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

Marita de Vries nei Balk.

NIJE YNWENNERS:

Rianne Dijkstra op Wissebuurt nr. 6

Albert de Graaf en
Franciska Hoogland
op Lyklamawei 22.
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BEDANKT!

Psalm 84 : 12 Want de Here God is een zon en een schild; de Here geeft genade
en ere.
Dizze yndrukwekkende troutekst krigen Dirk Jan en ik mei doe’t wy op 25 juny
1970 yn Sleat letterlik yn it houliksboatsje stapten. Nei in prachtich troufeest
leinen wy oan op nr. 34 fan de Lyklamawei yn Nijemardum. Yn in grut âld hûs, de
eardere pastorij fan de Herf.tsjerke , begûn ús reis. Dirk Jan hie dêr al in skoft
mei syn âlden wenne. Syn klompen styngen  al jierren yn de grutte gong neist de
doarsmatte  en syn jas hie in fêst plak oan de kapstok. Ik hie gjin klompen, mar
myn jas mocht der no ek hingje….  Wat wienen wy bliid doe’t der in dik jier letter
in poppe by ús berne waard. Der stie in prachtige widze yn ‘e keamer, mar wat
der yn lei wie fansels noch folle moaier: lytse Emile. Letter kamen David en Cor
en ek noch in famke: Elian. In kers op ‘e taart! Alle fjouwer binne sy yn sûnens en
mei fleur opgroeid hjir, yn Nijemardum. Mei ús ha de masters Bode en Yme, juf
Hotske en juf Nynke ek harren uterste bêst dien om wat fatsoenlike boargers fan
harren te meitsjen. De bern binne útflein en ha harren eigen wei socht. Sy fûnen
gelokkich wurk en in partner en krigen ek bern. Us moaie widske hat noch op
hiel wat plakken oer de flier stien. Op de lêste sneon fan juny fan dit jier
mochten wy in bysûndere dei belibje. Us bern ûndernamen mei harren eigen
húshâlding it paad werom nei harren berteplak. Gesellich thús kofjedrinke mei
wat lekkers derby en ús 11 pake- en beppesizzers joeiden wylst meiinoar op it
hiem om. Moaie keunstwurken fan harren waarden bewûndere en ek alle
kaarten mei lokwinsken fan famylje, kunde en doarpsgenoaten. Us troufoto’s
kamen ek op ‘e lappen…. Konfrontaasje: wat wie elkenien doe noch jong en wa
binne der noch en wa wenje hjir no noch? Wy besykje wol om alle ferhuzerijen
nei te gean.. sa fan ” it hûs fan Kobus/Jo is ek al ferkocht”. De bern miene dat wy
de buorkerij op ‘e Lyklamawei bedoele. “ Ja, dêr wenje no ek al wer oaren.” De
slachter en de bakker fan Aldemardum ha hearlike spullen foar de barbecue
oanlevere, dus dan it fjoer mar oan. It genietsjen hâldt noch lang net op. En ja,
wat kin in minske noch mear winskje, dan sa mei it hiele nei-team om je hinne te
fieren dat je fyftich jier lyn dy stap yn it boatsje dien ha?  Wy wurde der stil fan
en kinne allinnich mar hiel tankber wêze foar safolle moais dat op ús paad
kommen is.

Dirk Jan en Annie.
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DORPSONTBIJT

Het is al bijna een traditie aan het worden; ons jaarlijks Dorpsontbijt in het kader
van de Nationale Burendag! Graag zouden we vele Nijemardumers treffen in ons
Dorpshuis op 26 September a.s. Echter, de zorg om de toenemende dreiging van
het Coronavirus heeft ons doen besluiten om het Dorpsontbijt af te gelasten.
Zo mogelijk proberen we dit initiatief op een ander moment alsnog te realiseren.

Doarpsbelang Nijemardum

OPEN MONUMENTENDAG

Tijdens Open Monumentendag is jaarlijks de
Nijemardumer Toer open voor bezichtiging.
Het bestuur van Doarpsbelang is dan, samen met andere
vrijwilligers, beschikbaar om de bezichtiging en het
beklimmen van de trappen in goede banen te leiden.
Zoals het er nu naar uitziet gaat de Open
Monumentendag dit jaar landelijk gezien, zij het in
aangepaste vorm, wel door. Wij als bestuur van het
Doarpsbelang achtten het vrijwel onmogelijk om tijdens
de bezichtiging en beklimming van De Toer, de richtlijnen
betreffende 1,5 meter afstand en het
wassen/desinfecteren van de handen en de leuning te
handhaven. Om die reden hebben we als bestuur

besloten ons niet beschikbaar te stellen om De Toer te laten bezichtigen.
Hopelijk zien we u volgend jaar weer zodat u van het mooie uitzicht vanuit De
Toer kan genieten!

Doarpsbelang Nijemardum
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30 KM BINNEN DE BEBOUWDE KOM

Over de herinrichting van ons dorp zijn wij als bestuur van
Dorpsbelang niet tevreden. Met name de nieuwe ‘kleur’ van de
splitsingen is zeker niet afwijkend genoeg om bestuurders tot
voorzichtigheid te manen zodat verkeer van rechts voorrang
krijgt. Onze ontevredenheid is al meerdere keren aangegeven
bij de diverse gemeentelijke instanties. Tot nu toe zonder

resultaat.
Bij deze willen wij ook ú als Dorpsbewoners vragen om een klacht bij de
gemeente in te dienen indien u een onveilige situatie ervaart binnen ons dorp.
Dit kan via de website www.defryskemarren.nl  of via info@defryskemarren.nl
Hopelijk geven wij als Dorpsbewoners zelf het goede voorbeeld.

Bestuur Dorpsbelang

CONTRIBUTIE

U bent van ons gewend dat wij jaarlijks bij u aan de deur komen om de
contributie voor het Doarpsbelang te innen. Gezien de huidige omstandigheden,
met het weer wat oplaaien van het  Coronavirus, hebben wij besloten u te
vragen dit jaar de contributie á € 7,- zélf over te maken naar de bankrekening
van het Doarpsbelang.
Binnenkort ontvangt u hiervoor een verzoek in uw brievenbus.

Hedwig Beukens, penningmeester Doarpsbelang Nijemardum

Negoasje

Te  koop; weinig gebruikte, goed onderhouden elektrische fiets, merk
Keimp  Starley. Tegen elk aannemelijk bod.

Den Hartog, Hege Bouwen 13, tel. 0514-571585.

mailto:info@defryskemarren.nl
http://www.defryskemarren.nl
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SINNEBLOM.

Op 1 maaie,  de ynternasjonale dei  fan de sinneblom, wie der in aksje fan
Omrop Fryslân om sinneblompitten te plantsjen en te sjen wa’t  de heechste

blom ha soe.
Freark P. bestelde de pitten fia de app en
krige dy oer de post mei in rolmaat derby.
Hy plante in pear pitten by him thús,  by syn
mem en skoanmem.
By syn skoanmem en by Freark thús kamen de
blommen net heger as 1 meter.
Mar by syn mem groeide de blom as koal;
fansels kaam dat ek omdat Meine der oh sa
goed op passe.
Der moast elke kear wer in gruttere stok by
lâns, want oars waaide hy om.
Doe kaam it momint dat eltsenien de blom
opmjitte moast en dat trochjaan moast mei in
foto der by.
De blom op Heaburgen hie in lingte fan 3

meter en 56 sm, se hie de priis!!!
In prachtich Omrop Fryslân pakket kaam nei har ta, mei in Omrop Fryslan pet
derby.
Dus Grietsje Pietersma is no moai werom te kennen wannear’t se op de duofyts
by jim lâns fljocht.
Jan Pet hat no konkurinsje , Grietsje Pet is coming…

Wiepkje
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WER IS DIT ?

En de droege woarst is foar?
En dan giet it mis, de namme fan de winner is yn it foarige doarpsnijs efter de
foto ferdwûn.
No wie dit foar ús de kans om  de woarst sels te keuren mar ....
sa sitte wy net yn elkoar, der is op lêst genôch korrupsje yn ‘e wrâld.
Dy woarst wie dus foar Gerda Bosma  en by myn witten hat er de boufak net
helle.
De oplossing fan de foto yn it juny/july nûmer is: fam. De Boer op Hoitebuorren
20.
De farske droege woarst giet nei ............. Wieberen Hoekstra.

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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OER DE GRINS.

Der binne al ferskate doarpsgenoaten emigreare en dêrom like it  ús wol leuk om
sa no en dan ien “firtu-iel “ op te sykjen.
Want fansels kinne se yn Kanada, Nij Seelân en Eastenryk  ús doarpskrantsje
online ek wol lêze.
Diskear ha ik kontakt socht mei Erwin Rienstra[32] en syn frou Minke
Roosma[26]. Sy ha ferline jier de brot byinoar pakt en binne nei Eastenryk
ferhuze.
Erwin is de soan fan Paul en Itty; ja, dy sitte yn de prizen want harren dochter
Anita sit al jierren yn Bristol.
Minke is de dochter fan Sikke en Geeske Roosma út Aldemardum [better bekend
as de reiddekker]

Wannear binne jim  emigreare
en wêr hinne?
Begjin novimber 2019 binne
wy nei Bad Kleinkirchheim yn
Eastenryk gien.

Hienen jim der altyd al sin
oan?
Erwin sei hast nei elke sky-
fakânsje : “hjir  in
apparteminte-hûs “runne”,
dat liket my no echt wat ta.”

Op in kear praten wy oer ús  takomst en ús dreamen en doe kaam dit der wer út.
Wy ha  de “stoute skuon oanlutsen” en ris besjoen hoe’t soks allegear yn syn
wurk gyng.
In Nederlander dy ‘t yn Eastenryk wenne hat ús holpen mei it sykjen fan in
geskikt hûs. Dat hat allegear sa’n  jier duorre.

Jim foelen ek noch yn de prizen mei de postkoadelotterij,  dat makke de stap
tink noch makliker?
Ha, ha!  Doe’t wy dy priis wûnen wie alles al yn “kannen en kruken”; it wie foar
ús fansels wol in prachtich ekstraatsje om wat mear dingen oan te pakken yn it
hûs. Wy koenen it wol hiel goed brûke.
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En giet it allegear neffens de ferwachtings?
It giet hartstikke moai;  we ha fanôf novimber de sloophammer yn 2
apparteminten setten en dy binne no klear.
We ha no krekt fan april oant juny ús eigen appartemint hielendal ferboud.  De
boekingen rinne ek goed : july en augustus sitte  sa goed as fol.

Wat dyngen jimme earder doe’t  jim noch yn Fryslân wennen?
Erwin siet op de tsiisbus fan Kaasboer Siebren en Minke wie sportdosint op it
ROC Friese Poort yn Snits.

Wat binne de takomstplannen?
Dy ha we einliks net echt;  we
moatte earst dit op tou sette en we
sjogge der nei út dat we aanst in jier
normaal draaie kinne, sûnder
Koroana en ferbouwingen.

Ha jim al âld doarpsgenoaten oer
de flier hân?
Jawis, ús âlders komme geregeld del
en de earste âld doarpsgenoaten ha    ek al op besite west.
( “it útsicht” )
In soad minsken binne toch wol hiel nijsgjirrich hoe’ t we hjir sitte.

Wat sizze jim âlders derfan dat jimme dizze stap setten ha?
Dy moasten fansels wol efkes oan it idee wenne, mar we ha se fanôf it begjin der
tige by belutsen.
Foardiel is ek dat we hjir dan wol in hiel soad tiid foar harren ha.

De freonen en freondinnen misse jim dy ek?
Fansels, dat binne dingen dy’t we wol misse op bepaalde mominten.
Efkes in bierke drinke of efkes nei de kantine fan NOK..
As we alles wat op streek ha dan wolle we ús hjir ek by de doarpsgenoaten
oanslute.

De koroana kaam ek om ‘e hoeke.
Ja dat wie wol efkes in domper. Gelokkich wie it aardich op ‘e ein fan it seizoen.
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Dêrom ha we der net folle skea fan hân. Fanôf april oant juny soenen wy al ticht
fanwege de renovaasje fan ús eigen hûs.
We hoopje dat we net noch in kear in “ lock down” krije.

Lêze jim it Doarpsnijs geregeld?
Ien kear yn de safolle tiid lês ik wat doarpskrantsjes , dan bin ik wer efkes op de
hichte fan wat der yn Nijemardum bart. Minke docht dat net,  mar dy komt der
ek net wei fansels.

Kinne de minsken jim ek fine op it ynternet?
Jaseker, we ha in webside www.berghaus-traumblick.nl .
Jim kinne dêr ús apparteminten besjen en mooglik daliks boeke.

Erwin en Minke,  wat moai dat jim hjir oan meiwurkje woenen. It gie sa flot
allegear, al wennen jimme op ‘e Lyklamawei.
Yn oktober  hoopje se heit en mem te wurden, wer in nij aventoer.
Wy winskje jim alle gelok en leafde ta dêr yn de moaie bergen fan Eastenryk.

Wiepkje

NIJEMIRDUM/RERSUM
De zoektocht naar het plaatsje Rersum bij Nijemirdum op de kaart van Sibrandus
Leo 1579 heeft in mijn info het volgende opgeleverd:
Deze kaart is de eerste die de provincies Groningen en Friesland volledig
weergeeft. In Frisia Dominium, een boek over de kaarten van Friesland tot 1850
geeft P.J. de Rijke ondermeer het volgende over deze kaart aan:

Van de 488 namen zijn veel op vreemde wijze gespeld; Finlon (Finkum) Ders
(Deersum) enz. Er worden een vijftigtal namen van personen (staten of
boerderijen?) genoemd .....

Rersum zoals dat op de kaart wordt weergegeven zou dus een stins of boerderij
kunnen zijn geweest.

http://www.berghaus-traumblick.nl
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Van Nyemirdum vermelde de Tegenwoordige Staat in 1788 dat bij de kerk
vroeger meer huizen lagen; om niet te spreeken van eene menigte stinzen,
waarvan nog eenige wieren overig zyn. De kaart van 1718 geeft de hierna
volgende stinswieren.

Een wier is een verhoging waarop een Stins staat of heeft gestaan. Een Stins
(State) is een stenen huis vaak bewoond door de Adel.

De stinswier bij Kippenburg

De kaart van Schotanus (1718) geeft tussen het marktterrein van de Wildemarkt
onder Harich en het meertje Ruygehuysterzee een stinswier aan. In de wijde
omtrek werd geen huis aangegeven. Op de kaart van Vegilin (1739) ontbreekt de
stinswier. Hij lijkt dan opgenomen te zijn in de nieuw aangelegde plantages ten
noorden van Lyklama Bosch. De kaart van Eekhoff van 1854 geeft ter plekke van
de wier de bosaanleg rond het logement Kippenburg aan.

Twee stinswieren bij de Hooge Bouwlanden (nu Hege Bouwen) in Hoyteburen
(kad. Balk D310; D296 bij huis 294).

Kadasternummer D310 is (in 1832) een groot stuk weiland tussen Hoitebuorren
en Hege Bouwen tegen over P.J. Ferdinands. D296 is een stuk weiland naast de
Fam. H. Postma en D294 is de woning van de fam. Postma.

Hoyteburen ligt ten westen van de kerk (is nu alleen “de Toer”) van Nyemirdum.
Ten noorden van de weg, ten zuiden van de hoge bouwlanden met zwarte
enkeerdgrond geven Schotanus (1718) en Vegilin twee huizen aan, elk met een
stinswier. In 1850 worden deze wieren niet meer aangegeven.
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Twee stinswieren in Hoyteburen ten zuiden van de Hereweg (kad. Balk E234;
D288 bij huis 290).

Kadasternummer E234 is waar de Fam. P. Runia nu woont.

D288 is het weiland naast de boerderij van de fam. Bekedam en D290 is dus de
boerderij.

Ten zuiden van de weg geven Schotanus (1718) en Vegilin in Hoyteburen twee
stinswieren aan, beide naast een boerderij. De meest westelijke (Balk E234) lag
direct ten westen van de door Eekhoff in 1854 aangegeven kadastrale
sectiegrens. In 1850 worden deze wieren niet meer aangegeven.

Roersma

In archiefstukken wordt in Nijemirdum tenminste één stins vermeld. Tjaert Eebsz
wonend in Rinsumageest verhuurde in 1580 voor zijn vrouw Rieme Roersma aan
Aete Wipckez en Broer Reynsdr te Nijemirdum een zate landts leggende in den
voorschreven dorpe (Nyemardum) by Roersma styns, die eerst door Hoyt
Nannes en daarna door Nanne Hoytes, diens zoon, waren gepacht; Aete
verkreeg daarnaast de eigendom van het huis en de ter plaatse liggende
mesthoop in eigendom. Inderdaad kwam Nanne Hoyts in 1578 (in de armste
categorie) als pachter in Nijemirdum voor.

Omdat duidelijk is dat Rieme Roersma haar naam aan de stins ontleende, zal hij
1580 nog van enig belang zijn geweest; de erbij liggende sate behoorde zeker
niet tot de aanzienlijkste van het dorp. Of de Roersma-stins een oud,
middeleeuws en verdedigbaar, huis was, weten we niet.

Tussen Rersum en Roersma zit niet zoveel verschil

Hoyt Nannes/Nanne Hoytes, zo komen we wel erg dicht bij Hoitebuorren. (Hoyte
zijn buren/buurt)!?

Henk de Kroon
Piet Rienstra
HWG Historich Wurkferbân Gasterlân
Zie ook nijemirdum.nl voor de kadaster nummers
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KLEINE OUDE ELEKTRISCHE APPARATEN.
Afgelopen juni kregen de basisscholen een oproep van
Wecycle om zich aan te melden voor de actie voor het
inzamelen van kleine elektrische apparaten.

Door het inzamelen van kleine oude elektrische apparaten
kan de school een leuke prijs winnen.

De “scholen inzamelactie 2020” gaat in september weer van
start.

De actie in het kort
 De inzamelactie loopt van 7 september t/m medio november 2020
 Meedoen is gratis
 De school ontvangt begin september twee (opgevouwen) stevige

inzameldozen
 De school zamelt minimaal 75 kleine oude elektrische apparaten in
 Wecycle haalt de volle dozen aan het eind van de actie, medio

november, op
 De school kiest de beloning: een digitale camera, een karaokeset, een

muziekpakket of een boekenpakket van zeven boeken (thema naar
keuze) + Wecycle Recycle Certificaat 2020

Bij deze willen wij een oproep doen om alvast te beginnen met het verzamelen
van kleine oude elektrische apparaten. In september volgt dan bericht over het
inleveren op de basisschool.

Het klikoteam
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DE BUURTTUIN

Afgelopen zomer was een moeilijke zomer voor de
tuin. De droogte zorgde er eerst voor dat een deel van
het gezaaide niet opkwam. En daarna dat de sla en
andijvie doorschoten.
Maar er is ook goed nieuws. We hebben volop
genoten van de aardbeien. Het bloemenveld heeft het
goed gedaan. Op dit moment staan de dahlia’s volop
te bloeien. De aardappels zijn gerooid en de
boerenkool en prei zit in de grond.
En dit allemaal met hulp van buurtgenoten. Geweldig!
Hoe werkt het dan in de tuin?

We proberen niet te veel regels te hanteren. Ik heb er een paar op een rijtje
gezet:
 Op de bord bij de weg staat welke groenten je zelf kunt oogsten. Op de

tafel liggen al groenten en fruit klaar. De prijs staat op het bord.
 Help je mee in de tuin, dan kun je als tegenprestatie groente of fruit

meenemen.

Leuk om te zien dat er al een aantal dorpsgenoten de berichten op de
Facebookgroep: de Buurttuin Nijemirdum volgen.
Buurvrouw Annemiek vult mijn stukjes aan met prachtige foto’s en heerlijke
recepten. Fantastische PR!
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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VISWEDSTRIJD
Op zaterdag 29 augustus van 19.00-20.30 is dit jaar
de  viswedstrijd in de Sânfeart bij de Sânfeartshoeke.

We vissen weer in twee klassen: 

     Klasse 1: jeugd tot 14 jaar
Voor deze klasse is een wisselbeker beschikbaar voor de

         winnaar
en 3 prijzen ter waarde van € 10.00, € 7.50, en € 5.00 voor de
3 hengelaars met de hoogste totaallengte aan gevangen vis.

Klasse 2: deelnemers vanaf 14 jaar
Voor de winnaar uit Nijemirdum in deze klasse geldt dat de wisselbeker een jaar
lang op haar/zijn schoorsteenmantel mag staan te glimmen. En ook hier hebben

we 3 prachtige prijzen te verdelen voor de 3 hengelaars met de hoogste
totaallengte aan gevangen vis.

De regels zijn dit jaar i.v.m. het Coronavirus enigszins uitgebreid:
- er mag maar met één hengel per persoon worden gevist
- er mag alleen met brood, wormen en maden worden gevist.
- er mag niet worden bijgevoerd voor of tijdens het vissen (ook niet voor

de wormen!)
- blijf bij neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, plotseling

verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid thuis!
- houdt 1,5 meter afstand!
- hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog!

We hopen  op mooi weer en veel deelnemers, dus jonges, famkes, pakes,
beppes, heiten en memmen, haal de hengels en “beantsjestokken” maar weer

van zolder en kom op zaterdag 29 augustus naar de Sânfeart!

Komt allen!
Bestuur Doarpsbelang
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BROEDVOGELS

Afgelopen voorjaar heb ik weer de broedvogels in het zuidelijk deel van ons
Lycklamabos in beeld proberen te krijgen. Volgens de standaard "BMP-methode
van Sovon" (ik laat maar even achterwege wat dat allemaal inhoudt), heb ik van
26 soorten vogels mogen vaststellen dat ze in meer of mindere mate voor
nageslacht hebben gezorgd.

Ik heb mij dit jaar helaas niet mogen verheugen in de vestiging van nieuwe of
bijzondere soorten. Wel staat mij een ontmoeting met een prachtige
Boommarter in een eik langs het Heidepaed nog helder voor ogen. Een
cadeautje!
Het overall-beeld is gemiddeld met een stabiele, licht negatieve trend. Meest
voorkomende broedvogel is de Zwartkop. Op de gedeelde tweede plaats Tjiftjaf,
Koolmees en Vink. Kijkend naar een langere reeks van jaren, staat nog altijd de
Winterkoning fier bovenaan als het om aantallen territoria gaat, gevolgd door
Roodborst op nr. 2 en Zwartkop op nr. 3. Er is derhalve wel iets aan het
verschuiven .... Qua aantalsontwikkeling per soort mogen we constateren dat
Tjiftjaf en Tuinfluiter in de lift zitten, maar dat Zanglijster het minder naar z'n zin
lijkt te krijgen.

Kijkend naar de verdeling van territoria over het terrein, is het leuk om te
constateren dat soorten met wat strakkere biotoopeisen hun plekjes wel weten
te vinden. Boomklever zit echt alleen in de laaneiken, en Fitis (op twee territoria
na) en Tuinfluiter (exclusief!) kunnen als echte struweelvogels de zorg van
Natuurmonumenten voor de bosrand aan de Jeneverdyk erg waarderen.

Groet, Ronald

Appelvink 0 Koolmees 15
Bonte Vliegenvanger 1 Matkop 1
Boomklever 4 Merel 10
Boomkruiper 6 Nijlgans 0
Boompieper 1 Pimpelmees 8
Braamsluiper 0 Putter 0
Buizerd 0 Ransuil 0
Fitis 9 Ringmus 0
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Fluiter 0 Roodborst 12
Gaai 0 Sijs 0
Gekraagde Roodstaart 2 Sperwer 0
Glanskop 0 Spreeuw 2
Goudhaan 1 Staartmees 1
Grasmus 0 Tjiftjaf 15
Grauwe Vliegenvanger 2 Tuinfluiter 7
Groenling 0 Turkse Tortel 0
Grote Bonte Specht 6 Vink 15
Grote Lijster 1 Wielewaal 0
Heggenmus 0 Wilde Eend 0
Holenduif 0 Winterkoning 13
Houtduif 6 Witte Kwikstaart 0
Iberische Tjiftjaf 0 Zanglijster 5
Kauw 0 Zwarte Kraai 1
Kerkuil 0 Zwarte Mees 0
Kleine Bonte Specht 1 Zwartkop 18
Koekoek 0
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  It Koroanafirus
is ien fan de

   seldsume saken
   “Made in China”

dat net binnen
 in wike al oan

stront is.
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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 tongersdei 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 tongersdei 1 okt.

KOPIJ YNLEVERJE  foar woansdei 23 september.
by ien fan de redaksjeleden
in e-mail stjoere kin ek: redaksje.doarpsnijs@gmail.com

mailto:redaksje.doarpsnijs@gmail.com

