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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 21 novimber is stoarn de heer Kors den Hartog, hy is 93 jier wurden. 
  
Op 22 novimber stoar Foekje Hoogervorst-Kuiper  Sy is 75 jier wurden.  
 
Op 11 desimber is stoarn Hans Boers.  
 
 
 

FERHUZE 
 
Fam Westra/Hettinga nei Aldemardum 
 
 
 

NIJE YNWENNERS:  

 
 
 
 
 
Aldo Postma en Anneriek Gerbrandy 
Masterbodestrjitte 1 
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Sjoerd en Tanja Idema op de 
Hege Bouwen 4 
 
 
 
 
 

 
 
BESTE MINSKEN 
 
Yn ferwûndering ha wy belibbe hoefolle minsken om ús hinne stiene nei it 
ferstjerren fan myn ynleave man en onze dierbare pa, opa en oude opa 
 

KORS DEN HARTOG 
 

Kors hâlde sa’n bulte fan Nijemardum, fan it plakje dêr’t hij 30 jier wenje mocht. 
Uteinlik is hij op dat plakje stoarn. 
Us tank foar al jim omtinken, jim noed en soarch! It wie bysûnder. 
 
      Jeltsje den Hartog en bern. 
 

Eltse oere is kostber. 
Wachtsje net op in tiid 
dy’t jin better útkomt, 

want men is der nea wis fan 
dat men dy ek krije sil. 

 
En no fierder……. It hûs is ferkocht, 15 lokkige jierren yn Nijemardum. 
Ferhúzje, allinne nei Wommels. It is net oars! 
Ik sil jimme misse. De buorlju fan ‘e Bouwen. De freonen yn it doarp.  
De mienskip, de tsjerke, de Toer, neam mar op. 
It giet jim goed. In waarme groet fan  

Jeltsje, Keatsebaan 1, Wommels. 
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EEN BERICHT VAN UITVAARTVERENIGING “DE LAATSTE EER” 
TE NIJEMIRDUM  
 
Tijdens onze laatste ledenvergadering hebben we vertelt, dat wij als plaatselijke 
uitvaartvereniging, lid zijn van de Federatie uitvaartverenigingen Friesland. Naast 
onze vereniging zijn daar circa 190 Friese verenigingen lid van. Deze in 1931 
opgerichte Federatie is aangesloten bij de landelijke Nardus (samenwerkende 
uitvaartorganisaties). Via deze landelijke Nardus is o.a. het overleg met de 
diverse overheidsinstanties geregeld. Op de site van www.uitvaartfederatie.nl is 
meer informatie te verkrijgen over het werk van deze organisatie.  
Met enige regelmaat geeft de Federatie ook een digitale nieuwsbrief: “Parels in 
het Friese uitvaartland” uit waar men zich via de site van de Federatie op kan 
abonneren. Hierin worden verschillende onderwerpen belicht rondom overlijden 
en uitvaarten. Onderstaand artikel stond in de laatste nieuwsbrief en het leek de 
vergadering goed om dit hier met u te delen. 
 
Friese Uitvaartfederatie partner van Digitale Nazorg 

Het gebeurt. Je harde schijf crasht. Je 
mobiel is kaduuk. Alles wat erop staat 
lijkt ver weg. Of, en ook dat gebeurt. 
Een geliefde sterft. Op zijn of haar 
telefoon of lapto p staan dierbare 
gegevens. Je kunt er alleen niet bij. Je 
hebt geen wachtwoorden. 
Op die momenten kun je aankloppen 
bij Digitale Nazorg. Met een team van 

hightech specialisten, ervaren in de forensische en digitale opsporing, 
ondersteunt dit bedrijf rechtmatige eigenaren en nabestaanden op digitaal 
gebied. 
Oprichter Sander van der Meer: ”Met moderne technieken en onze 
specialistische kennis, kan jij hiermee weer beschikken over gegevens op 
ontoegankelijke of defecte hardware voor mooie en persoonlijke herinneringen 
of noodzakelijke informatie. En kunnen wij het niet? Dan is het technisch (nog) 
niet mogelijk”. 
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Concreet helpt Digitale Nazorg je bij het 
- Toegankelijk maken van telefoons en computers met een defect of 

waarvan de code onbekend is; 

- Herstellen van data bij vanaf niet meer leesbare of beschadigde harde 

schijven, USB-sticks en geheugenkaarten; 

- Digitaliseren van oude gegevensdragers waar dierbare foto-, video- of 

beeldmateriaal op staat; 

- Voorkomen van identiteitsfraude door computers, telefoons en harde 

schijven met persoonlijke gegevens gecertificeerd te vernietigen; 

- Het volledig onderzoeken van apparatuur wanneer er vragen zijn na een 

overlijden. 

Grote opluchting 
Wat een opluchting zal het zijn als je weer toegang 
hebt tot verloren gewaande gegevens. Wij zetten je 
daarom graag op het spoor van Digitale Nazorg. 
Goed om te weten is dat de Friese Uitvaartfederatie 
een van de partners is van Digitale Nazorg. Als je 

gebruik wilt maken van diensten van dit bedrijf, en lid bent van de plaatselijke 
uitvaartvereniging, kun je contact op nemen met bestuursleden van De Laatste 
Eer te Nijemirdum. Zij brengen je dan graag in contact met Digitale Nazorg, 
waarbij leden een korting kunnen krijgen van 15% op de kosten die met het 
onderzoek gemoeid zijn. 
 

 
 

NOCH BY JUF 
 

Tidens de lêste gearkomste kaam ik der achter dat ik oan de beurt wie foar it 
fragefjoer. 
Ik waard tipt:  ien fan de Bokma`s,  want dy ha noch noait west. 
En de âldste sit yn groep 8. 
Dus ik belje mei Tineke,  de mem fan de 4 bern. 
Jurre is der op dat stuit net, mar se tinkt wol dat hy der foar te “porren” is. 
Dat de oare middeis fyts ik nei Hoitebuorren 13 yn Aldemardum. 
No, wat sjoch ik dêr? Stopljochten? Wat sille we belibje.. 
Krekt foar de stopljochten slaan ik by de Bokma`s it hiem op. 
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Jurre swaait de doar al foar my iepen. 
Brrr… ast sa fan de fyts ôfstapst ist suver fris, mar 
by Jurre thús brânt de kachel. 
Ik stap de gesellige wenkeuken binnen en oan tafel 
sit Tineke mei 4 bern. 
Hè, ien fan dy 4 is net fan jim neffens my, en yndie 
dat kloppet,  dat is in freondintsje fan Silke út 
Sondel. 
Ik ha de jas noch net iens út en Jurre freget my al 
as ik ek sin oan kofje ha. 
Fansels altyd.. hearlik. 
Tineke fertelt oer de stopljochten;  de buorlju 
bouwe in hûs en der wie noch gjin stroom en 

wetter. 
Dat dêrom ha se in part fan de dyk ôfsetten;  sa no en dan ha we hjir gewoan in  
”file”. 
Melle wurdt wylst ophelle foar swimles;  dêr is Jurre gelokkich fanôf, dy hat 3 
diploma ‘s yn de pocket. 
Broerke Ids is ek te boartsjen en Heit Jaap Douwe is by de buorlju op de buorkerij 
te finen. 
 
Hoe âld bisto? 
11 jier , oer 6 maaie wurd ik 12. 
Ha jim hjir ek bisten? 
Ja bûten ha we kninen en katten; de katten komme soms wolris binnen. 
Bist in bisteleafhawwer? 
Ja,  ik fyn alle bisten wol leuk, mar ha net in favoryt. 
Watfoar groep sitsto yn?  
Yn groep 8 by juf Carla en juf Tiny. 
Hoefolle bern sitte yn groep 8? 
No dêr moat hy efkes oer neitinke, hy pakt penne en papier derby. 
Ehh neffens my 13..   , mar hy wit it net seker. 
Dat komt fansels omdat Sondel der no ek by sit. 
Fynst it leuk op skoalle? 
Moahh… hy is net echt entûsjast…..ik ha myn nocht wol in bytsje. 
Ik ha wol sin om nei de ” grutte skoalle” ta te gean. 
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En wêr silst hinne? 
Ja,  dat wit hy noch net seker, mar hy tinkt nei Balk. 
Wat fynst it leukst op skoalle?  
Skiednis fyn ik hiel ynteressant. 
Prate jim frysk op skoalle? 
Nee,  dat mei net, yn de pause wol as juf der net by is [grut gelyk jonge] 
Brûke jim faak de kompjûter op skoalle? 
We ha op skoalle chromebooks dat is einliks hast itselde as in laptop. 
We sitte der wol geregeld foar. 
Thús sjoch ik faak filmkes op you tube en doch in soad spultsjes op de kompjûter. 
Wat wolst letter wurde? 
It leger yn en dêrneist ek wol boer en leanwurker. 
Do giest dyn neef achternei? Syn eagen strielje:  hy 
hat der sin oan. 
Jaseker en letter “op missy gean” liket my hiel moai . 
Wat fynst moaie tv programma ‘s? 
Kamp van Koningsbrugge. Wêr giet dat oer? 
Jeroen van Koningsbrugge presintearret dat;  hy siket 
15 gewoane burgers dy’t meidogge oan in unyk 
eksperimint.  Meidwaan oan ien fan de swierste 
opliedingen fan Nederlân:  de oplieding fan Special 
Forces. 
Syn neef Simen Bokma wurket hjir ek oan mei. 
No Jurre, ik sil dit ek ris sjen;  liket my wol pittich allegear. 
Bist ek in lêzer? 
Jawol, ik lês in soad oarlochsboeken mar ek wol Donald Duck ensa. 
En musyk? 
De Hûnekop fyn ik machtich. 
Fynst it moai om yn Nijemardum te wenjen? 
Jaseker, wy wenje hjir moai op de buorkerij. “Mar wy wenje einliks yn 
Aldemardum” ropt Silke , syn suske. 
Bist in soad bûten? 
Ja dat fyn ik moai,; wy fuotbalje hiel faak. 
Sitst ek op fuotbal? Ja by Nok by de jo12.  Wat is dyn plakje? 
Ik bin soms wol keeper of stean achter yn de ferdigening. 
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Helpst heit of mem wolris? 
Faker Heit mei it melken 
ensa, want as ik him net help 
dan moat ik myn mobyl 
ynleverje. 
Aiiii…. ja jong,  dan kinst fêst 
wenne oan it leger.. 
En ik mean faak it gers op de 
sitmeaner. 
Wat is dyn lekkerste iten? 
Pizza en shoarma 
En dyn minst lekkere? 
Moahh ehh doch dan mar blomkoal, ik yt eigenlijk alles wol. 
Alles wat mem makket is lekker. 
Giest ek nei club? 
Ja, dat is yn septimber krekt wer begûn; Freerk Simen hat de lieding en Tom 
Runia is syn assistint. 
Kin it dy ek wat skele watfoar klean datst oan hast? 
Nee,  makket my net safolle út, salang it mar net famkesklean binne. 
Ha jim ek op fakânsje west? 
Ja, nei Duinrell yn Wassenaar;  oh dêr hast sa’n moai swimbad toch? 
Ja, dêr meist dan 2 oeren yn en ast der langer yn bliuwst dan krijst in boete fan 
25 euro p.p. 
Ast 2 winsken dwaan meist , wat soest dan winskje? 
Dat ik letter in baan krij yn it leger, en dat ik in gelokkich libben krije mei. 
 
No Jurre,  ik hoopje dat dyn beide winsken útkomme meie, en wa wit skriuwst 
letter wolris in moai ferhaal oer de aventoeren dysto meimakkest ast op missy 
giest. 
Bedankt  foar de kofje en dat ik hjir ff komme mocht. 
Ik sil myn fyts wer pakke en sjen dat ik by de slachter kom. 
Ik hoopje dat ik it noch rêd…  mei al dy stopljochten hjirre. 
 
 Wiepkje. 
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WER IS DIT ? 
 
De oplossing fan it 
novimbernûmer is: de (keunst)ko 
op it hiem by de fam. Meesters  
op Heaburgen 32. 
No soe men tinke:  in ko, dat is 
aardich,  ek noch mei melkerij 
derûnder, mar niks is minder wier. 
Dit is in bysûndere ko en dat sit sa: 
dizze ko is in wjerspegeling fan 
Twan Meesters’ leavelingsko.  
Al is dat libbene dier net mear op ‘e buorkerij, har twillingsuske hâldt de moaie 
oantinkens libben.   
De lêste droege woarst fan dit jier is foar Elske Beukens.  Lokwinske ! 
 
Eltsenien bedankt foar it meidwaan !  
Ek yn 2021 falle der wer farske droege woarsten te winnen! 
 

 
 
                                                                                                
Wêr mei dit wêze ? 
                                                                                                
Belje nei nr.571889 
                                                                                                
Of mail nei:            
                                                                                                
redaksje.doarpsnijs@gmail.com 
                                                                                                
Dat kin oant en mei kommende tiisdei. 
 
                                                                                                                                                 
Jantsje 
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Vrijdag 1 januari 2021 : Nieuwjaarsdag! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snacks - afhaal bij dorpshuis Nijemirdum. 
 

Vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur staan we voor jullie klaar. 

Bestellingen doorbellen via 0514-571428. 

 

(We hebben een extra dubbele frituur tot onze beschikking dus 

kunnen meer bestellingen verwerken ) 
 

 
Bij afhalen graag een mondkapje 

dragen, wij houden ons aan de 

richtlijnen van het R.I.V.M. 

Pinnen heeft onze voorkeur. 
 

We hopen iedereen in 2021 weer in 

goede gezondheid in het dorpshuis te 

kunnen begroeten. 
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BESTE LEDEN, VRIJWILLIGERS, SPONSORS, OUDERS, 
DONATEURS EN VERDERE DORPSBEWONERS, 
 
Net als bij jou thuis en in je dagelijkse leven heeft het coronavirus bij ons in de 
sportvereniging nog steeds veel impact.  
Sportief voor de leden, voor iedereen op het sociale vlak, maar ook financieel 
voor de SV NOK. 
Vol goede hoop en met veel ambitie zijn na de zomer alle afdelingen weer 
begonnen met een nieuw seizoen. Helaas heeft het allemaal niet zo lang 
geduurd dat we voor een groot gedeelte weer werden gedwongen te stoppen. 
De afdeling tennis kan voor een groot gedeelte doorgaan met haar activiteiten 
maar voor de overige afdelingen geldt dat alleen de jeugd t/m 18 jaar zonder 
beperkingen mag doortrainen. Trainen zonder wedstrijden te spelen in 
competitieverband. 
Voor boven de 18 jaar geldt dat alleen getraind mag worden in groepjes van 
maximaal 4 personen met een onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter. 
Bij de gymnastiek mogen de groepslessen nog doorgang vinden. 
 
Voor ons allemaal geldt dat we hopen vanaf midden januari allemaal weer los te 
kunnen en te mogen.  
Dat de volleybal en voetbal hun competities kunnen uitspelen, dat iedereen 
weer zonder maatregelen mag trainen en hun lessen kan volgen, dat het publiek 
de wedstrijden weer mag bezoeken en dat de kantine weer open mag. 
Het zou de ideale situatie zijn maar het is nog ver weg. 
 
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  
J. de Vries 
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UITSLAG SINTERKLAASSPEURTOCHT…. 
 
Vele kinderen zijn de week voor 
Sinterklaas door het dorp gelopen, 
gefietst en gerend op zoek naar letters! 
Wat superleuk dat er zoveel mee 
hebben gedaan en dat iedereen zo 
enthousiast was! 
Maar liefst 26 deelnemers hebben de 
oplossing ingeleverd. Sommigen zelfs 
met een prachtige tekening erbij! 

Geweldig! 
De oplossing van de speurtocht was: De S is van Sint, de vriend van ieder kind. 
Uit alle oplossingen hebben we 3 namen getrokken en die hebben inmiddels hun 
prijs, een heerlijk sinterklaaspakket, ontvangen. 
De winnaars van de speurtocht: Robin Wezepoel, Jurrian Heidema en Martijn 
van der Meer. Nogmaals van harte gefeliciteerd! 
Verder heeft iedere deelnemer een zakje met lekkere chocolade munten 
gekregen.  
Leuk dat jullie hebben mee gedaan! 
 
Bestuur Lokaalvereniging Nijemirdum 
 
 
 

DHL 
 
Vanaf maandag 30 november (uiterlijk maandag 7 december) is er een DHL punt 
in Nijemirdum, en wel op de Lyklamawei 55.  
Elke maandag t/m vrijdag van 16.00-21.00 uur kun je bij ons terecht om 
pakketjes in te leveren of op te halen. Je kunt ook ons ook gebruiken als 
afleveradres, is goedkoper:) Kies dan voor DHL buurtpunt Snuffelplezier. Wil je je 
pakketje overdag of in het weekend inleveren of ophalen, overleg dan even met 
ons via de whatsapp op nummer: 06 12 09 85 72. 
 
Met vriendelijke groet, Ilse Wezepoel,  Lyklamawei 55 
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CORONA, CORONA, CORONA… 
 

Het is net of zijn er geen andere onderwerpen meer voor praatprogramma’s, 
social media, werkomgeving, binnen familie- en vriendengroepen enz. 
Positief, negatief het zijn de woorden die je hierbij heel veel worden gebruikt, 
het onwerkelijke is hierbij eigenlijk dat het positief is als je negatief bent. 
 
De afgelopen 9 maanden waren niet persé heel negatief, ook in dit soort tijden 
zie je dat er op heel veel gebieden nieuwe initiatieven ontstaan, nieuwe 
mogelijkheden worden gecreëerd en dat je wordt “gedwongen” om 
anders/creatiever te denken waardoor er mogelijkheden ontstaan die je anders 
niet had bedacht. 
 
Graag zouden wij jullie ook op een, in maart al lopend, initiatief willen wijzen en 
laten zien dat er ook in deze tijd 
of misschien zelfs juist in deze 
tijd best mogelijkheden zijn om 
iets te voor elkaar te boksen 
met behulp van sponsoren 
zodat je toch klaar bent voor de 
toekomst. 
 
Wellicht al wel eens zien rijden 
of zien staan, maar een 
initiatief van afgelopen tijd is 
een gesponsorde spelersbus 
voor de afdeling voetbal.  
Hiermee willen we de 
studenten binnen de vereniging 
de mogelijkheid bieden om op 
donderdagavond heen en terug 
naar Groningen te rijden om 
met elkaar te trainen in Oudemirdum. We hebben zo meerdere nieuwe leden 
kunnen verwelkomen binnen de afdeling voetbal. 
Hiermee is de afdeling voetbal binnen ZW-Friesland best uniek.  
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Het verenigingsleven, in allerhande 
vorm, wordt steeds moeilijker om 
“aan de praat te houden”, dit heeft 
diverse redenen; Men heeft (te)veel 
keus in diverse sporten, overstap 
maken naar andere club is makkelijk, 
stoppen met sport gebeurt veel, 
krimp van bevolking op platteland, 

gemeentegelden die minder worden enz. 
Bij meerdere clubs om ons heen zie je dat het allemaal minder wordt en dat het 
bestaansrecht er bijna niet meer is. Met die gegevens in het achterhoofd 
nogmaals dank aan de sponsoren, die het mogelijk hebben gemaakt, in deze tijd, 
dat we toch dit soort initiatieven tot een goed einde kunnen brengen.  
                                                                                        
Voetbalbestuur VV NOK, 
B. Rienstra 
 

AL OALJEKOEKEN BESTELD? 
 

Op âldjiersdei bakke wy foar elkenien wer 
oaljekoeken. Wy begjinne moarns betiid al te 
bakken en stopje tolve oere. Fanwegen de 
Koroana mei der mar ien klant yn it 
hok/bakkerij. De oaren moatte mar efkes 
wachtsje. Fine jimme it spannend en geane jim 
leaver de doar net út, dat hinderet neat want 
wy wolle se ek wol by jim oan de doar bringe. 
Se kostje 10 foar 6 euro en wy wolle mei de 
opbringst fan dizze aksje graach mei de âlderen 
nei it strân, as it wer fan Rutte mei. It is itselde 

doel as foarich jier. Troch de Koroana ha wy ús reiske noch net meitsje kinnen. 
Wy kinne dus no noch mear minsken freegje om mei te gean. 
Wy sjogge jim graach, âldjiersdei op oardel meter op Lyklamawei 49. 
 
Boake, Freark, Wieger, Wiepkje en Coby  
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Namme:..........................................  
 
wol graach.......oaljekoeken mei rezinen/krinten  
wol graach.......oaljekoeken sûnder rezinen/krinten  
Ik helje se sels wol/net op.  
Ynleverje op Lyklamawei 23, 49 of 61 of Hege Bouwen 1.  
Belje kin ek: 571855 of 571310. 
Doch it hjoed noch, oars fiskje jo efter it net!!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Dochs noch in bytsje fjoerwurk! 
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        “ Krystferhaal yn     
2020:  

  der meie mar       
twa wizen  

 út it     
    Easten yn ‘e stâl   

   komme.” 
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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 
Rianne Witteveen   Dsign & printmkr 
 
De famylje Kramer soarget derfoar dat it krantsje elke lêste tongersdei fan 'e 
moanne by de minsken thús komt. 
 



AGINDA  
 
1 januari  Snackavond dorpshuis (alleen afhalen) 

 
 
 
 
 
 
DUOFYTS RESERVEARJE:  
Dat kinne jo melde by Wiepkje Holtrop 06-10547123 
 
IT FOLGJENDE KRANTSJE ferskynt op tongersdei 28 jan.  
 
KOPIJ YNLEVERJE  foar woansdei 20 januari.  
by ien fan de redaksjeleden   
in e-mail stjoere kin ek: redaksje.doarpsnijs@gmail.com 
 
 
 
 

  Noflike krystdagen  
    en in         
   lokkich nijjier 

 
  

mailto:redaksje.doarpsnijs@gmail.com

