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BERNE
Op 18 april is berne Welmoed Jildau, famke fan
Gosse Zuiderbaan en Jantine de Vries en suske
fan Fardau.

Op 3 maaie is berne Aiden veldman, soan fan
Walte en Annie Veldman-Jagersma en bruorke fan
Roald en Stefan.

Op 5 maaie is berne Emma Louise, famke fan
Hendrik Postma en Martine Veltman en suske fan
Julia.
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FERHÚZE
Willy Meischke is ferhúze nei K.007 Talmapark 1, 8561 DD yn Balk.

Hans Draaijer is fan de Wissebuurt nei Drachten ferhúze.

Ids Gijzen, Minke-Janny en Luke Keulen binne fan de Hege
Bouwen nei de Wissebuurt 13 gien.

NIJE YNWENNERS
Op de Hege Bouwen 17 is de famylje
Velner-Kanninga komme te wenjen.

BEDANKT
Bêste minsken, wát in blommen, kaartsjes, leave winsken en kado's ha wij
ûntfongen nei oanlieding fan ús 25 jierrich houlik op 6 maaie. Geweldich! Tige
tank eltsenien.
Roelof & Gerrie van der Veen
Hege Bouwen 23
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IT HIMD FAN IT GAT
Omdat der de lêste tiid nochal wat ynwenners
ferhuze binne, sjocht men rûnom boufakkers drok
dwaande om de al wat âldere hûzen fan
Nijemardum te renovearjen. Dat hâldt dan
meastal yn dat der konteners op it hiem delsetten
wurde. Och, och it âlde bouwurk, dat in feilich
ûnderkommen wie foar húshâldingen dy’t der
jierrenlang wenne ha, wurdt útklaaid en stiet by
waar en wyn te rydboskjen (huverjen) fan ‘e kjeld
en ûnwennigens. Mar gjin noed, want nei in
skoftke sjocht men dat it âlde stee stadichwei feroaret yn in romme wente mei
in waarmefuotte-flier , in strakke keuken mei in “eilân”en de nijste sanitêre
foarsjennings. Somtiden steane it petroaljestel fan Beppe of de húskepot fol mei
blommen út de berm te pronkjen yn ‘e “bûtendoar-keamer “. It hiem is
opromme en opnij ynsiedde…
Ik bin op wei nei Hoitebuorren nr.18 fan ‘e famylje Ferdinands. Dy binne ek oan
‘e slach mei harren boerepleats ha ik wol heard, mar as ik it hiem opfytse sil,
moat ik sykje om de bûtendoar. Der steane allegear auto’s fan (bou)bedriuwen
en ynstallateurs op it hiem. Jonges, wat bart hjir allegear? Ik bewûnderje it
reidtek fan ‘e pleats, dat al hielendal fernijd is.
Foar hûs is in man oan it wurk. Ik leau dat it Piet Johan is, mar dy wie toch boer?
Guon boeren kinne ek “ klusse” fansels. “ Is Annie ek thús?” “Ik tink dat se krekt
wer yn ‘e hûs is. Sjoch mar efkes by har.” Swalkjend tusken auto’s en
boumateriaal troch kom ik yn ‘e romte dy’t earder ûnderdak joech oan fee en
foer. Dêr’t it hea heech opsetten waard tusken de balken, binne no timmerlju
drok dwaande mei isolaasje. It is my in riedsel hoe’t dizze romte der oer in
skoftke útsjen sil. Ik klopje op in grize doar en nei in “kom der mar yn!” strús ik
de keuken yn. Annie hie my al sjoen en hie de link al lein mei myn fraach oan
har: ” Mei ik in petear mei dy ha foar ús Doarpsnijs?” Sy is in bytsje skruten, mar
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gelokkich mei ik twa dagen letter al by har oankomme. Sy hat dan al
kofjedronken mei in hiele ploech manlju, mar skinkt my ek noch in hiel lekker
bakje mei opkloppe molke yn.
Ik moat earlik bekenne dat ik har eigen namme net iens wit, mar dat is Bootsma.
Tegearre mei Piet Johan hat Annie trije bern krigen. Gerbrich fan 23, Jolt fan 21
en Rutger is 19 jier. Alle trije drok dwaande mei harren stúdzje, wurk en
oplieding.
Wêr bisto berne?
Ik bin op 6 maaie 1964 yn St.Nyk berne , ha dêr op skoalle sitten en myn jeugd
trochbrocht.
Watfoar oplieding hasto dien?
Ik ha nei de Havo nei de Kleuterkweek west. Ik tink dat ik hast by de lêste lichting
wie fan dy oplieding. Doe’t de kleuterskoalle opgyng yn it basisûnderwiis ha ik de
Leararenoplieding foar it Basisûnderwiis (Pabo) folge en noch oare kursussen.
En doe foar de klasse? (sa neamde men dat froeger..)
Ik bin yn Sleat begûn oan ‘e Iepenbiere skoalle mei bern fan groep 1 o.m. 4. Dy
skoalle gyng op yn it Kristlik Basisûnderwiis ûnder de flagge fan Nije Gaast. Ik
koe doe oan ‘e slach by de iepenbiere koepel fan it basisûnderwiis yn Balk,
dêrnei yn Koudum en no stean ik foar groep 4 by de Iepenbiere skoalle fan
Warkum ”de Pipegaal”. (Op harren ynternet-side waard ik gewaar dat dy namme
“kroade” betsjut en weromgrypt op de pottebakkerstradysje fan Warkum). Sy
nimme de bern yn ‘e kroade op wei nei it libben fan folwoeksenen….
It libben fan folwoeksenen en bern is de lêste jierren nochal feroare. Hoe is dat
yn it ûnderwiis?
Nei tritich jier yn it ûnderwiis, kin ik der noch wol fan genietsje, mar it is wol oars
wurden.
De nije learmiddels, sa as it brûken fan b.g. in laptop, ha de wize fan lesjaan
feroare. De ynfloed fan alle ynformaasje fia de” social media” spilet oeral, by de
minsken thús, mar ek op skoalle. Neist it oanlearen fan lêzen, rekkenjen en
skriuwen moatte wy de bern tariede op de takomst. Bern moatte leare dat net
alles wat je ûndernimme yn ien kear slagget en dat net alles ”leuk” hoecht te
wêzen.. Dêrom is it wichtich dat de skoalle om samar te sizzen in trijehoek mei
de bern en harren âlden foarmet en it ûnderlinge kontakt goed is.
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Is dat net altyd it gefal?
Wy kinne net yn it foar witte hoe’t de ûntwikkeling fan in bern ferrinne sil. Soms
docht bliken dat de âlden te hege of te lege ferwachtings ha en moat de rol fan
âlden neist dy fan de ûnderwizer dúdlik besprutsen wurde. Dat is echt in punt
dat by de oplieding oan ‘e Pabo te min oandacht krijt.
Wêr hasto Piet Johan troffen?
Yn “de Wissel”. Dat is in trefpunt foar jongeren yn it âlde tramstasjon fan St.Nyk.
Hy wie boer?
Ja, tegearre mei syn broer ha wy earst yn Follegea buorke en 20 jier lyn bin wy
hjir op it stee fan de Hoekstra’s delstrutsen.
In skoftke lyn ha jimme it lân en it fee ferkocht; hoe komt it no mei de boer?
Neist it boerefak hat Piet Johan in soad nocht oan oare saken lykas timmerjen en
it elektra-wurk. Hy kin einliks alles wol. En dat is handich. Hy is hjir thús no ek
drok oan it wurk mei de ferbouwing.
Hasto ek hobby’s?
Ik mei graach lêze. Neist fakliteratuer ek wol thrillers. Koartlyn ha ik de roman
“Kom hier dat ik u kus” fan de Flaamske skriuwster Griet op de Beeck” lêzen. In
prachtich boek. In oare hobby is draven. Sneontemoarns doch ik mei oan
“Bûtensport yn ‘e bosk” op poaten setten troch Freddy Haantjes yn
Aldemardum.
Ik sjoch dy ek wolris oer de
Lyklamawei draven.
Tegearre mei Gina Koning meitsje ik
hiel wat kilometers.
Do hast it sporten fan thús út
meikrigen?
Jawis. Us heit en mem, dy’t yn ‘e
tachtich binne, komme hjir noch
geregeld op ‘e fyts. Myn jierdei
fiere wy fan ’t jier fansels wol mei
wat lekkers, mar wy dogge ek mei
oan de “Gaasterland-wandeltocht”. Heit en mem rinne de koartste ôfstân.
Hokfoar muzyk hâldsto fan?
Hiel breed, fan Rock oant Ballads. De Golden Earring, Phil Collins ( dy’t in konsert
yn ús lân jaan sil )en Coldplay. (Allegear al op leeftyd, mar net fersliten….) Wat
my net bekoare kin is de Nederlânsk-talige muzyk. Oeh, in soad boufakkers binne
der wól gek op Annie…… (Heb je even voor mij..)
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Sjogge jimme in soad nei de tv?
Wy sjogge nei it nijs en de nijsrubriken sa as DWDD en Jinek en op ’t heden nei
M fan Margriet van der Linden en Pauw. Wy folgje gjin searjes op TV.
Hasto funksjes yn it doarpslibben?
Doe’t de bern lyts wienen siet ik yn it bestjoer fan de Peuterspeelzaal en koartlyn
bin ik yn it bestjoer fan de Utfeartferieniging kommen.
Wat fynst fan it doarpsfeest?
Wy dogge mei en fine it gesellich.
Wat fynst fan it Doarpsnijs?
Ik lês it altyd hielendal, ek de Fryske stikjes.
Geane jimme mei fakânsje?
Alle jierren en ferline jier nei Sweden. Earder doe’t de bern noch meigyngen
hierden wy wol in “sta-caravan”, mar de lêste jierren ha wy mei in camper west.
Wêr kinst net sûnder….
…..Ik ha alris om my hinne sjoen, mar de keuken, dêr’t wy sitte, stiet no grôtfol
mei.. .. ja mei fanalles . Wol in moaie kast hear, dy’t noch fan Piet Johan west
hat. Annie hat my krekt útlein dat harren bêd no om ‘e hoeke yn ‘e keamer stiet.
Rutger, dy’t noch gau in aai bakke wol foar op ‘e bôle, skarrelet ek wat om. Hy
docht hjir en dêr in greep yn in laadsje en docht in doar iepen nei?..… in kontener,
dêr’t de sanitêre foarsjennings op ’t heden ûnderbrocht binne.
…..eh.. ik bedoel einliks gjin meubels.
Annie hat dat ek hielendal net yn ‘e holle. Sy seit: “ Ik wit it, it is in klisjee, mar ik
kin net sûnder freonen.”
Hasto freonen?
Ik achtsje mysels gelokkich dat ik opgroeid bin sûnder al te folle obstakels. In
goede basis om iepen te stean foar freonskippen. Guon buorlju en bekenden
binne ek freonen wurden en dat is foar my fan grutte wearde.
Hasto winsken?
Alwer in klisjee: Sûn âld wurde en in goede takomst foar de bern, dy’t sels
útsykje moatte wêr’t sy harren it bêste by fiele.
Wolsto fierder noch wat oan Nijemardum kwyt?
Oeral hearre wy de needklok lieden oer de sûnens fan ús ierde. Benammen de
lêste desennia lykje wy yn ús jacht nei bloei en groei it wolwêzen fan de grûn
fan ús bestean út it each te ferliezen. Wy binne sels ferantwurdlik foar ús wize
fan libjen. It moat oars en dêrom boadskipje ik bewuster. Bygelyks sa min
mooglik plestik ferpakkingen brûke en ik besykje om safolle mooglik iten te
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sieden sûnder gebrûk te meitsjen fan “pakjes en zakjes”. It liket miskien lyts,
mar it is in begjin.
Yn ‘e rin fan ús petear is it my dúdlik wurden dat dizze juf Annie, dy’t gjin inkele
muoite hat mei it moannenlang “kampearen” yn har eigen hûs, iepen stiet foar
feroaringen. Troud mei in boer, dy’t no alle lytse en grutte putten thús oanpakt
om de âld pleats ta in nij doel komme te litten. Mem fan Gerbrich, Jolt en Rutger
dy’t al foar in grut part harren eigen paad útstippelje. Us tiid is omflein en wylst
ik myn jas oandoch en myn paad nei bûten sykje, bedank ik Annie( dy’t al dy
kofje-kopkes no mei de hân ôfwaskje moat) foar har meiwurking. Se fernimt ek
wol dat ik tige benijd bin hoe’t alles hjir nei de ferbouwing der útsjen sil. Har
hertlike útnoeging foar in rûnlieding nim ik mei nei hûs.
Annie

BESTE DORPSGENOTEN,
Eind juni hopen we wederom een prachtig dorpsfeest te mogen vieren. Maar
houdt u zaterdagavond 6 juli ook even vrij in uw agenda...???!!! Meer info volgt
in het dorpsnijs editie juni 2019. Dit wilt u niet missen.....
Groetnis van een dorpsgenoot
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VRIJWILLIGERSAVOND
Een gezellig avondje voor iedereen die al vrijwilligerswerk doet voor het
dorpshuis, maar ook voor iedereen die dat misschien wel wil gaan doen!
Gea wordt per 1 juli onze nieuwe beheerder, maar kan het dorpshuis niet
runnen zonder vrijwilligers! Daarom doen wij een beroep op jullie als
dorpsgenoten!
Ons doel van deze avond: een lijst met namen maken voor verschillende
activiteiten.
Denk bij de activiteiten aan: bardienst, onderhoud gebouw/erf,
activiteiten begeleiden/organiseren (bingo, sinterklaas,
rommelmarkt, begrafenissen, feestjes enz.), aankleding/inrichting,
schoonmaken.
Laat je informeren en meld je aan als je dat nog niet hebt gedaan!
Mocht je graag willen helpen maar ben je deze avond verhindert. Bel ons!
Tot ziens op 12 juni om 20.00 uur in het dorpshuis voor een gezellige avond!
De Lokaalvereniging
Jan Dirk van der Tol 06 54270291
Tryntsje Dijkstra 06 46714218
Halbe Hielkema 06 25087499
Ede Groenhof 06 54656224
Annie Veldman 06 46431659
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NIJEMARDUMER VOLLEYBALTOERNOAI 2019
De wike nei de Pinkster sille wy wer ús jierlikse volleybaltoernoai organisearje.
Dit jier sil dat de 21ste kear wurde. Twa jûnen spylje wy op it gersfjildsje fan de
famylje Eppinga, tsjinoer it Doarpshûs. It is altyd wer gesellich en
leechdrompelich. No’t Nijemardum safolle nije ynwenners krigen hat it ôfrûne
jier, is dit in moaie manier om elkoar te treffen op in sportive wize. It is foar
elkenien fanôf 15 jier en as jo no op heech nivo spylje of noch oan it begjin
steane fan jo volleybal karriêre, it makket neat út want wy mikse de teams sadat
se ûngefear like sterk binne.
Op tiisdei 11 juny en tongersdei 13 juny sil it wer heve. Wy hoopje dat jim
allegear wer meidogge sadat wy wer 9 teams meitsje kinne. Kosten € 2,50 te
foldwaan op ' e earste spyljûn.
Noch efkes foar de dúdlikheid: ha jo foarich jier meidien? Dan dogge jo dit kear
automatysk wer mei. Kinne of wolle jo dit jier NET meidwaan, dan sa gau
mooglik ôfmelde by de organisaasje. Op syn letst 1 juny!!!! Ha jo foarich jier net
meidien mar jo wolle dit jier WOL meidwaan, dan ek sa gau mooglik opjaan mar
op syn letst 1 juny!!! En minsken dy ' t net sa sportyf oanlein binne: wy ha ek
ferlet fan supporters, dus: Oan' t sjen op 11 en 13 juny!
De organisaasje:
Wieger Pietersma, Lyklamawei 61, 0630431946
Bauke Beukens, Hege Bouwen 2a, 0624140972
Wiepkje Holtrop, Lyklamawei 49, 0610547123
Coby Hospes, Lyklamawei 23, 0641696781
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WER IS DIT ?
De foto fan foarige moanne is makke foar it hûs fan Jan
en Sietske Strampel op Heaburgen nr. 1.
No sil elkenien sa stadichoan wol witte dat jo hjir jo
oerstallige doppen kwyt kinne......mar der is op dit adres
ek wat om mei te nimmen.
Jan en Sietske binne tûke túnkers en ha boppedat in
moaie kas en dan is men de natuer altyd in slach foar.
Oan de kant fan de dyk is in “iepenloft winkeltsje” te
finen dêr’t de opbringst fan al dat gewrot yn de tún te
keap is.
No binne der ûnder oaren tomateplantsjes en allerhande krûderij foar yn it sop
of de tee te krijen en yn de neisimmer lekkere sjem en “courgettes”.
Persoanlik bin ik net sa fan de courgette’s; jou my mar in sûkerbôle. Dy is
diskear
foar Hennie Postma, ik soe sizze yt der lekker fan!

Wêr binne wij dizze kear?

Belje nei nr.571889

Of stjoer in mail nei

Redaksje.doarpsnijs@gmail.com

Dat kin oant en mei kommende tiisdei.

Jantsje
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NIJEMIRDUM GAAT, MET SONDEL EN OUDEMIRDUM, VOOR
25% MINDER RESTAFVAL!
Een tijdje geleden was er in ons dorpshuis een
informatieavond
over de campagne “Ho! Net yn de kliko!
Er waren meerdere belangstellenden uit ons dorp en ook
uit
Sondel en Oudemirdum.
Na een enthousiast en inspirerend betoog van Lucie
Gelderblom uit Heech, waar de campagne gestart is,
hebben alle 3 dorpen besloten met de campagne aan de
slag te gaan.
Team Nijemardum bestaat uit: Lian de Graaf, Hanneke Schotanus en Tiete
Bangma.
De campagne gaat over onze ‘grijze container’, de kliko, wat daar ingaat maar
vooral over wat daar niet in thuishoort. Zaken die op een andere plaats weer
gebruikt kunnen worden als grondstof voor iets nieuws of via de kringloop weer
geld opleveren. Wij hebben al behoorlijk bijgeleerd en we willen dat graag met
jullie delen. Als we de afval beter scheiden wordt de restafval in de kliko minder
en kunnen de kosten omlaag.
LET OP DE BRIEVENBUS: Half juni valt er bij iedereen een informatieve folder en
brief over deze campagne in de bus. Geef je op om mee te doen!
Wij hebben er zin in en hopen dat heel veel mensen uit ons dorp het interessant
én belangrijk vinden om hier aan mee de doen.
Better foar no, better foar letter!
Team “Ho! Net yn’e kliko
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DUOFYTS
Ai, ai, der is in kink yn de fytskabel kaam.
Spitigernôch kamen wy der fan ‘e wike achter dat der miskommunikaasje west
hat mei de fytsmakker . Wy bale as in stekker fansels…
Dus it is noch efkes wachtsjen op in tillefoantsje..
Kinne jim of wolle jim net langer op in ritsje wachtsje, dan is der altyd wol in
mouwe oan te passen…
We meie de fyts fan de Buertsoarch sa no en dan wol liene en dêr binne wy
hartstikke bliid mei.
Pff, dat wie it minne nijs.
It goede nijs is dat we wer in jefte krigen ha fan 2 Nijemardumers en de
Graasboerderij fan Sondel hat ús stipe: tige tank!
De TVM Foundation skonk ús in moai bedrach fan € 1500,00. Is it net geweldich?
Doarpsgenoat Yde Groenhof is dêr al jierren lid fan en brocht ús op it idee om
subsydzje oan te freegjen.
We hoopje yn it folgjende krantsje wer mear nijs te bringen.
Groetnis fan Coby, Freark, Boake, Wieger en Wiepkje
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Foarhinne koe men
mei in ûnderbroek
de hiele fyts poetse,
no allinnich de belle
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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 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
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.
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
3 – 6 juny

:

Avondvierdaagse

8 juny

:

Rommelmerk

12 juny

:

Frijwilligersjûn

27 - 29 juny

:

Doarpsfeest

6 july

:

????

Elke 3e sneon fan ‘e moanne wurdt it âld papier
ophelle.
IT FOLGJENDE KRANTSJE ferskynt op woansdei 26 juny 2019
KOPIJ YNLEVERJE foar woansdei 19 juny 2019
by ien fan de redaksjeleden
in e-mail stjoere kin ek: redaksje.doarpsnijs@gmail.com

