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KOLOFON
“Doarpsnijs” is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en
ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne.
It earste krantsje kaam út yn april 1982.
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It bestjoer fan Doarpsbelang:
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Sjoukje Kramer
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E-mailadres buertplysje: dirk.hebing@friesland.politie.nl of www.politie.nl
Kontaktpersoan gemeente: r.zijlstra@fryskemarren.nl of
tel. 0620548535 of www.defryskemarren.nl/melding
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BEDANKT
Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de vele bloemen en kaarten die wij
mochten ontvangen tijdens ons ziek zijn en mijn ziekenhuis opname.
Het was geweldig.
Jan en Peekje Groenhof

NIJE YNWENNERS
De familie J. Deinum is vanaf 19 december
de nieuwe bewoners van de Wissebuurt 14.
Onze namen zijn Jan(46jr.), Minka(59jr.),
Samuël(16jr.), Anna(15jr) en Suka(2jr.) is
onze hond. De afgelopen 7 jaar hebben wij in Balk gewoond en we hopen met
veel plezier in Nijemirdum te wonen.

OPENINGTIJDEN DORPSHUIS
Oudejaarsnacht is het DORPSHUIS weer geopend voor jong en oud.
Nieuwjaarsdag zijn we smiddags om 17.00 uur weer open.
Ook voor het afhalen van diverse snacks.
Wij wensen iedereen een voorspoedig 2018,en tot ziens in het Dorpshuis van
Nijemirdum!!!
Klaas en Harmke
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VUURWERKSHOW
In navolging op het succes van vorig jaar
organiseert doarpsbelang Nijemardum in
samenwerking met de feestcommissie op 1
januari 2018 om 00:30 uur weer een
spetterende vuurwerkshow bij de familie
Wildschut op de Lyklamawei 16.
Onder het genot van een drankje, met of zonder alcohol, kunt u elkaar een
gelukkig en gezond nieuwjaar wensen. Met als extra dimensie een spetterende
vuurwerkshow! U kunt hiervoor een vrijwillige bijdrage geven door uw donatie
over te maken op bankrekening NL30RABO0305244159 van het dorpsbelang
onder vermelding van VUURWERK! Of u kunt uw donatie op 1 januari ter plaatse
in de daarvoor bestemde bus doen.
Laten we er weer een mooi begin van 2018 van maken!
Feestcommissie en doarpsbelang

PRESENTATIE 10 JAAR BROEDVOGELS INVENTARISEREN IN
ONS LYCKLAMABOS
De afgelopen jaren heb ik in het dorpskrantje kort verslag gedaan van de
broedvogels in "onze achtertuin". Ik heb deze 10 jaar nu samengevat in een
powerpointpresentatie, met beeld en geluid van de vogelbevolking. Als het je
leuk lijkt om hier kennis van te nemen, organiseer ik graag een avondje in ons
Dorpshuis. Maar dan wil ik wel graag van te voren even weten of er
belangstelling voor is.
Laat het mij s.v.p. weten. Dat kan per telefoon (571625) of e-mail
(rwhschouten@hetnet.nl).
Groet, Ronald
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NOCH BY JUF
Dit kear fyts ik nei in famke mei in hiel moaie
namme.
Madalyn Daniel Kassanda.
Seit it jim al wat?
Wêr wennet dat famke yn ús Nijemardum??
No ik sil it ferklappe: op de Lyklamawei 89, it
ien nei lêste hûs fan de Lyklamawei neist
Frâns en Foekje.
Madalyn is de jongste dochter fan Boukje
Mous.
Sy wennet dêr dus mei Mem en Bernardus, en
mei har âldste sus Jolina en har lytse broerke
Maurits.
Hoe komt se no oan sa ‘n moaie namme? No
har heit komt út Angola en wennet dêr no ek
wer.
Okee, dan binne we wer op de hichte.
Madalyn komt krekt thús en yt ûnderwyls
noch efkes in broadsje bapao.
Hoe âld bist do?
10 jier.
Ha jim ek húsdieren?
Twa hûnen dy’t lústerje nei de namme Rakker en Lana.
Twa kninen, kipen en pony`s.
Yn watfoar groep sitsto?
Ik sit yn groep 7 by juf Carla en juf Janna.
Hoe fynst it op skoalle?
Wol leuk ,ik fyn it hjir leuker as yn Balk op skoalle. Tsjakkaa..
Wat fynst it moaiste fak op skoalle?
Ehh ..ja der moat sy efkes djip oer neitinke … “spelling en begrijpend lezen”… dêr
bin ik wol hiel goed yn.
Wat fynst it ferfelendste fak ?
Ik bin net sa goed yn rekkenjen en skiednis fyn ik ek echt hiel saai.. no dan
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moatte de juffen dêr ris wat oan dwaan hear … en natuniek fyn ik ek niks
oan; dat giet oer it minsklik lichem.
Praatst altyd Frysk?
Ja altyd.
Op skoalle ek?
Ja de juffen prate wol Nederlânsk mar ik praat gewoan Frysk wer werom en dêr
sizze se neat fan. Sjoch, sa bliuwt ‘t Frysk altyd bestean.
Wat wolst letter wurde?
Kreamfersoarchster. Echt? Wat leuk; ja ik fyn lytse baby`s altyd sa skattich.
Wat fynst leuke tv programma`s?
Hollands Topmodel, Voice of Holland en Chantal blijft slapen.
Mar ik sjoch mear nei Netflix..oehh it is ek hast oeral itselde.
Ja dêr sjoch ik in hiel soad searjes op.
Ferslavend he? Se knikt wakker mei har moaie donkere kopke.
Wat fynst leuk om te lêzen?
Meidenmagazine en Penny. ik bin net sa`n “boekenwurm.”
Wat fynst moaie muzyk?
Popmuzyk fan dizze tiid, en no lústerje ik ek faak nei krystmuzyk.
Fynst it moai om yn Nijemardum te wenjen?
Ja it is hjir folle leuker as yn Balk; hjir hast folle mear natuer en it is hjir folle
geselliger.
Mei it Doarpsfeest docht hast elkenien mei.
Hast ek in muzykynstrumint?
Nee skoddet Madalyn mei de holle; “jawol” ropt har mem út de keamer wei “do
hast in gitaar”. Ja , mar dêr spylje ik net op. Dy stiet no dus te keap.
Dochst ek oan sport?
Der komt in grutte glimk op har gesicht.
Ponyride.
Alle sneonen giet se nei Molkwar en kriget se ponyles
Se rydt dan faak op in Frysk hynder; Iris Gersjes giet ek altyd mei.
Watfoar boartersguod fynst moai?
Ehhh ik ha net safolle boartersguod dêr’t ik noch mei boartsje.
Ik snap it hielendal …pfff. Mar ik spulje noch wol mei de Wii en de Ipad.
En ik meitsje wolris “slijm “. Pardon?
Ik hoech op it heden gjin “slijm” te meitsjen want ik bin snipferkâlden.
It is hiel leuk hear; ik meitsje it fan skearskûm, kontactlinsfloeistof, lym en
“baking soda”.
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Alles troch elkoar riede en dan ist leuk foar in 1 april grap.
Boartest ek noch wolris bûten?
Ja hiel faak: ferstoppertsje yn ‘e bosk ofsa.
Wat fynst it lekkerste iten?
Lasagne, en tusken de middei ite we wol faak in broadsje bapao; dat fyn ik
hearlik.
En sprútsjes en soerkoal fyn ik net lekker.
Dat falt noch ta : der binne sinniger bern.
Helpst mem of Bernardus wolris?
Ja faak genôch; ik gean faak mei nei de hynders om út te mjoksjen (mesten) ,en
mem help ik hiel soms….
As ik letter in hûs ha ,dan wol ik graach in húshâldster dy ‘t alles skjin hâldt. Do
hast grut gelyk fanke.
Sitst ek op club en is dat altyd leuk?
Jaseker , ‘t is altyd gesellich; we ha Jetske Laffra en Henny as lieding.
Kin it dy wat skele watfoar klean ast oan hast?
Ja, echt wol; ik sykje myn eigen klean altyd út.
Do sjochst der no ek sa moai út… Oh ja fynst? Ik ha gau efkes dûst en in lekker
maklik jurkje oandien..
Ha jim fan`t simmer ek op fakânsje west?
Ja nei Luxemburg en dat wie hiel leuk.
Ik hie dêr ek in fakânsje-freondintsje.
Sitst faak achter de kompjûter?
Ja best wol faak.
Hast ek in mobile telefoan?
Jaseker, myn hiele groep hat ien; dy meie wy ek wol
mei ha nei skoalle.
Ast 2 winsken dwaan mochtst,wat soest dan winskje?
Dat der mear bingojûnen komme: in krystbingo en
sinteklaasbingo, en dat ik in eigen hynder ha mocht,
dat ik poetse kin en dêr’t ik alle dagen op ride kin.
No Madalyn ik soe sizze dy winsken soene noch wolris
in kear útkomme kinne.
Bedankt dat ik efkes by dy komme mocht en Boukje en Bernardus bedankt foar
de kofje.
It wie wer efkes gesellich.
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We ha it noch efkes oer froeger, doe’t ik de slachterij noch hie. Bernardus sjocht
him noch op it bankje sitten. Skande dat alles ferdwûn is… wat soe it moai wêze
dat der wer wat winkels kamen.
De molkboer ha we alwer werom en as it goed giet kinne we yn 2018 om aaien
nei Bernardus.
De tiid sil it leare; ik ha der sin oan en yn huize Mous/Gijzen ek.
Wiepkje

GOEDE DOEL OALJEKOEKEN:
It goede doel dêr ‘t wy de oaljekoeken foar bakke en
ferkeapje, is ûndertusken bekend: it Rett-syndroom.
Dat is in ûntwikkelingssteuring fan it senuwstelsel,
benammen fan de harsensstamme en komt meastal by
famkes foar. Yn Nederlân binne der op dit stuit 250
famkes bekend mei it Rett-syndroom, wêrûnder in famke út de Hommerts.
De symptomen binne pas sichtber fanôf 6-18 moanne; de ûntwikkeling fertraget
en de motoryk en kommunikaasje rinne slim efterút; dat wurdt yn de measte
gefallen net wer better.
It is net oanberne en wurdt feroarsake troch in net funksjonearjend gen op it Xgromosoom. Der is foar dizze sykte in protte jild nedich foar ûndersyk en
behanneling fan de symptomen. Mear ynformaasje fine jim op it ynternet.
Dus allegearre op sneon 30 desimber nei de eardere slachterij om in pûdfol
oaljekoeken want
Oliebollen voor het goede doel
maken niet dik, ze geven alleen maar een goed gevoel.
In oaljekoek foar Rett, wêrom net?
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EHBO VERENIGING OUDEMIRDUM
Waar we tijdens de jaarvergadering gewoonlijk genoegen nemen
met een gevulde koek bij de koffie was er dit jaar extra lekkere
taart ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de vereniging.
Het huidige ledenaantal staat op dit moment op 40 maar over de jaren zijn meer
dan 80 personen uit Oudemirdum en omstreken lid geweest. 22 Leden waren
present bij de jaarvergadering op 29 september en dit jaar mochten we er twee
feliciteren met hun 25-jarig lidmaatschap n.l. Klaas Wiekel en Willem de Jong die
uit handen van Esther Schilstra het officiële speldje van het Oranje Kruis
ontvingen. En beide een droge worst van onze eigen club. Tegen een nominale
vergoeding levert de vereniging EHBO diensten bij evenementen in de omgeving.
Voor de leden is dit de kans om hun kennis in praktijk te brengen. Zodoende
kunnen tevens de kosten van het lidmaatschap laag gehouden worden.
Per jaar zijn er zo’n 20 evenementen die variëren van schoolvoetbal tot Concours
Hippique, van Outdoor dag tot Fiets 11-steden tocht. In de meeste gevallen
beperkt de benodigde hulp zich tot het behandelen van wespensteken, het
verwijderen van een teek en het verbinden/verzorgen van kleine snij- en
schaafwonden. Maar soms is wat meer nodig bijvoorbeeld het herkennen van
onderkoelings- of oververhittingsverschijnselen bij de Fiets 11-stedentocht en de
daarbij noodzakelijke verzorging, ruiters die letsel oplopen en, in het ernstigste
geval, de noodzaak van een reanimatie en het gebruik van een AED. Wat te
doen, en zeker ook wat Niet, wordt geleerd in de EHBO cursus en de jaarlijkse
herhalingen cursussen. Handige kennis waarvan men veel nut heeft, ook in de
huiselijke sfeer.
Om de aanwas van nieuwe leden te bevorderen zijn we van plan een EHBO
cursus voor beginners te organiseren. Bij voldoende deelnemers, minimaal 8, zal
die dan zijn ergens in de eerste helft van 2018 gegeven kunnen worden in het
MFC in Oudemirdum. De cursus zal bestaan uit 10 lessen van 2 uur elk waarin
alle onderwerpen zoals beschreven in het Oranje Kruis boekje worden
behandeld. De cursus wordt afgesloten met een examen. Geschatte kosten zijn
100 euro per cursist plus 50 euro voor het examen. Na het behalen van het
diploma verwelkomen we jullie graag in onze vereniging.
Voor nadere inlichtingen over en aanmeldingen voor de basis cursus kunt u
contact opnemen met ons secretariaat. Feike Stegenga, e-mail :
feike_stegenga@hotmail.com en/of Idzard Pruiksma, email:
idzardpruiksma@gmail.com )
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CURSUS HARDLOPEN VOOR BEGINNERS
Bij voldoende belangstelling wil ik na de jaarwisseling een beginnerscursus
hardlopen organiseren. De nadruk ligt daarbij op plezier hebben of krijgen in
hardlopen. Heb je nog nooit hardgelopen of wil je na een lange onderbreking
weer beginnen, dan is dit je ideale startpunt! Ik ben gediplomeerd
hardlooptrainer met licentie van de Atletiekunie. In mijn voormalige woonplaats
Lelystad gaf ik de 'start to run' cursus van de Atletiekunie en trainde ik bij
atletiekvereniging Spirit een groep beginnende hardlopers en hardlopers die
weer op wilden bouwen na een blessure.
Mijn insteek is om je technisch goed te leren lopen en je in vogelvlucht kennis te
laten maken met diverse facetten van het hardlopen. Omdat alle mensen
verschillend zijn kijk ik per persoon wat hij of zij aankan zodat het voor iedereen
een leuke ervaring wordt. Jong, oud, stevig, slank, kort, lang, het maakt niet uit;
iedereen is welkom.
Voor meer informatie kun je me mailen of bellen
op wendy_ament@hotmail.com of 06-1561 0808
Tijdstip van de trainingen zal zoveel mogelijk afgestemd worden met de
deelnemers. Reken op een programma van zes weken (1x per week een
groepstraining en 1x per week een huiswerktraining) met in de zevende week
een gezellige afsluitende loop van maximaal 3 km.
Per training vraag ik een bijdrage van 5 euro p.p.
Wie weet tot snel!
Wendy Ament
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WER IS DIT ?
De foto fan foarige moanne is
makke op de Wissebuurt , deun by
it “Pake Klaas paadsje”.
It is in opstapke oer it stek fan Klaas
en Harmke.
Harren bern hienen nammentlik de
moade om it koartste paad nei hûs
te nimmen.
En om in slop stek en stikkene broeken foar tekommen is it oerstapke delset.
De pake- en beppesizzers meitsje der no wer tankber gebrûk fan.
In dreech begjin foar ús nije riedsel, mar twa bellers.
Mar we litte de moedfearren net hingje! Wêr is dizze foto makke ?
De sûkerbôle is trouwens foar Sjoukje Kramer, lokwinske !

Witte jimme wêr ‘t dit is ?
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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VAN BURENPLICHT NAAR
BEGRAFENISVERENIGING TOT
UITVAARTVERENIGING
Op 12 maart 1918 kwamen er een aantal mannen uit Nijemirdum bijeen om hier
een begrafenisvereniging op te richten. Op deze datum is “De Laatste Eer”
opgericht. Tot die tijd was er de burenplicht die er voor zorgde dat bij een
overlijden dit gemeld werd bij de gemeente en de begrafenis door de buren van
de overledene werd verzorgd. Wat destijds met een klein aantal mensen begon,
is nu uitgegroeid tot de grootste vereniging van het dorp met circa 400 leden.
Dat deze grondleggers van de vereniging een vooruitziende blik hadden blijkt uit
het feit dat we komend voorjaar het 100 jarig jubileum hopen te vieren. In de
loop van de jaren zijn er natuurlijk de nodige veranderingen geweest. Gebruiken
rond het afscheid zijn veranderd. Werden de overleden personen in de begin
jaren altijd begraven later kwam ook de keuze om gecremeerd te worden. Naar
aanleiding daarvan is de vereniging dan ook uitvaartvereniging “De Laatste Eer”
geworden.
Om dit 100 jarig jubileum te vieren willen we voor de leden een feestelijke avond
organiseren op vrijdag 16 maart 2018 ’s avonds in het dorpshuis te Nijemirdum.
We gaan dan terug blikken op de afgelopen 100 jaar. Dirk Jan en Annie de Kleine
zijn in de oude notulen boeken gedoken en zullen ons over de geschiedenis
vertellen. Verder zullen de heer en mevrouw Karstkarel vertellen over de
grafcultuur van Friesland en zoals die door de Molukkers met hun gebruiken in
Nijemirdum is toegepast.
Te zijner tijd zullen alle leden hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen
en hopen we u dan op 16 maart te mogen begroeten.
Het bestuur van “De laatste Eer”
Piet Rienstra, Wilbert Eppinga, Grietsje Rienstra, Tinie Wildschut, Sjoerd Bokma
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Ik sei fan ‘e moarn tsjin mysels
“Truus, fanôf no gjin
alkohol mear!”
Gelokkich hjit ik net Truus.
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DE STIPERS
Mei tank oan de folgjende minsken/bedriuwen kin Doarpsnijs elke moanne
útbrocht wurde:
Harmen en Lieske Bangma
Albert en Jeannet Bekedam
Bauke Beukens
Jan Buma
Johan A. Dijkstra
Rintsje Draaijer
Jelle Eppinga
Arjan Hendriks
Halbe Hielkema
Atze Hoekstra
Tryntsje de Jong-Rienstra
Ede Groenhof
Stephan Mast
Cees en Johannes v.d. Meer
Hendrik Postma
Douwe en Froukje Prins
Fam. K. Rienstra
Runia Fourage BV
Runia Transport BV
Jan-Dirk van der Tol
VandeLinde Associates
Ruerd Vellinga
Annoesjka de Vries
De Vries
Edze Westra

Camping De Groninger
Vakantiewoningen en groepsaccommodatie
Garant Zaden
Buma Handel
Dierenarts
Agrarische Dienstverlening Draaijer
Boomkwekerij
Garagebedrijf Hendriks
Bouw- en onderhoudsbedrijf
Douwe Hoekstra kraanverhuur en transport
Kapsalon Tryntsje
Transportbedrijf/verhuizingen
Timmer- en onderhoudsbedrijf Stephan Mast
Van der Meer Mechanisatie
Motorenrevisie/reparatie
Bakkerij Prins, Harich
Beheerders dorpshuis
(Klein)diervoeders, aardappelen enz.
Transportbedrijf
Feedcentre B.V.
Journalistieke Producties
Vellinga werkschoenen en -kleding
Pedicure
Slagerij, Oudemirdum
Edze Westra Trading BV

De famylje Kramer soarget derfoar dat it krantsje elke lêste woansdei fan 'e
moanne by de minsken thús komt.
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AGINDA
30 desimber

:

oaljekoekenferkeap

1 januari

:

Vuurwerkshow

7 februari

:

ledenfergadering doarpsbelang

16 maart

:

100-jarig jubileum “De Laatste Eer”

17 maart

:

Toaniel

Elke 3e sneon fan ‘e moanne wurdt it âld papier
ophelle.

IT FOLGJENDE KRANTSJE ferskynt op woansdei 31 jannewaris 2018

KOPIJ YNLEVERJE foar woansdei 24 jannewaris 2018
by ien fan de redaksjeleden
in e-mail stjoere kin ek: redaksje.doarpsnijs@gmail.com

