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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
Jan Deinum (secr)
Wissebuurt 14
795040
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
Tiny Wildschut
Lyklamawei 16
571619
E-mailadres buertplysje:
Wykbehearder gemeente:

dirk.hebing@politie.nl of www.politie.nl
r.zijlstra@defryskemarren.nl of
Tel. 0620548535 of
www.defryskemarren.nl/melding
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STOARN:
Op 27 septimber is Frou Hospes-van der Kloet stoarn yn de âldens fan 97 jier.

BERNE:
Op 2 oktober is Bjorn berne, soan fan Ale
Haarsma en Marijke Postma en broerke fan Emy.

NIJE YNWENNERS:

Fam Bouma/Weiβflog op de
Wissebuurt 16a,komme fan de
Jouwer.
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HALLO DORPSGENOTEN,
Graag willen wij ons even voorstellen…
We zijn een gezin van 5 personen, waarvan er 3
nu aan de Lyklamawei 53 wonen.
John de man des huizes is 54 jaar en werkt bij
Defensie en dan bij het onderdeel Korps Mariniers.
Hij werkt daar bij het SMD (Sociaal Medische Dienst)
Yvonne de vrouw des huizes is 53 jaar en momenteel huisvrouw en zoekende
naar een leuke baan in de buurt, werkzaam geweest bij PostNL in Alkmaar in de
voorbereiding.
Dennis de oudste zoon is 28 jaar en is met ons mee verhuisd, hij studeert
Fysiotherapie en gaat daarvoor 1 keer in de week naar Nieuwegein en de rest is
online. Hij is nog zoekende naar een parttime job op de dagen dat hij niet
studeert.
Dan hebben wij nog Jessica die is 27 en die woont in Gieten, werkt in Assen en
Martijn 21 die woont in Voorhout en studeert in Leiden.
Wij komen vanuit Schagen NH en hebben voor deze omgeving gekozen voor de
rust, ruimte en vrijheid en omdat het hier zo mooi is. En om ook wat dichterbij
onze dochter te wonen. (Geen Afsluitdijk meer tussen ons in.) Beide zijn we
geboren en getogen in een dorp dus weten hoe dat is. John komt uit Oosthuizen
en Yvonne uit Beets.
We wonen nu sinds 3 september in het dorp en voelen ons al helemaal thuis, in
een heerlijk huis, met een mooie tuin, leuke mensen ontmoet en genieten elke
dag van de omgeving.
Helaas dat Corona roet in het eten gooit en kunnen we geen kennis maken in het
dorpshuis of bij andere activiteiten…dus we komen elkaar op straat tegen, of
gewoon hier aan de deur of keukentafel onder het genot van een bakkie koffie
(of drankje)
We wensen iedereen het allerbeste en tot snel…
Groetjes, John , Yvonne en Dennis de Ruiter (Jessica en Martijn)
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GEACHTE DORPSGENOTEN,
Gezien de nieuwe maatregelen van het RIVM hebben
wij als feestcommissie besloten dat de
Halloweentocht niet door kan gaan.
Wat betreft “de zwaarste pompoen” kunnen jullie je
gewoon opgeven via fcn1948@gmail.com en dan krijg
je een mail met instructies. Voor de kinderen die
gingen pompoen snijden, willen we vragen om dit
thuis te maken en van het resultaat een foto te sturen na ar Tineke
(0654722600). Dit kan tot en met
31 oktober. De jury gaat dan een nummer 1, 2 en 3 uitzoeken!
Blijf allen gezond en denk ook om een ander.
Groeten de feestcommissie.

GEEN SINT MAARTEN
Wegens de huidige omstandigheden
moeten we dit jaar helaas ook het Sint
Maarten feest aan ons voorbij laten
gaan. De basisschool kinderen gaan het
in een “aangepaste versie” op school
vieren. U hoeft dus niet met lekkernij
voor de kinderen klaar te staan.
Hierdoor zullen de tandartsen het dit
jaar ook een stuk minder druk hebben. We hopen volgend jaar op 11 november
gewoon weer bij u aan te bellen.
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BESTE LEDEN VAN DE LOKAALVERENIGING,
Binnenkort is het weer tijd om de
contributie te betalen voor het
lidmaatschap van de Lokaalvereniging.
Heel veel leden hebben ons al een
machtiging gegeven om de contributie
automatisch te innen. Nu het ivm de Corona lastiger is om deur aan deur te
gaan en contant geld uit te wisselen, willen we diegene waar we de contributie
nog contant ophalen, vragen om alsnog een machtiging te tekenen zodat wij ook
bij hen kunnen incasseren. We zullen deze machtiging binnenkort bij u in de bus
doen. Wilt u deze alstublieft tekenen en bij één van onderstaande adressen in de
brievenbus doen:
Jan-Dirk van der Tol
Halbe Hielkema

Lyklamawei 36
Lyklamawei 12

Bent u niet in staat de machtiging te brengen of wilt u toch liever contact
betalen, neem dan even contact op met Jan-Dirk van der Tol op nummer
06-54270291
Ook is het mogelijk om eenmalig zelf € 10,- over te maken op rekeningnummer
NL28RABO0305258648 t.a.v. Lokaalvereniging Nijemirdum o.v.v. contributie
met naam en adres..
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Bestuur Lokaalvereniging Nijemirdum
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NOCH BY JUF……
Dizze kear bin ik te gast by Maurits
Gijzen. Maurits wennet my syn heit
Bernardus, Mem Boukje en sussen
Jolina en Madalyn op de Lyklamawei
89 yn Nijemardum. Ik mocht fan
Maurits wol del komme foar in
ynterview, mar as ik der bin is it ek wol
in bytsje spannend.
Mar ik krij earst in lekker bakje kofje
fan Maurits syn mem en al
boartsjendewei begjinne we mei it
ynterview.
Hoe âld bisto?
5 jier.
Ha jim ek húsdieren?
Wy ha fjouwer pony’s: Annabel, Isva, Indybella en Jilles. En twa hûnen: Rakker
en Lana. Wat fisken en kipen.
Hoe fynst it op skoalle?
Leuk! Dat komt der mei sa’n entûsjasme út, dat jo der suver sin oan krije om nei
skoalle te gean.
Yn watfoar groep sitsto?
Yn groep 2 by juf Johanna en juf Feikje!
Wat fynst it leukste op skoalle?
Alles! Wurkjes meitsje, yn de bouhoek boartsje. Mar de poppehoek fyn ik net
leuk.
Wat wolst letter wurde?
Earst brandweerman en as ik dat net mear leuk fyn dan wol ik by de gemeente
oan it wurk. “ Do woest toch dierendokter wurde?”seit mem. “Oh ja, dat wol ik ek
noch wurde” seit Maurits! Hy krijt it skylk noch drok mei de stúdzjes en it wurk.
Wat fynst leuke tv programma’s?
De Power Rangers! Wylst at der dat seit, liket it krekt al is der in Power Ranger yn
de keamer! Maurits makket allegear yndrukwekkende Ninja-bewegingen..
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Dochst ek oan sport?
Ik sit op swimles en dat fyn ik leuk! We moatte ek al dûke en troch in gat
swimme.
Watfoar boartersguod fynst moai?
Playmobil. Maurits lit my grutsk sjen wat
hy krekt krigen hat: in hynder mei auto en
trailer en dêr kin hy prachtich mei
boartsje. En ik fyn bouwe mei de Lego ek
hiel leuk om te dwaan.
Boartest ek noch wolris bûten?
Hiel heech springe op de trampoline. En
fytse fyn ik ek leuk.
Wat fynst it lekkerste iten?
Patat! En dan broccoli en Mc Donalds!!!
Maurits wurdt wat ûngeduldich, dus we
moatte de sokken der mar efkes yn sette!
Ha jim fan ’t simmer ek op fakânsje west?
Nee, dat koe net troch de Korona!
Sitst faak op de tablet?
Soms, ik doch der in trekkerspultsje op!
Wat soest graach noch in kear dwaan wolle?
Op fakânsje nei Texel! Mei ús allegear.
Bedankt dat ik dy interviewe mocht Maurits en Boukje tige tank foar de lekkere
kofje!
Hedwig
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WER IS DIT ?
Nei de fûgel-drinkskaal fan augustus binne wy no
ta oan it fûgelhúske op it hiem by Jan en Antsje
Buma op Wytlansdykje 11.
Fûgelhúske? It wurd “fûgelfilla” is better fan
tapassing. Dizze riante wenning op hichte kin sels
in keppel kalkoenen herbergje .
Ek al is de ôfmjitting fan it hús(ke)bysûnder, it wie
net in maklik riedsel, mar Myrthe Feenstra wist it
direkt: dit is bij Pake en Beppe! En sa is it mar
krekt. Myrthe, de droege woarst fan it
septimbernûmer is foar dy!

Wêr binne wy no?
Belje gau nei nr.571889
Of mail nei
Redaksje.doarpsnijs@gmail .com
Dat kin oant en mei kommende tiisdei
Jantsje
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KERSTBOOM GEZOCHT!
Ook dit jaar willen we graag een kerstboom, van formaat minimaal 6 meter, bij
de Toer plaatsen.
We hebben de verlichting en andere benodigdheden maar missen alleen nog de
kerstboom.
Dus hebt u een kerstboom of weet u eentje die we op kunnen halen laat het ons
weten.
Wilbert 06-4111 1781

Wiepie 06-1885 4056

KLEINE OUDE ELEKTRISCHE APPARATEN
In het vorige dorpskrantje deden we
een oproep voor kleine oude elektrische
apparaten.
We kunnen wel zeggen dat aan deze
oproep massaal gehoor is gegeven.
Het team van de basisschool heeft niet
alleen de 2 grote dozen kunnen vullen:

Want in de fietsenstalling staat ook nog een hele verzameling:
De school kan een mooie prijs
uitzoeken.
En deze apparaten kunnen dienen
voor grondstoffen voor nieuwe
apparaten.
Iedereen super bedankt die hieraan
heeft meegewerkt
Het klikoteam
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De klok moast
ôfrûne wykein
wer werom…..
mar no wit ik
net mear wêr’t
ik dy kocht ha.
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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
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
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 tongersdei fan 'e
moanne by de minsken thús komt.
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AGINDA
30 oktober

Snackavond dorpshuis (alleen afhalen)

31 oktober

Familie Halloween/spokentocht

27 november

Snackavond dorpshuis

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 tongersdei 26 nov.
KOPIJ YNLEVERJE foar woansdei 18 november.
by ien fan de redaksjeleden
in e-mail stjoere kin ek: redaksje.doarpsnijs@gmail.com

