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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      
 Jan Deinum (secr)  Wissebuurt 14       795040 
 Dorpsbelangnijemirdum@gmail.com 
              Hedwig Beukens               Hege Bouwen 2a  572278 

      (penningmeester, bankrek.  NL30.RABO.0305.2441.59)  
 Froukje Prins   Hege Bouwen 16  593776 

Thys Laffra                Omrin 4   571551 
 Tiny Wildschut   Lyklamawei 16   571619  
 Paul Rienstra   Lyklamawei 39   571652 
   
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 

http://www.nijemardum.nl/
mailto:Dorpsbelangnijemirdum@gmail.com
mailto:dirk.hebing@politie.nl
http://www.politie.nl/
mailto:r.zijlstra@defryskemarren.nl
http://0620548535/
http://www.defryskemarren.nl/melding
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STOARN 

 
Gea Bosma-de Haan is op 1 maart 2021 stoarn. Sy is 63 jier wurden. 
  
 
 

BERNE  
 
 
Berne op 8 maart: Boaz, soan fan 
Anna van der Lagemaat en Douwe 
Stellingwerf, Lyklamawei 51, 
8566 JJ, Nijemardum. 
 

 
 
 
 

 
 
 
FERHUZE 
 
Anne Gerrit en Sara Draaijer fan Heaburgen 34 nei Aldemardum. 
 
 

 
FAN DE REDAKSJE 
 
Ein augustus 2020 koe de flagge út op de Lyklamawei fanwege it houliksfeest fan 
Knilles Bosma, al jierrenlang meiwurker fan ús doarpsnijs,  mei syn Gea. Wa hie 
tinke kinnen dat harren lok sa koart duorje mocht? It rekket ús dat in grut fertriet 
it libben fan Knilles en syn neisten troffen hat. Wy winskje harren in soad sterkte 
ta.  
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BEDANKT 

 
Wy wolle graach de minsken betankje dy’t om ús tocht hawwe nei it hastige 
ferstjeren fan ús heit en pake Meine Hoekstra. En dêrnei ek noch doe’t wy thús 
allegear ek sels noch koroana krigen.  
It hat ús tige goed dien dat der sa om ús tocht is. Kaarten, in beltsje, blommen, 
kadoos, nim it mar op. 
Us mem, beppe Rinnie leit noch hieltyd yn Bloemkamp. De situaasje is noch 
steeds soarchlik en herstel giet tige stadich. Wy binne wol bliid dat wy sûnt 
begjin maart wer by har op besite meie. 
Har adres is  Floridus Campuslaan 1 
8701 AK Boalsert 
ôfd. Goudsbloem, keamer 3 
 
Wiepie, Jeltsje, Femmy en Ylse Hoekstra 
 
 
 

GEZOCHT:   
 
TUINMAN  
Inlichtingen: Jan Buma 
Wytlandsdijkje 11 
Nijemirdum 
 
Met vriendelijke groet, Jan en Antje Buma 
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VERHUISBERICHT !!!! 
 

Melktap ‘De Nije molkeboer’ heeft 3 en 
een half jaar gedraaid bij ons op de 
boerderij. Wij vinden het heel jammer 
dat het niet zo loopt zoals we hadden 
gehoopt en gaan daarom nu een 
nieuwe uitdaging aan. We verhuizen de 
melktap naar ‘De Brekken’ in Lemmer. 
Hier gaan we onze melk 
gepasteuriseerd verkopen in de 
eetboetiek en gaan ook andere 
zuivelproducten maken die hier ook 

worden verkocht. We hebben hier erg zin in en hopen dat dit een succes zal 
worden. Tot snel bij de Brekken.  
We zijn t/m zondag 21 open en gaan 27 maart starten op de nieuwe locatie. Wij 
hebben er zin in!!!! 
 
Wilbert, Henny en bern 
 
 

RECYCLEN 
 
Voor Stichting Kinderhulp Oeganda gaan we  
Inkt-cartridges, toners en oude mobieltjes inzamelen. 
 
Vanaf heden staat de inzamelcontainer bij 
Wiebren Hoekstra 06-1885 4056 
Hoitebuorren 18a 
 
Eerst bellen mag maar is niet nodig, kleine container staat buiten bij de grote 
containers 
 
Alvast bedankt. 
 
Diaconie van PKN Oudemirdum Nijemirdum Sondel 
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Collecte voor ZOA volledig digitaal  
 
 
 

ZOA laat de huis-aan-huiscollecte, die gepland staat van 29 maart t/m 3 april 
2021, niet in de traditionele vorm doorgaan vanwege de situatie rondom het 
coronavirus. Collectanten gaan niet met de collectebus langs de deuren. De 
collecte zal volledig online plaatsvinden.   
 
Hulp ter plekke  
We willen onze verantwoordelijkheid nemen voor de collectanten en helaas is 
langs de deuren gaan nu in Nijemirdum even geen optie. Maar tegelijk willen we 
er zijn voor kwetsbare mensen die door een oorlog of een natuurramp alles zijn 
kwijtgeraakt! We hopen daarom dat u ook dit jaar een donatie wilt geven. Via de 
buurtapp’s wordt u gevraagd om een gift. Maar er zijn meerdere manieren om 
dit werk te ondersteunen. 
 
Donatie online 
De opbrengst van de collecte is van groot belang. Met deze donaties kan ZOA in 
noodsituaties snel te hulp schieten en mannen, vrouwen en kinderen in 
rampgebieden ondersteunen. Steun uw naasten in nood, help mee op 
www.zoa.nl/doneren, maak een bedrag over naar NL46INGB0000000550, sms 
‘ZOA’ naar 4333 (eenmalig €3,00) of scan de QR-code. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.zoa.nl/doneren
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UITSLAG SCHRIFTELIJKE STEMMING LEDENVERGADERING 
DORPSBELANG FEBRUARI 2021 
 
In onderstaand overzicht kan u lezen dat Froukje Prins unaniem is herkozen als 
bestuurslid en Paul Rienstra unaniem is verkozen als bestuurslid. 
Als bestuur zijn we bijzonder blij met deze uitslagen, en wensen Froukje en Paul 
veel succes én plezier toe in hun werk voor het Dorpsbelang. 
 

Overzicht uitgebrachte stemmen t.b.v. Dorpsbelang Nijemirdum    

          

      Ja  Nee   
Froukje Prins      88 0   
Paul Rienstra      88 0   
Décharge financieel jaarverslag      88 0   

          

      Ja Nee Geen mening 

Nieuw bouwplan goed idee    51 18 18  
Interesse in bouwkavel?    4 77 4  

 
Er zijn diverse opmerkingen geplaatst op de stembrief aangaande de eventuele 
plannen voor nieuwbouw.   
-Ik denk voor nieuwbouw aan kleine huurwoningen voor jong en/of oud 
-Onderzoek naar bouwgrond is zeer nodig, omdat vorige realisatie, de Master    
 Bode strjitte wel 10 jaar heeft geduurd. 
-Veel jongeren willen liever in een klein dorp zoals Nijemirdum wonen i.p.v. Balk.   
 Dus starterswoningen zou fijn zijn. 
 
Als bestuur hebben we gebruik gemaakt van de stembrief om een peiling te 
doen naar de behoefte aan en gedachtegang over woningbouw binnen ons dorp. 
Hoe we hieraan invulling kunnen geven is afhankelijk van vele factoren 
waaronder gemeentelijke goedkeuring van bebouwing in kleine kernen.  
We gaan er in ieder geval mee aan de slag. 
 
Bestuur Dorpsbelang 
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REACTIE VAN BESTUUR DORPSBELANG OP 
VRAGEN/OPMERKINGEN GEPLAATST OP DE STEMBRIEF T.A.V. 
DE LEDENVERGADERING FEBRUARI 2021. 
 
Als reactie op de vragen en opmerkingen hebben we een verslag samengesteld  
omdat meerdere vragen en opmerkingen op hetzelfde onderwerp betrekking 
hebben. Dit verslag zullen we in de Dorpskranten van april en mei met u delen.  
Enkele ingezonden vragen zijn persoonlijk beantwoord vanwege de strekking van 
de vraag.  
 
DEEL 1. 
 
-De opbrengst van de contributie over 2020 is nogal lager, om reden dat de 
contributie niet persoonlijk is opgehaald, maar per brief gevraagd is het bedrag 
over te maken via de bank. 
Helaas zijn niet alle ledenbijdragen ontvangen. 
 
-Meerdere opmerkingen zijn er gemaakt over de slechte staat van de bermen en 
het trottoir. Als bestuur hebben we foto’s ingestuurd via de Fryske Marren app 
van slechte bermen. Als reactie kregen we het bericht dat er na de winter herstel 
plaats zal vinden van de bermen. 
Uiteraard blijft dit een speerpunt, en zal dit tijdens de Wykskou aandacht krijgen. 
 
Nogmaals willen we u er op wijzen dat u ook zelf een melding kan doen:  
-via de app van de Fryske Marren  
-via telefonisch contact met onze wijkbeheerder Ruurd Zijlstra. (06-20548535)  
Zou u het bestuur van Dorpsbelang een berichtje willen doen indien u een 
melding heeft gedaan? 
 
Betreffende de bermen op Nij Amerika proberen we in te zetten op een vervolg 
van het grote onderhoud zoals dat door Ruigahuizen plaats heeft gevonden en 
gestopt is juist voor Nijemirdum. 
 
- De kerstboom bij de Toer is door Wybren Hoekstra en Wilbert Eppinga 
geplaatst en door Dorpsbelang gekocht bij Pier Akkerman. 
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-Het zou fijn zijn als de paardenliefhebbers de mest ook zelf opruimen evenals de 
hondenbaasjes. 
 
-Een dringend verzoek aan plaatselijke bewoners om zich aan de snelheid te 
houden die aangegeven is binnen het dorp. Met name in de Wissebuurt ervaart 
men dat er té snel gereden wordt door eigen bewoners/bezoekers. Kunnen we 
elkaar hier op een goede manier op aanspreken? 
 
-De foto’s in de Dorpskrant zijn van minimale kwaliteit, kan dit anders?   
Het bestuur is een onderzoek gestart om de mogelijkheden te bekijken die we 
hierin hebben. 
 
- Een vraag over belijning van de Hege Bouwen omdat deze weg slecht zichtbaar 
is, is vaker aan de orde gekomen. De meningen, ook binnen ons dorp,  
verschillen hierover. Het gemeentelijke Verkeers en Vervoersplan voorziet niet in 
het belijnen van een dergelijk traject. De gemeente geeft als antwoord dat er 
dan nóg sneller gereden zal worden op 60 km wegen, zoals bijvoorbeeld de Hege 
Bouwen. 
 
-Het mobiele bereik in Nijemirdum is niet goed, wat is hier door het Dorpsbelang 
aan gedaan in het verleden? In het verleden is dit probleem bij de gemeente 
aangegeven en ontvingen we als antwoord: Geen gemeentelijke 
aangelegenheid, een ieder dient zelf het probleem neer te leggen bij de eigen 
provider. Tom Wezepoel (Lyklamawei 55) heeft inmiddels contact gelegd met de 
diverse providers en met de gemeente. Er zijn ontwikkelingen gaande om voor 
5G een goede dekking van mobiele bereikbaarheid te realiseren.  Wordt 
vervolgd. 
 
Tot zover het 1e deel.               Bestuur Dorpsbelang 
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IT HIMD FAN IT GAT  

Dizze kear bin ik op besite by Gerrie van 
der Veen-Feenstra. Gerrie is de jongste út 
in húshâlding mei 2 famkes en 1 jonge. Se 
is troud mei Roelof en se wenje tegearre 
mei harren jonges Sander (22), Eelco (19) 
en Jelmer (17) op de Hege Bouwen 23. 
Der komt in lekker bakje kofje op tafel mei 
in hearlike kreakeling en wy sette útein.  

Wannear en wêr bist berne?  

Ik bin 31 maaie 1972 yn Parregea berne 
en ha dêr ek wenne oant ik, nei ús 
trouwen  mei Roel nei Nijemardum 
ferhuze. Ik ha yn  Parregea  in prachtige  
jeugd hân en in soad bûten boarte mei  
freondinnen.  Ik miende altyd dat ik net út 
Parregea wei koe, want dêr wie gewoan 

alles. Mar as ik dêr no wer kom dan tink ik “ik hoech hjir net wer hinne te 
wenjen”. 

 

Hoe bist hjir dan sa yn Nijemardum bedarre?  

Mei in freondinne mocht ik op fakânsje nei camping De Zonneheuvel yn 
Aldemardum. Roelof syn âlders hiene dêrneist camping De Bosrand. Roelof 
wurke op De Zonneheuvel en sa binne wy mei elkoar yn ‘e kunde kommen op de 
disco fan de Bosrand. Neidat we in pear jier ferkearing hiene, woene wy wol in 
hûs bouwe en ha we yn Harich om bougrûn sjoen en ek yn Nijemardum. Mar 
Nijemardum hie in skoalle en Harich net, en dat fûnen we  wol wichtich dus sa 
ha wy foar Nijemardum keazen. Wy ha 20 jier mei in soad nocht yn de Omrin op 
nr.10 wenne, mar doe’t Albada syn hûs te keap sette, wiene wy fuortendaliks 
entûsjast oer it prachtige plak. Sadwaande wenje we no al hast 7 jier op de Hege 
Bouwen en dêr binne we noch alle dagen bliid mei.  
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Watfoar oplieding hast dien?  

Fansels ha ik earst yn Parregea op de basisskoalle sitten. Doe bin ik nei de MAVO 
yn Warkum gien en dêrnei ha ik de MEAO op de WG Baardaskoalle yn Snits dien. 
Efternei ha ik wolris spyt hân. Ik wie in maklike learder en einliks hie ik wol 
trochleare kinnen. Mar wurkjen spruts my ek wol oan. Wat jild fertsjinje wie ek 
wol maklik.  

Watfoar wurk dochst?  

Ik wie al fanôf myn njoggende yn de winkel oan it wurk. Us buorlju yn 
Parregea hienen in buertsuper en dêr holp ik alle sneonen  mei. Wat fakken 

folje, pryskes derop plakke en helpe by de kassa. Dat fûn ik prachtich wurk. En 
nei myn skoalle-tiid bin ik ek yn in supermerk bedarre. No bin ik 
ôfdielingsmanager fan de kassagroep yn de Jumbo op ‘e Jouwer. Dêr falle sa’n 
37 kassières ûnder dêr’t ik de lieding oer ha en de planningen foar meitsje. Ek 

jou ik trainingen oan nije meiwurkers yn it omgean mei klanten mei fragen, 
klachten en sa en soargje dat alles by de kassa’s en de blomme- ôfdieling  
foarelkoar is.  

Wêr meie se dy midden yn de nacht foar wekker meitsje?  

Wat lekkers! Sa as sjips of wat út de frituer. Ik bin in lekkere snaaier! En as 
Roel of de bêrn help nedich ha, dan ryd ik der hinne as se op paad binne. 
Mar dat bart hast noait .  

Wat is dyn grutste ergernis?  

Fernielingen; dêr kin ik my kapot oan ergerje. Dat fyn ik bespotlik! Ik tink dat 
in hiel soad minsken dat wol ha. Hjir is noch it “doarpske gefoel” dat je mei 
elkoar ferantwurdlik binne en it soe moai wêze as dat oeral sa wie.  

Hokke boeken lêsto?  

Fan alles einliks. Wierbarde ferhalen, biografyen, mar ek wol thrillers fan 
Esther Verhoef en sa. En fakânsjeromantsjes fyn ik ek wol leuk om te lêzen. Of 
tydskriften. Ik lês altyd jûns op bed, dan doch ik it my oan tiid,  ek al kom ik 2 
oere nachts thús, ik lês altyd noch wol even. Ik gean oerdei net mei in boek 
sitten. Yn de fakânsje fansels wol, as it moai waar is lekker bûten yn de tún. 
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Watfoar tv programma’s sjochst nei?  

Dat is einliks ek wol hiel breed! Alle programma’s fan Beau van Erven Dorens 

mei ik graach sjen, en “Ik vertrek”, mar ek by hús- en túnprogramma’s doch ik 
tips op en dat fyn ik leuk om te sjen. No bin ik krekt ek wat mei Netflix begûn, 
omdat de jongens der ek wol nei sjogge.  

Wat is dyn favorite fakânsjeplak?  

Dat binne in hiel soad plakken. Roelof en ik ha tegearre wol op wintersport 
west, dan fûn ik hartstikke leuk. En we ha ek nei de Kanaryske eilânen en 
Dominikaanske Republyk west en Mexico, dat fûn ik ek prachtich. In skitterjende 
jungle, prachtige “ bountystrannen”; wy ha dêr op hynders troch it wetter west. 
Mar mei de bern ha wy ek  ûnferjitlike  fakânsjes hân. Wy ha yn Frankryk, 
Denemarken, Luxemburg west. Mar de kust fan Nederlân is ek hartstikke moai 
en de Waadeilânen. Doe’t de bêrn lyts wiene, gyngen wy mei in tas fol skepkes 
en shovels en kranen op Terschelling nei it strân en dan fermakken de jongens 
harren dêr oeren mei. Geweldich! We mochten ek altiid graach nei pretparken, 
sa as de Efteling en Disneyland Parijs. De attraksjes koene ús net gek genôch 
wêze. Mar ik hoech net faak nei itselde ta. Krekt as myn âlders, dy geane alle 
jierren  nei deselde camping. Dêr genietsje sy fan, mar  dat is neat foar my.  

Hok plak yn ús gemeente fynst it aldermoaist?  

It Mirnser Klif fyn ik prachtich, de Bremer Wyldernis…. Ik fyn it hjir allegear wol 
moai! Achter Bangma op Heaburgen geane wy op jûn wolris hinne te swimmen. 
Dan sjochst yn de fierte de swannen en dêr is fierder gjin mins… prachtich! Wat 
ik ek superleuk fyn: we ha sels in lyts boatsje, om mei troch de Luts te farren. It 
is krekt in skilderij! Of op de Wyldemerk! It is hjir skitterjend en dêr wenje wy 
gewoan!  

Wat fynst in moai Frysk wurd?  
Ik fyn it hiel leuk as it in folslein oar wurd is. Sa as fuortendaliks! Dat is 
in hiel oar wurd as “meteen”. Of brûzjend, dat strielet in soad 
entûsjasme út. 

Wêr tinkst mei plezier oan werom?  

Oan safolle dingen. Ik genietsje faak. It kinne ek lytse dingen wêze, sa as in 
blokje om mei in freondinne wylst we in goed petear ha. Mei freonen nei in 
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konsert of in jûn gesellich mei elkoar sitte. Sosjale kontakten fyn ik belangryk. Ek 
de fakânsjes mei de hiele húshâlding wiene hiel bysûnder. It is prachtich om te 
sjen hoe’t bern harren oer dingen ferwûnderje kinne. Wy ha ek wolris nei 
Toverland west en doe mienden de bern dast dêr echt toverje koest. Of dat der 
echte kabouters yn it kabouterbos wenje. Hoe’t lytse bern nei de wrâld sjogge, 
dêr kin ik fan genietsje. No genietsje wy fansels ek fan de bern, mar geane se 
mear harren eigen wei mei eigen freonen en dat heart ek sa. Wy ha ek tige 
genoaten fan ús 25 jierrich houlik. Dat ha wy thús fierd mei in tinte oan de 
skuorre; oeral sieten minsken, wat wie dat leuk!  

Hast ek hobby’s?  

Ja, ik mei graach foljebalje en 
dan noch neisitte fyn ik o sa 
gesellich. Ek kuierje mei ús hûn 
Siva fyn ik hearlik. En yn de tún 
ompiele mei ik graach dwaan. Ik 
sit ek by de túnklub. Sa no en 

dan geane we in dei fuort, dat 
binne krekt skoalreiskes. Ik bin ik 
al jierren fan  fan Bryan Adams 
en as hy in Nederlân komt dan 
bin ik fan de partij! Ik ha wol 
mear as 10 kear west. Mar oare 
konserten mei ik ek graach 
besykje.  

Wêr soest noch graach ris hinne 
wolle?  

Austraalje liket my wol in hiel moai lân. Grikelân stiet noch op de planning. In 
hiel soad lânnen wol ik noch wolris sjen. Valencia ha wy fan de bern krigen, mar 
dêr ha we ek noch net west. Ik soe ek noch wol oare yndrukwekkende dingen 
sjen wolle sa as nei Auschwitz of Sobibor. Dêr hat him hiel wat ôfspiele. Ik ha in 
brede ynteresse wat dat oangiet. 
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Watfoar iten makkest graach klear?  

Hasjee, hutspot of makaroany, bamy en nassy. Net fan dy eksoatyske 
gerjochten. 

 
 
Wat fynst de moaiste tiid fan it jier?  

It foarjier einliks wol. Of de simmer. Mar eins ha alle tiden wol wat moais. Sa 
as lêsten doe’t wy in pear dagen  te riden koenen. Mar as it daliks wer wat 

moaier waar wurdt en ast wer hearlik mei in bakje kofje bûten sitte kinst, dêr 
sjoch ik ek wol nei út.  

Wolst oars ek noch wat kwyt?  

Ik genietsje tige fan Nijemardum! Se sizze dast ymport bist, mar hoe lang bist 
dat? Ik fiel my no echt wol Nijemardummer! Ik hoopje dat we hjir  noch lang 
wenjen bliuwe sille mei leave buorlju en freonen om ús hinne. En ek dat we 

allegear sûn bliuwe, dat we de Coronatiid goed trochkomme en dat we net 
wenne oan it “nieuwe normaal”. Mar dat we wer feesten fiere kinne! Sa as it 
wie. No besefst nammerste mear hoe as it foar de Corona wie.  

Gerrie, wat wie it gesellich om my dy te praten! Mar ik moat meitsje dat ik 
thúskom, want it is hast njoggen oere en sa lang as we noch mei dy jûnsklok 

sitte….  

Yn it hok prate we noch wat nei en dan sjocht harren hûn syn kâns. Der stiet 
noch in hearlik pak kreakelingen op tafel, dat liket him wol wat ta. En yn in 
omsjoch hat hy se bút makke.  Hy hat gelyk, se wiene ek hearlik!  

Bedankt Gerrie en ik hoopje mei dy dat alles gau wer by it âlde normaal is!  

Hedwig 
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WER IS DIT ? 
 
Yn it febrewarisnûmer makken we al in 
begjintsje mei de túnmeubeltsjes. 
No.... sis mar “tank” meubels, want dizze 
izeren eksimplaren bliuwe nei elke stoarm 
kreas oerein. No binne der yn Nijemardum 
mear minsken dy’t harren tún opfleure ha 
mei dit soarte fan ameublemint en Jan 
Veldman tocht dêrom oan de buorlju op Nij 
Amerika 2... en jawier, it koe wol in twilling 
wêze . 
Dôchs hat Coby net sa fier fuort west: de 
foto is makke op it hiem by Hotse Haanstra 
op Omrin 42 en dat seagen Pieter en 
Sjoerdsje van der Wal.  Lokwinske ! 
 
                                                                                                           

 
 
 
 
 
Wêr mei dit no wer wêze ?  
                                                                                                           
Belje nei nr.571889 
                                                                                                           
Of mail nei : 
                                                                                                           
Redaksje.doarpsnijs@gmail.com   
 
                                                                                        
                                                                                                                                                
Jantsje 
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Simmertiid:  
     Efkes ús  
  Hoanne 
 bystelle…. 
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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 
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 
Rianne Witteveen   Dsign & printmkr 
 
De famylje Kramer soarget derfoar dat it krantsje elke lêste tongersdei fan 'e 
moanne by de minsken thús komt. 
 



AGINDA  
 
26 maart  Snackavond dorpshuis (alleen afhalen) 
   tel 0514-571428 
 
30 april   Snackavond dorpshuis (alleen afhalen) 
   tel 0514-571428 
 
 

 
 
 
 
 
 
DUOFYTS RESERVEARJE:  
Dat kinne jo melde by Wiepkje Holtrop 06-10547123 
 
IT FOLGJENDE KRANTSJE ferskynt op tongersdei 29 april.  
 
KOPIJ YNLEVERJE  foar woansdei 21 april.  
by ien fan de redaksjeleden   
in e-mail stjoere kin ek: redaksje.doarpsnijs@gmail.com 
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