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STOARN
Op 22 januari is stoarn Fekke Aukema, hy is 96 jier wurden.

FERHUZE
Jeltsje den Hartog fan de Hege Bouwen 13 nei Keatsebaen 1M 8731BN
Wommels.
Rients Rienstra fan de Lyklamawei 77 nei de Ikebosker 1 yn Aldemardum

BESTE MINSKEN
16 jannewaris wie foar ús in bysûndere dei, it wie ús 40 jierrige troudei !
Wat in blommen kaartsjes, leave winsken en kado’s ha wy ûntfongen, geweldich!
Tige tank eltsenien.
Jan en Jantje Akkerman
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LEDENVERGADERING DORPSBELANG
De 1e woensdagavond van Februari is traditiegetrouw dé avond voor de
ledenvergadering van het Dorpsbelang. In de Januari Dorpskrant vond u andere
jaren de vergaderstukken, als de agenda, de notulen van de vorige
ledenvergadering en financiële jaarverslagen van Dorpsbelang en
Feestcommissie.
Vanwege Covid-19 willen we dit jaar de ledenvergadering schriftelijk
organiseren. Om u op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van uw
Dorpsbelang, maar ook vanwege dat er voor enkele onderwerpen een mening
van de leden nodig is. In de 1e week van Februari ontvangt u een enveloppe met
de vergaderstukken in uw brievenbus. Ook de bestuursverkiezing komt hierbij
aan de orde. Op één inlegvel staan een aantal vragen, gerelateerd aan deze
vergadering, alsmede is dit het stemformulier betreffende de
bestuursverkiezing. Zou u als lid van Dorpsbelang deze vragen willen
beantwoorden en het inlegvel bij één van de bestuursleden in de brievenbus
willen bezorgen.
Hopende op uw begrip willen wij u bij voorbaat hartelijk danken,
Bestuur Dorpsbelang
Jeannet Bekedam, voorzitter

CONTRIBUTIE DORPSBELANG
Voor het jaar 2020 heeft u van ons de vraag gekregen om uw contributie à € 7,over te maken naar NL30 RABO 0305 2441 59 t.n.v. Dorpsbelang Nijemirdum.
Helaas zijn nog niet alle bijdragen ontvangen. Zou u dit na willen kijken in uw
administratie? En indien nodig nog over willen maken?
Bij voorbaat dank,
Hedwig Beukens, Penningmeester Dorpsbelang
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JAARVERSLAG DORPSBELANG 2020.
Hierbij een verslag van Dorpsbelang Nijemardum, waar we zoal mee bezig zijn
het jaar rond.
Oudejaarsavond/Nieuwjaarmorgen
In samenwerki ng met de feestcommissie is er ook deze
oudejaarsavond2019/nieuwjaarsmorgen2020 een gezellige bijeenkomst
georganiseerd bij de “ familie
Wildschut”. Om 0.00 uur werd het
nieuwe jaar ingeluid door het luiden van
de klok.
Men kon bij de vuurkorv en warm blijv
en en onder het genot van een drankje
(onder de 18 jaar “poeiermolke”) elkaar
de beste wensen, een gelukkig
Nieuwjaar of “folle lok en seine” toe
wensen. Daarna was het dorpshuis open voor gezelligheid.
Om half 1 werd het siervuurwerk de lucht ingeschoten door Jaap Douwe, wat
een prachtig gezicht was. Helaas was het deze avond wel wat mistig.
IJsbaan
De ijsbaan kon dit jaar helaas niet gebruikt worden omdat het niet genoeg heeft
gevroren.
WhatsApp groep.
Er waren op 1 jan. 2021 113 personen die bij de WhatsApp groep hoorden. Er is
geregeld gebruik van gemaakt. Inbraak, verdacht voertuig, afval gedumpt,
brievenbus die vernield is, vermissing van kinderen. De app is eigenlijk niet
bedoeld voor gevonden dieren, deze kunnen op de buurtapp geplaatst worden.
Ledenvergadering
De ledenvergadering werd gehouden op 5 februari. Sjoukje Kramer was
aftredend en kreeg zowaar een lintje van Jeannet voor haar bewezen diensten.
Tiny Wildschut is door het bestuur voorgedragen als bestuurslid. Helaas kon zij
door omstandigheden niet aanwezig zijn. Er is door de bewoners toch
goedkeuring verleend zodat Tiny toegevoegd kon worden aan het bestuur. Er
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waren presentaties van “Ho net in e kliko” door Lian de Graaf, en een uitleg van
de website landschapsbiografie door Sabine Boode.
Het bestuur heeft nu de volgende leden: Jeannet Bekedam voorzitter, Hedwig
Beukens penningmeester, Jan Deinum secretaris, Jaap Douwe Bokma, Froukje
Prins, Thys Laffra en Tiny Wildschut.
Het bestuur heeft dit jaar 10 keer vergaderd waar ongeveer 60 aandachtspunten
uit het draaiboek zijn besproken/behandeld. Tijdens de coronacrisis is er op
alternatieve manieren vergaderd, zowel via mail, via telefoon als op 1,5 meter
afstand.
Klaas Knobbe.
Dit jaar nam Klaas Knobbe afscheid als Dorpencoördinator van de gemeente de
Fryske Marren in Joure. Zijn vervanger is Catharina Zeldenrust.
Coronacrisis.
De coronacrisis in Nederland ontstond door de coronapandemie van 2020.
Begin 2020 werd een uitbraak van SARSCoV-2 in Nederland geconstateerd.
Dit virus – in de volksmond ook wel
het coronavirus en
kortweg corona genoemd – veroorzaa kt
de infectieziekte COVID-19. De uitbraak
leidde tot voor Nederland ongekende
maatregelen. Onder meer alle scholen, universiteiten, bibliotheken, cafés,
kapperszaken, musea, bioscopen en restaurants sloten op last van de landelijke
overheid de deuren. De centrale eindexamens op alle middelbare scholen
werden geschrapt. Sportwedstrijden en tal van andere evenementen werden
afgelast. Aan iedereen werd geadviseerd om 1,5 meter afstand van elkaar te
bewaren en niet naar het buitenland te reizen als dat niet echt noodzakelijk was.
Daarnaast werd gevraagd om zoveel mogelijk binnen te blijven (sociale
onthouding) en zo mogelijk vanuit huis te werken. In de supermarkten werden
toiletrollen gehamsterd. De school en de kinderopvang in Nijemirdum gingen
dicht. In Nijemirdum werd het nog stiller. Bijna geen vliegtuigen in de lucht.
Evenementen werden afgelast. Zo kon de geplande Himmeldei niet doorgaan,
via de dorpskrant is gevraagd of de mensen wat individueel willen opruimen. Op
17 april was het 75 jaar geleden dat Gaasterland was bevrijdt. Er waren vele
activiteiten georganiseerd die dus ook niet doorgingen.
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Corona actie
Op 15 april heeft het bestuur telefonisch vergaderd omdat het dorpshuis dicht
was. Tijdens dat overleg kwam naar voren om iets te doen voor de mensen van
Nijemirdum om hen een hart onder de riem te steken.
Het bestuur heeft de lokale middenstand in
Oudemirdum gevraagd om verschillende producten te
sponsoren voor een klein prijsje. Zo ontstond er een
tasje gevuld met een droge worst van slagerij de Vries
uit Oudemirdum, een Fries suikerbrood van Bakkerij
Twijnstra en een pakketje met thee, koffie, suiker en
melk en stroopwafels van supermarkt Lekker Makkelijk
Hamstra.
Op zaterdag 18 april heeft het bestuur bij alle 229 woningen in Nijemirdum zo’n
tasje gebracht.
Klaas Rienstra
Begin mei overleed onze dorpsgenoot Klaas Rienstra. Jarenlang was hij de
beheerder van ons dorpshuis. Hij was samen met zijn Harmke het geheugen van
het dorp, maar ook de lijm die alles samen plakte. We zullen Klaas erg missen.
Door het Dorpsbelang en de feestcommissie is gezamenlijk een rouw advertentie
in de krant gezet.
Dodenherdenking
Op 4 mei is de jaarlijkse dodenherdenking. Door de coronacrisis kwam dit keer
alleen het bestuur op de begraafplaats waar Jan Deinum “de Taptoe” blies. Er
werd een filmpje gemaakt door Hedwig Beukens die het op Facebook heeft
gezet.
De gemeente DFM zorgde voor een krans waarvoor onze dank.
Op 11 mei gingen de scholen weer gedeeltelijk open. Dit was het begin van een
reeks maatregelen zodat “Nederland uit de intelligente Lockdown” kon komen.
Op 1 juni mochten de restaurants hun terrassen weer openen. In de restaurants
zelf mogen eerst maar 30 personen naar binnen, later mochten toch meer
mensen binnen zijn. Op 8 juni mochten de basisscholen weer helemaal open.
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Verkeer.
De snelheidsmeter doet nog steeds goed zijn werk. Er wordt over het algemeen
minder snel gereden.
Proefboringen naar gas bij Hemelum
Dorpsbelang Nijemirdum heeft officieel bezwaar gemaakt bij de gemeente de
Fryske Marren voor een vergunning van Vermillion die proefboringen naar gas
wil uitvoeren bij Hemelum.
Avondvierdaagse.
De avondvierdaagse ging dit jaar niet door.
Viswedstrijd.
De jaarlijkse viswedstrijd die Dorpsbelang
organiseert was dit keer op zaterdag 28 aug.
Er werden dit jaar 2 maatplankjes gemaakt
om de vissen te meten vanwege de 1,5 mtr.
afstand regel tot de volwassenen. Er was
versnapering voor iedereen en er werden
veel vissen gevangen, en terug gezet ondanks
dat er regelmatig buien waren. Ook werd er
een vis van maar liefst 40 cm gevangen. Er
lagen ong. 20 hengels in het water, en alle prijzen werden weer uitgereikt.
Buurtontbijt.
Het dorpsontbijt ging dit jaar niet door.
Monumentendag.
De monumentendag ging dit jaar niet door.
Wykskou.
De wykskou ging dit jaar niet door omdat er te weinig meldingen waren. Op 23
september hebben we wel bezoek gehad van wethouder Irona Groeneveld,
Dorpencoördinator Catharina Zeldenrust en Robert Kuiper om eens te kijken
naar de kruisingen in Nijemirdum die niet genoeg opvallen voor het verkeer.
Vanuit het Dorpshuis zijn we naar de kruisingen gefietst en het blijkt dat de
splitlaag onvoldoende verandert in een licht grijze kleur zodat de kruisingen
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onvoldoende opvallen. Er is gezamenlijk afgesproken dat
er binnen een maand een oplossing voor dit probleem ko
mt. Eind november zijn er zogenaamde
taludmarkeringen op het asfalt gekomen zodat de
kruisingen beter zichtbaar zijn geworden. Later gaan we
met de gemeente bekijken of dit voldoende is.
De bladeren bakken hebben ook dit jaar weer hun nut
bewezen.
Vervolg Coronacrisis
Aan het eind van september liepen de besmettingen met het coronavirus weer
sterk op.
In de media kwam het bericht dat dit vooral kwam omdat vakantiegangers het
hadden meegenomen uit bijvoorbeeld Spanje en via studenten op
studentenfeestjes weer hadden verspreid. Er kwamen weer nieuwe maatregelen
van de overheid, minder mensen op bezoek thuis, meer thuiswerken, en de
horeca moest om 22.00 uur dicht. Ook werd op heel veel plaatsen geadviseerd
een mondkapje te dragen. Later in oktober kwamen er nog meer maatregelen
omdat het aantal besmette mensen maar niet omlaag ging, de 2e coronagolf is
een feit. Er kwam uiteindelijk opnieuw een gedeeltelijke “lockdown”. De horeca
ging weer helemaal dicht. In november moesten de musea, bioscopen,
bibliotheken ook dicht, maar 2 weken daarna mochten ze weer open. Het blijft
een onzekere tijd. Internationaal worden er diverse vaccins ontwikkelt tegen het
coronavirus. Misschien kan er begin volgend jaar een vaccin programma opgezet
worden. Halverwege december komt er een totale lockdown in Nederland. Als
bestuur vergaderen we via e-mail en we besluiten om de volgende
ledenvergadering op een andere wijze plaats te laten vinden.
December activiteiten.
Een groep vrijwilligers onder aanvoering van
Mieke Koot organiseert in december
verschillende activiteiten waaronder een foto
puzzeltocht met oude foto’s van het dorp. Ook
wordt er een Oudej aars online pubquiz op 31
december georganiseerd door Freerk Siemen
Hospes.
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Bedankjes.
We willen Catharina Zeldenrust, onze Dorpencoördinator, bedanken voor haar
advies, meedenken en inzet voor Nijemirdum.
Ook politieagent Hebing bedankt voor “het er zijn als nodig is”.
Vrijwilligers zijn we allemaal maar toch willen we ook nu weer alle mensen die
zich belangeloos inzetten voor de “mienskip” Nijemirdum heel hartelijk danken!
De jaarlijkse activiteiten van Dorpsbelang zijn:
1 januari
-Vuurwerkshow bij Fam. Wildschut en gezellige
nacht in het dorpshuis
Maart
-Himmeldei
April
-Betinking bij it monument yn de Sânfearterhoek
troch de skoallebern en oare belangstellenden.
4 mei
-Nationale dodenherdenking bij de
oorlogsgraven bij de Toer.
Mei/juni
-Tijdens avondvierdaagse, uitdelen limonade
Eind aug.
-Viswedstrijd
e
4 zaterdag sept.
-Dorpsontbijt
Tweede weekend sept.
-Monumentendag
De loop van de bevolking, dit is het resultaat van geboortes, overlijden,
vertrokkenen en nieuwe inwoners van Nijemirdum. Op 1 jan 2020 waren er 289
mannen en 254 vrouwen. Op 1 jan 2021 zijn we begonnen met 566 inwoners in
Nijemirdum. Een positief aantal inwoners van 23.
Wij hopen u met dit verslag een beeld te hebben gegeven van wat er afgelopen
jaar door ons is ondernomen en van de gebeurtenissen die zich in Nijemirdum
voordeden.
Namens het bestuur Dorpsbelang Nijemardum.
Jan Deinum (secretaris)
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BESTE DORPSGENOTEN,
Tja.. wat kun je als feestcommissie betekenen in deze ‘rare’ onzekere tijd waar
alles ’moet’ en niks ‘mag’.
Niet meer dan 2… alles op 1,5 meter afstand, en dan de avondklok.
Terwijl we juist de commissie zijn van een gezellig feestje bouwen voor en met
onze dorpsgenoten.
Met al deze vragen en al onze ideeën zitten we dan ‘online’
te vergaderen.
Gelukkig zijn er nog heel veel dingen die wel kunnen en mogelijk zijn, althans dat
proberen we.
Normaal gesproken zouden we in maart onze
jaarlijkse ‘playbackshow’ organiseren maar
helaas laat de overheidsmaatregelen ons dat
niet toe.
Maar niet getreurd, we hopen rond Pasen op
mooi weer en organiseren we een leuke buiten
activiteit voor de schoolgaande kinderen.
Daar horen jullie tzt meer over.
Ook zijn we al volop bezig met ons twee
jaarlijks ‘dorpsfeest’ op 25 en 26 juni 2021.
Wat we u/jullie alvast kunnen verklappen is dat
het een ‘coronaproof’ dorpsfeest gaat worden
en waar er zeker weer door de buurten
gestreden gaat worden!!
Hoe en wat.. we houden u/jullie op de hoogte.
Voor nu.. Blijf gezond en houd moed !!
Uw Feestcommissie

10

WER IS DIT ?

De ôfsluter fan 2020 wie pittich ! Yn in ferstophoekje
op it hiem by Jelte en Janke Draijer op Omrin 9 stiet
........ ja hoe hjit soks no? Yn elts gefal docht it de
namme fan de eigners eare oan en draait fleurich yn
it rûn wannear it waait.
De earste droege woarst fan it nije jier is foar Rinnie
Hoekstra , lokwinske!

Wer binne wy dizze kear?

Belje gou nei nr.571889

Of stjoer in mail nei:
Redaksje.doarpsnijs@gmail.com

Dat kin oan oankommende tiisdei.

Jantsje
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OER DE GRINS….
Goeie Nijemardum,
Fannewike waarden wy benadere troch Wiepkje. Sy hie wat fragen oer ús
ymmigraasje nei Alberta yn Kanada.
No, wy fiele ús suver fereare om dy te beantwurdzjen.
Wy sille ús earst efkes foarstelle: wy binne
Roel en Ytsje Bangma; wy ha op 9 oktober
1996 Nijemardum ferlitten om in nije
utdaging oan te gean .
Mei in hiel soad moed foar dit grutte
aventoer binne Ytsje en ik mei ús trije bern:
Petra Pietje, Harmen Ulke en Bouke Brugt
nei Alberta gien.
It lân fan de ûnbeperkte mooglikheden. Dat
wie foar my al mear as 12 jier in dream
neidat ik ien kear yn Kanada west hie.
It wie it gefoel dat ik net kwyt reitsje koe ,
mar myn frou hie der earst gjin earen nei.
Mar doe’t yn 1995 de helte fan ús buorkerij
op Heaburgen ynkleure waard foar EHS (ekologyske haadstruktuur) wie dat
genôch foar my.
Ik sei tsjin Ytsje ; dat ferrek ik… ik wol gjin fûgelnestkes, kikkerts en blomkes telle.
Wy ha ferskate lânnen besjoen, mar it waard toch Kanada en wy kochten yn
Alberta in buorkerij mei 65 kij en molkrjochten.
Sa sieten we 9 oktober noch yn Nijemardum en de oare deis wiene we boer en
boerin yn Peers yn Alberta.
En ik kin jim earlik sizze dat ik der noch gjin dei spyt fan ha en Ytsje en de bern
sizze en fiele dat krekt sa.
It hat in goede stap west foar ús allegear, al misse wy ús famyljes, freonen, en
buorlju fansels wol , mar ja, dêr kinne wy net fan ite.
Mei in hiel soad plesier en langstme geane wy sa no en dan werom nei Fryslân.
As wy dan by de Lemmer oer de hege brêge komme en it moaie Gaasterlân
lizzen sjogge dan docht dat wol wat mei ús hear. Ja it fielt dan hiel goed, mar
nei 10-14 dagen wolle wy ek wol wer hiel graach nei hûs.
Want foar ús is Peers no ús thús. Wy ha hjir oant Septimber 2019 in
molkfeebedriuw hân , mar binne dêr doe om sûnensreden mei opholden.
12

Wy hâlde ús no dwaande mei it ynseminearjen fan fleisjongfee. Dêr binne we
ferline jier mei begûn en dat foldocht ús goed.
We binne starten mei
150 stiks en dit jier
dogge we de helte
mear.
Omdat twa fan ús bern
der no ek by ynsitte
moatte we no ek wol
grutter.
Wy ha 5 bern: Sjirk Jan
en Johanna Siebrig
binne hjir yn Peers
berne.
Petra, ús âldste dochter is troud mei Emmet Acorn. Dy ha 3 bern: Aryanna,
Landon en Torin. Sy ha in garaazje dêr’t se frachtweinen reparearje.
Harmen wennet mei syn ferloofde Marrisa Stitseburg en sit yn de beamseagerij.
Bouke wurket as skoalbus-monteur en wennet mei syn ferloofde Miranda
Dumas. Sy ha 3 bern: Jespen, Elias en Adeline. Sjirk Jan sit op it heden yn
Australië. Dêr wurket hy wat en hâldt fansels ek sa no en dan fakânsje.
Johanna wurket yn Lacombe as ferkeapster fan “buorkerijbenoadigheden”; se
hat ferkearing mei Mike fan der Ende [famylje fan …..??]
Harmen en Johanna komme sa as it no stiet by ús yn de saak.
Wy wenje hjir mei in hiel soad plezier. De natoer, sa’t jimme dy besykje werom
te heljen, ha wy hjir gewoan om ús
hinne en dêr genietsje we eltse dei wer
fan. Wy sitte op 2 oerkes riden fan de
Rocky Mountains, dêr’t wy hinne
geane om te kampearen, wyldwetter
farre en te skyen.
It sosjale libben is hjir wol wat oars: der
is wol wat te dwaan, mar minder as by
jimme; wy ha hjir bygelyks gjin
doarpshûs.
De simmers binne hjir faak hiel moai en de hjerst is altyd fantastysk. Se neame
dat dan ek “ The Indian Summer”.
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Mar dan komt de winter en dy duorret hjir 5 moannen; it is dan faak hiel kâld,
mar omdat it hjir in droege lucht is fielt it net sa kâld.
De leechste temperatuer dy’t wy hjir
op de meter hân ha is – 56, en ja ik
bear net, mar dat is tige kâld!
Gelokkich komt dat net sa faak foar, it
is hjir meastal om de – 10 en -20 hinne
en mei oerdei it sintsje der by is it hjir
hearlik waar.
Winterstop ha se hjir net, by – 40 giet
alles gewoan troch.
Yn april begjint de maitiid en minsken,
ik kin it jim sizze: dat is altyd fantastysk;
it waar kin hjir fan de iene op de oare
dei omslaan en yn 24 oeren sitte de
beammen fol mei blêd! [no
Roel…echt?]
Ja, echt wier; dan kin it lânwurk ek
begjinne want dan is de froast ek daliks
út de grûn.
Wiepkje frege ek noch as wy ek lêst hiene fan de koroana. Hjir by ús op de
buorkerij fernimme wy der neat fan mar yn de doarpen en stêden is it tige slim.
It is hjir it praat fan de dei, en ek hjir tinke se der allegear wer ferskillend oer.
De minsken libje hjir yn “ it lân fan de frijheid” miene se en no’t harren dy
frijheid ôfnommen wurdt, ha se dêr grutte muoite mei.
Mar sûnens giet foar alles liket my en it libben is te moai om it samar út hannen
te jaan.
No, alle minsken út Nijemardum, dit wie it wol sa’n bytsje, of nee, oer in pear
dagen binne wy ien grut probleem kwyt yn dizze wrâld.
Donald giet werom nei syn” eine-poel” en wy begjinne it avontoer mei Joe Biden;
as it dan better wurdt wit ik net mar yn elts gefal wurdt it ek net minder.
No dit wie it dan fanút Peers; ik hoopje dat eltsenien mei plesier dit stikje lêze
sil, en ik soe sizze as de koroana oan de kant is , wat fêst in kear barre sil en
jimme ha de gelegenheid: kom dan mar ris del. De kofje ha wy altyd klear.
Wiepkje, tige tank foar de utnoeging om in stikje te skriuwen foar it doarpsnijs
en oant sjen.
Groetnis Roel en Ytsje en famylje.
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SPREEKWOORDEN
Voor de mensen die mee gedaan hebben aan de verborgen spreekwoorden
puzzel, bij deze de officiële  antwoorden. Er waren mensen met veel meer
spreekwoorden tot wel 50 toe. Leuk dat er zo veel mensen meededen.
De antwoorden op de verborgen spreekwoorden op de boerderij:
1. Lachen als een boer met kiespijn
2. Dat staat als een paal boven water
3. Met de kippen op stok gaan
4. Een speld in een hooiberg zoeken
5. Het paard achter de wagen spannen
6. Beter 1 vogel in de hand dan 10 in de lucht
7. Boter bij de vis
8. Het varkentje wassen
9. Op iedere slak zout leggen
10. De appel valt niet ver van de boom
11. De bloemetjes buiten zetten
12. Iemand op handen dragen
13. Blaffende honden bijten niet
14. De kat in het donker knijpen
15. Die kun je om een boodschap sturen
16. De knoop doorhakken
17. De koe bij de horens vatten
18. De zon in het water zien schijnen
19. Hoge bomen vangen veel wind
20. De kat uit de boom kijken
21. Men moet een gegeven paard niet in de bek kijken
22. Zoals de wind waait, waait zijn jasje
23. Achter de wolken schijnt de zon
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OALJEKOEKE-NIJS
Op de lêste dei fan it jier is it wer smoardrok op de Lyklamawei 49.
Om 4.45 oere stiet de earste amer mei beslach al by de kachel en fanôf 5 oere
komme Freark en Boake. Dy nimme it stokje oer fan Wiepkje.
Sy ha altyd alle
wille en steane
noait yn de brân
en as de earste
klant [M.F
Pietersma] om 6
oere al komt
nimme sy der alle
tiid foar en geane
der rêstich by
sitten mei in bakje kofje.
As dan om 6 oere de meesterbakkers Coby en Wieger troch de doar komme,
fleane se omheech en geane se wer oan de slach mei harren moal, resinen en
polleppels.
Mar in pear oeren letter komme se der wol efter dat se te lang sitten ha, want it
beslach is net lang genôch riisd…..[ foei strafpunten]
Fanôf 9 oere komt de drokte op gong, en kinne de klanten ien foar ien it hok
ynkomme.
It is wer in gesellige boel en in elkenien hâldt him goed oan de regels.
En wat wiene we bliid mei ús besoargster Sjan, dy’t oanbean hie om bestellingen
rûn te bringen.
No en dy wiene der: mei in isolearre rêchsek gyng se it doarp yn en as ik har útlei
wêr’t se hinne moast sei se hiel faak : “ oooooh dy … , dy ha in swarte hûn of in
lytse of grutte hûn”.
It waard dreger út te lizzen as de klanten gjin hûn hienen, mar se hat it allegear
foar elkoar krigen.
Dikke klasse Sjan!! Se hat in hiel lyts bytsje beloofd dat we ein fan dit jier wer op
har rekkenje kinne.
Yn totaal kamen der 84 klanten en is der 114 pak miks opbakt. Wy ha dêr
rûchwei 2000 oaljekoeken fan draaid en dat hat ús €1012,20 opsmiten. Is it net
geweldich?
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50 pak miks krigen we fan in “fage” kunde fan Coby dy’t by dokter Oetker wurke
en in anonime stiper joech ús ek 50 pak miks. Wy krigen ek in hiel soad foaien,
hartstikke moai.
Dizze opbringst goaie we by de €860,88 fan foarich jier , en dan hoopje we dat
we takommende maaie of juny rjochting de Noardsee kinne mei de âlderein fan
Nijemardum en Sondel.
We geane der fanút dat dy covidrommel dan oan de kant is..
Jimme wurde allegear wer bedankt foar de bestellingen en gesellichheid en oer
337 dagen steane de nije oaljekoeken wer foar jim klear.
Groetnis Team Pietersma oaljekoekebakkerij.

FOTOPUZZELTOCHT.
Het was een succes. De route beschrijving van de fotopuzzel- tocht is ongeveer
35 keer uit de mini bieb gehaald. Minstens evenzovele inwoners hebben de
moeite genomen en, in weer en (harde) wind, geprobeerd om deze huizen op
het juiste adres te plaatsen. Nog veel meer is te zien op:
https://www.nijemirdum.nl/herken-de-huizen-in-nijemirdum

Nij-Amerika 5

Hege Bouwen 4
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Hege Bouwen 14

Hege bouwen 3

Wissebuurt 37

Lyklamawei 21

Hege Bouwen 27

Lyklamawei links 53 en rechts 51
(achterkant)
18

Wytlansdykje 1

Lyklamawei 51

Wissebuurt 15

Lyklamawei 10

Nij Amerika 6

Nij Amerika 2
19

Hege Bouwen 17

Lyklamawei 1

Hege Bouwen 29

Lyklamawei 32

Nij Amerika 16

20

OERAL
THUS,
MAR THUS
IT BESTE!
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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
Rianne Witteveen

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
Dsign & printmkr

De famylje Kramer soarget derfoar dat it krantsje elke lêste tongersdei fan 'e
moanne by de minsken thús komt.
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AGINDA
29 januari

Snackavond dorpshuis (alleen afhalen)
tel 0514-571428

26 februari

Snackavond dorpshuis (alleen afhalen)
tel 0514-571428

DUOFYTS RESERVEARJE:
Dat kinne jo melde by Wiepkje Holtrop 06-10547123
IT FOLGJENDE KRANTSJE ferskynt op tongersdei 25 febr.
KOPIJ YNLEVERJE foar woansdei 17 februari.
by ien fan de redaksjeleden
in e-mail stjoere kin ek: redaksje.doarpsnijs@gmail.com

