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KOLOFON
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STOARN
Op 6 april is frou Teats de Jong, fan de Wissebuurt, yn ‘e âldens fan 86 jier
stoarn.

BEDANKT
Bedankt allegearre dy’ t yn de lêste wike fan
maart wat yn de kollektebus fan ZOA Vluchtelingenzorg dien ha. Alles by elkoar
opteld, siet der € 364,51 yn. Dan hie Nijemardum dus noch aardich wat lytsjild yn
‘ e hûs. En grut jild mei fansels ek; gjin punt. Ditkear wie der ek in mooglikheid
om mei help fan de smartphone in QR koade te scannen en dan fia de bank jild
oer te meitsjen. Ek dat wurket, mar is fansels net sichtber yn de kollektebus. De
opbringst fan Nijemardum is dus noch heger!
ZOA is aktyf yn 16 lannen yn Afrika, Azie en it Midden- Easten. Sy soargje foar
wetter, iten en ûnderdak foar de minsken dy’ t slachtoffer wurden binne fan
oarloggen en rampen. Ut namme fan dy 68 miljoen minsken, bedankt!
En fansels ek in bedankje foar Gea, Antje, Aukje, Marijke, Hetty, Sietske, Coba en
Gerrie dy’ t by jim oanbelle ha!
Coby Hospes-Pietersma

OPHALEN VRIJWILLIGE BIJDRAGE FEESTCOMMISSIE
Op dinsdagavond 14 mei of dinsdagavond 21 mei komen we bij u aan de deur
voor de vrijwillige bijdrage. U kunt ons verwachten tussen 18.00 en 21.00 uur.
Bent u niet thuis, geen probleem , dan doen wij een briefje in de bus waarop
staat waar u de vrijwillige bijdrage in kun leveren.
De richtlijn voor de vrijwillige bijdrage is 7,50 euro per persoon.
Met vriendelijke groet, de feestcommissie
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BÊSTE DOARPSGENOATEN,
Ik wol jim graach wer efkes op ‘e hichte bringe fan de doppe-aksje.
It is geweldich hoefolle doppen der ynbrocht wurde.
Mar... it kin altyd mear, dus graach trochfertelle!!
Alle hurde plastic doppen binne wolkom.( skjin en
droech )
Hast alle flessen, potten ensfh. hawwe tsjintwurdich in
dop.
Ek de doppen fan stiften, jerrycans, waskmiddels, alles
kin der by.
Mar...nét plastik fleskes ( dêr haw ik nei fernommen) omdat it ferfier sa
goedkeap mooglik moat .
(mei fleskes is de fracht, wat it oantal kilo’s oangiet, te min ! )
De opbringst fan Noard Nederlân ( Fryslân, Grins en Drinte) wie yn 2018, mei
ôftrek fan kosten, mar leafst …..€ 15.000!
Der koene wer 3 helphûnen foar oankocht en oplieden wurde. Dus wer trije
minsken, in bettere takomst!
Wat dochs geweldich dat we dat meielkoar dwaan kinne troch allinnich mar
de doppen te sparjen. Wat in lytse muoite!
As jim der mear oer witte wolle, wat se bg. dogge mei de doppen,
sjoch dan ris op www.stichtingvriendendoppenactienoordnederland.nl
Dy side jout in hiel soad ynformaasje!
Wij hawwe efterhûs 5 kontainers stean, dy't seker 5 á 6 kear yn't jier lege wurde.
En dat moat trochgean foar it goede doel!
Dus set jim doppen mar by ús by de doar, of yn'e brievebus of efter op de grutte
bûtendoar tafel, wy fine se wol.
Us hertlike tank!
Sietske Strampel-Smink
Heaburgen 1
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NOCH BY JUF
Al hast 8 jier is Tonke Alders myn buorfamke mar
eigentlik wit ik net folle fan har. Dêrom ha ik har
útsocht foar myn ynterview. Ik ha der sin oan. Mei
har mem ha ik in ôfspraak makke en hjoed sil it
heve. Omdat mem, Maartje Wildeman, wol aardich
Frysk prate kin mar Tonke net, sil dit petear fierder
yn it Nederlânsk gean.Har suske en bruorke sitte der
ek by en fine sa’n fraachpetear mar wakker
ynteressant. Sy wolle graach witte wêr’t ik moarn
hinne gean op ynterview. Ik hear it wol; hjir kinne
wy wolris wer komme.
Hoeveel jaar ben je? 9 jaar.
Met wie woon jij in dit huis? Met Dieuke van 8 jaar,
Hoite van 5 jaar en met mama.
Naar welke school ga je? Lyndensteyn in
Beetsterzwaag.
Waarom ga je daar naar toe? Omdat ik een
handicap heb; ik heb slappe spieren en draag
hiervoor een korset en ik heb slechte ogen. Dus ga
je met de bus naar school; vind je dat leuk? Ja.
In welke groep zit je? Groep 5.
Wie zijn je beste vrienden of vriendinnen daar? Mirthe en Norah. Norah is naar
Vietnam geweest. Op uitnodiging van Robert ten Brink. Ze zit in het programma ‘
Love is in the air’ en komt toevallig vanavond op tv. Van mama hoort ze dat ze
mag opblijven om het te zien. Yes!
Wat vind je op school het leukst om te doen? Met de Knex spelen. Wat maak je
dan? Allemaal spinners. En elke donderdag mag ik paardrijden. Zo, om jaloers op
te worden. Haar paard heet Felix en is heel lief.
Wat vind je op school het vervelendste om te doen? Iets met dobbelstenen aan
elkaar. Na een heel verhaal komt ze er zelf achter dat het domino heet. Ik snap
dat je dan aan dobbelstenen denkt. Zelfde stippenpatroon.
En thuis, wat doe je het liefst als je vrij bent? Met de Playmobil. In geuren en
kleuren vertelt ze dat ze al een paard van Playmobil heeft maar dat ze spaart
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voor nog meer paarden. Ze wil een complete manege bij elkaar vergaren. Ja, hier
zit een echt paardenmeisje aan tafel.
Zit je ook op zwemles? Ja. Twee weken geleden heeft ze diploma A gehaald, nu
gaat ze voor B. Ondertussen wordt ze afgeleid door
Hoite die druk bezig is een spelletje te spelen op de
telefoon. Ze wil niet dat hij verder gaat met haar
spelletje. Logisch. Heb je net het volgende level
gehaald, zorgt broerlief ervoor dat je weer van
voren af aan moet beginnen. Dat is balen.
Hou je van dieren? Van paarden. Had ik kunnen
weten.
Hebben jullie zelf huisdieren? Twee konijnen; Flip
en Bas. Ze zitten vlakbij. Door het raam kunnen we
ze zien. En een haan. En wij krijgen nog kippen en
kuikentjes.
Ik ken haan Adrihaan. Het is een zoon van onze
haan. Een tijdje terug kwam Adrihaan even
buurten bij onze kippenfamilie. Deze visite liep echter niet goed af. Onze haan
brak uit en er ontstond een vechtpartij. Ik was er toevallig getuige van en heb het
kunnen filmen. Dit filmpje heb ik Maartje en de kinderen laten zien. Daar zijn ze
wel van geschrokken. Beide hanen hadden bloedsporen op hun kop. Adrihaan is
weer helemaal hersteld, gelukkig.
Moet je thuis wel eens klusjes doen? Nee, alleen mijn bord en bakje naar de
keuken brengen na het eten.
Hou je van muziek? Van piano en drum. Op school krijgt Tonke ook muziekles:
liedjes zingen, dansen en spelen op instrumentjes. Ze vertelt dit zo enthousiast
dat je haar helemaal los ziet gaan tijdens de les.
Heb je lievelingsliedjes? De Pasapas. Dit is het liedje wat hoort bij de
Koningspelen. En liedjes uit de tekenfilm Doc McStuffins.
Wat wil je later worden? Iets met paarden.
Speel je wel eens buiten? Ja, met de konijnen.
Wat eet je het liefst? De drie p’ s: Pannenkoeken, patat en poffertjes.
Vind je het belangrijk welke kleren je aantrekt? Ja, het liefst een korte broek en
korte mouwen. Helaas is het vandaag even een koude dag dus nu heeft ze een
mooie trui en een stoere broek met bretels aan.
Ben je ook op vakantie geweest? Met papa naar Brabant, naar Vlierden waar
Koos konijn de kinderen vermaakt. Ze kan zich nog goed herinneren wat voor
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spelletjes ze allemaal hebben gedaan. Koekjesbakken, dansen en iets met water
over je hoofd. Met mama zijn ze naar Terschelling geweest.
Zit je vaak achter de computer, wat doe je dan? Ja, spelletjes.
Hou je van boekjes lezen? Ja, van paardenboeken.
Als je twee wensen mag doen, wat zou je dan wensen? Dat ik op een paard zit.
Je hebt mazzel, Tonke. Jouw wens komt elke donderdag uit! En nog een wens?
Dat ik piraat ben.
Tussen de vragen door vertelt ze nog dat ze op school naar ‘Nieuwsbegrip’
hebben gekeken. Het ging over elektrische auto’s die opgeladen werden met een
stekker in het stopcontact. Vond ze wel een goed idee want benzine is slecht voor
het milieu. Zo is het helemaal, Tonke. Ook paarden zijn milieuvriendelijk en geven
bakken energie.
Tonke, bedankt voor je geduld en wie weet kom ik hier nog eens terug.
Coby

ROMMELMARKT 2019
Het Pinksterweekend komt er weer
aan, dat betekend dat de
lokaalvereniging weer de jaarlijkse
rommelmarkt organiseert.
Op 8 juni 2019 van 09.00-12.00 uur kunt u weer rond snuffelen in het dorpshuis
of er misschien voor u nog tweedehands spulletjes te vinden zijn.
Datum: 8 juni 2019
Locatie: Dorpshuis Nijemirdum
Tijd: 09.00-12.00 uur
Op vrijdag middag 7 juni vanaf 13.00 kunt u spullen bij de weg zetten waarvan u
denkt dat wij deze op de rommelmarkt kunnen verkopen. De lokaalvereniging
komt deze ’s middags ophalen.
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DUO-FYTS
Goed nijs: de twadde subsydzje dy’t oanfrege wie, ha wy ek binnen.
Us gemeente “de Fryske Marren” hat it goed mei ús foar, tige tank!
Ek krigen we wer in hiel golle jefte fan in echte Nijemardumer; wat geweldich!!
We ha noch neat fan Mous heard, mar as hy no moarn skillet dan kinne wy sizze
dat we de fyts hast betelje kinne..
We ha noch ien subsydzje-oanfraach rinnen en dat is by de TVM -foundation.
Yde Groenhof is dêr al jierren lid fan, dat sadwaande brocht hy ús op it idee en
yn maaie fergaderje se wer. Wy ha al in posityf berjochtsje krigen op ús
oanfraach.
As we dat no ek noch krije, dan kinne we de fyts betelje en hâlde we noch wat
oer foar it potsje “ûnderhâld”.
De earste frijwilligers ha harren ek al oanmelden, dat we kinne net wachtsje op it
tillefoantsje fan Mous.
Oh ja hjir efkes myn banknûmer: NL67INGB0005858584 op namme fan WT
Pietersma.
Miskien ha jim ús al sinten tasein, mar noch net oermakke.
Dat kin noch altyd.
Yn it folgjende krantsje mear.
Groetnis Freark, Wieger, Boâke, Coby en Wiepkje

DE BUURTTUIN
Veel mensen willen wel een moestuintje. Sommigen beginnen daar ijverig aan.
Maar tegen de tijd dat er geoogst moet worden is het vakantietijd. En bij terugkomst tref je doorgeschoten sla, te dikke boontjes en veel onkruid aan.
Mijn droom: een gezamenlijke moestuin, waar vrijwilligers een handje meehelpen. En waar je zelf je groente en fruit kunt oogsten en daar een eerlijke prijs
voor betalen.
Waar?
Op het stukje land tegenover onze boerderij aan de Hoitebuorren 6 gaan we het
driehoekje tegen Durk en Annemiek van der Wal inrichten als buurttuin.
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Vorig jaar zijn we heel voorzichtig van start gegaan met een klein stukje
aardappels. Ondanks de droge zomer hadden
we een hele mooie oogst.
Na de aardappels hebben we herfstbloemkool
en spruitkool op hetzelfde stukje gezet. En
ook deze planten deden het erg goed.
Tijd om uit te breiden.
We zijn van plan om dit jaar de volgende
gewassen te planten:
Rabarber, rode, witte en gele uien, vroege
aardappelen, zoete aardappelen, peultjes,
courgettes, aardbeien, blauwe bessen,
herfstbloemkool, spruitkool en boerenkool.
Op de hoogte blijven?
Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten en/of van wat er geoogst kan
worden, kom eens langs op de tuin of meld je aan bij de besloten
facebookgroep De Buurttuin
https://www.facebook.com/groups/1087045831447936/
Lian de Graaf

SLOTJÛN DAMCLUB NIJEMARDUM
Op moandei 1 april waard de slotjûn hâlden ûnder it genot fan in hapke en
drankje dat foar de 42ste kear troch Klaas Rienstra fersoarge waard.
Klaas en Harmke hâlde dermei op en waarden derom yn it sintsje setten. Yn it
ôfrûne jier spiele de club foar it earst mei twa teams yn de ZWH–
bûnscompetysje. It earste team waard foar de twadde kear efterinoar algemien
kampioen fan de bûn en it twadde team waard fjirde yn de tredde klasse. Yn de
competysje ûnderelkoar waard Igge v/d Veer clubkampioen en Siep Altena
prolongeerde syn twadde plak, Gert Baukema waard tredde. Yn de twadde
klasse in kampioenskip foar Piet v/d Wal folge op it twadde plak troch Heart de
Vries en as goede tredde Gelf Otter. Mei mar leafst 15 punten wie Leffert
Walinga de topscorer tsjin oare clubs. Fjouwer minsken wiene eltse clubjûn
oanwêzich. Troch lotsjen wûn Pier Akkerman de priis foar it trouste lid.
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.Bestjoersferkiezings waarden ek nog hâlden,Johannes v/d Goot wie ôftredend
foarsitter,mar koe op ‘e nij wer keazen wurde . Op 9 septimber begjint de
damclub wer en nije leden fan herte wolkom.
Groetnis it bestjoer

UITNODIGING
24 tot 28 ontvang ik hier in Nijemirdum een aantal ‘vreemde vogels’,
kunstenaars en designers uit verschillende landen (Duitsland, Belgie, Engeland,
Polen en Nederland), die de computer gebruiken als medium. 5 dagen gaan wij
programmeren en wij zouden het leuk vinden om u zaterdag 27 april een aantal
van onze projecten te laten zien.
U bent van harte welkom op 27 april, tussen 14:00 en 17:00 op de Hege Bouwen
37 in Nijemirdum.
U zult dingen zien,
die u nog nooit
eerder heeft gezien…
Met vriendelijke
groet,
Ria Stroes
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WER IS DIT ?
In drege diskear tocht de redaksje... mar de
speurnoazen fan Nijemardum ha goed wurk levere:
wat in protte reaksjes, prachtich !
Yn dit hûs op it fuottenein fan Nij Amerika,
ferstoppe yn ‘e bosk, wenje Edze Jan Westra en
Rianne Hettinga.
It stel hat in stevige ferbouwing op it hûs loslitten
mar de tún is dôchs wol hiel bysûnder te neamen
want sis no sels wa hat no in rotonde op it hiem ?
De sûkerbôle is diskear foar Gerda Bosma
lokwinske!

Wêr binne wy dizze kear?

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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SÂN x SÂN
Wil je een inspirerend, indrukwekkend verhaal horen over afzien, dromen,
doelen stellen en doorzetten? De zwaarste voettocht dwars door te woestijn van
Marokko meebeleven? Dat kan vrijdagavond 26 april a.s. in het dorpshuis in
Nijemirdum.
Sipke Zeldenrust deed vorig jaar mee aan de Marathon des Sables; zoals gezegd
de zwaarste voettocht ter wereld.
Sipke vroeg met zijn deelname aandacht voor de Noordzeeziekte. een ernstige,
zeldzame aandoening waarbij patiënten last hebben van hun evenwicht in
combinatie met spierschokken. Ook kunnen patiënten niet goed tegen licht,
stress en geluid. De rug kan zijwaarts vergroeien. Kauwen, slikken en praten kan
op den duur een probleem worden. Over deze progressieve, erfelijke
aandoening is nog maar weinig bekend.
De Stichting Noordzeeziekte zamelt geld in voor het onderzoek naar de ziekte.
Inmiddels doet Jenke Gorter in het UMCG in Groningen onderzoek naar de
ziekte.
Sipke – een rasverteller – neemt ons op spannende wijze mee in zijn voettocht.
Laat je meeslepen in dit grootse verhaal, maar luister ook vol ontzag naar de
verhalen van de mensen die zijn getroffen door de Noordzeeziekte. Hoe de
ziekte het dagelijkse leven van Albert, Tymo en Luna beïnvloedt.
Wil je zelf Sipkes indrukwekkende verhaal horen en meebeleven? Dat kan.
Vrijdag 26 april a.s. vertelt Sipke tijdens Sân x Sân zijn verhaal. Je bent van harte
welkom om 20.00 uur in het Dorpshuis Nijemirdum, Lyklamawei 5.
Wat zou het mooi zijn als het dorpshuis tot de nok toe vol zit. De entree is gratis,
maar een donatie aan de Stichting Noordzeeziekte wordt natuurlijk zeer op prijs
gesteld.
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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
19.54 uur: Gedicht
19.55 uur: Luiden van de klok
19.58 uur: “Tap Toe”
20.00 uur: 2 min. stilte
- Zingen 2 coupletten van “Wilhelmus”.
- Het plaatsen van een krans bij de graven
- Aanwezigen worden in de gelegenheid gesteld bloemen te leggen
- Gedicht
- Einde herdenking
Iedereen verlaat in stilte de herdenkingsplaats.
Doarpsbelang Nijemardum

13

Nei twa flessen wyn
is it my lang om let
slagge om de
belestingpapieren
yn te foljen
en sjoch dêr:
ik krij
€ 22.000.000,wer werom!
DE STIPERS
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Mei tank oan de folgjende minsken/bedriuwen kin Doarpsnijs elke moanne
útbrocht wurde:
Harmen en Lieske Bangma
Albert en Jeannet Bekedam
Bauke en Hedwig Beukens
Jan Buma
Bed & Breakfast Lyklamastate
Johan A. Dijkstra
Jelle Eppinga
Halbe Hielkema
Atze Hoekstra
Tryntsje de Jong-Rienstra
Ede Groenhof
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
Kamers en appartementen
Dierenarts
Boomkwekerij
Bouw- en onderhoudsbedrijf
Douwe Hoekstra kraanverhuur en transport
Kapsalon Tryntsje
Transportbedrijf/verhuizingen
Van der Meer Mechanisatie
Motorenrevisie/reparatie
Bakkerij Prins, Harich
Beheerders dorpshuis
Veevoeders
Transportbedrijf
Feedtuber 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
26 april

:

Presentaasje Sân x Sân

24 - 28 april

:

Creative Coding Days

4 maaie

:

Deadebetinking

3 – 6 juny

:

Avondvierdaagse

8 juny

:

Rommelmerk

27 - 29 juny

:

Doarpsfeest

Elke 3e sneon fan ‘e moanne wurdt it âld papier
ophelle.
IT FOLGJENDE KRANTSJE ferskynt op woansdei 29 maaie 2019
KOPIJ YNLEVERJE foar woansdei 22 maaie 2019
by ien fan de redaksjeleden
in e-mail stjoere kin ek: redaksje.doarpsnijs@gmail.com

