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NIJE YNWENNERS:

Fam Visser Omrin 23

Fam Wezepoel
Lyklamawei 55
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VAN AMERSFOORT NAAR
NIJEMARDUM…
we wonen inmiddels al een aantal
maanden in Nijemardum.
En, zoals we van ons huis
genieten, wonen we hier ook met
veel plezier.
Het warme welkom door de
straatgenoten, de spontane
kennismakingen op straat in het
dorp, maakt dat we ons nieuwe
huis en dorp ons eigen thuis is
geworden.
Wij, Gauke en Rianne Witteveen,
komen uit Amersfoort. Daar
hebben we niet ons hele leven
gewoond. En zoals we gemerkt
hebben, dat er veel mensen
benieuwd zijn, hoe we zo in
Friesland beland zijn. Is dat voor
ons een redelijke “normale” stap
geweest. Gauke, zijn naam zegt
het al, heeft zijn roots liggen in
Friesland en wel in Boelensloane en Kollum. En Rianne (van oorsprong uit Ede,
Gld) kent het Gaasterland redelijk goed vanaf het water door de zomermaanden
die zij in de jeugdjaren hier heeft doorgebracht. Op de vraag of we Fries
verstaan, we zijn redelijk in staat om het te volgen, als het niet te snel gaat..
Dus.. wie weet spreken we straks een klein woordje Fries terug.
Zolang als we elkaar kennen, roepen we al dat we wel in Friesland willen wonen.
Nou.. kogel is uit eindelijk door de kerk. Het leuke huisje aan Wytlansdykje
gekocht voordat het virus toesloeg.
Een rare periode om dat tijdens deze tijd met de COVID-19 te verhuizen. Een
groot voordeel van deze periode is, dat Gauke niet naar zijn werk hoeft te reizen
maar dit vanuit huis kan doen. En Rianne heeft haar bedrijf als vormgever aan
huis. Degene die daar het meeste van profiteert is Gys, onze hond. Voor
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sommigen al welbekend als de grote kattenliefhebber en “hulp” bij het vangen
van los lopende kippen.
Hartelijke groet Gauke en Rianne

Rianne Witteveen
dsign & printmkr
Vaak krijg ik de vraag wat een vormgever doet. Elke dag heb je zaken
in handen waar een vormgever mee bezig is geweest. Of het nu het doosje is van
de theezakjes, de krant of een folder.
Ik ontwerp logo’s, flyers, speciale kaarten zoals trouwkaarten, uitnodigingen,
illustraties op papier, ramen, wanden. Eigenlijk alles waar een vorm of een
tekening voor nodig is. Mijn doel in het ontwerpen is te maken wat jij wilt/ nodig
hebt.
Tevens ben ik onderdeel van het team van Phonographer magazine. Een
kwartaalblad voor en over smartphonefotografie. Ik ben mede verantwoordelijk
voor de opmaak van dit magazine al vanaf het eerste uur. Dus..tja..daardoor ook
wat verslaafd aan smartphonefotografie.
Het grafische beperkt zich niet alleen tot vormgeving en illustratie. Ik hou mij
ook bezig met grafische technieken zoals etsen, monotype. En 3D-pen techniek.
Zodra de lucht weer geklaard is met de COVID 19 ga ik weer workshops
verzorgen.
Wil je meer weten?
App, loop even langs ( achterom in de serre).
Of stuur een mail.
En nieuwsgierig naar het magazine?
Op de website van Phonographer kun je de zomereditie gratis downloaden.
Wytlânsdykje 10
0614714314
info@riannewitteveen.nl
www.riannewitteveen.nl
www.phonographer.nl
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Hartverwarmend waren de reacties, in welke
vorm dan ook, die wij hebben mogen
ontvangen na het plotselinge overlijden van
mijn lieve vrouw, onze mem en beppe
Arnolda Hoekstra-Homma
Zij was de spil in ons gezin, in ons bedrijf en in
ons hart.
Het gemis is groot en het leven zal nooit meer
hetzelfde zijn, maar door de steun van zoveel
mensen die hun medeleven met ons hebben
gedeeld kunnen wij verder.
Douwe
Barbara en Otse,
Sander en Janna , Hester en Harm
Atze en Petra,
Douwe, Margriet en Amber
Elahuizen, november 2020

SNEEUW
Óf we deze winter sneeuw krijgen, dat blijft de vraag! Maar mocht Koning
Winter wel langskomen, dan vragen wij u of u uw stoep sneeuw- en ijsvrij wilt
maken voor de diverse bezorgers.
Maar niet alleen de bezorgers hebben hier hinder van. Ook voor ouderen en
hulpbehoevenden kan sneeuw en gladheid een probleem opleveren, omdat zij
niet altijd in staat zijn hun oprit en stoepje sneeuwvrij te maken. Wat zou het
dan fijn zijn dat er buren of familieleden bereid zijn om dit voor hen te doen.
Vaak een kleine moeite, maar een groot plezier! Alvast bedankt!
Dorpsbelang Nijemardum
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MAATREGELEN KRUISINGEN NIJEMIRDUM
Na de herinrichting van de wegen in Nijemirdum was het de bedoeling dat het
asfalt van verschillende T-kruisingen grijs/wit
zou oplichten na slijtage van de bovenlaag. Dit is
helaas onvoldoende gebeurd wat als gevolg had
dat deze kruisingen onvoldoende opvielen bij de
weggebruikers met als gevolg veel bijna
ongelukken.
Als Dorpsbelang hebben we regelmatig contact
gehad met de gemeente De Fryske Marren of er
ook maatregelen getroffen konden worden
zodat de kruisingen wel zouden opvallen.
Onlangs is er een delegatie van de gemeente,
waaronder een wethouder, naar Nijemirdum
gekomen om met eigen ogen dit probleem te
bekijken. Het was bij hen duidelijk dat hier wat
aan gedaan moest worden.
Vorige week zijn er zogenaamde
taludmarkeringen (in de volksmond
pianostrepen) op de kruisingen aangebracht,
zodat de kruisingen wel meer opvallen. Mocht
het zo zijn dat na deze maatregelen de
kruisingen nog steeds onvoldoende opvallen dan gaan we opnieuw met de
gemeente in overleg.
Dorpsbelang Nijemirdum
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WER IS DIT ?
Op de foto fan it oktobernûmer sjogge wy in helte
fan in ynformaasjeboerd .
De net sichtbere helte ferriedt dat dit boerd by de
buorkerij fan Wilbert en Henny Eppinga op de
Lyklamawei 6 heart.
By Wilbert en Henny kin men in lekker superfarsk
fleske molke taapje en jo hoege derfoar net iens
ûnder de ko te krûpen, dat hat Wilbert al dien.
Wat ek fan de ko komt is droege woarst en dizze is
foar Yldou Rozema!

Coby hat it hjerstwaar
wer yn west
en dizze foto makke.
Belje de oplossing nei
nr.571889

Of mail nei: Redaksje.doarpsnijs@gmail.com

Jantsje
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OUD PAPIER.
Lezers onder u die ook nog wel
eens een krant lezen zal
inmiddels duidelijk zijn dat er
discussie is over het oud
papier.
In het kort komt het er op neer
dat de prijs van oud papier zo
laag is dat het niet meer loont
om het als vrijwillige
organisatie te verzamelen.
Dit is overig ens al jaren zo, maar dankzij de gemeente die een garantieprijs
afgeeft, kan er voor vrijwilligers nog steeds iets aan worden verdient.
Tot 31 december a.s. is de gemeente hier contractueel aan gehouden.
M.i.v. 1 januari 2021 stopt de gemeente hiermee en is het voor vrijwilligers
derhalve niet meer lonend om oud papier te verzamelen.
Sterker nog, het gaat geld kosten om het ergens kwijt te raken.
Dit houd in dat in december a.s. voor de laatste keer oud papier zal worden
ingezameld in Nijemirdum. Hierna neemt de gemeente het over.
Het is natuurlijk erg jammer dat aan een decennia lange traditie een einde komt.
Niet alleen vanwege de financiën, maar zeker ook het vanwege de sociale
binding die deze traditie met zich mee bracht.
Namens het jeugdwerk PKN kerk ONS en de lokaal vereniging Nijemirdum

BESTE DORPSGENOTEN,
Wat is het lastig te zeggen, maar het Sinterklaasfeest in Nijemirdum zal niet
kunnen plaats vinden in het dorpshuis vanwege de situatie omtrent het corona
virus. Nu willen wij als lokaalvereniging dit feest natuurlijk niet zo voorbij laten
gaan en hebben een Sinterklaasspeurtocht bedacht. Een ieder kan de speurtocht
doen wanneer het hem/haar uitkomt met in achtneming van de
Covidmaatregelen.
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De Sinterklaasspeurtocht gaat als volgt:
Op 2,3,4 en 5 dec (tot 12.00 uur) hangen er letters met een cijfer voor sommige
ramen binnen de bebouwde kom. Deze letters corresponderen met het nummer
hier beneden bij de vakjes. Hier komt een Sinterklaas zin uit.
Het formulier kun je inleveren bij Tryntsje Dijkstra (omrin 50) t/m
5 december tot 12.00 uur. Onder de ingeleverde formulieren worden 3
Sinterklaaspakketjes verloo t.
De letters hangen in de volgende straten:
Lyklamawei, Omrin, Wissebuurt,
Master Bode strjitte en het Wytlansdykje.
Het zou leuk zijn dat ook huizen zonder letter
een beetje versierd zouden zijn, door
bijvoorbeeld een ingepakt doosje in het
vensterbank of leuke raamdecoratie.
Sinterklaas speurtocht:
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
De uitkomst van de speurtocht:

꙱꙱ ꙱ ꙱꙱ ꙱꙱꙱ ꙱꙱꙱꙱ ꙱
5 3 6 4 6 8 1 7 6 4 7 10 9
꙱꙱ ꙱꙱꙱꙱꙱꙱ ꙱꙱꙱ ꙱꙱꙱꙱꙱
5 3 8 2 4 37 5 8 1 7 43 5 3 2
꙱꙱꙱꙱
11 4 7 5
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BESTE MENSEN,
In Nijemirdum is er een prachtige duofiets beschikbaar.
Samen met één van de vrijwillige ‘Duotrappers’ kunt u een mooie tocht maken
door o.a. de Gaasterlandse bossen.
Ook een tocht naar Oudemirdum of Balk om een boodschapje te doen behoort
tot de mogelijkheden.
Heeft u belangstelling? Of lijkt het u als mantelzorger een goed idee voor uw
partner, ouder of kind?
U kunt contact opnemen of appen met:
Wiepkje Holtrop
Tel. 0610547123
Coby Hospes
Tel. 0641696781
Boake Pietersma
Tel. 0626745455
Jeannet Bekedam
Tel. 0640321325
Zij proberen u ‘in te plannen’ bij één van onze vele vrijwilligers.
Een kleine bijdrage van € 2,50 vragen we voor het onderhoud van de fiets.
Hartelijke groeten,
Mede namens alle Duotrappers
Wiepkje, Coby, Boake en Jeannet

OP ‘E KOFJE....
It wie yn it Doarpshûs op in jûn fan it doarpsfeest, dat Hetty Verkaik en ik foar it
earst mei elkoar yn de kunde kamen. Foar ús beiden fielde sa’ n feestjûn
ûngemaklik neidat wy, foar ús gefoel te gau, te meitsjen krigen mei de
brekberheid fan it libben. Ungemaklik ja, want alles wat hjirfoar gewoan wie, wie
yn ús eagen net mear gewoan. Gewoan in eintsje te rinnen of te fytsen, gewoan
op jierdeibesite gean, gewoan dyn plakje yn tsjerke opsykje, gewoan nei in
feestjûn yn it doarpshûs, ja sels gewoan nei de winkel om dyn boadskippen te
heljen, wie net langer mear gewoan. Libjen wie oerlibjen wurden mei de fraach:
hoe komme wy dizze dei wer troch?
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Wy reitsje oan de praat en wy merke dat wy elkoar
hiel goed begripe en oanfiele.
Sûnt dy jûn ha wy kontakt hâlden. It praten oer ús
ferlerne leafdes docht ús goed. Wat wie ik bliid dat
ik fan har hearde dat sy hiel goed prate koe mei
har buorman Hotse Haanstra (72), dy’ t no ek
allinne troch it libben gean moat. Wa is dy Hotse?
Ik kin him hielendal net. Ik beslút op in
woansdeitemoarn spontaan oan te beljen. Hotse
komt krekt thús en ik mei efkes binnen komme.
Neidat ik him frege ha foar in ynterview prate wy
noch efkes oer dat wat ús oerkaam is en ik mei in
pear oeren letter wol wer komme mei myn
opskriuwboekje en in pinne.
Hoe lang wennest al op Omrin 42?
Ik wenje hjir no 2,5 jier. Sjoukje en ik komme fan it Heidenskip dêr ‘ t wy in
buorkerij hiene. Mar doe‘ t ús âldste soan op de buorkerij kaam is, waard it foar
ús tiid om in stapke werom te dwaan.
En wêrom nei Nijemardum?
Sjoukje hie dit hûs op Funda stean sjoen en op in sneintemiddei binne wy hjir del
fytst. Sjoukje komt fan Aldwâld en woe graach wer tusken de bosken wenje. It
like ús beide wol moai ta dat sadwaande ha wy dit hûs kocht.
Mar Sjoukje hat der net salang fan genietsje kinnen.....
Nee, spitigernôch net. Yn oktober wie it noch sok moai waar dus wiene wy der
mei de camper op út mar sy krige lêst fan de rêch. Nei ús fakânsje binne wy
daliks nei de dokter gien dy’t ús trochstjoerde nei it sikehûs en nei 4 wiken hiene
wy de diagnoaze. Sjoukje hie kanker. Sy hat ien gemokuer hân mar foar de
twadde hat sy gjin tiid mear krigen. Op 13 jannewaris is sy ferstoarn. Wy wiene
47 jier troud.
Wat in fertriet. Dêr sitst dan yn dyn nije hûs yn in nij wenplak.
Ik bin hiel goed opnaam troch de ynwenners fan Nijemardum. Mar fansels hat it
net maklik west. De measte minsken witte net sa goed hoe’t se omgean moatte
mei ien dy ‘ t yn de rou sit. ( Ik ha dy ûnderfining ek; beide ha wy wol meimakke
dat minsken dy skouderje en der foar soargje dat se dy net tsjinkomme, wylst in
groet dy al sa goed dwaan soe. Mear hoecht net; in fraach as ” hoe giet it ?” is
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dreech foar ‘ús soarte minsken’. Gewoan hoi is al genôch. It is echt net
besmetlik.)
“It is gjin koroana”seit Hotse der laitsjend efteroan.
Watfoar oplieding hast dien?
(Hotse moat alwer laitsje) 3 jier Mulo, doe bin ik derôf gien. Fûn ús heit net sa
leuk. Ik kom út in húshâlding fan 10 bern en 5 derfan woene boer wurde. Us heit
hope dat ik wat oars dwaan soe; ik koe goed leare en woe eins feedokter wurde
mar ik wie gek fan de buorkerij en bin nei de middelbere lânbouskoalle gien.
En ek op de buorkerij telâne kaam?
Ik ha 3 jier as bedriuwslieder op in feebedriuw yn Goutum wurke. Doe bin ik wer
nei it Heidenskip gien. Twa bruorren wurken op de buorkerij wêrfan de âldste
siik waard. Der wie doe foar my wer wurk.
Hoelang hast boer west?
Fan 1974 oant 2014.
Wêr meie se dy midden yn de nacht foar wekker meitsje?
Foar in moai stik muzyk; blaasmuzyk en klassyk. Bach en Beethoven fyn ik moai.
Wat is dyn grutste ergernis?
Dat minsken rûzje meitsje om niks. Litte wy wat freonliker wêze foar elkoar.
Hokker boeken lêsto?
Ik bin gjin lêzer mar de boeken fan Hylke Speerstra ha ik wol lêzen.
Watfoar t.v.programma’ s sjochst nei?
Ik sjoch net folle telefyzje, allinnich nei it sjoernaal en it Fryske nijs. En sport. Wy
hâlden beide fan fuotbal.
Wat is dyn grutste miskeap?
Hotse laket alwer en fertelt dat hy, neidat se krekt troud wiene, in oare auto
oanbean krige troch in hanneler. It wie in Ford Transit en seach der moai út mar
der mankearre hieltyd wer wat oan. Nei in heal jier is hy fuort gien.
Wat is dyn favorite fakânsjeplak?
Heerde op de Feluwe is prachtich en wy mochten ek graach by de Moezel lâns
gean, yn Dútslân.
Hokker plak yn ús gemeente fynst it aldermoaist?
It haventsje by Laaksum mar dat leit net yn ús gemeente.
Wat fynst in moai Frysk wurd?
Dêr moat hy noch efkes oer neitinke. In pear fragen letter wit hy it:
bjusterbaarlik.
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Wat soest út noch yn net misse wolle?
Myn muzykkorps. Hotse
blaast by Studio it
Heidenskip; 40 jier op
trompet en 20 jier
eufoanium. Tsjonge, dat is
in hiel skoft.
Wêr bist bang foar?
Ik meitsje my wolris
soargen oer de takomst
fan myn pakesizzers mar ek oer de wrâld dê r’t wy yn libje. De oanslaggen dy’t
der hieltyd wer binne, de jongerein mei messen ensfh. De ferdraachsumheid
ûnderling is fier te sykjen.
Wêr tinkst mei plezier oan werom?
Oan de tiid fan boer wêzen mei myn broer. Hy wennet no yn Balk. Wy kinne
goed mei elkoar. Hy is rêstich en ik ha net safolle geduld. Dus dat past moai.
Gelokkich wurdt it no al wat better.
Hast ek hobby’ s?
Genôch. Ik ha 25 jier foarsitter en frijwilliger fan doarpshûs “it Swaaigat” west.
Der hinget in prachtige karikatuer fan Hotse yn de húskeamer, dy’ t hy mei dat
jubileum krigen hat, makke troch Henk de Boer.
No bin ik ek frijwilliger fan it doarpshûs fan Nijemardum en ik help by it nietsjen
fan de tsjerkebledsjes.
Wêr soest noch graach ris hinne wolle?
Nei Amearika, nei de Niagara wetterfallen.
Watfoar iten makkest graach klear?
Ierappels mei sprútsjes.
Wat fynst de moaiste tiid fan it jier?
De maitiid fyn ik moai mei de beammen, blommen en fûgels, mar it giet net
goed mei de ljippen. De boeren krije de skuld, mar de roeken en foksen binne de
grutste rôvers.
Wolst oars ek noch wat kwyt?
Ik leau net yn tafal en ik wit seker dat wûnders bestean. Ik kin sa goed mei Hetty
prate oer wat ús oerkaam is. Wy ûndernimme fan alles mei syn twaen en
genietsje derfan sûnder ús eigen leafdes te ferjitten. Joop en Sjoukje sille der
altyd bliuwe en dat moat ek, mar troch Hetty doar ik wer foarút te sjen.
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Gelokkich ha ik deselde ûnderfining. Ek foar my is der wer takomst. Ik lies fan ‘e
wike noch in column dêr’t ik dizze sin sa treffend fûn:” Al stjerre leafsten, leafde
stjert net”.
Hotse, tige tank foar de tee mei de lekkere cake. Wy prate ris wer.
Coby

BESTE FAMILIE, VRIENDEN, BUREN EN DORPSGENOTEN.
UITNODIGING:
We hebben een nieuw dak op de loods.
Dat was een tijd van opruimen.
Nu hebben we een mooie ruimte voor het tonen van onze hobby's.
Zoals:
*De ijzeren dieren
*Glazen creaties
*Bloemschikken
*En extra voor deze tijd, objecten voor de KERST
*Fotografie Zwannette
Met foto’s afgedrukt op canvas
*Enkele oldtimers
Vanaf vrijdag 20 november t/m zaterdag 5 december bent je welkom.
(de entree is gratis)
Meestal zijn wij overdag thuis.
Kom gerust corona proef binnen.
Wil je er zeker van zijn dat we thuis zijn, stuur een app. 06-22963650
Tot ziens op de Hege Bouwen 43
Met vriendelijke groet, Zwanette, Yde en Tiete Groenhof
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OALJEKOEKEN
As wy sûn binne, sille wy âldjiersdei wer los.
Oaljekoeken of sa’ t wy dy hearlike traktaasje
ek wol neame oaljebollen, se hearre der by en
seker yn dit nuvere jier wêryn Covid-19 ús sa
dwaande hâlden hat. Fjoerwurk mei net mar
Rutte hat neat sein oer oaljekoeken. Wol sille
wy de 1,5 meter wat yn de gaten hâlde moatte
dus der kin ien klant per kear yn de bakkerij (
lês: it hok fan Jan en Wiepkje, Lyklamawei 49)
en wy sette strepen op de tegels. Mar it kin ek
wêze dat jo it sels net fertrouwe en leaver de
doar net út gean. Ha gjin noed, wy besoargje fergees.
Wolle jo de bestelling foar 21 desimber trochjaan? Dat kin troch it ûndersteande
strookje yn te leverjen of in telefoantsje en appke kin ek.
It goede doel binne wy noch net hielendal oer út; it doel fan foarich jier wie in
reiske mei âlderen nei it strân mar spitigernôch koe dat ek net troch gean
fanwegen Koroana. Wiepkje bewarret it goed yn in âld sok
en wat yn de sok sit .....
Wy treffe jim g raach op Aldjiersdei. Fan 9 oant 12 oere binne jim wolkom.
O ja, se kostje 10 foar 6 euro.
Boake, Freark, Wieger, Wiepkje en Coby

Namme:..........................................
wol graach.......oaljekoeken mei rezinen/krinten
wol graach.......oaljekoeken sûnder rezinen/krinten
Ik helje se sels wol/net op.
Bestelle graach foar 21 desimber!
HOE MEER OLIEBOLLEN, HOE MEER VREUGD!
Ynleverje op Lyklamawei 23, 49 of 61 of Hege Bouwen 1.
Belje kin ek: 571855 of 571310.
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DE LAATSTE TREKKING VAN DE ACTIE ‘HO! NET YN’E KLIKO!’
Doel van de campagne was om met het hele dorp te zorgen
voor 25% minder afval in de container voor restafval. Dit kun
je eenvoudig bereiken door een aantal afvalsoorten beter
gescheiden weg te gooien.
Onder de deelnemers werd regelmatig een prijswinnaar
uitgekozen. De campagne eindigt met de bekendmaking van
de laatste prijswinnaar: Ronald Schouten. Gefeliciteerd!
Ronald doet al vanaf het begin mee met de actie. Zijn reden om mee te doen is
om de druk op de natuurlijke hulpbronnen te verminderen. Dus niet alleen
minder afval produceren, maar ook minder spullen aanschaffen. Daar gaat nl.
veel energie en grondstoffen in zitten. En als we dan toch spullen kopen het
liefst gemaakt van gerecycled materiaal. En recyclen kan alleen als afval op de
juiste manier wordt ingeleverd.
Tijdens de campagne werd er iedere 2 maanden informatie gegeven over een
bepaalde afvalsoort. Ronald vond de informatie over glasrecycling een
eyeopener: “Als Pietje Precies gooide ik ieder stukje glas in de glasbak. Maar dat
blijkt nou net verkeerd. Serviesglas heeft een ander smeltpunt, en dat verstoort
het omsmeltingsproces. En sommige soorten glas, denk bijvoorbeeld aan wit
ondoorzichtig glas van bijvoorbeeld een aftershaveflesje, bevat stoffen die als
afvalgas vrijkomen. Dat spul moet daarom gewoon bij het restafval.”
Op mijn vraag of hij nog een tip heeft om de hoeveelheid afval in de kliko te
verminderen antwoordt Ronald: Probeer in die gevallen waarin je producten
aanschaft die niet zijn voorverpakt, zelf een herbruikbare verpakking van huis
mee te nemen, zodat de winkel verpakking kan uitsparen. Dat is overigens
gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ik probeer dat bijvoorbeeld telkens op vrijdag
te doen wanneer ik in Balk een visje ga halen. Maar als ik dan in de winkel sta wil
je niet weten hoe vaak ik in mezelf zeg: "Stommeling; weer vergeten!"
Dat meenemen van eigen verpakking kan natuurlijk ook als je een snackje gaat
halen in het dorpshuis!
Ronald, de cadeaubon te besteden bij de Graasboerderij in Sondel komt naar je
toe!
Het Klikoteam: Tiete Bangma, Hanneke Schotanus en Lian de Graaf
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Werom komt
sinteklaas net yn
de moskee?
Dêr stean tefolle
skuon.
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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
27 november

Snackavond dorpshuis (alleen afhalen)

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 24 dec.
KOPIJ YNLEVERJE foar woansdei 16 desimber.
by ien fan de redaksjeleden
in e-mail stjoere kin ek: redaksje.doarpsnijs@gmail.com

