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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 

http://www.nijemardum.nl/
mailto:Dorpsbelangnijemirdum@gmail.com
mailto:dirk.hebing@politie.nl
http://www.politie.nl/
mailto:r.zijlstra@defryskemarren.nl
http://0620548535/
http://www.defryskemarren.nl/melding
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STOARN:   

 
Op 3 maaie is stoarn Klaas Rienstra, Klaas is 68 jier wurden en wenne op de 
Omrin 12. 
Op 6 maaie is stoarn Foppe Hielkema, hy is 80 jier wurden en wenne op de 
Omrin 6. 
 
 
 

FAN DE REDAKSJE. 

 
Op 6 july 2019 hinge yn Nijemardum de flagge yn top! Us hiele doarp kriich 
gelegenheid om ôfskie te nimmen fan Klaas en Harmke, dy’t jierrenlang de 

septer swaaid hiene yn it doarpshûs. Hast alle 
doarpsgenoaten woenen dat  fansels net misse. In 
soad famylje, freonen en kunde fan Klaas en 
Harmke sprieken loovjende wurden, der waard 
songen en tige lake om tal fan prachtige 
anekdoates dy’t foar it fuotljocht brocht waarden. 
It is in geweldich feest wurden. Yn it 
augustusnûmer fan ús Doarpsnijs skreau Harmke 
noch in moai ferhaal oer dit bysûndere barren 
ûnder it kopke “AFSCHEID”. “Het was net een 

sprookje en ik word nu wel elke morgen wakker naast ridder Klaas”. 
 
It ôfskie fan har “ridder” kaam op snein 3 maaie fan dit jier. Op freedtemoarn 
hong op tal fan plakken de flagge wer út, mar no healstôk. Mei in liet fan 
sjongende fûgels , in freonlik skinend sintsje en in stille groet fan hiel 
Nijemardum waard ús doarpsgenoat Klaas Rienstra begelieden nei syn rêstplak 
ûnder de Toer. 
 
 
 

FERHUZE: 
   
Greetje Mulder nei Snits;    Evert Nadema nei Sondel, Jac.Boomsmastr. 15. 
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BESTE DORPSHUISVRIJWILLIGERS, 

 
In de algemene ledenvergadering hebben we gezegd dat we aan het eind van 
het seizoen een gezellige avond zouden gaan organiseren voor alle vrijwilligers 
die zich op wat voor manier dan ook hebben ingezet voor het dorpshuis het 
afgelopen jaar. 
Nu zitten we  in een vreemde tijd met het coronavirus en zijn we nog gebonden 
aan allerlei maatregelen. Vandaar ook dat we hebben besloten om deze gezellige 
avond uit te stellen tot alles weer wat beter gaat. 
Dus voor nu eerst: iedereen ontzettend bedankt!!! 
 
Bestuur Lokaalvereniging 
 
 

REÜNIE NIJEMIRDUM 
 
Het zou mooi zijn als er weer eens een reünie kan 
komen in Nijemirdum. 
Wie wil samen met Yme Wiersma meehelpen om deze 
leu ke dag te organiseren? Als je dat wil dan kan je je 
aanmelden door een e-mail te sturen naar 
Dorpsbelangnijemirdum@gmail.com. 
 
Dorpsbelang Nijemirdum 
 
 
 

WIJKSCHOUW 
 
De jaarlijkse wijkschouw die gehouden wordt in samenwerking met de gemeente 
de Fryske Marren wordt uitgesteld vanwege de coronacrisis. Mochten jullie iets 
tegenkomen in Nijemirdum wat niet klopt (lantaarnpaal stuk, tegels komen 
omhoog door boomwortels e.d.) dan dit graag zelf melden via de app van De 
Fryske Marren. 
 
Dorpsbelang Nijemirdum 

 

mailto:Dorpsbelangnijemirdum@gmail.com
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NIJEMARDUMER VOLLEYBALTOERNOAI 2020 
 
Jimme binne wend dat der yn it maaienûmer fan ús 
Doarpsnijs altyd in stikje stiet oer it Nijemardumer 
volleybaltoernoai dat wy altyd twa jûnen yn it jier, yn de 
simmer, spylje mei de dielnimmers fan it foarige jier 
plus de nije opjeften. 
Foar it earst yn 22 jier kin dit net troch gean. Wy kinne 
net garandearje dat de sporters 1,5 meter ôfstân hâlde 
sa as minister Rutte fan ús freget fanwege de 
Koroanakrisis.  
Dêrom dit jier gjin toernoai; de ballen hâlde wy yn it fet en de netten en linen 
bliuwe oprôle. De fluitsjes, kookwekkers en briefkes dêr’t de einstân opskreaun 
wurde moat, bliuwe yn de tas sitten. Wol nuver hear, mar wy hoopje dat wy it 
oare jier wer grien ljocht krije meie. 
 
Bauke, Wieger, Wiepkje en Coby 
 
 
 

BLOMMESIED. 
 

Foarige moanne krigen wy in pakketsje fan 
Buma Handel yn de brievebus. 
Om de boel wat op te fleurjen yn dizze nuvere 
tiden. 
Op Heaburgen betochten se dat it moai yn de 
berm koe. 
Buorman Johannes hie it der mar drok mei: hy 
h olp syn buorfroulju om te siedzjen. 

Aanst as it spul allegear moai bloe  it, dan geane se der  sitten te kofjedrinken. 
Koroanafirus ferfelend? Moahh,  it jout ek wer in stikje bining sjogge we no wol 
wer. 
 
Wiepkje 
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OUD PAPIER. 
 
Ook het ophalen van het oud papier in ons dorp heeft helaas te lijden gehad van 
de Corona perikelen. 
Na wat onduidelijkheden de afgelopen maanden wordt het oud papier in 
Nijemirdum voortaan weer iedere 3e zaterdagmorgen opgehaald. 
N.a.v. de stagnatie in het ophalen leek het ons een goed idee om maar eens bij 
te praten over het oud papier. 
In de historische financiële stukken heb ik kunnen achterhalen dat in 1994 het 
oud papier per kg. € 0,11 opbracht. 
Dit is, voor zover bekend, de hoogste vergoeding die ooit is ontvangen.   
In 2009 werd de laagste vergoeding ontvangen. Deze bedroeg € 0,035 per kg. 
Tegenwoordig ligt de vergoeding op € 0,039. 
Economen weten dat als de prijs niet goed is dat je dan de hoeveelheid moet 
zien te verhogen. 
Mede door de voortschrijdende automatisering en 
digitalisering lukt dit helaas niet erg goed. We werken 
steeds meer papierloos. 
In 2006 werd een piek bereikt met 57.540 kg oud papier. 
Vorig jaar werd er 39.120 kg. opgehaald 
Dit was wel ietsjes meer dan 2017 en 2018, maar toch…. 
De trend is duidelijk. 
Duidelijk is dus ook dat het meer dan ooit belangrijk is dat 
alle inwoners van Nijemirdum hun oud papier aanbieden. 
Aan stoppen denken we vooralsnog nog niet. Temeer omdat de lokaalvereniging 
en het kerkelijk jeugdwerk vorig jaar ieder nog ruim € 800,00 konden 
bijschrijven. 
Zoals wellicht bekend verzorgd het jeugdwerk het ophalen binnen de bebouwde 
kom en doet de lokaalvereniging het buitengebied. 
Bij dezen misschien ook wel weer eens een goede gelegenheid om er op te 
wijzen dat u de ophalers een groot plezier doet om het papier in handzame 
pakketten bijeen te binden of te verpakken. 
M.a.w. niet te zwaar en niet te groot. 
 
Namens de ophalers, jeugdwerk ONS en de lokaalvereniging bij voorbaat heel 
veel dank. 
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WER IS DIT ? 
 

Yn it aprilnûmer wiene wy op besite yn de tún fan 
Aad en Carlo op Omrin 46. 
Tusken in superstrak hageblok binne dêr tal fan 
bolbeamkes op stam te bewûnderjen. 
En krekt as de hage binne de beamkes perfekt 
snoeid.... kûgelrûn. 
Ik wit net hoe ‘t it jimme ôfgiet mar wannear ‘t  ik 
soks snoei (harrejasses)  komt it nea moai út.  
Dan besykje ik it Jan yn ‘e  skuon te skowen omdat 
de skjirre stomp is, mar spitigernôch trapet hy dêr 
net yn. 
Ik tink dat ik marris nei de Omrin ôfset; faaks kin ik 
dêr wol in kursus “kreas snoeie sûnder frustraasjes” 
folgje.  
Foar ús fotoriedsel  hoege jo net in kursus te 
folgjen, gewoan efkes belje of maile en dan ha je 
miskien krekt as   Niels van der Goot  in droege 
woarst fertsjinne. 
                                                                                                                                      

Wêr binne wy no wer? 
 
                                                                                                 
Belje gau nei nr.571889 
 
                                                                                                 
Of mail nei: 
 
                                                                                                  
Redaksje.doarpsnijs@gmail.com  
                                                                                                           
                                                                                                  
Dat kin oant en mei kommende tiisdei 
 

                                                                                                                                                
Jantsje 

mailto:Redaksje.doarpsnijs@gmail.com
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BESTE LEDEN, VRIJWILLIGERS, SPONSORS, OUDERS, 
DONATEURS EN VERDERE DORPSBEWONERS, 
 
Ook als sportvereniging NOK werden wij net als alles en iedereen halverwege 
maart geconfronteerd met het coronavirus. 
Van de ene op de andere dag waren de sportvelden, sporthal, tennisbanen en de 
kantine gesloten en verboden gebied. 
De maatregelen in de aanpak van het virus hebben ook bij ons veel impact; 
sportief voor de leden, voor iedereen op het sociale vlak, maar ook financieel 
voor de SV NOK. 
 
Momenteel is het zo dat de jeugd tot 12 jaar weer op een gedeelte van één 
sportveld onder begeleiding mag sporten. Dit allemaal wel zonder het gebruik 
van de kleedkamers, de ouders mogen niet aanwezig zijn en de kantine moet 
ook de deur op slot houden. 
Voor iedereen vanaf 12 jaar geldt ook dat er 
weer onder begeleiding gesport mag worden, 
alleen moeten zij zich daarbij aan de minimale 
1,5 meter afstand houden en aan de overige 
genoemde regels.  
Dit kan door te tennissen op de tennisbanen en op het aangewezen stuk 
voetbalveld. 
Vanaf halverwege juni zal de gemeente alle voetbalvelden helemaal afsluiten 
voor het onderhoud dat zij hieraan plegen in de zomermaanden. 
 
Het is  een onwerkelijke situatie waarin we verzeild zijn geraakt. Iets wat we tot 
maart niet zelf hadden kunnen bedenken, maar hopelijk is het allemaal tijdelijk 
en kunnen we na de zomer allemaal weer volop op alle locaties op de manier 
gaan sporten zoals we dit gewend waren. 
 
We hopen dan ook tegen die tijd iedereen gezond en wel weer terug te zien.           
Tot die tijd is het belangrijk dat we samen onze verantwoordelijkheid nemen.             
Pas goed op jezelf en op je omgeving, dan slaan wij ons er met z’n allen 
doorheen. 
 
Hoofdbestuur SV NOK, afdeling voetbal, volleybal, gymnastiek en tennis 
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NOCH BY JUF 
 
Wat in nuvere tiid is dit toch. Wy moatte oeral 
ôfstân bewarje. Op besite gean is der net mear 
by…  hooplik is it allegear gau oer.  
En dan moat der wer in ynterview komme foar it 
doarpsnijs. Sil ik ien tillefoanysk ynterviewe? Of sil 
ik gewoan wat fragen opstjoere? It fielt my 
allegear wat ôfstânlik, dus ik beslút it mar ticht by 
hûs te sykjen.  
Us Gert liket it wol wat ta om yn de rubryk “Noch 
by juf” te kommen. No dat komt moai út, dan 
kinne we gewoan tege  arre oan de keukenstafel 
plaknimme! 
 

Gert is 8 jier en wennet op de Hege Bouwen 2a mei syn heit Bauke, mem 
Hedwig, sus Elske en suske Nynke. 
 

Hast ek bisten thús? 
Ja, wy ha allegear Wallische geiten en in fiver fol mei swannen, einen en 
guozzen. Mar wy ha gjin bisten yn ‘e hûs.  
 

Yn watfoar groep sisto? By hokker juf? 
Ik sit yn groep 4 by juf Tinie en juf Geeske. Mar juf Geeske hat krekt in baby 
krigen en no ha wy juf Christina. 
 

Hoe fynst it op skoalle? 
Wol leuk, mar net altyd. 
 

Wat fynst it moaiste op skoalle? 
Bûten boartsje en frije wurktiid. Dan meie wy sels útsykje wat we dwaan wolle. 
Wat dochst dan meastal? Mei Wybren, Jorrit en Berend mei de domino boartsje. 
 

Wat fynst it ferfelendste op skoalle? 
Rekkenjen. Hoesa? Dat is gewoan net myn ding! 
 

Praatst altyd Frysk? 
Op skoalle prate wy altyd Nederlânsk, thús en mei freontsjes praat ik altyd Frysk. 
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Wat wolst letter wurde? 
Ik wol wol fuotballer en freerunner wurde! Freerunner wat is dat? Troch middel 
fan trúkjes oer moarren klimme en oer grutte obstakels springe. Ast it hiel goed 
kinst dan kinst sa by in moarre op drave. 
 

Wat fynst leuke tv-programma’s? 
Lego Masters fyn ik hiel leuk. Dêr meitsje se hiel moaie dingen fan lego. En The 
Voice Kids sjoch ik elke freed. En The Voice of Holland fyn ik ek wol leuk. 
 

Wat fynst leuk om te lêzen? 
De Donald Duck lês ik elke wike en ik ha in abonnemint op Panna , in 
fuotbalblêd. 
 

Wat fynst moaie muzyk? 
Heit en mem fine Bruce Springsteen en Kensington mo ai en dat fyn ik ek wol 
leuk!  
Fierder lústerje ik in soad op Youtube nei fanalles wat. 
 

Fynst it moai om yn Nijemardum te wenjen? 
Ja, want wy ha in moai grut hiem! En wy ha krekt buorlju krigen wêr’t ik mei 
boartsje kin. Do bedoelst de famylje Eppinga? Ja, Elske en ik boartsje wolris mei 
Arjan en Idwer. Foarhinne wie der net ien yn de buert om te boartsjen en no 
stekke we wol gauris de dyk oer. 
 

Dochst oan sport? 
Ik sit op fuotbaljen, mar troch de Corona ha wy 
in skoftke net fuotballe. We binne krekt wer 
begûn mei trainen. Mar ik soe ek wol graach op 
Freerunnen wolle. 
 

Wat foar boartersguod fynst it moaist? 
Poeh… Wat moat ik no sizze? Ik boartsje hiel graach op ús trampoline! Mar ik fyn 
it ek leuk om fan Lego wat te bouwen of mei myn Siku trekkers te boartsjen. 
 

Wat fynst hiel leuk om te dwaan? 
In speurtocht dwaan! Elske en ik meitsje sa no en dan in speurtocht foar elkoar, 
mei wat lekkers as ferrassing op ‘e  ein. En mei heit, mem, Elske en Nynke bûten 
by de fjoerkoer sitte mei wat lekkere hapkes derby, dat fyn ik hiel leuk! 
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Boartest wolris bûten? 
Ja, natuerlik! We sitte in soad op de trampoline en 
ik fuotbalje wol bûten. En hutten bouwe fyn ik ek 
leuk om te dwaan! Wy ha thús in moaie hutte en by 
Arjan en Idwer ha wy ek in grutte hutte yn ‘e  bosk 
makke! 
 

Wat fynst it lekkerst om te iten? 
Patat, opbakte ierdappels en pankoeken! Mar ik bin 
ek gek op griente fan de tún! 
 

Helpst mem of heit wolris? En wêrmei? 
Ik stofsûgje wolris foar mem en heit help ik wolris op de saak of op de tún. 
 

Wa siket dyn klean altyd klear? 
Dat doch ik altyd sels!   
 

Giest ek op fakânsje? 
Nee, wy geane dit jier net op fakânsje. Wy hienen noch niks boekt en troch de 
Corona sil it ek wol neat wurde. Mar miskien geane wy wol in dei of in nacht 
fuort.  
 

Sitst faak efter de computer? 
Allinnich as ik Farming spylje. Oh ja, en no ‘t ik thúswurkje moat fan skoalle.  
 

Ast no 2 winsken dwaan mochst, wat soest dan winskje? 
Ik soe mysels wol nei Disneyland Parijs teleportearje wolle, mar dat kin net. 
Teleportearje Gert, wat is dat? No, dan giest samar fan it iene plak nei it oare yn 
in sekonde. 
En ik soe wol nei de himel wolle om mei myn beppe en (âlde)pake te praten en 
te krûpen…  
No Gert, as dat koe dan gie ik mei dy mei!!! 
 

Gert tige tank foar dyn tiid, we ha gesellich praten! Wy sille tegearre noch wat 
moaie foto’s derby sykje en dan is it klear om yn it doarpsnijs pleatst  te wurden. 
 
Hedwig 
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DE BUURTTUIN 
 
In een vorig dorpskrantje heb ik een oproep 
gedaan om mee te sparen voor een tuinwagen. 
Ik ben blij verrast met zegeltjes en zelfs volle 
spaarkaarten. Geweldig! 
De tuinwagen is inmiddels al gearriveerd en 
heeft een mooi naamplaatje gekregen. 
 
Alle gulle gevers: Dank je wel! 
 
Nog meer goed nieuws: van gemeente De Fryske Marren hebben we een 
prachtig subsidiebedrag gekregen. Met dit geld kunnen we materiaal voor de 
tuin aanschaffen. Daar zijn we heel erg blij mee. 
 
In de tuin wordt al weer hard gewerkt. 
De aardappels zitten al in de grond en komen zelfs al boven. Dit jaar hebben we 
gekozen voor 3 rassen: Anaïs, Innova en Frieslanders. Alle drie vroege rassen. 
Kunnen we in juni/ juli al genieten van nieuwe aardappels. 
Het idee om dit samen met kinderen van de basisschool te doen hebben we 
vanwege de omstandigheden helaas niet kunnen uitvoeren, misschien volgend 
jaar. 

Wil je op de hoogte blijven van wat er in de tuin 
gebeurt? Je kunt ons volgen op Facebook: De 
Buurttuin Nijemirdum. 
Bij de ingang van ons erf staat de picknicktafel 
met  een nieuw bord! Op het bord staat 
aangegeven wat er geoogst kan worden. 
Wil je meehelpen in de tuin? 
Dat kan op maandagmiddag van 14.00 – 16.00 

uur, woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur en vrijdagmorgen van 10.00 tot 
11.30 uur. 
Of neem contact met mij op. Tel: 0514-571390 of 06-230037209 
Graag tot ziens op onze buurttuin. 
 
Lian de Graaf 
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HO! NET YN’E KLIKO!’ 
 
Beste dorpsgenoten, beste deelnemers. 
 
Ja, onze werkgroep is er nog maar zoals alles en 
iedereen moesten ook wij onze activiteiten stoppen. 
 
We hadden een mooie excursie naar de Omrin gepland  
maar helaas … wat in het vat zit verzuurt niet. 
We pakken de draad in september weer op en gaan zodra dat mogelijk is de 
excursie opnieuw inplannen.  
Volgende maand trekken we uit de groep deelnemers weer een prijswinnaar. 
 
Intussen kunt u zich nog steeds opgeven om deel te nemen aan de campagne: 
nog bewuster nadenken over welke afvalsoort niet in de grijze container hoort. 
Dat kan bij één van de leden van het klikoteam. 
 
Lian de Graaf 
Hanneke schotanus 
Tiete Bangma 
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AAN ALLE BESTUURDERS VAN CULTURELE EN/OF SOCIALE 
CLUBS IN DE GEMEENTE DE FRYSKE MARREN 

 

Beste lezer, 
 

Sinds  de  eerste  maatregelen  omtrent  het  bestrijden  van  het  coronavirus  in  gang 

zijn  gezet  is  er  veel veranderd  voor  het  openbare leven waardoor het culturele  veld 
hard  geraakt wordt.  Alle  evenementen worden afgelast tot 1 september, maar ook alle 

repetities en samenkomsten zijn verboden. 
 

Wij  als  gemeente  zouden  het  betreuren  als  sociale en/of culturele  amateurclubs, 
zoals  een  fanfare  of toneelclub in  financiële  problemen komen door tekorten die 
ontstaan door de  coronacrisis. Waar mogelijk willen wij  clubs  graag  helpen  om  deze  tijd 
van  crisis  door  te  komen. Wij  horen  graag  of  en  zo  ja  op  welke wijze  jullie hulp nodig 
hebben om deze crisistijd door te komen. Daarnaast zijn wij uiteraard ook benieuwd naar 
de wijze waarop clubs er wel in slagen om deze lastige periode het hoofd te bieden. 

 

Op basis van uw reacties, bekijken wij op welke wijze we als gemeente samen met u tot 

oplossingen voor acute problemen kunnen komen. 
 

U kunt een mail sturen naar Julia Tomasoa, beleidsmedewerker cultuur 
|.tomasoa@defrysl‹emarren.nl  of haar bellen via ons algemene nummer 14 05 14 
(zonder kengetal). Als u wilt kunt u mij via ditzelfde nummer bereiken. 

Hoogachtend, Burgemeester 
 

  
 

 

e
e 

et is, 
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      Stiet de need  

       fan al dat telefoan-    

         ferkear jo hast  

         oan ‘e lippen ta?  

           Och, it appt  

       fansels wol fuort. 
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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

29 augustus Fiskwedstriid

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 24 juni
yn de moanne july ferskynt der gjin Doarpsnijs.

KOPIJ YNLEVERJE  foar woansdei 17 juni
by ien fan de redaksjeleden
in e-mail stjoere kin ek: redaksje.doarpsnijs@gmail.com

mailto:redaksje.doarpsnijs@gmail.com

