hjir hiel lang en mei in soad plesier te wenjen. 
Ik hoopje fan herte dat dat slagje sil, tegearre mei alle oare  bewenners fan de 

strjitte, dy’t in nije libbens-ier fan Nijemardum wurde kin. 

In soad doarpsgenoaten ha wol oantinkens oan “master  Bode” dy’t in grut part 

fan syn libben as haad fan de skoalle de bern fan Nijemardum ûnder syn hoede 

hân hat en besocht hat om harren in paad te wizen nei de takomst. Ek in hiel 

grut nêst Jagersma’s hat wat fan syn entûsjasme  foar skoalle en doarp 

meikrigen. Sokke minsken binne fan grut belang foar de leefberens fan in doarp. 

En sjoch dêr:  in nije generaasje strykt hjir del. Famylje Jagersma, set ‘m op en 

bedankt foar de gesellige jûn. 

Annie 
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BESTE MENSEN, 
 
Op 4 juni lopen Klaas en ik in Frankrijk mee met het evenement Alpe d’HuZes de 
berg op omdat wij hopen dat wij samen kunnen werken aan een wereld waarin 
je niet meer dood gaat aan kanker. Dit jaar willen wij ons extra inzetten omdat 
kanker heel dicht bij komt in onze familie- en vriendenkring (en helaas ook in die 
van vele andere mensen). Het geld wat wij ophalen komt voor 100% ten goede 
aan de stichting Alpe d‘HuZes die nieuw onderzoek ondersteunt en de kwaliteit 
van leven van patiënten wil verbeteren. 
Als deelnemers aan dit evenement hebben wij ons verbonden om zo veel 
mogelijk geld op te halen en daarom organiseren wij op 18 april een high tea bij 
ons thuis aan de Lyklamawei 4. De kosten bedragen € 25,- per persoon. Je kunt 
je voor 10 april opgeven door een e-mail te sturen naar jjzijlstra@casema.nl of te 
bellen naar 571796. 
Wil je ons op een andere manier steunen en een donatie doen dan kan dat 
via https://www.opgevenisgeenoptie.nl/s/6243/9401/e Ook kleine bedragen zijn 
van harte welkom! 
 
Al vast hartelijk dank!  
 
Klaas Kos en Jellie Zijlstra 
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WER IS DIT ? 
 
It Frysk hynder fan foarige moanne soarge 
foar wat harsenskrabberij ,  want wie  
dit net by Meine Pietersma op Hege 
Bouwen 10  ? 
En ja hear, Meine en Margreet hawwe in 
úthingboerd mei in Frysk hynder derop 
....mar it hynder dat wy op it each ha is te 
finen op’e daam by Siebe en Hennie 
Postma op Hege Bouwen 41. 
Siebe en Hennie binne hielendal wei fan it 
Frysk hynder en yn it ferline ha se dan ek in ferskaat oan prizen wûn mei it  
hynder foar de sjees. Dat is ek it moaiste plak foar in Frysk hynder (mar dat binne 
myn gedachten).  
 
De sûkerbôle is diskear wûn troch Judith Kanninga, lekker ite!   
 

                                                                                         
Coby hat wer efkes in rûntsje troch                                           
Nijemardum makke . 
                                                                                         
Witte jimme wêr’t dit is? 
                                                                                         
Belje nei nr.571889 
                                                                                          
Of stjoer in mail nei 
                                                                                         
Redaksje.doarpsnijs@gmail.com                      
                                                                                         
Dat kin oant en mei kommende tiisdei. 
                                                      

                                                                           
Jantsje 
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ONOPVALLENDE WERKZAAMHEDEN 
 
De tekst van Boudewijn de Groot kennen we waarschijnlijk allemaal nog wel: De 
eenzame fietser die altijd en immer….. zichzelf een weg baant. 
Zo hebben we hier in Nijemirdum een fietser die niet voor zichzelf maar juist 
voor anderen de weg baant, de paden effent. 
Zelf ren ik graag een rondje door de bossen rond 
Nijemirdum, net zoals vele anderen uit ons dorp.  
Zo af en toe zie ik wel eens een man op een fiets rijden 
met een schep in de hand. Hij parkeert zijn fiets bij een 
plek waar grote plassen water op het pad staan en hij 
graaft dan een geul. Om ervoor te zorgen dat er niet 
opnieuw een waterplas komt schept hij er zand doorheen (dan kan het water bij 
de volgende bui er mooi doorheen zakken). Bij grote plassen legt hij zelfs een 
buis aan zodat het water echt weg kan stromen.  
En door zijn stille en onopvallende werkzaamheden hebben veel hardlopers in 
het dorp geen last van waterplassen op de zandpaden. 
Roely Veen, die eenzame fietser met een schep in de hand die voor ons de 
wegen baant: bedankt! 
  
Harry Koning 
 
 
 

HIMMELDEI 2020 
 
Het is bijna weer zover: de Himmeldei. De hoogste tijd 
om u hierover te informeren. Het doel van Himmeldei 
is om met elkaar, zowel jong als oud, de directe woonomgeving schoon te 
maken. De gemeente verzorgt het inzamelmateriaal (prikkers, plastic zakken).  
Indien je/u bereid bent mee te doen aan de Himmeldei in Nijemardum, meld je 
dan op zaterdag 21 maart om 9.30 bij het “Doarpshûs. Kinderen kunnen dan 
binnen de bebouwde kom en volwassenen, fiets meenemen, het buitengebied 
schoonmaken. De kofje/frisdrinken stiet klear!!  
 
Doarpsbelang Nijemardum 
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BESTE (LIEVE) DORPSGENOTEN, 

Na 12 jaar (ja, de tijd gaat snel) gaan wij: John en Marijke Rethans, dit dorp 
verlaten. In mijn eerste schrijfsel in het ‘Doarpsnijs’  schetste ik onze blijdschap 
over het verwerven van onze nieuwe stek aan de Lyklamawei. Die blijdschap is er 
nog steeds edoch.......situaties veranderen. Het pensioen is in 10 jaar alleen maar 
achteruit gegaan, het huis is erg groot (we kunnen met minder toe), de rente is 
ongelooflijk laag en we worden (oef) ook wat ouder dus tijd om de 
verschrikkingen van een verhuizing te doorstaan. Beter nu dan over 10 jaar.  
Eigenlijk is het vreemd dat veel mensen op de aankondiging van ons vertrek 
reageerden in termen van: ‘gaan jullie weer terug naar het westen’?  Nee, we 
blijven hier! Het is ons hier juist heel goed bevallen. Een paar anekdotes: 
-In het begin was ik nog niet gewend aan winkelsluitingen tussen de middag, dus 
sta ik in alle onnozelheid om 13.00 uur voor de boekhandel in Balk. De Belgische 
eigenaresse laat net iemand uit en ik wil de zaak in lopen. Ze zegt:’we zijn 
gesloten, hoor’ ‘maar je mag wel binnen komen, ik ga wel achter even verder 
met eten’. Kijk daar word je warm van. 
-We wonen hier net en iemand komt aan de deur met de vraag of ik een verhaal 
wil schrijven voor het dorpsfeest. (toneelavond) Ik krijg wat video’s van 
optredens van de afgelopen jaren. Ik schrijf daarop een stuk, een ander vertaalt 
het in het Fries en er volgt een uitlegavond aan deelnemers. Jong en oud, in een 
enorme betrokkenheid. We werden daarna op de borrel genodigd bij jong en 
oud. Kijk ,ook dáár word je warm van. 
-Ik heb een grasmaaier van de verkopers van ons huis overgenomen, mijn 
buurman ‘hoort’ dat ik daar niet goed mee om ga en schiet te hulp. (hij heet 
toevallig Hendrik) Hij en zijn vrouw helpen bij vele zaken. En wij doen dat 
uiteraard ook bij hen. Kijk en daar...... krijg je het warm van: vrienden voor het 
leven. 
-Al snel ontstaat een burenverbond met een groep van 5 buren: borreluurtjes, 
etentjes volgen. Kijk en waar heb je dat nog. 
-Enorme bewondering voel ik voor de beheerders van het dorpshuis: Klaas en 
Harmke , hoe zij de sociale cohesie in het dorp versterkten, altijd oog hadden 
voor... Ik dacht altijd: geef haar óók zo’n lintje. En dan ook maar gelijk een lintje 
voor dat slagersmeisje. 
-kookcursussen bij de fam. Bekedam, zo gepast, zo integer. 
-Een volleybal toernooi, waar het halve dorp aan meedoet. 
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-Collectanten voor alle kwalen van onze maatschappij, ze waren er altijd. 
Al met al:  een warm dorp, dat dit zo aan zijn jeugd voorleeft en doorgeeft. 

Kortom: Friezen stug? Nooit iets van gemerkt! 
Wonen in dit dorp: een zegen voor jong en oud. 
Blij dus dat ik dicht bij woon en hier nog vaak zal 
komen. We verhuizen naar een van de 
dichtstbijzijnde woningen in Oudemirdum.  

Dank voor jullie vertrouwen, jullie betrokkenheid, 
jullie meeleven.  
Trouwens: de nieuwe dorpsgenoten zijn ook hele 
lieve mensen, als jullie ze ontvangen zoals wij zijn 
ontvangen dan komt het helemaal goed. 

Met een lieve groet John Rethans 
 
 
 

LANDSCHAPSBIOGRAFIE SÚDWESTHOEKE 

Het zuidwesten van Fryslân kent een uniek landschap. Het is het resultaat van 

eeuwenlange vorming. Onder andere door de ijstijd, door erosie, door vervening 

en door haar bewoners. Het maakt Fryslân tot wat het nu is. En nog dagelijks 

ontwikkelt het landschap van de Súdwesthoeke zich. 

In opdracht van gemeente De Fryske Marren, gemeente Súdwest Fryslân en Mar 

en Klif (bezoekerscentrum Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân), heeft 

Cultuurland Advies een landschapsbiografie opgesteld van dit deel van de 

provincie. Het is een voor Nederland ongekend gedetailleerde cultuurhistorische 

biografie geworden. 

De landschapsbiografie is voor iedereen leuk om te bekijken. Of u nu alleen wilt 

zien wat er voor bijzonders in uw omgeving is te vinden of uitgebreid wil 

grasduinen door de hele regio en haar kliffen, meren, terpen en bossen. 

www.landschapsbiosudwesthoeke.nl  
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UTRIKKING LINTSJE 

In doarpsgenoat waard tidens de ledegearkomste fan Doarpsbelang troch de 
foarsitter tasprutsen; 
 “Spitigernôch nimme we dit jier ôfskied fan Sjoukje.  Sûnt 2009 yn it bestjoer 
fan Doarpsbelang.  Ja, minsken.  Al 11 jier!! Jimme begripe, sy hie it tige nei ’t sin 
yn it bestjoer. En, it bestjoer wie tige wiis mei har. In soad wurk hat Sjoukje 
fersetten. De nije inwenners? Sjoukje wist it. Avondvierdaagse? Sjoukje regele it. 
Nije bestjoersleden siikje? Sjoukje slagge deryn. Notulearje en it lêste jier ek noch 
efkes it sekretariaat oernimme.  Wat sille we dy misse, Sjoukje! Tige, tige tank 
foar dyn ynset!!  Dit blomke en de bon binne symboalysk foar al dyn wurk. 
Mar wij tochten….  Dit is dochs wol in hiel moaie kâns om Sjoukje efkes yn ’t 
sintsje te setten. 
Sjoch,  sy docht sa'n soad wurk op 'e eftergrûn…..  dat hat net altiden mei 
Doarpbelang te meitsjen. Tsjerkebledsje meitsje: 35 jier?  "Kleding actie": 17 jier? 
Skoalbestjoer én ek yn 'e kommisje fan 'e feestwike;  Nok volleybal:   yn’t 
bestjoer, út it bestjoer, en no wer yn ’t bestjoer." Grote clubactie" mear as 20 
jier.  Minsken, hoe sjocht ús ferieningslibben derút sûnder sokke frijwilligers. 
Einliks fertsjinnet sy in lintsje,   in spesjaal lintsje foar Sjoukje!” 
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Playbackshow 

Nijemirdum 
Zaterdag 7 Maart 2020 

 
in samenwerking met: 

Disco Silver 
Locatie: Dorpshuis Nijemirdum 

Zaal open: 19:00 

Start playbackshow 19:30 uur 

Entree: €3,50 

Deelnemers zijn gratis 

 

Let op !!!! 
Je kunt je uiterlijk vandaag 26 februari met de muziek nog 

opgeven via fcn1948@gmail.com * 

 

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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BINGO 

In het vorig dorpskrantje stond dat er 28 maart 2020 een bingo zou zijn…. 

Echter hebben wij besloten dit uit te stellen tot 11 april, vanwege de vele 

activiteiten die er op 28 maart in de buurt zijn.  

Dus….  

 

Beste Nijemirdummers, 

11 april 2020 is er weer BINGO! Deze wordt gehouden in het dorpshuis van 

Nijemirdum om 20.00 uur.  

De entree zal worden verhoogd naar €8,- voor 8 rondes. Dit  betekent dat het 

prijzengeld omhoog kan gaan en de prijzen groter worden.  

Bent u/je benieuwd wat de prijzen deze keer zullen zijn? Kom dan op 11 april om 

20.00 uur naar het dorpshuis.  

De prijzen zijn uitgezocht door Annelien Postma en Annemieke Kuiper. 

Datum: 11 april 2020 

Tijd: 20.00 uur 

Plaats: Dorpshuis Nijemirdum 

We maken er weer een gezellige avond van!  

De lokaalvereniging 
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Himmeldei: 

Myn libben is  

in púnbult,  

mar ik ha  

myn keamer wol 

opromme! 
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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 en Hedwig 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 
Cees en Johannes v.d. Meer Van der Meer Mechanisatie 
Hendrik Postma    Motorenrevisie/reparatie 
Douwe en Froukje Prins  Bakkerij Prins, Harich 
Runia Fourage BV   Veevoeders 
Runia Transport BV   Transportbedrijf 
Jan-Dirk van der Tol   Feedtuber B.V. 
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

7 maart : Playbackshow

11 maart : Ledenfergadering Lokaalferiening

21 maart : Himmeldei

30 maaie : Rommelmerk

7 april – 1 septimber : Tentoonstelling 75 jaar bevrijding

11 april : Bingo

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

mailto:redaksje.doarpsnijs@gmail.com

