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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 10 juny 2020 is stoarn Aukje Muizelaar-Pelsma. Sy is 90 jier wurden en wenne 
yn Balk. 
Op 16 juny 2020 is stoarn Willy  Meischke. Sy is 66 jier wurden en wenne yn Balk. 
 
 
 

NIJE YNWENNERS:  

 
Wytlânsdykje 10, Gauke en Rianne Witteveen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lyklamawei 20, Johannes de Vries en Irma 
Batteram 
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DORPSGENOTEN. 
 

Vele malen zei Klaas tegen mij, je moet nog een stukje in het dorpsbelang krantje 
zetten. Vandaar dit stukje. 
 

Inwoners van ons dorp jullie waren goed voor Klaas/ons!! 
Na het vreselijke bericht eind juli 2018 is er geen dag voorbij gegaan dat er geen 
kaartje in de brievenbus zat, bakken vol medeleven van jullie als Nijemirdumers. 
Al die kaarten, ik kon er maar niet aan wennen, vooral in het begin. 
Later ga je beseffen dat elke kaart een stukje aandacht voor ons was. 
Dus op deze manier onze hartelijke dank. 
 

Nu nog even wat anders, op ons afscheidsfeest van het dorpshuis hadden wij 
nog geld ontvangen. 
Klaas en ik vonden het een goed idee om dit te besteden aan een robotmaaier. 
Hij heeft de naam Klaas D gekregen, en deze maait binnen de lijntjes. 
 

Lieve groet van Harmke en de bern. 

 
 
IN STAP FIERDER 
 

Ek dit jier ferlit in groepke bern de Stapstien. Wie it foarich jier noch in hiele 
groep (8 groep 8-ters) dit kear is de groep wat lytser.  Arjan en Ammarins sille nei 
de simmerfakânsje in stikje fierder fytse moatte en Yldou sil de bus wol pakke. Sy 
ha der hast alle trije sin oan. En dat is moai. Ik fûn it eartiids ferskriklik spannend. 
Doe ‘t ik yn 1971 nei de Mavo gie hiene wy noch noait yn dat gebou west! 
Tegearre mei in freondinne bin ik der hinne fytst en wy ha by de foardoar 
oanbelle. De konsjerzje die iepen en lei út dat wy tenei fia de oare yngong op it 
plein komme koenen, dêr’t ek plak foar de fytsen wie. Gelokkich binne it no oare 
tiden; de wrâld fan de bern is safolle grutter wurden. Al kin dat foar harren âlden 
ek wer tige spannend wêze.  
Troch de Koroana koe ik net by dizze trije oan op ynterview; ik ha harren, hiel 
âlderwetsk, in briefke mei fragen brocht. Gelokkich woene sy meiwurkje. Tige 
tank dêrfoar. Ik winskje jimme noch moaie, lêste wiken op de Stapstien en in 
protte wille yn Balk en Snits. 
 

Coby 
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YLDOU ROZEMA 
 
Hoe âld/jong bist?   
11 jier. 
Wat witst noch fan de earste perioade?  
Ik wit noch dat ik graach yn de poppehoek boarte. Myn juffen wiene juf Nelleke , 
‘ âlde’ juf Antje en ‘jonge’ juf Antsje. 
Mei wa boartest yn it begjin fan dyn skoaltiid?  
Mei Ammarins en myn nicht Marit mar dy is yn groep 2 ferhuze nei Balk. 
Binne dyn freonen fan doe no ek 
noch dyn freonen?  
Jawol,  mar ik boartsje no ek wol 
mei bern fan groep 6 en 7. 
Wat witst noch fan de 
skoalreiskes?  
Yn de middenbou ha wy wol nei 
Duinen Zathe west en wy ha wol 
nei it Dolfinarium west. By de 
kleuters ha wy wol mei de bus nei 
it ‘Fûgeltsjepark’ west. 
Wêr tinkst mei in soad nocht oan werom?  
Krystmusicals, musical fan foarich jier en kamp 2018 yn groep 6. 
Yn maart stoppen de skoallen y.f.m. de Koroana. H  oe fûnst dat? 

Ik fûn it thúswurkjen wol leuk mar ik fûn it net leuk dat ik myn freonen net seach. 
Komt der dit jier ek in musical? Of geane jim ek op kamp?  
Wy sille miskien wol in nacht op skoalle sliepe mei de hiele klasse. 
Wêr silst takom jier hinne? 

Bogerman yn Snits, nei it vwo. 
Fynst it ek spannend?  
Net echt. Ik ha der sin oan. Echt? 
Wat wolst letter wurde?  
Bernedokter of oars wat mei lytse bern. 
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ARJAN EPPINGA 

 
Hoe âld/jong bist? 
Ik bin 11 en wurd op 9 july 12 jier. 
Wat witst noch fan de earste perioade? 
Ik mocht in soad boartsje. 
Mei wa boartest yn it begjin fan dyn skoaltiid?  
Ik boarte mei myn bêste freonen Jesse, Jonah en 
Benjamin. 
Binne dyn freonen fan doe no ek noch dyn freonen?  
Ja, Jesse, Jonah en Benjamin binne noch altyd freonen fan 
my. Al wenje dy lêste twa net m  ear sa ticht yn dyn buert 
as froeger. 
Wat witst noch fan de skoalreiskes?  
Ik wit noch wol dat wy nei Duinen Zathe gongen, it wie 
doe hast 30 graden. Wy stiene doe hast allinnich mar 
ûnder de sproeiers fan de fontein. 
Wêr tinkst mei in soad nocht oan werom?  
Ik tink noch faak oan kamp yn groep 6, dat wie echt super 
leuk! 
Yn maart stoppen de skoallen y.f.m. de Koroana. Hoe 
fûnst dat?  
Ik fûn it hiel ferfelend, mar thús wie ek best. 
Komt der dit jier ek in musical? Of geane jim ek op kamp?  
Wy geane net op kamp en wy ha ek gjin musical. 
Wy soene in nacht op skoalle sliepe mar spitigernôch kin dat ek net trochgean 
y.f.m Koroana. Hiel jammer! 
Wêr silst takom jier hinne?  
Ik gean nei it CSG Bogerman in Balk K/T. 
Fynst it ek spannend?  
Ik fyn it net hiel spannend omdat ik wierskynlik mei in oantal freonen nei deselde 
klasse gean. 
Wat wolst letter wurde? 
Ik wol letter graach architekt of gamebouwer wurde. 
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AMMARINS VAN DER WAL 
 
Hoe âld/jong bist? 
Ik bin 12. 
Wat witst noch fan de earste perioade?  
Dat ik meidien ha mei de Voice fan ús skoalle, as Mega Mindy! 
Mei wa boartest yn it begjin fan dyn 
skoaltiid?  
Hiel faak mei Sjan en neffens my ek wol 
ris mei Yldou. 
Binne dyn freonen fan doe no ek noch 
dyn freonen?  
Ja, gelokkich wol! 
Wat witst noch fan de skoalreiskes?  
Dat ik by Sybrandy’s altyd yn de sweef gie. 
Wêr tinkst mei in soad  nocht oan 
werom?  
It ôfrûne skoaljier. 
Yn maart stoppen de skoallen y.f.m. de 
Koroana. Hoe fûnst dat?  
Net leuk want dêrtroch kinne wy ús skoaltiid net nor  maal ôfslute. 
Komt der dit jier ek in musical? Of geane jim ek op kamp?  
Wy soenen op skoalle sliepe mar dat giet net troch. 
Wêr silst takom jier hinne?  
Nei Balk. 
Fynst it ek spannend?  
Ja, hiel erch. Ik snap it. 
Wat wolst letter wurde?  
Uhh, wat mei muzyk. 
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WER IS DIT ? 
 

De keunstige hin fan foarige moanne 
stiet op it hiem by de fam. Hielkema op 
Lyklamawei 12. 
Men kin dêr sa no en dan in lekker 
doaske aaien keapje, mar dy komme nei 
alle gedachten net út dit eksimplaar. 
Ik kin my al raar fersinne mar ik ha sa’n 
gedachte dat dit brune hintsje útbrieden 
is troch Yde Groenhof fan de Hege 
Bouwen. 
De droege woarst  is  dizze kear foar                              
Lokwinske ! 
 
 

 

                                                                                    
Wêr mei dit no wer wêze ? 
 
                                                                                    
Belje gau nei nr. 571889 
 
                                                                                     
Of mail nei : Redaksje.doarpsnijs@gmail.com 
 
                                                                                      
Dat kin oant en mei kommende tiisde.   
 
                                                                                                                                         
Jantsje 
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BESTE MENSEN, 
 
De BBQ van dit jaar gaat niet door, maar we zijn al druk met de voorbereidingen 
van een “familie Halloween/spokentocht” bezig op 31 oktober 2020. 
Eind april hebben wij alle schoolgaande kinderen van Nijemirdum een zakje met 
pompoenenzaad gebracht. Hopelijk heeft iedereen deze inmiddels geplant, 
zodat we deze pompoenen  in oktober langs onze “familie Halloween/spoken 
tocht” kunnen bewonderen. Ook kun je nog een prijs winnen voor de zwaarste 
pompoen. 
Deze wandeltocht is voor jong en oud! In september krijgen jullie hier meer 
nieuws over. 
 
Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie toe! 
 
Groet van de feestcommissie. 
 
 

DORPSGENOTEN BEDANKT. 
 

Wij willen graag iedereen bedanken die op één of andere manier geholpen 
hebben met het maken van mondmaskers en schorten. De naaimachines 
kwamen uit de kast en men haalde oude 
lakens, overhemden of de andere 
benodigdheden voor de mondmaskers ergens 
vandaan.   
Zo had Buurtzorg Gaasterland in heel korte tijd 
voldoende voorraad om dagelijks 
mondmaskers te gebruiken en bij noodzaak 
voldoende schorten. Ook nu, in deze tijd van 
verruiming van activiteiten, worden deze 
hulpmiddelen nog steeds gebruikt.  
De Buurtzorg medewerkers willen jullie 
allemaal bedanken voor jullie grote inzet. 
We vonden het hartverwarmend.  
We wensen jullie ook allemaal een hele fijne en gezonde zomer toe.  
 
De medewerkers van Buurtzorg Gaasterland. 
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VAN DE ACTIE ‘HO! NET YN’E KLIKO!’ 
 
Op de vergadering van de lokaalvereniging in maart heeft de 
voorzitter uit de  
Bak met deelnemers de winnaar getrokken. 
 
Nu de maatregelen rondom corona wat versoepeld zijn gaan 
we op bezoek bij Fetsje Eppinga. 
 
We worden allerhartelijkst ontvangen. Al snel zitten we over 
allerlei zaken te praten. 
Wat heeft Fetje veel te vertellen! 
Over haar jeugd op een boerderij in Olterterp 
Haar werk als sociaal economisch voorlichtster in de 60-er jaren. Fetje was 
destijds werkzaam voor de Streekverbetering Gaasterland en omgeving. 
En natuurlijk haar leven op de boerderij in Nijemirdum, met Hendrik en de 
kinderen. 
 
Prachtige verhalen! 
Fetje vertelt hoe ze vroeger op weg naar school bij het Wite Hus in Olterterp 
(waar voornamelijk de notabelen kwamen) tussen het afval zochten naar 
sigarenbandjes. Hoe ze thuis studeerde bij het licht van een petroleumlamp. Op 
de boerderij waar ze woonde was nog geen elektriciteit. Het is bijna niet meer 
voor te stellen. 
Op de opleiding tot huishoudlerares werd haar geleerd om op 4 verschillende 
soorten fornuizen te koken: gas, elektrisch maar ook kolen en petroleum. 
De baksels werden in doeken en bakjes mee naar huis genomen want plastic 
bestond toen nog niet. 
Opgroeien in een tijd waarin heel veel dingen een tweede bestemming kregen is 
een schril contrast met de welvaart en de hoeveelheid afval die we nu 
produceren. 
 
Fetsje doet mee met de actie ‘Ho! Net yn’e kliko!’ om het goede doel te steunen. 
Scheiden van afval is voor haar geen probleem: papier voor het dorpshuis en de 
jeugdclub. Glazen potjes en doppen gaan naar Sietske, enzovoorts 
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Door de hoge levensstandaard van tegenwoordig zijn mensen erg gemakkelijk 
geworden. Er wordt veel meer weg gegooid. 
Wat zal het al schelen als we wat zorgvuldiger met afval omgaan; de laatste 
restjes uit een pak yoghurt halen, of het afval verkleinen zodat het minder 
ruimte inneemt in de kliko, meer papier gebruiken als verpakkingsmateriaal. 
 
En dat kunnen wij alleen maar volmondig beamen. Fetje bedankt voor dit 
interessante gesprek! 

 
Fetje is blij verrast met de cadeaubon. 
 
Wilt u ook kans maken op een mooie prijs? 
Iedere 2 maanden trekken we uit de 
deelnemers van de actie een prijswinnaar. 
Door meer informatie over afval scheiden en 
hergebruik van grondstoffen, en het apart 
inzamelen van verschillende soorten afval 
willen we dit bewerkstelligen. 
Vind je dit ook een goed idee? Word dan ook 
deelnemer! 
Opgeven kan bij 
nijemirdum@honetynekliko.frl of bij iemand 
van het klikoteam. 

 
Tiete Bangma 
Hanneke Schotanus 
Lian de Graaf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nijemirdum@honetynekliko.frl
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            Wêr giesto     

          hinne mei    

          fakânsje?  

       “Ik bliuw hiel     

           tichtby…….    

           mysels”.  
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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 
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
31 oktober Familie Halloween/spokentocht

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
augustus
yn de moanne july ferskynt der gjin Doarpsnijs.

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

mailto:redaksje.doarpsnijs@gmail.com

