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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      
 Sjoukje Kramer (secr)  Wissebuurt 12       571785 
 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 

 Jan Deinum   Wissebuurt 14   795040 
   
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 
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REKTIFIKAASJE 
 
Yn it foarige krantsje stie dat Froukje Martens en 
Theo Adema nei de Lyklamawei 2 ferhúze binne, 
mar fansels moat dat it Wytlânsdykje 2 wêze! 
 
 
 

FERHÚSBERJOCHT 

 
Wil Baukema-Dierkx van de Lyklamawei 20 en Thomas H. Runia van de 
Lyklamawei 3 zijn samen verhuisd naar: 
De Bugel 6  
8567KA Oudemirdum 
tel. 0514 571294 
 
Groeten Wil en Thomas 
 
 
 

FERHÚZE 
 
Fam. W. Mollema fan Omrin 19 nei Noardwâlde. 
 
 
Marten Wildschut fan Nij Amerika 3 nei Jacobus Boomsmastrjitte 17 yn Sondel. 
 
 
Anke Bekedam fan Hoitebuorren 12 nei Abcoude. 
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BINGO 
 
Zoals jullie in het vorige krantje hebben gelezen is er 
op 19 oktober weer een bingo. Deze wordt 
georganiseerd door de lokaalvereniging. 
Echter dit jaar een beetje anders, normaal doet de 
lokaalvereniging de inkoop van de prijzen.  
Dit jaar hebben Annelien Postma en Jannie Postma de prijzen uitgezocht!  
Willen jullie weten wat dit jaar de prijzen zijn??  
Doe dan mee op 19 oktober om 20.00 uur met de Nijemardumer bingo! 
 
De lokaal vereniging 
 
 
 

WEBSITE 
 
Wij zijn op zoek naar een dorpsbewoner die het misschien leuk vind om een 
website voor het dorpshuis Nijemirdum te maken.  
Als dit u/jou wat lijkt, laat dit dan weten aan Annie Veldman 06-46431659. 
 
De lokaal vereniging 
 
 
 

HERFSTVAKANTIE…. 
 
Ben je tussen de 4 en 12 jaar en vind je het leuk 
om met zijn allen wat leuks te knutselen?  
Kom dan woensdag 23 oktober naar het dorpshuis!  
Geef je snel op, wij hebben er zin in. 
Waar: dorpshuis Nijemirdum 
Tijd: 10.00 tot 12.00 
Voor deze ochtend vragen wij €3,-. 
Graag opgeven voor 13 oktober via : dorpshuisactiviteiten@hotmail. 
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INZAMELPUNT BLIKJE/DOPJE 

Hallo vrienden, dorpsgenoten en 
andere belangstellenden. 
Wij zijn inzamelpunt geworden voor 
Blikje/dopje. Onlangs kwamen wij op 
facebook een pagina tegen die ons 
erg aansprak. Wij willen dit graag 
met jullie delen omdat het belangrijk is. Een blikje/dopje voor meer onderzoek 
naar hersentumoren.  
Na het verhaal te hebben gelezen van Elly Leijstra uit Brantgum die een 
hersentumor heeft, hebben wij besloten om ons in te zetten voor dit goede doel. 
Wij worden inzamelpunt bij ons in het dorp. Jullie kunnen ons helpen, door het 
sparen van dopjes, blikjes en deksels. Een aantal keren per jaar organiseert Elly 
met haar naasten twee inzameldagen voor haar www.blikjedopje.nl en hoopt 
dan vele kilo’s op te halen.  
Elly haar streven is dat heel Nederland gaat doppen voor haar goede doel zodat 
er meer geld voor onderzoek naar www.STOPhersentumoren.nl komt. Over 
Hersentumoren is erg weinig over bekend, daarom is Elly deze actie begonnen. 
Ze wil graag dat er meer geld komt voor meer onderzoek naar deze zo vreselijke 
ziekte. Zij hoopt dat zij met haar actie iets kan betekenen voor haar lotgenoten 
en ons nageslacht.  
Haar kleinkinderen kunnen zeggen: ús beppe hat har ynset om dizze sykte de 
wrâld út te krijen. Haar kleinkinderen en haar gezin ondervinden dagelijks wat 
deze hersentumor met hun beppe doet. Vreselijk dit wil je niet....... 
Helpen jullie ook mee? 
Steun deze actie!                                                                                                                     

Wat kun je inleveren: aluminium blikjes, 

deksels van groentepotten, bierdoppen en 

conservenblikken.  

Aandachtspunt: Wil je de blikjes goed in 

elkaar stampen zodat er heel veel in een 

container gaan.  

Hendrik en Tryn, Omrin 14 
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NOCH BY JUF 

Alle kearen as ik molke helje út de molketank 

fan de famylje Eppinga, sjoch ik dêr in 

prachtige foto tsjin de efterkant hingjen, 

libbensgrut. Op dy foto trije bern yn overall, 

mei in glês molke yn de hân. Soene sy dat 

lekker fine, freegje ik my ôf. Ik wit dat de 

bern tsjintwurdich leaver yoki drink nimme 

en hast gjin sin mear oan molke ha. 

Teminsten, by ús op skoalle. Miskien kin ik de 

âldste fan dizze húshâlding wolris freegje foar in ynterview. Jesse seit daliks ‘ja’ 

as ik him freegje en sa komt it dat ik in pear dagen letter by de foardoar op de 

belle druk. Lise ( 4 jier) docht de doar iepen en ropt Jesse fan boppen. ‘Jesse, de 

mem fan Marijke wol dy wat freegje’. Ik moat laitsje en wist net dat ik op Roelie 

Hoekstra like mar fyn it wol leuk. Ik ha al 3 geweldige sussen mar dêr kin Roelie 

wol by. Jesse rûgelet de treppen del, rommet yn it foarbygean wat jassen en 

tassen fan de flier en nûget my út om sitten te gean by de grutte tafel. Ek freget 

hy of ik ek wat drinke wol. Tsjonge, jonge, wat hat dizze jonge goede manieren! 

As wy foar elkoar oer sitte en ik myn papierbrot út de tas helje, begjin ik fuort 

mei de fraach oer de molke en ja, hear, hy is der gek op en nimt alle dagen molke 

mei nei skoalle. Wit ik dat ek wer! 

Mei wa wennesto hjir op Lyklamawei 6? 
Mei heit Wilbert, mem Henny en myn beide suskes Mare ( 7 jier) en Lise( 4 jier). 
Ha jim ek húsdieren? 
Twa katsjes.  En Jesse fljocht fuort fan de stoel om se op te heljen. It binne noch 
jonge katsjes en sy hjitte Eske en Boaz. Eske giet fuort op ûndersyk út mar Boaz 
bliuwt der lekker by sitten, boppe op de tafel en fynt fan alles dêr’t sy mei 
boartsje kin; filtstiften, boltsje tou, in plestik pûde dêr’t sy yn krûpt en myn 
skriuwblok dêr’t sy boppe-op sitten giet. Ja, sa komme wy net fierder! Jesse hat 
der aardichheid oan. 
En wy ha ek noch in hieleboel kij. Hoefolle wit Jesse net mar syn heit wol. 
Wat is dyn “lievelingsbeest”? 
In luipaard. Yn it Frysk is dat in loaihoars mar as ik dat opskriuw sûnder fertaling 
wit gjin minske wat Jesse bedoelt. Ik freegje noch wol wêrom hy dit bist sa leuk 
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fynt en it antwurd is dat hy hiel hurd drave kin, it in jachtdier en moai is, en 
famylje fan de kat is. 
Yn watfoar groep sitsto? 
Yn groep 6 by juf Patricia en juf Carla. 
Hoe fynst it op skoalle? 
Leuk. Dat komt der sa flot út, dan sil hy it ek wol miene. 
Wat fynst it moaiste fak op skoalle? 
Krea. Bist dêr goed yn?  Jawol; wy mochten lêsten op de “ramen” tekenje mei in 
stift. 
Wat fynst it ferfelendste fak op skoalle? 
Spelling. En earst Taal ek wol mar dat fyn ik no leuker want ik mei dan op de 
laptop myn taal dwaan. Letter begryp ik dat dat te meitsjen hat mei syn dysleksy. 
It programma op de laptop helpt him hjirby troch teksten foar te lêzen. Wat in 
prachtige útfining! 
Praatst altyd Frysk? 
Thús wol en yn de pauze ek mar yn de klasse moatte wy Nederlânsk prate. 
Wat wolst letter wurde? 
Ik tink boer. Helpst jim heit dan ek al faak? Jawol, mei boksen skjinmeitsjen; de 
poep derút skeppe en nij strie deryn, trekker ride, kuile. 
Sjochst wolris nei de tv? 
Op skoalle sjogge wy nei it Jeugdjournaal. En thús sjoch ik wol nei Nickelodeon, 
You Tube of Netflix. Ik betink my no dat dizze fraach der ek hast wol út kin. 
Tsjintwurdich wurdt der hast net mear nei de tv sjoen. Allinnich films en series op 
Netflix. 
Wat fynst leuk om te lêzen? 
Op skoalle ha ik in hiel leuk boek dat giet oer robots. En thús lês ik Nieuwsbegrip. 
En foardat ik sliepen gean strips. 
Wat fynst moaie muzyk? 
Gitaarmuzyk; myn opa spilet gitaar. En wy ha sels ek ergens in gitaar.   
Foaral rêstige muzyk hâldt ik fan, krekt as mem. Heit hat in oare muzyksmaak. 
Fynst it leuk om yn Nijemardum te wenjen? 
Ja, want it is in leuk plakje, net sa grut as Balk. 
Dochst oan sport? 
Ik sit by NOK op fuotbal. Hy fertelt dat se krekt de earste wedstriid wûn ha. 
Boartest wolris bûten? 
Jawol; wy ha in beamhutte makke. 
Wat fyst it lekkerst om te iten? 
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Hjir moat Jesse wol hiel lang oer neitinke mar úteinlik komt it antwurd: 
boerekoal!  En chili con carne is ek favoryt. 
Ik ha al heard dat hy heit graach helpt. En mem? 
Dy helpt hy mei it wask optearen, stofsûgjen en de boadskippen op te romjen. 
Kin it dy wat skele hokke klean ast oan hast? 
Nee. Behalve as der in grut gat yn de broek sit. 
Hast ek op fakânsje west? 
Nei Appelskea. Dêr ha wy mountainbike. Ik sjoch oan syn gesicht dat hy dat 
prachtich fûn. 
Sitst faak efter de kompjûter? 
Ja, as ik myn sin krij, altyd. Mar goed datst dyn sin net altyd krigest, Jesse, der is 
noch safolle mear as dy kompjûter. 
Asto no twa winsken dwaan 
mochtst, wat soest dan winskje? 
In “gezond leven” en in goed bedriuw 
dêr’tst letter goed mei fertsjinje kinst. 
Dat binne twa prachtige winsken. Bin 
ik der wis fan dat ik noch faak in 
literke molke by jimme taapje kin. Wy 
prate noch efkes fierder oer de foto 
by de molketaap. Ik hear dat Jesse 
syn foto ek earne yn Kollum op in 
winkelrút pronket. Hy wie dus al in 
bekende Fries mar as straks dit 
krantsje útkomt, moat hy miskien wol 
begjinne mei hantekeningen út te 
dielen. Kinst fêst oefenje op it rút fan 
jim lokaal.  
Jesse, bedankt foar dyn tiid en sukses by de dingen dy’tst allegearre noch dwaan 
wolst. 
 
Coby 
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HERINRICHTING NIJEMIRDUM 
 
Na vele jaren van voorbereiding is de herinrichting van Nijemirdum afgerond. 
Tijdens de inspraak avond, leden vergaderingen en via de Dorpskrant hielden we 
u van de plannen en uitvoering op de hoogte. 
In het kort: 
De maximum snelheden zijn aangepast.  
Om wél 80 km/uur tussen de dorpen in stand te houden is er een overbrugging 
ingezet d.m.v. een traject van 60 km/uur buiten het dorp tot max 30 km/uur in 
het dorp. 
Het huidige beleid in de gemeente is dat alleen wegen van 30 km/uur 
gelijkwaardige kruisingen mogen voeren, oftewel kruisingen waar verkeer van 
rechts voorrang heeft. 
Dit geldt nu voor Nijemirdum. De manier om deze kruisingen aan te geven is 
door een lichte kleur asfalt te gebruiken.  Het duurt ongeveer 6 maanden 
voordat het huidige asfalt de juiste kleur heeft aangenomen. 
Om reden dat het nu niet duidelijk genoeg aangegeven was dat de 
verkeerssituatie gewijzigd is, zijn er extra borden vóór de kruisingen geplaatst 
met een extra attentie. 
Ook zijn de ingangen van het dorp zo ingericht dat verkeer, komend uit het dorp, 
voorrang heeft op inkomend verkeer. 
Wij realiseren ons dat het nog steeds niet vanzelfsprekend is dat er nu minder 
snel gereden wordt binnen Nijemirdum. Naar verluid houden automobilisten die 
onbekend zijn in deze omgeving zich keurig aan de snelheid, maar bekende 
automobilisten vaak niet. 
Wat we als Dorpsbelang in ieder geval nog kunnen doen is onze snelheidsmeter 
blijven inzetten om een indicatie te krijgen of aanpassingen resultaat geven én 
om u als automobilist te wijzen op de gereden snelheid. 
Tenslotte hopen we op uw eigen verantwoordelijkheid als weggebruiker in 
Nijemirdum. 
 
Dorpsbelang Nijemirdum 
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WER IS DIT ? 
 
Op de foto fan foarige moanne sjogge we de oprit 
fan Wil Baukema op de Lyklamawei 20. 
En oan de oplossingen (mar twa) te fernimmen net 
sa maklik te rieden. 
De foto is nommen fanôf de sydkant fan de oprit en 
dan is it dôchs in hiel oar gesicht. 
 
Gelokkich binne der altyd wer minsken dy’t  har 
eagen goed de kost jouwe sadat Douwe syn 
sûkerbôle ek wer kwyt kin. 
Foarige kear wie dy foar Yldou mar no binne har 
pake en beppe Rozema de winners , lokwinske!   
 
                                                                                                
 

 
Ek sa’n lekkere sûkerbôle winne? 
                                                                                                
Belje nr.571889 of mail nei: 
                                                                                                
redaksje.doarpsnijs@gmail.com 
                                                                                                
en fertel wêr’t wy dizze kear binne. 
                                                                                                
Dat kin oant en mei kommende 
tiisdei. 
 
                                                                                                 
Jantsje  
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Bazaarcommissie O.N.S organiseert ten bate van de 
P.K.N. OUDEMIRDUM NIJEMIRDUM en SONDEL 

haar jaarlijkse  

BAZAAR 

op d.v. zaterdag 12 oktober 2019 
van 9.30 uur tot 15.00 uur 

in het MFC “It KLIF” te OUDEMIRDUM 
 

Draaiend rad met veel mooie prijzen                      
Verschillende raadspelletjes    

Aktieve doe-spelletjes  Allemaal mooie prijzen 
 

eigengemaakte jam HONING 
zoetzuur van augurk en courgette kaarten, handgemaakt 

cadeauartikelen     kabouters handbeschilderd 
 

Bloemdecoraties, ook al voor de kerst 
 

viooltjes in pot  insectenhotels houten voorwerpen, handgemaakt 
 

eigengebakken koek en cake vogelhokjes 
 

zelfgemaakte yoghurt van de Betonpleats 
 

Natuurlijk...eigen gebreide sokken ook op nabestelling 
 

In de speciale koffiehoek is er gelegenheid voor ontmoeting 

onder het genot van een aangekleed bakje koffie, thee of fris. 

 

Na afloop trekking van alle gewonnen prijzen 
KORTOM, VOLOP SFEER 

 
Dit alles mag U niet missen. 

Reserveer de datum, plaats en tijd in Uw agenda 
Een uitje voor jong en oud 
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YOGA 
IN NIJEMIRDUM 

 
 

Yoga is goed voor minder stress 

Yoga is goed voor meer flexibiliteit 

Yoga is goed voor spieropbouw 

Yoga is goed om te leren omgaan met weerstand 

Yoga is goed voor een betere focus 

Yoga is goed om gelukkig te zijn 

Yoga is goed voor een betere nachtrust 
 

We starten v.a. 23 september met een serie van 12 lessen, wekelijks 

op de maandagavond. De lessen worden (bij voldoende deelname) 

gegeven door Monica Wolters, yogadocente. 

Je kunt ook eerst een proefles volgen om te ervaren of het iets voor 

je is. 

Meer info?      Bel:  Jeannet Bekedam: 06 40321325         

              Annie Bootsma: 06 55927749 
 

Kom ook! Je bent welkom op De Bekedamster, 

Hoitebuorren 12 te Nijemirdum 
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VISWEDSTRIJD NIJEMIRDUM 

De viswedstrijd zou dit jaar op zaterdag 31 
augustus plaats vinden. Even voor 19.00 uur 
vielen er een paar druppen regen uit de 
lucht, maar om 19.00 uur was het prachtig 
weer om te vissen. Er kwamen steeds meer 
mensen een hengeltje uitwerpen. 
Uiteindelijk waren we met meer dan 40 
personen (kinderen, volwassenen, vissers, 
toeschouwers etc.) en was het reuze gezellig.  
Jan Strampel sloeg net als vorig jaar meteen 
de ene na de andere vis uit het water, dat 
beloofde nog wat. Het bleek een perfect 
visweertje te zijn, want er zijn aardig wat 
vissen gevangen tijdens de wedstrijd. 
Tussendoor moest er ook nog even geschuild 
worden, want de regen kwam met bakken 
naar beneden. Maar …….. dat mocht de pret 
niet deren! Er werd flink op los gehengeld!  
Op een gegeven moment was er een heuse strijd aan de gang tussen Lourens 
Wildschut en een enorme vis aan zijn hengel, wie zou dit gaan winnen? Lourens 
moest al zijn krachten en professie aanspreken in dit gevecht, hij kreeg er pijn 
van in zijn armen. Maar helaas lukte het Lourens niet om deze grote vis binnen 
te halen. Daarom was de pechprijs dit jaar voor Lourens Wildschut. 
De prijsuitreiking moest wel opschieten, want in de verte klonk er 
onweergerommel en was een enkele flits zichtbaar. 
Bij de jeugd was de eerste prijs voor Gerko v.d. Meer, hij had 7 vissen gevangen 
met een totale lengte van maar liefst 101 cm! Anneke v.d. Meer won de tweede 
prijs met 41 cm en Jesse Eppinga ging er, met 35 cm aan vis, met de derde prijs 
vandoor. 
Bij de deelnemers vanaf 14 jaar ging Jan Strampel er met de eerste prijs vandoor. 
Hij had 282 cm aan vis gevangen! De tweede prijs ging naar Boâke Pietersma 
met 159 cm vis en Colinda v.d. Meer had met 83 cm vis de derde prijs! 
Dhr. van Wezel was dit jaar gelukkig ook weer van de partij, hij viste zelf niet 
mee, maar had een aantal hengels beschikbaar gesteld aan een paar jeugdige 
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vissers! En zoals altijd had hij ook weer een prachtige vlieger gemaakt! Deze ging 
dit jaar met de familie v.d. Meer (van het Wytlânsdykje) naar huis. 
Dhr. van Wezel kreeg een klein bedankje voor zijn inzet en iedereen spoedde 
naar huis, want er kwamen dikke buien aan! 
 
Tot volgend jaar! 
 
Bestuur dorpsbelang 
 
 
 

HO NET YN ‘E KLIKO! 
 
Textiel, stof tot nadenken! 
 
Onze campagne,  met als doel minder afval in de grijze 
container (kliko) 
heeft intussen bijna 30 deelnemers. Dat is fijn maar dat 
kunnen er meer worden om het verschil te maken.  
U  krijgt dan ook zo’n mooie groene sticker op uw grijze 
container! 
Aanmelden kan nog steeds,  op de mail: 
nijemirdum@honetynekliko.nl of bij iemand van het Kliko 
team. 
 
Deze maand ontvangen de deelnemers aan de campagne allemaal een 
informatieblad met weetjes over textiel.  
Langs deze weg willen we alle inwoners  informeren over het belang van 
kleding/textiel inzamelen . 
Onze goede, gebruikte kleding kunnen we inleveren in één van de 
textielcontainers in onze gemeente of op het milieuterrein.  Deze kleding  wordt 
opnieuw verkocht of gerecycled.  
Maar tegenwoordig kunnen ook de vezels van oude en versleten kleding en 
textiel worden hergebruikt.  Alles wel droog en schoon in afgesloten zakken om 
kleding tegen vocht en vervuiling te beschermen.    
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In  Oudemirdum, Sondel en Balk staan textielcontainers van verschillende 
organisaties: 

1.  Reshare (Leger des Heils: tweedehandskledingwinkels + div. projecten) 
     reshare = letterlijk opnieuw delen! 

2.  Sympany (sociaal ondernemer: opbrengst gaat naar div. projecten) 
3.  Curitas (professionele inzamelaar,percentage opbrengst voor goed doel) 
4.  Ook is er een DORCAS (chr. organisatie voor hulp en ontwikkeling) 

inzamelingsadres voor kleding  in Balk : Fam. v.d. Veer, Tjerk 
Hiddesstraat 18 in Balk, (tel. 603121) 

Over alle 4 organisaties is veel informatie op internet. 
En dan is er nog de jaarlijkse NOK kledingaktie, uiteraard t.g.v. de sportklub van 
onze 3 dorpen. 
 
Wat kan in de textielcontainer: 

kleding (hemdjes, bh's, sokken, 
broeken, truien, jurken, T-shirts, 
enz.) •jassen en jacks •dassen 
•schoenen, laarzen en sandalen 
(per paar gebonden) 
•huishoudtextiel zoals gordijnen, 
lakens, dekens, gordijnen, 
kussenslopen, dekbedovertrekken 
•handdoeken,theedoeken, 
washandjes, poetsdoeken •petten, 
hoeden, tassen, riemen, 
zwemkleding •zachte knuffels 

 
Wat kan NIET in de textielcontainer: 
 
•dekbedden, kussens, matrassen •breigaren, bollen wol •natte en/of 
besmeurde kleding en textiel •vloerbedekking, matten,tapijt 
 
Wist u dat; Iedere kilo kleding die we opnieuw gebruiken, scheelt 3,4 kg CO2.  
Simpelweg omdat we daarvoor geen nieuwe kleren hoeven te maken. 
 
Team Nijemardum fan ‘Ho! Net yn de kliko!” 
Lian de Graaf, Hanneke Schotanus en Tiete Bangma  
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Nee hear, 

Ik snoarkje net,  

Mar ik dream  

wol gauris dat ik 

in motor bin.... 
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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 
Douwe en Froukje Prins  Bakkerij Prins, Harich 
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 
 
De famylje Kramer soarget derfoar dat it krantsje elke lêste woansdei fan 'e 
moanne by de minsken thús komt. 
 



AGINDA

28 septimber : Dorpsontbijt

12 oktober : Bazaar

19 oktober : Bingo

23 oktober : Knutselen

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

DUOFYTS RESERVEARJE:
Dat kinne jo melde by Wiepkje Holtrop 06-10547123

IT FOLGJENDE KRANTSJE ferskynt op woansdei 30 oktober 2019

KOPIJ YNLEVERJE  foar woansdei 23 oktober 2019
by ien fan de redaksjeleden
in e-mail stjoere kin ek: redaksje.doarpsnijs@gmail.com

mailto:redaksje.doarpsnijs@gmail.com

