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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
Hedwig Beukens
Annie de Kleine
Jantsje Akkerman
Coby Hospes

Lyklamawei 49
Hege Bouwen 2a
Lyklamawei 34
Lyklamawei 27
Lyklamawei 23

571310
572278
571364
571889
571855

E-mailadres: redaksje.doarpsnijs@gmail.com
Website: www.nijemardum.nl

It bestjoer fan Doarpsbelang:
Jeannet Bekedam (voorz)
Hoitebuorren 12
571597
Jelte Draijer (secr)
Omrin 9
571484
secretariaatdb@nijemirdum.nl
Hedwig Beukens
Hege Bouwen 2a
572278
(penningmeester, bankrek. NL30.RABO.0305.2441.59)
Sjoukje Kramer
Wissebuurt 12
571785
Rienk Nadema
Hege Bouwen 25
572101
Jaap Douwe Bokma
Hoitebuorren 13
571328
Froukje Prins
Hege Bouwen 16
593776
E-mailadres buertplysje: dirk.hebing@politie.nl of www.politie.nl
Kontaktpersoan gemeente: r.zijlstra@defryskemarren.nl of
tel. 0620548535 of www.defryskemarren.nl/melding
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NIJE YNWENNERS
De famylje K. van den Brom is ferhúze fan
Aldemardum nei de Hege Bouwen 2 yn Nijemardum.

BEDANKT
De collecte voor Amnesty International heeft € 327,39 opgebracht.
Alle gevers en collectanten hartelijk bedankt namens Amnesty.
Emile de Kleine

BEDANKT!
As Harmen, Tiety, Marijke, Hetty, Sietske, Froukje, Coby, Diete of Aukje net by
jim oanbelle hiene, siet der gjin € 370,= yn de kollektebussen foar ZOA
vluchtelingenzorg!
Dat is in moai bedrach en dêr kinne in soad minsken mei holpen wurde. Der ha
noch nea safolle minsken west as no dy' t op de flecht slein binne troch oarloch
of in natuerramp; 65 miljoen minsken hawwe har ûnderkommen ferlitte
moatten op ' e siik nei feilichheid. ZOA helpt harren om in nij bestean op te
bouwen en om wer op eigen fuotten te stean.
Moai dat jim der ek in bytsje oan meiholpen ha!
Coby Hospes-Pietersma
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DOPPENACTIE
Beste dorpsgenoten, even weer een bericht over het doppen sparen!
Af en toe krijg ik de vraag: Gaat dit nog steeds door?
Ik kan u verzekeren, dat dit zéker doorgaat en een groeiend succes is!
Dus spaar door óf begin ermee, AUB!
(Voor de beginner: alle hard plastic doppen van allerlei flessen, pakken en
potten. Wel graag schoon inleveren)
Zoals u hieronder kan lezen, hebben afgelopen jaar, veel mensen een hulphond
gekregen, dankzij uw/jullie doppen!
Dat is toch gewéldig!
Voor KNGF Geleidehonden was 2017 een bijzonder jaar. Er waren verrassende
sponsoracties, nieuwe donateurs, een zeer gezellige ambassadeursdag en
wederom een geslaagde doppenactie. Maar bovenal hebben dit jaar 143 mensen
meer vrijheid gekregen door een speciaal opgeleide hond. En zijn er 178 pups
geboren die een opleiding tot geleidehond tegemoet gaan. Dit alles is mogelijk
door sponsor- en donatiegelden. Wij kunnen dan ook niet genoeg benadrukken
hoe blij wij zijn met jullie inzet voor de doppenactie van KNGF Geleidehonden!
Deze actie heeft landelijk (samen met de stichting Doppenvrienden NoordNederland) in 2017 maar liefst 34.727 euro opgebracht!
Een hartelijk woord van dank, namens de KNGF.
met een vriendelijke groet,
Sietske Strampel Smink
Verzamel adres; Heaburgen 1 Nijemirdum.
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HOE IS IT NO MEI….
Dizze kear sit ik oan de tafel by Jeltsje
Hielkema op de Lyklamawei 89. Jeltsje
wennet hjir mei har heit Halbe, mem Willy,
broer Harm Willem en suske Nynke. Efter
hûs rinne ek noch wat bisten. Jeltsje fertelt
dat sy, sûnt sy hjir wenje, twa katten, twa
geiten, twa barchjes en noch in stel fisken
hawwe.
Praatst altyd frysk?
Meastal wol, op skoalle soms wat minder.
Op hokke skoalle sitst?
Ik doch de kappersoplieding yn Emmeloord. Dêr sit ik no yn it twadde jier fan de
oplieding. Dan moatst fansels ek al staazje rinne? Ja, ik rin staazje by Kapsalon
Geertje yn St. Nyk. Dêr bin ik op tongersdei fan njoggen oant njoggen en
freedtejûns ek noch. Dat is in lange dei tongersdeis! Ja, mar dêr ha ik gjin lêst
fan. De dei fljocht foarby.
Moatst dit jier ek al eksamen dwaan foar bepaalde
ûnderdielen of komt dat letter? Kommende moandei ha ik
tafallich in eksamen foar permanint en wettergolfjen. En de
rest komt oare jier. Dan ha ik ek wer in soad modellen
noadich foar it kleurjen en it knippen. Dus beste minsken as
jimme oare jier ris mei Jeltsje meiwolle…. lit it har witte.
Wolst skylk ek in eigen kapperssaak begjinne?
Earst wol ik in pear jier by ien oan it wurk en dan is it doel wol om letter in eigen
saak te hawwen. Foarich jier bin ik ek oerstapt nei in heger nivo, sadat ik ek de
papieren ha om in eigen salon te begjinnen. Binne der dan ferskillende nivo’s yn
it kappersfak? Jaseker. Mei nivo 2 bist junior dan meist net folle sels dwaan yn
de kapsalon; mei nivo 3 meist alles sels dwaan en mei nivo 4 kinst ek in eigen
bedriuw begjinne.
Hast ek in bijbaantsje?
Ik wurkje yn Hotel Gaasterland yn Riis. Dêr bin ik wykeinen en yn de fakânsjes
altyd. Watfoar wurk dochst dêr? Moarns meitsje ik it “ontbijt “klear, middeis de”
lunch” en ik soargje dat de keamers wer kreas binne. Ik bin der dan fan kertier
oer sânen oant fjouweren. Alle wykeinen, mar dan lokkich wol ien dei.
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Wat is dyn favorite radiostjoerder?
Ik lústerje eins wol nei alles, mar it leafst nei 100% NL.
Watfoar soart muzyk fynst it moaist?
Nederlânkstalich of Frysk. Of hiel âlde muzyk. Ik
ha boppe noch in âlde platespiler stean en dêr
draai ik wol Meatloaf en Abba ensa op. Dat
hearst net faak, dat jonge froulju âlde muzyk leuk
fine! It is ek wol echt wat fan Jorina en my, wat
wy tegearre toch wol hiel leuk fine!
Hokker tv-programma’s meist graach nei sjen?
Ik sjoch net safolle televyzje. Der binne gjin
programma’s dêr’t ik fan tink, dat moat ik sjen! Meastal binne it
fuotbalwedstriden dêr’t ik nei sjoch.
Dochst sels ek oan in sport?
Ik volleybalje by NOK. Allinnich traine, want ik moat freeds altyd wurkje. As ik in
kear frij ha dan spylje ik wol mei.
Meist ek graach lêze?
Dat doch ik net folle.
Fynst it ek moai om yn Nijemardum te wenjen?
Ja, it is hjir hearlik rêstich. Net te folle drokte.
Soest it ek slim fine om foar dyn wurk of oplieding út Nijemardum wei te
moatten?
Dat soe ik wol hiel spitich fine! Ik bliuw it leafst yn Nijemardum te wenjen.
Giest wykeinen ek wolris te stappen?
Jaseker, nei Balk of Jirnsum of nei feesttinten. Ik gean dan mei de” keet” yn de
taksy.
Hast ek hobby’s?
Volleybaljen fyn ik leuk en mei de bisten dwaande wêze. En dat ha ik hjir
allegear. It volleybalnet hinget achter yn de tún en de bisten rinne der by.
Makkest ek wolris iten klear?
Soms, as mem oan it wurk is en der stiet niks, dan pak ik de Airfryer en doch der
wat jirpels en in schnitzel yn. Dus ik rêd my wol.
Bespilest ek in muzykinstrument?
Nee, dat net. Ik mei der graach nei lústerje, mar ik bespylje sels neat.
Hast ek fakânsjeplannen?
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Foarich jier ha wy net op fakânsje west en ik tink ek net dat wy dit jier geane.
Giest ek net mei freondinnen fuort? Mei Jorina; wy geane wer mei it skûtsjesilen
nei Langwar. Dat ha wy foarich jier ek dien en dat wie tige slagge. Gesellich
kampeare yn in tintsje.
Jeltsje, bedankt dat ik dy interviewe mocht! En in protte sukses my dyn oplieding
tot kapster!
Hedwig

GRIENE SINGEL
Het Griene Singel fietspad is opgeknapt!
Door Roelie Veen m.m.v. van natuurmonumenten.
Geheel vrijwillig.
Velen fietsers zijn hier blij mee, Roelie bedankt.
Met vriendelijke groet, Ko.v.Hal

NIEUWE SCHELPEN!
In samenwerking met Durk Postma, Staatsbosbeheer én vrijwilligers uit ons dorp
is er hard gewerkt op 17 Maart jl.
Goed in beweging was ook wel nodig, want er waaide een harde, zeer koude
wind!
Staatsbosbeheer had de voorbereidingen getroffen en schelpen geleverd.
Gelukkig waren er een paar shovels te gebruiken ter verlichting van de arbeid.
Durk walste de schelpen plat. IJverige helpers harkten de schelpen op de plek!
Beste allen, heel hartelijk bedankt voor jullie hulp!
Hetzij in materiële vorm, hetzij in mankracht! Súper gedaan!
Doarpsbelang Nijemardum
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DE RECHTBANK
Hoe bijzonder om een bezoek te brengen aan de
rechtbank in Leeuwarden en daar ook daadwerkelijk een
zitting bij te wonen waar een verdachte van
fietsendiefstal in Nijemirdum voorgeleid werd.
Samen met leden van ‘Typysk Wiep’ en slachtoffers van
de diefstal hebben we kunnen ervaren hoe zo’n
rechtszaak verliep.
Het was eerst nog afwachten dat we door de controle
kwamen, ik denk dat ze niet zo vaak bezoek krijgen van
mensen met rollators.
We moesten speciaal omlopen, alle zakken moesten leeg,
tassen op de band, je zag de spanning op de gezichten al moesten ze zelf
voorkomen.
Het leek alsof we in een misdaadfilm waren beland.
We zagen een officier van justitie, een rechter, een griffier, twee politie agenten
én de verdachte met haar advocaat.
De officier van Justitie deed een haarfijn betoog waaruit toch wel duidelijk bleek
dat de verdachte schuldig was aan de diefstal. Immers, (postbode) Sjoukje
noteerde het kenteken toen ze zag hoe zij een fiets in haar koeriersbus laadde!
Bij Hendrikje was ze aan de deur geweest met een súper zwaar pakket. Hendrikje
mocht haar niet eens helpen, zó zenuwachtig was ze! Uit gps gegevens bleek dat
ze ook twee keer een aantal minuten bij de bushalte stil had gestaan. Én…. ze
bezat een uitgebreid strafblad.
U zou toch zeggen, zo duidelijk als wat! Schuldig! Daar waren álle jonge én
oudere Nijemirdumers van overtuigd.
Ware het niet dat mevrouw ontkende. Nee, geen fietsen ingeladen. Waarom
zou ze? En haar advocaat vond het wel héél erg dat de bewoners van
Nijemirdum via de 1000 ogen WhatsApp én Facebook zómaar deze mevrouw
beschuldigden. Hoe was dat toch mogelijk! Een mevrouw die ter goede trouw
haar werk doet, een fiets stelen? Nee hoor.
Gelukkig was er een érg wijze rechter! Zij vond dat mevrouw wél schuldig was
en eiste 40 uren werkstraf. En, de geëiste bedragen voor de 2 fietsen?
Tja….niet duidelijk was wélke van de twee daadwerkelijk gezien was. Dús, geen
schadevergoeding.
Wát een kater!
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Maar wat ook weer een belevenis ,de leden van typysk wiep waren onder de
indruk.
De pake en beppe van het slachtoffer zouden de dader bijna belagen, gelukkig
werden ze vergezeld met mensen die ze konden bedaren.
Op naar het vervolg van het reisje, de blokhuispoort dat sloot mooi aan op deze
ochtend. Dan wij maar even in ‘de Bak’, in plaats van mevrouw…
Gezellig gegeten in het ‘Proefverlof’ ! waar we Luts Jacoby nog tegen het lijf
liepen,tsja wij hadden haar niet herkend maar ze tikte Typysk Wiep op het
schouder.
We hebbeneven gezellig met haar gesproken en haar beloofd dat ze volgende
keer op onze stem mag rekenen.
Toen ze weg was zei Anne : wer is se hast ek alwer fan de FNP??
Later nog even gesneupt langs kleine winkeltjes in de voormalige ‘cellen’! Ja!
Ook de rollators pasten erin. Roelof heeft even op proef gezeten… maar, toch
maar weer ingestapt voor de reis naar huis. Machtig!!
We hebben weer een prachtdag gehad,in de auto werd al gevraagd wanneer het
volgende uitje was.
Nou zet het op de kalender dinsdag 8 mei gaan we een ritje polder doen,en ik zal
je vertellen dat dit ook weer bijzonder wordt.
De Rechtbankgangers
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WER IS DIT ?
It fleurige mantsje op de foto fan foarige
moanne sit op de brievebus fan Gerlof en
Annemien Hendriks op Wytlansdykje 14.
Mar oan de reaksjes te fernimmen is de post
foar dizze brievebus allinne bestimd foar de
lama’s dy’t yn it stikje lân derneist omstappe.
Dat wie nammentlik it earste wat de measte
minsken yn it sin kaam: “de brievebus by de
lama’s”.
De sûkerbole is diskear foar Jacoline van der
Meer lokwinke!

Wêr is dizze foto makke?

Sykje de lokaasje en 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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NATIONALE HERDENKING
Ieder jaar organiseert Dorpsbelang een Nationale Herdenking bij “de Toer”
Deze herdenking zal sober ingericht zijn, terwijl de 5 jaarlijkse herdenkingen
groter van opzet blijven.
Tijdens de Nationale Herdenking op 4 Mei herdenken we de Nederlandse
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en in oorlogssituaties en
vredesmissies nadien.
In Nijemirdum herdenken we deze slachtoffers bij de oorlogsgraven op de
begraafplaats bij de “Toer”.
Het protocol luidt als volgt:
tot 19.45 uur: Verzamelen belangstellenden op het plein voor de toren.
19.50 uur: Belangstellenden gaan in stilte richting de oorlogsgraven
19.55 uur: Luiden van de klok
19.59 uur: “Tap Toe” door Aaltje de Boer
20.00 uur: 2 min. stilte
- zingen 2 coupletten van “Wilhelmus”.
- Korte voordracht
- Het plaatsen van een krans bij de graven
- Aanwezigen worden in de gelegenheid gesteld bloemen te leggen
- Einde herdenking
Iedereen verlaat in stilte de herdenkingsplaats.
Doarpsbelang Nijemardum
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TYPYSK WIEP
Tiisdei 8 maaie ha we wer in reiske.
Ditkear nei de polder by de tulpefjilden del. Dêrnei kinne wy
oanskowe by de biologyske boer Keurentjes yn Rutten . Us Tite hat
dêr de Hege Tee klear.
Geane jim mei??
Lit dat my dan foar 4 maaie witte.
We meitsje der wer in macht middei fan.
Wiep[typysk]
0514571310/0610547123

HIMMELDEI
Zaterdag 24 maart zijn er weer een aantal vrijwilligers door Nijemirdum heen
gelopen om rommel op te ruimen. Mede door hen is Nijemirdum nu weer netjes.
Laten we dit met zijn allen zo houden!
Een ieder die hieraan mee heeft geholpen bedankt!
Dorpsbelang Nijemardum
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As omke Jan oer
“Frijheid” begjint te
praten, bejint tante
Jantsje mei it opheljen
fan de glêzen.
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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
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
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
Veevoeders
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
27 april

:

Koningsdag - Fietstocht & Playbackshow

4 maaie

:

deadebetinking

8 maaie

:

reiske nei de tulpefjilden

19 mei

:

Rommelmarkt

28 t/m 31 maaie

:

Avondvierdaagse

29 en 30 juny

:

kleintje dorpsfeest

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

IT FOLGJENDE KRANTSJE ferskynt op woansdei 30 maaie 2018

KOPIJ YNLEVERJE foar woansdei 23 maaie 2018
by ien fan de redaksjeleden
in e-mail stjoere kin ek: redaksje.doarpsnijs@gmail.com

