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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      
 Jan Deinum (secr)  Wissebuurt 14       795040 
 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 

 Tiny Wildschut   Lyklamawei 16   571619 
   
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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NIJE YNWENNERS 
 
Lieuwe en Nellie de Vos binne fanút Riis op 
Lyklamawei nr. 85 komd te wenjen. 
 
 
 
 

DENK OM JEZELF EN OM EEN ANDER 

Beste dorpsgenoten, 

In deze roerige tijden is het belangrijk om te blijven zorgen voor elkaar! Zorg 

goed voor jezelf, maar denk ook goed om een ander. Denk om de ouderen, 

kwetsbaren en alleenstaanden onder ons die de deur niet meer uit kunnen 

vanwege het Coronavirus! Denk hierbij aan boodschappen doen, de hond 

uitlaten, een kaartje sturen naar een eenzame dorpsgenoot of simpelweg de 

telefoon pakken en een gesprek voeren om de 

eenzaamheid wat te verlichten. 

Denk om elkaar!  

Doarpsbelang Nijemardum 

 
 
 

NEGOASJE 
 
Te koop: tafeltennistafel (In delen uitneembaar) 

T.e.a.b. 

Ronald Schouten, telefoon 571625 
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NOCH BY JUF 
 

Ik stap op de fyts en bin noch mar krekt ûnderweis 

en ja hear ik krij wer in hagelbui op de kop. It is my 

ek te gek om wer werom te gean, dat ik kom as in 

fersûpte kat oan by Huize Vellinga. 

Mar gau de jas oer de stoel by de houtkachel . Klaes  

sit al klear: hy hat der sin oan. “Wol Wiepkje ek in 

browny? Dy ha ik krekt sels makke.”Mmmmm,  dêr 

sis ik gjin nee tsjin fansels. Fan syn mem krij ik in 

lekker bakje kofje,en dy lit ús moai tegearre achter 

oan de keukenstafel. 

“Opgeruimd staat netjes Klaes..”[hy laket] 

 

Klaes Teake Vellinga wennet op it Wytlânsdykje 3; 

hy is de jongste soan fan Ruerd en Ingrid. 

Folkert Jan en Sybren binne syn beide broers. 

   

Hoe âld bisto ? 

10 jier, op 5 april wurd ik 11. 

Ha jim ek húsdieren? 

Twa kninen: Sampy en Pronky; dy ha wy net yn’e hûs hear. En in hamster, dy hjit 

fan Boris. 

Yn watfoar groep sitsto? 

Yn groep 7 by juf Carla en juf Patricia. 

Fynst it leuk op skoalle? 

Mmmm…  ja wol. 

Wat fynst it moaiste fak? 

Hy freget mei “de pauze” der ek by? Ja hear,no dan fyn ik dat it leukst en 

frijwurktiid. 

Wat dogge jim altyd yn “de pauze”? 

Eh fanalles, no ” touwtsje springe” we in soad. 
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Praatst altyd Frysk? 

Op skoalle spitigernôch net, oars altyd wol. 

Wat wolst letter wurde? 

Myn heit syn bedriuw oernimme. 

So , leuk, wolle dyn oare broers dat net? Klaes hat gjin idee. 

Wat fynst leuke tv programma`s? 

“Lachen om home video’s” en “Deze quiz is voor jou”; dy programma’s komme 

achter elkoar oan. 

Wat fynst leuk om te lêzen?  

“Het leven van een loser” en de Donald Duck. Dy moat einliks elkenien  lêze. 

Wat fynst moaie muzyk? 

Queen! 

Oh ja?  wat leuk , dat draait jim Mem tink in soad? Ja , seit hy mei in big smile. 

Fynst it moai om yn Nijemardum te wenjen? 

Jaaa!  Dat komt der hiel oertsjûge út ; wy wenje hjir yn sa’n moai hûs:  lekker frij. 

Dat is better dan yn de stêd ,dêr soe ik net wenje wolle. 

Hast ek in muzykinstrumint?  

Ja,  in drumstel; alle wiken krij ik les oan hûs. Ik mei 

dan myn eigen nûmers útsykje. 

Dochst ek oan sport? 

Ik sit op kuorbal yn Harich. Fynst dat leuker dan 

fuotbal? Ja folle leuker,  we ha in leuk team. 

We traine ien kear yn de wike en sneons in  wedstriid. 

Ik hoopje net dat it “ôflast” wurdt, want dan baal ik. 

Watfoar boartersguod fynst it moaist?  

Lego.  Hy hellet daliks wat moais op. Sjoch , dizze 

lokomotyf ha ik krekt makke. 

En hat Wiepkje myn nije keamer al sjoen? Hup fan de 

bank ôf en we drave nei syn nije “domein”. 

Woh , wat in moaie grutte keamer…(dêr sliepten wy 

froeger mei syn fjouweren yn) hy lûkt de laden fan syn 

kast iepen en tsjonge wat in lego.. 
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Wat hearlik Klaes datst dy der sa mei fermeitsje kinst; ik soe der gjin geduld foar 

ha. 

Wat fynst it lekkerste om te iten? 

Pizzaaaaaaaaa!  mmmmm mei shoarma derop. (it wetter rint my yn ‘e mûle). 

En fan it gewoane iten fyn ik earpels mei woartels en dopearten it lekkerst. 

Helpst heit of mem wolris? 

Jawol,  ik help mem wolris mei itensieden en heit mei learzens en skuon 

opromjen en fuort te bringen. 

Sitst ek op club? 

Ja 1 kear yn de 2 wiken ha we club; Freerk Simen en de mem fan Jesse ha de 

lieding. 

Kin it dy ek wat skele watfoar klean ast oan hast? 

Nee,  mem siket dat altyd út; ik ha allinne mar moaie klean. 

Hast ek op fâkansje west? 

Ja,  wy ha in kear nei Kanada west,  Sweden, Dútslân en nei it Hof fan Saksen. 

En ik tink dat wy noch wol in kear op wintersport geane. 

Sitst in soad achter de kompjûter? 

Moahhh..  falt mei. 

En wêr sjochst dan nei? You Tube filmkes. 

Hast ek in mobile tillefoan? 

Ik hie ien, mar dy ha ik op de grûn falle litten; dus dy is kapot, mar ik mis him net 

iens hear. 

Ast no in winsk dwaan mochst ,wat soest dan winskje? 

Dat ik alle lego krij dy’t  ik ha wol! 

 

No Klaes we binne troch de fragen. “Wol Wiepkje noch in browny?” 

“Nee jong,  bedankt nim sels noch mar ien”en floep dêr draaft hy wer nei it 

oanrjocht. 

Hy tsjekt noch efkes as  ik syn namme wol goed skreaun ha,want op skoalle styng  

dy net goed op syn EHBO diploma. No,  dat moatte wy fansels net ha.  Gelokkich 

ha we yn de redaksje hiel tûke minsken sitten dy’t  ús memme-taal goed 

behearskje. 
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Bedankt foar de kofje en browny Klaes en ik fûn it gesellich.” Ja  ik ek “ seit hy, 

alwer mei in grutte “smile”. 

Ik meitsje noch gau wat foto’s fan him en de lego.  Jim wolle it net leauwe:  ik 

stap op myn fyts en…ja krekt wer hagels op de kop…grrrrrr ik wol emigrearje. 

 

Wiepkje 

 
 
 

EIKENPROCESSIERUPS 

  
In onze omgeving hebben we helaas te maken met de eikenprocessierups, welke 

voor veel overlast kan zorgen. 

Enkele eikenbomen langs de Lyklamawei waren vorig jaar met een lint 

omspannen, als teken van aanwezigheid van nest(en) rupsen. 

Zoals u allen inmiddels vast weet is het bestrijden van deze rups een heel karwei. 

Echter, de rups heeft een natuurlijke vijand aan diverse vogelsoorten zoals de 

koolmees, de pimpelmees en de mus. 

Een goed idee zou zijn indien we als Nijemirdummers zelf het initiatief nemen 

tot het maken/kopen van een nestkast en deze aan een (Eiken)boom hangen. 

Hier en daar zijn er al nestkasten opgehangen, maar misschien ziet u nog een 

andere, geschikte plek voor een nestkast? 

 
Doet u, doen jullie mee? 
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DOPPENACTIE 
 
Beste dorpsgenoten, hartelijk bedankt!  
 
Weer even een verslag, van de doppenactie van  
het afgelopen jaar! 
 
De landelijke opbrengst van de doppen actie 
voor de KNGF Geleidehonden, 
heeft in 2019  €43.966 op gebracht.  
Maar....... alleen al in Noord Nederland ( 
Friesland, Groningen en Drenthe, 
was de opbrengst   € 20.000  
Dus bijna de helft uit het noorden, waar u/jullie aan mee geholpen hebben!!! 
Vrijwilligers halen met tegen  gereduceerde prijs gehuurde vrachtauto's de 
doppen op 
en deze worden in Biddinghuizen verwerkt. 
Van dit bedrag kan KNGF Geleidehond het eerste jaar(voeding,medische kosten, 
opleiding, trainers enz.) van  bijna 9 hondjes  bekostigen. 
Namens de KNGF wil ik jullie allen hartelijk bedanken en vragen: voorál door te 
sparen! 
Nog even op een rijtje:  Harde plastic doppen en deksels van:  flessen, pakken,  

potten, emmers, pennen, stiften, tandpasta, zeep en 
shampoo flessen, insulinedopjes, schoonmaakmiddelen, 
deo en spuitbussen, salade en ijsbakken, 
babymelkpoeder, pindakaas en chocopasta, enz........                                                                                   

                                       Ze moeten schoon zijn, zonder karton, rubber of metaal. 
                                          Géén potjes, flesjes, lepeltjes etc. 
Zo zijn jullie weer even op de hoogte. 
Afgelopen jaar zijn er bij ons weer 8 x 7 containers geleegd. 
Geweldig, mede dank zij jullie! 
Mocht u nog vragen hebben, 
kunt u deze vinden op www.stichtingvriendendoppenactienoordnederland.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
Sietske Strampel Smink 
Heaburgen 1   



 8 

WER IS DIT ? 
 
By ús foarige riedsel wie ien ding wis: men kin de bril wol 
thúslitte want dit húsnûmer  
van Johannes en Corrie Beukens op Heaburgen is net te 
missen. In makje dus.  
De lêste sûkerbôle is dizze kear foar Grietsje Pietersma 
lokwinske! 
De lêste sûkerbôle ....?  Ja,  jimme lêze it goed:  de 
alderlêste sûkerbôle,  want ús sponsors Douwe en Froukje 
Prins hâlde op mei harren bakkerij . 
Mar leafst 9 jier lang hat Douwe elke moanne op ’en paad west om  de 
priiswinners fan ús fotoriedsel te ferrassen mei wat lekkers út harren bakkerij. 
Mar no komt dêr in ein oan en is it foar de famylje Prins tiid foar hiel wat oars. 
Douwe en Froukje bedankt! En in protte sukses mei jimme nije útdaging. 
No tinke jimme is it dien mei it riedsel ?  
Mar nee, Slachterij de Vries  út Aldemardum nimt it stokje oer en ynstee fan wat 
swiets falt der no wat hertliks te winnen ......in hearlike droege woarst ! 
                                                                                                                                                                                

Dus pak de telefoan en belje nei 
nr.571889 of stjoer in mail nei: 
Redaksje.doarpsnijs@gmail.com 
en fertel wêr’t wy dizze kear 
binne. 
Dat kin oant en mei kommende 
tiisdei. 
                                                                                                     
Jantsje 
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SNEU  

It Coronafirus hat ek gefolgen foar ús doarp. As ik 
troch it rút nei bûten sjoch, is der folle minder aksje 
op de dyk. Gjin minsken, grut of lyts, mei in sporttas efter 
op de fyts. Gjin bern ûnderweis nei skoalle. Gjin âlders by 
it stek. 
In soad minsken kinne net nei harren wurk en in soad âlderen doare de doar net mear út 
en krije hast gjin besite mear want ‘ stel jo foar, jo binne drager fan it firus’. En wy 
moatte elkoar ek net oanstekke, fansels. Sneu. Ek in soad kollekten kinne net mear 
hâlden wurde en dat is ek wer sneu foar al dy goede doelen dy’ t no harren ynkomsten 
mis rinne. En jimme kinne de goede doelen net mear op dizze wize stypje en dat is erg 
sneu. Bliuwe al dy potsjes mei lytsjild gewoan fol! 
Dêrom kom ik op foar ‘ myn’ kollekte. Al 15 jier bin ik koördinator fan ZOA 
vluchtelingenzorg. Sy helpe minsken dy’ t alles kwyt binne en soargje derfoar dat sy 
harren sels wer rêde kinne. Net ôfhinklik wêze, dat wol dochs elkenien. It fielt nuver om 
no neat te dwaan. Gelokkich is der yn dizze tiid ek de mooglikheid om op in oare wize jild 
te jaan. Yn it ynfo-hokje by de brievebus hinget in poster mei in Ideal-koade. Ast dy 
scanst mei dyn bankierenapp kinst jild jaan. It kin ek fia SMS: ‘ wezijner’ nei 4333 of fia 
de webside: zoa.nl/wezijner. Jild yn in slúfke troch de doar fan Lyklamawei 23 kin ek 
fansels. Dan soargje ik wol dat it op harren bankrekken komt. Foarich jier is der yn 
Nijemardum noch € 364,51 ophelle. It soe sneu wêze dat der dit jier neat út ús doarp by 
dit goede doel terjochte komt. 
 
Coby Hospes-Pietersma 

 
 
 

75 JAAR VRIJHEID 
  
Vele activiteiten zijn geannuleerd vanwege het corona virus. Zo ook rondom de 
75 jarige bevrijding van onze voormalige gemeente Gaasterland. Op 17 april zou 
de dag gevierd worden dat we in deze omgeving 75 jaar geleden de vrede 
konden omarmen. Ons voorstel als Dorpsbelang is om die dag de vlag uit te 
hangen. 75 jaar vrijheid, om enorm dankbaar voor te zijn, en op zo’n manier tóch 
te vieren en bij stil te staan. 
  
Dorpsbelang Nijemirdum 
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ANNULERING EXCURSIE NAAR DE OMRIN         
                                                
Op de vergadering van dorpsbelang hebben we het idee geopperd om een 
excursie te organiseren naar de Omrin. 
Er waren een flink aantal belangstellenden. 

En het was al zover dat we in overleg met de Omrin een datum hadden geprikt. 

De Omrin heeft ons bericht gedaan dat alle excursies tot een nader te bepalen 

tijdstip zijn uitgesteld. 

We komen hier op terug. 

 
Het Klikoteam: Tiete Bangma, Hanneke Schotanus en Lian de Graaf 

 

 

 

DE DERDE TREKKING VAN DE ACTIE ‘HO! NET YN’E KLIKO!’ 
 

Inmiddels is er een derde prijswinnaar bekend. 

Op de vergadering van de lokaalvereniging heeft de voorzitter uit 
de bak met deelnemers de winnaar getrokken: Fetsje Eppinga. 
Gefeliciteerd! 
 
Helaas gooide het coronavirus ook bij ons roet in het eten en 

konden we nog niet langs gaan voor het uitreiken van de prijs en 

een interview. In het Volgende dorpskrantje meer hierover. 

 

Wilt u ook kans maken op een mooie prijs? Iedere 2 maanden trekken we uit de 

deelnemers van de actie een prijswinnaar. 

Doel van de campagne is om met het hele dorp te zorgen voor 25% minder afval 

in de container voor restafval. Dit kun je eenvoudig bereiken door een aantal 

afvalsoorten beter gescheiden weg te gooien.  

Door meer informatie over afval scheiden en hergebruik van grondstoffen, en 

het apart inzamelen van verschillende soorten afval willen we dit 

bewerkstelligen.   
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Vind je dit ook een goed idee? Word dan ook deelnemer! Met een sticker op de 

kliko laat je zien dat je deze actie steunt. 

Opgeven kan bij nijemirdum@honetynekliko.frl of bij iemand van het klikoteam. 

 

Elektrische apparaten. 

De afvalsoort waar we nu de aandacht op richten zijn de kleine elektrische 

apparaten. 

Elektrische apparaten zitten vol herbruikbare materialen zoals ijzer, aluminium, 

koper, glas en kunststof. Als deze apparaten apart ingeleverd worden kunnen al 

deze stoffen opnieuw worden gebruikt. 

En toch gooien we jaarlijks voor 27 miljoen euro aan goud bij het restafval. 

Hoog tijd om hier iets aan te doen. 

Elektrische apparaten kun je inleveren bij de supermarkten in Balk en Lemmer. 

En bij de milieustraat in Balk en Lemmer. 

 

Het Klikoteam: Tiete Bangma, Hanneke Schotanus en Lian de Graaf 

 

 

 

FLORALIA 
 
Al 47 jaar lang kunt u elk jaar prachtige fuchsia`s en geraniums bestellen ten bate 
van onze sportvereniging NOK! 
Bij sommige van u is er al een vrijwilliger langs geweest voor de bestelling, bij 
anderen nog niet. I.v.m. het coronavirus hebben wij besloten om niet langer 
meer langs de deuren te gaan.  
Mocht u al plantjes hebben besteld, dan gaan we er vooralsnog vanuit dat die 
gewoon 14 mei bij u thuis worden bezorgd. Voor de rest is het erg jammer en 
hopen we volgend  
jaar weer op een beter jaar! 
 
Bedankt  namens sportvereniging NOK 
 
 

 



 12 

PLAYBACKSHOW 7 MAART 2020 
 

Het was nog even spannend, zouden we genoeg 

deelnemers hebben?? Gelukkig kwam er op de laatste 

inschrijfdag toch nog een aantal deelnemers, zodat we 

14 optredens hadden!  

Er was weer goed geoefend, er werd goed geplaybackt 

en ook de danspasjes waren goed ingestudeerd. Het 

publiek moest er ook aan geloven, ze gingen van links 

naar rechts…..De jury stond weer voor een moeilijke 

taak om een 1e, 2e en 3e prijs weg te geven, in beide 

categorieën.  

 

Basisschoolkinderen:  

1e  Elske Beukens, “Walk me home”  Pink 

2e  Dieuke, Mieke en Wiesje, “lentekriebels” Kinderen voor kinderen. 

3e  Lise Eppinga, “Kaboeja” Bibi 

 

Volwassen: 

1e Iris en Ylse, “lightning” Little mix 

2e De Keet “verliefdheid is een toverbal” Jordy van Loon 

3e Trijntje en Naomi, “ik voel me zo tokkie tokkie” heidedoosjes. 

 

En de aanmoedingsprijs ging naar Tonke met “Feest” van kinderen voor 

kinderen. De Keet viel deze avond 2 keer in de prijzen, ook kregen ze nog de 

publieksprijs! Jury bedankt! 

Gerlof Otter bedankt voor het filmen, u kunt een dvd van deze avond bestellen 

bij Gerlof voor 5 euro. En ook disco Silver bedankt voor het presenteren van de 

playbackshow en de gezellige avond na de playbackshow! 

Het is een vreemde tijd momenteel door het coronavirus. Wij hopen dat we 27 

juni weer een gezellige avond kunnen organiseren! Hoe we dat deze keer 

invullen, laten we nog weten! 

 

De feestcommissie 
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DE BUURTTUIN NIJEMIRDUM 

 

Durf te vragen: 

In de spaarfolder van de Poiesz zag ik deze prachtige 

tuinwagen. Ideaal om te gebruiken in de Buurttuin. 

Voor 20 spaarkaarten kunnen we hem aanschaffen. 

Wie wil er zegeltjes doneren? Mag in de brievenbus 

gedaan worden. 

 

Alvast  heel erg bedankt, Lian de Graaf 

 

Ps. Voor de liefhebbers: er staat nog boerenkool in de tuin.  

 

 

LOSLOPENDE KATTEN IN WEIDEGEBIEDEN 

We weten allemaal dat het slecht gaat met onze ‘greidefûgels’.  De aantallen 

grutto’s, kieviten, tureluurs en scholeksters - om maar een paar soorten te 

noemen - lopen terug. We doen er van alles aan om die afname te stoppen want 

de weidevogel hoort bij het Friese landschap. En u kunt ons daarbij helpen! Door 

extra op uw kat te letten. Katten zijn mooie en gezellige 

huisdieren, maar hun jachtinstinct is nog steeds intact. We 

weten dat huiskatten op hun zwerftochten ook in 

weilanden komen en daar op dieren jagen. Dat zien we 

bijvoorbeeld op de beelden van wildcamera’s in onze 

terreinen. Ze jagen op kleine zoogdieren, maar ook op de 

kuikens van weidevogels. Vogelwachters zien dit ook in het veld. Het is 

eenvoudig te voorkomen. U kunt uw poes of kater tijdens het broedseizoen van 

15 maart tot 15 juni  ’s nachts binnen houden. Of u bindt ze een belletje om. 

Kleine moeite, groot plezier. Zo zorgen we er samen voor dat weidevogelkuikens 

een grotere overlevingskans hebben. 

Staatsbosbeheer Súdwest-Fryslân en Vogelwacht Oude- en Nijemirdum 

Durk J. Venema 
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Corona-kwaal: 

yn de supermerk  

betinke  

dat je alle dagen  

wol ferlet fan   

8000 kaloryen  ha. 
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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

11 april : Bingo

16 april : Kledingactie NOK volleybal

17 en 18 april : vlaggen t.b.v. 75 jaar vrijheid

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 29 april

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

mailto:redaksje.doarpsnijs@gmail.com

